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 تقديم
 

النظام اإلحصائي وضرورة وطنية لكل دولة تمارس سيادتها على األرض، وأمرًا لتعدادات ركنًا أساسيًا من أركان تعتبر ا
دول العالم بشكل معتاد حسب ما تحدده قوانين اإلحصاء في هذه الدول، وذلك بهدف التعرف على حجم  واقعًا تقوم به

السكان وتوزيعاتهم الجغرافية وخصائصهم السكانية واالجتماعية واالقتصادية، والتي يتم بناءًا عليها إعداد الخطط ومراجعتها 
 :عية لضرورة تنفيذ التعداد بناءًا على األسس التاليةورسم السياسات واتخاذ القرارات، وتنبع الخلفية المرج

 

  والذي يحدد دورية إجراء التعداد بعشر سنوات، حيث تنص 1000لعام  4االلتزام بقانون اإلحصاءات العامة رقم ،
 إجراء تعداد عام للسكان والمساكن وتعداد زراعي كل عشر سنوات أو أقل من ذلك وفق أحكام قرار) 5فقرة  1المادة 

 (.التعداد الخاص الذي يصدر عن رئيس السلطة الوطنية، وتعداد للمنشآت كل خمس سنوات أو أقل من ذلك
 

 حول إجراء التعدادات ومع قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم واالقليمية  التجاوب مع التوصيات الدولية
تعداد واحد للسكان والمساكن على األقل خالل دول األعضاء على إجراء الحث  حول 30/00/1035المتحدة بتاريخ 

 تولي اهتمامًا خاصاً ، حيث يشير القرار إلى أن التعدادات 1010البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن  دورة
 في الوقت المناسب، وسهولة الوصول إلى نتائجالبيانات  والتغطية ونشر، لتعزيز التخطيط والفعالية من حيث التكلفة

 .والبرامج المختلفةللخطط التنموية تعداد من أجل اتخاذ قرارات صائبة وتسهيل التنفيذ الفعال ال

 
في ظل استمرار عدم االستقرار في المنطقة نتيجة استمرار العدوان اإلسرائيلي واستمرار ابتالع ومصادرة األراضي وعزل 

واستمرار السياسات العدوانية تجاه سكانها واحتدام قضايا الحل نية وبناء جدار الضم والتوسع، االسكان والتجمعات السك
النهائي بما فيها القدس والالجئين وحق العودة والحدود، وبالتالي وجود تغيرات هيكلية في شتى المجاالت ال يمكن توفير 

شرات اإلحصائية الموثوقة من لبيانات والمؤ كما أن هناك تزايد متواصل وحاجه ل.  بيانات موثوقة عنها إال من خالل التعداد
قبل المستخدمين في فلسطين، وخاصة من جانب المؤسسات الحكومية من أجل وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ 

، والتي ال تتحقق إال من خالل التنمية المستدامة مع توجهات الجهاز للمساهمة في تحقيق أهداف  وتماشياً .  القرارات
، فقد باشر الجهاز والبيئية اتجاهات التغير في المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصاديةمؤشرات متنوعة عن التقدم و 

 .1037المركزي لإلحصاء الفلسطيني التحضير لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
 

، يقـوم 1037مسـاكن والمنشـآت وفـي إطـار اسـتعدادات الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني لتنفيـذ التعـداد العـام للسـكان وال
غراض توحيد المفـاهيم ونشـر وتحليـل البيانـات، ويعتبـر أالجهاز بإعداد مجموعة من األدلة الخاصة بعملية الترميز بما يخدم 

دليــل التجمعــات الســكانية الفلســطينية أحــد هــذه األدلــة، حيــث الجمــع بــين النــاحيتين اإلداريــة والجغرافيــة للتجمعــات ويــتم فيــه 
 .كل تجمع رمز معين متسلسل حسب موقعه الجغرافيإعطاء 

 
 

 عال عوض 7102، أيار

 المدير الوطني للتعداد/ رئيس الجهاز 
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 الفصل األول
 

 مقدمةال
 

فـي يعتبر دليل التجمعات السكانية الفلسطينية أداة رئيسية في تنظيم عمل فرق التعداد في الميدان، حيث يـتم االعتمـاد عليـه 
سـطينية فـي عمليـة حـزم منـاطق تحديد مجاالت عمل المشرفين والمـراقبين والعـدادين، وتسـتخدم رمـوز التجمعـات السـكانية الفل

دخــال البيانــات حســب طبيعــة األســئلة المتعلقــة بهــذا الجانــب علــى كافــة المســتويات المطلوبــة، كمــا يــتم نشــر البيانــات  العــد، واخ
الخاصــة بــبعض المؤشــرات ولفئــة معينــة مــن مســتخدمي البيانــات علــى مســتوص التجمــع الســكاني وخاصــة للمخططــين الــذين 

 .تنمية هذه التجمعات وتطويرهال التخطيط ت في عمليةيستخدمون هذه البيانا
 

مان ساطا األرض مأهولاة بالساكان  (مكاان) مساحةعبارة عن يعرف التجمع السكاني الفلسطيني ألغراض إحصائية بأنه 
مان ساطا األرض مأهولاة بالساكان بشاكل دائام ومنفصالة  (مكاان) بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسامية، أو أياة مسااحة

  .جغرافيًا عن أي تجمٍع مجاور لها، ومعترف بها عرفيًا وليس لها سلطة إدارية مستقلة
 

، تـــم تشـــكيل لجنـــة وطنيـــة تضـــم عـــددًا مـــن 1007، وقبيـــل تنفيـــذ التعـــداد العـــام للســـكان والمســـاكن والمنشـــآت 1007فـــي عـــام 
بهــدف دراســة التجمعــات الســكانية فــي فلســطين والقيــام بحصــرها وتســميتها وترميزهــا، حيــث تــم المؤسســات والــوزارات، وذلــك 

االعتماد على هذه القائمة في تنفيذ التعداد ونشر بياناته، وأصبحت هذه القائمة معتمدة ومستخدمة مـن قبـل كافـة المؤسسـات 
 .الحكومية وغير الحكومية

 
ر على هذه التجمعات حيث أدص التوسـع العمرانـي إلـى ظهـور تجمعـات جديـدة، وخالل العشرة سنوات الماضية طرأ تغير كبي

وبالمقابل تالشت تجمعات أخرص ألسباب عديدة من أهمهـا االجتياحـات اإلسـرائيلية للتجمعـات السـكانية والتـي ألحقـت أضـرارًا 
 .جسيمة في المباني والمنشآت

 
وطنيــة تعمــل علــى دراســة قائمــة التجمعــات التــي اســتخدمت فــي هــذه التغيــرات فــي التجمعــات الســكانية اقتضــت تشــكيل لجنــة 

حصـــلت فـــي التجمعـــات الســـكانية خـــالل الفتـــرة الماضـــية، وذلـــك بهـــدف التـــي وتطويرهـــا لتـــتالءم مـــع التغيـــرات  1007تعـــداد 
ر ، وذلـــك مـــن قبـــل كافـــة المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــ1037اســـتخدامها فـــي تنفيـــذ التعـــداد العـــام للســـكان والمســـاكن والمنشـــآت 

وقـــد قامــت هــذه اللجنـــة بدراســة الــدليل وتطـــويره بمــا ال يتعــارض مـــع تعريــف التجمـــع الحكوميــة كــل  فـــي مجــال اختصاصــه، 
 .السكاني في الجهاز وبما يتوافق مع قرارات وزارة الحكم المحلي ورئاسة مجلس الوزراء

 
علـى  بغـض النظـر عـن عـددهم، وذلـك اعتمـاداً كافة التجمعات السكانية التي تبـين وجـود سـكان فيهـا يشتمل هذا الدليل على 

 المكانية المتكامل ونظام المعلومات ،1035 ،ودليل الحدود االنتخابية للهيئات المحلية 1007دليل التجمعات السكانية للعام 
التابعـة ، ويوضـح الـدليل أسـماء التجمعـات تجمعـاً ( 031) ، وقد بلـ  عـددهاالخاص بوزارة الحكم المحلي (GeoMOLG) الـ

 .لكل محافظة من محافظات الوطن باللغتين العربية واإلنجليزية، ويبين الدليل كذلك رمز كل تجمع سكاني
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 :أهمية إعداد الدليل
عـــداد رمـــوز لهـــا يمكـــن فلســـطينفـــي  إعـــداد قـــوائم موحـــدة ألســـماء التجمعـــات الســـكانية الفلســـطينية القائمـــة حاليـــاً إن  .3 ، واخ

  سـهل تبـادل المعلومـات والخـرائطيمما  ،صائية المحوسبة بمواقعها الجغرافية على الخرائطبواسطتها ربط المعلومات اإلح
 .(GIS)لحزم البرمجيات المختلفة بشكل عام ونظم المعلومات الجغرافية بشكل خاص  المستخدمةبين كافة المؤسسات 

 

مؤسسـة وأخـرص، وحتـى إذا كانـت موحـدة إن اختالف طريقة كتابة أسماء التجمعات السكانية بين شخص وآخر، أو بين  .1
بـــين األفـــراد والمؤسســـات  علـــى مســـتوص المؤسســـة نفســـها، يجعـــل إمكانيـــات تبـــادل المعلومـــات المرتبطـــة بهـــا صـــعبًا جـــداً 

األخــرص، وهــذا يشــكل الهــاجس األكبــر للعــاملين فــي مجــال المعلوماتيــة بشــكل عــام، ونظــم المعلومــات الجغرافيــة بشــكل 
حيــد طريقــة كتابــة أســماء التجمعــات الســكانية بــاللغتين العربيــة واإلنجليزيــة، وتوحيــد الرمــوز كــان ال بــد مــن تو فخــاص، 

 .لتجنب تكرار العمل نفسه في المؤسسات المختلفة ،في كافة المؤسسات والوزارات الفلسطينية المستخدمة
 

 .محاولة الحفاظ على المسميات العربية للمواقع الجغرافية .1
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

  .الدليليعرض هذا الفصل المفاهيم والمصطلحات األساسية التي تم استخدامها في 
 

 

 تسوية  -حدود االحواض 
در بها جدول الحقوق ويتكون الحوض من صهي المخططات المساحية الحقوقية لألراضي التي تمت بها أعمال التسوية و 

على االسم المحلي  خالل عملية التسوية وتسمى االحواض بناءً  حدودها ومساحتهافة و طع االراضي المعر قمجموعة من 
  .المتعارف عليه لسكان البلدة او القرية

 

 : الحوض الطبيعي
اسماء  ود البلدة او القريه باالضافه الىعرف الحدود الطبيعية للموقع داخل حدتهو مخطط لالراضي التي لم يتم تسويتها و 

تسجيل لتسميات المحلية، وتحمل هذه المواقع ارقام احواض لغايات التخمين، ويعتمد عليها في عمليه الهذه المواقع حسب ا
 .الجديد وتعريف حدود القريه

 

 :حدود اراضي البلدة
الذي يحيط بجميع االحواض التابعة للهيئة المحلية من ناحية ادارية وخدماتية  هو الخط الوهمي المرسوم على الخريطة 

االحواض  وأويمكن بهذا التعريف اعتبار جميع احواض التسوية  ويشمل في داخله الحدود الهيكلية بحيث تكون جزء منه  
 .الطبيعية هي حدود اراضي الهيئة

 

 : حصاءحدود اال 
ت آالفلسطيني للتحضير لتعداد السكان والمساكن والمنشلالحصاء هي حدود تم ترسيمها ميدانيًا من قبل الجهاز المركزي 

 .، والتي كانت تمثل المناطق المبنية من التجمعات السكانية فقط002.
 

 

 

  :المخطط الهيكلي
شكل نهائي بعد البت بجميع االعتراضات لتوزيع  هي تلك الحدود التي اقرها مجلس التنظيم االعلى بجلسة رسمية  

وتوزيع شبكات الطرق وتوزيع الخدمات  استعماالت االراضي المختلفة والتوزيع العام للكثافة السكانية واالنشطة االقتصادية
 . قلةمست دارة ذات شخصية اعتباريةإحياتها كلتي تمارس صالومرافق الهيئة المحلية او التجمع السكاني وا

 
 : االنتخابات المركزيةحدود 

هي الحدود الجغرافية التي تحيط بالهيئة المحلية وجميع التجمعات السكانية التابعة لسلطتها اإلدارية، وتكون هذه الحدود 
 .هي التي تفصل الهيئة المحلية عن الهيئات المحلية المحيطة بها
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 الثالثالفصل 
 

 إعداد الدليل منهجية
 

بهـدف  1030، أو الـذي تـم تطـويره عـام 1007أو العـام  3997 تم إعداد دليل التجمعات السـكانية سـواء الـذي أعـد فـي عـام
، وفق آلية محددة وممنهجة سـواء مـن حيـث تحديـد التجمعـات 1037 استخدامه في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت

المعتمــدة، أو مــن حيــث تحديــد رمــوز هــذه التجمعــات، بشــكل يضــمن إمكانيــة التعــديل والتطــوير علــى هــذا الــدليل، وفيمــا يلــي 
 .العمل التي تمت في إعداد الدليل لمنهجية وآليةشرح 

 
  0332إعداد دليل التجمعات السكانية  منهجية 0.7

 :تم تحديد قائمة التجمعات السكانية الفلسطينية ورموز هذه التجمعات وفق اآللية التالية 3997ي عام ف
حسب شبكة  3/50000على الخرائط الطبوغرافية،  اعتماداً ( Centroid)تم تحديد المواقع الفلكية لنقطة وسط التجمع  .3

اإلحــداثيات المحليــة، وتــم بعــد ذلــك ترتيبهــا بشــكل متسلســل حســب موقعهــا الجغرافــي مــن الشــمال للجنــوب ومــن الشــرق 
  .للغرب

، ووضــع تـــدر  0005يتكــون مــن أربــع خانـــات، بحيــث تبــدأ بــالرقم  تصــاعدياً  متسلســـالً  وطنيــاً  أعطــي كــل تجمــع رمــزاً  .1
 .ن رمز كل تجمع وآخر وذلك إلتاحة المجال في المستقبل إلضافة رمز وطني ألية تجمعات سكانية جديدةخماسي بي

 03محافظـــة، مـــع البـــدء بـــرقم  30تـــم ترتيـــب المحافظـــات فـــي األراضـــي الفلســـطينية بـــنفس األســـلوب، وقـــد بلـــ  عـــددها  .1
ب التغيرات فـي حالـة إقـرار محافظـات لمحافظة جنين، ثم استعمل تدر  خماسي بين رمز كل محافظة وأخرص، الستيعا

 :، وبناء عليه تم تحديد المحافظات ورموزها بما يليجديدة

 

 الرمز المحافظة الرقم  الرمز المحافظة الرقم

 40 القدس .9  03 جنين .3

 45 بيت لحم .30  05 طوباس .1

 50 الخليل .33  30 طولكرم .1

 55 شمال غزة .31  35 نابلس .4

 00 غزة .31  10 قلقيلية .5

 05 دير البلح .34  15 سلفيت .0

 70 خانيونس .35  10 رام اهلل والبيرة .7

 75 رفح .30  15 أريحا واألغوار .8

 

خانــات بحيــث  0مــن ( فــي هــذا الــدليل) تــم دمــج رمــز المحافظــة مــع رمــز التجمــع الــوطني ليتكــون رمــز التجمــع الجديــد  .4
عـن رمـز التجمـع ( من اليسار أيضا )  0-1اليسار عن رمز المحافظة، والخانات من تعبر الخانة األولى والثانية من 

 .الوطني المتسلسل
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  7112إعداد دليل التجمعات السكانية  منهجية  7.6
، ولكن مع اتخاذ اإلجراءات 3997اآللية التي تم اتباعها في عام المنهجية و بنفس  1007تم إعداد دليل التجمعات السكانية 

  .الالزمة التي يقتضيها التغيير والتطور الذي حصل في التجمعات السكانية، من خالل لجنة وطنية

 
  7102إعداد دليل التجمعات السكانية  منهجية  1.7

ولكـن مـع اتخـاذ  1007، و3997التـي تـم اتباعهـا فـي عـام  اآلليـةالمنهجية و بنفس  1037تم إعداد دليل التجمعات السكانية 
لالزمة التي يقتضيها التغيير والتطور الذي حصـل فـي التجمعـات السـكانية، حيـث تـم تشـكيل لجنـة وطنيـة مكونـة اإلجراءات ا

، ســلطة االراضــي، لجنــة واالمــن الــوطني ، وزارة الحكــم المحلــي، وزارة الداخليــةالفلســطيني الجهــاز المركــزي لالحصــاء)مــن 
، االمانة العامة لمجلس الوزراء، جامعة بير زيت، وزارة االقتصاد الوطنية، وزارة االتصاالت الفلسطينية، ياالنتخابات المركز 

دليــل )باالعتمــاد علــى و ، 1007وذلــك لتطــوير وتعــديل دليــل التجمعــات الســكانية الــذي اعــد عــام ( جمعيــة الدراســات العربيــةو 
، باإلضافة الى تنفيـذ تخابات المركزيةالمعتمد من وزارة الحكم المحلي ولجنة االن( 1035الحدود االنتخابية للهيئات المحلية، 

 :قامت اللجنة بإجراء ما يلي ألخذ التغييرات الحاصلة بعين االعتبارزيارات ميدانية لبعض المحافظات، حيث 
  .دراسة التجمعات السكانية التي ينطبق عليها مفهوم التجمع السكاني .3

 .الحالية واعداد قائمة محدثة بها دراسة أسماء التجمعات .1

 .تواجدهاحذف التجمعات السكانية التي لم تعد موجودة وأسباب عدم  .1

 .على الخرائط الجغرافيةإضافة التجمعات الجديدة وتحديد موقعها وحدودها  .4

 .تحديد األسماء باللغتين العربية واإلنجليزية للتجمعات الجديدة .5

 .1007و 3997وفق اآللية التي استخدمت في عام تحديد رموز التجمعات الجديدة .0

 .للمحافظات والتجمعات السكانية الفلسطينية التابعة لكل محافظة الجغرافيةحدود الخريطة توضح تحديد  .7

 
 :دليلالة في تحديث اآللية التاليحيث تم اتباع 

  كخلفية للعمل 002.استخدام الصور الجوية. 
  002.االعتماد على دليل الحدود االنتخابية للهيئات المحلية 
  حدود التسوية من سلطة االراضياالعتماد على.  
 نظام المعلومات المكانية المتكامل الـ حسب  االعتماد على الحدود االدارية للتجمعات السكانية(GeoMOLG) 

 .الخاص بوزارة الحكم المحلي
  المتجاورةاالسترشاد بالمخططات الهيكلية للتجمعات وذلك للفصل بين التجمعات. 
  نستطيع االعتماد على  لمفي الحاالت التي  002.ولعام  0992لعام حصائية االاالسترشاد بحدود التجمعات

 .حدود التسوية وأ و الهيكليةأالحدود االدارية 
 األونرواالمخيمات استنادا لخرائط  حدود ديتحدUNRWA  . 
 األخذ بعين االعتبار التواصل ما بين الحدود وعدم ترك فراغات اينما كان ذلك ممكنا. 
 من تجمع في تجمع واحد اينما كان ذلك ممكنا تجنب ضم أكثر. 
  ودليل التجمعات السكانية  0992اعتماد المسميات الجغرافية للتجمعات السكانية حسب دليل التجمعات السكانية

 .وقرارات مجلس الوزراء 002.
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 :منهجية ترسيم الحدود الجغرافية للتجمعات السكانية
ترسيم الحدود الجغرافية للتجمعات السكانية قام الجهاز المركزي لالحصاء  لمنهجيةعلى ضوء اعتماد الفريق الوطني 

، GeoMOLGالفلسطينية من األراضي حدود التسوية من سلطة االراضي، حدود )بتجهيز كافة الملفات المكانية المتوفرة 
 .(الحدود االحصائيةحدود المخططات الهيكلية، 

 

في بعض التجمعات السكانية خاصة الحدود الجغرافية لتنفيذ زيارات ميدانية لبعض المحافظات الفلسطينية للبت في تم 
وقد تم اعتماد .  مستقلةكتجمعات  واستحداثها بعضها عن اخرص تجمعات فصلحيث تم ، محافظتي الخليل وبيت لحم

 :منهجية الفصل او الحذف بناء على المعايير التالية
 

 . ياالرث التاريخ .0
 . صعوبة الوصول لبعض المناطقو  المسافة الجغرافية الفاصلة بين التجمعات ..
 .اذا كان التجمع  الصغير داخل المخطط الهيكلي لتجمع اخر يعد ضمن التجمع: المخطط الهيكلي .3
 . للتجمعات التوسع العمراني ومصدر تلقي الخدمو التداخل والتواصل  .2
 (.معاملة خاصة لبعض المناطق) اتفاقيات اوسلو تقسيمات االراضي حسب  .2
 .او موقع عسكريمستوطنة الرئيسي يفصلها عن التجمع او تجمعات صغيرة وجود خرب  .6
 .وزارة الحكم المحليالخاص بـ GeoMOLGالموجودة على نظام الـ  االحداثيات .2

 

والتي تم اعتمادها من قبل الفريق الوطني  002.المعتمدة لترسيم الحدود الجغرافية للتجمعات السكانية  المنهجيةتم تطبيق 
تم اعتماد الحدود الجغرافية للمحافظات و لمراجعة وتطوير دليل التجمعات السكانية، حيث تم العمل على كافة المحافظات 

ل بالمباديء وكانت المنهجية التي تم تطبيقها تتمث. الفلسطينية، ومن ثم تم البدء بترسيم الحدود الجغرافية لكل تجمع سكاني
 :سس التاليةواأل
 :اعتماد حدود تسوية االراضي .7

حيث  Geo MOLGتم الحصول على الملفات المكانية لحدود التسوية من سلطة االراضي الفلسطينية ومن نظام الـ 
كامل مساحة فلسطين، حيث تم تحديد حدود التجمعات السكانية التي يوجد لها من % 32شكلت ما نسبته حوالي 

،     َراعي َكْفر، الزاِوَية ،ِمْرَكة، ِبْرقين، ُقود َكْفر، َجْلُبون، دان َكْفر )بحدود التسوية ومثال ذلك تجمعات تسويات 
ون   (الخ...،َعناَتا، ِحْزما، ِبدُّو ،ِمْخَماس، ِحْزما، الُنَوْيِعَمة ،ابو ُشَخْيِدم، ِعْين َعِريك، ِبيت ُعْور الُفوَقا، َعْزُموط، َعزُّ

 

 (:مجمعات االحواض)حدود االحواض الطبيعية اعتماد  .6
حيث تم تحديد حدود التجمعات السكانية التي ليس  Geo MOLGتم الحصول على الملفات المكانية من نظام  الـ 

ِصيَرة )التجمع السكاني ومثال ذلك تجمعاتتسوية من خالل تحديد االحواض الطبيعية التي يقع عليها لها حدود 
ة، ِجْيت، َعَوْرتا، ُعوِريف، الِقْبِليَّة ، َجمَّاال، ِبيِتللُّو، َقراَوة َبني َحسَّان، ْرَطةسَ ، ِدير َبلُّوط، ْبُروِقين، َكْفر َقدُّوم، َحجَّ
الين، ِبيت إْكَسا، ِشْبِتين، ُشْقَبا ،عاُبود  (الخ...،الَسُموع ،وادي ُفوِكين، َنحَّ

 

 : اعتماد حدود االراضي .3
في التجمعات السكانية التي ال يوجد لها حدود تسوية او حدود أحواض طبيعية تم االعتماد على حدود االراضي 

     مزارع النوباني،  ،َعمُّوْرَية ،ِجْلِجيِليَّا)ومثال ذلك تجمعات  Geo MOLGعليها من موقع نظام الـ والتي تم الحصول 
 (الخ... ،َقَلْنِدَيا
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 : اعتماد حدود المخططات الهيكلية .6
في التجمعات السكانية التي تجاوزت فيها حدود المخططات الهيكلية التي تم تزويدنا بها من قبل وزارة الحكم المحلي 

الدوحة، )حدود األراضي تم اعتماد حد المخطط الهيكلي في الجزء الذي امتد عن حد االرض ومثال ذلك تجمعات 
 (.الخ... ،َروابي

 

 :عتماد الحدود االحصائيةا .5
حدود للمخطط الهيكلي  حدود اراضي البلدة وال طبيعية والوال أحواض في التجمعات التي ال يتوفر لها حدود تسوية 

المعتمدة في الجهاز المركزي لالحصاء  002. حدود تجمعات العتماد علىوهي تقع على اراضي تجمع اخر، تم ا
والسالسل الجبلية والمقاطع ، شبكات الطرقتكون معالم طبيعية مثل  بحيثترسيم حدودها الخارجية  تم، و الفلسطيني

َفْحَمة  ،الُمِطلَّة، ُسُرو  ِخْرَبة ،السعايدة)الصخرية وغيرها من الظواهر الطبيعية في تلك المنطقة ومثال ذلك تجمعات 
 (الخ...،الَمِنيِّا، الَمْعَصَرة، َعكَّاَبة، ِخْرِبة َيْرَزة، الماِلح، الَفاِرِسيَّة ،ِعْين الَبْيَضا، َبْرَدَلة، الَجِديَدة

 

 :اعتماد حدود اللجان االنتخابية .4
يشمل المباني لتم توسيع حد التجمع حيث  في الخليل فقط تجمع سوسيالتم االعتماد على حدود اللجان االنتخابية 

من قبل لجنة  من حدود هذا التجمعالتأكد ميدانيًا حيث تم  ،002.الواقعة خار  حد التجمع المعتمد في الجهاز 
 .االنتخابات المركزية

 

 :اعتماد حدود البلديات .1
معتمدة بشكل رسمي وقد تم االعتماد  يدنا بحدود المدن الخاصة بهم وهيتم عمل زيارة لبعض البلديات وقامو بتزو 

 .(الَخليل ،(الَمْقِدسِبيت ) الُقْدس الِبيَرة، راَم اهلل، ناْبُلس،)عليها في ترسيم حدود هذه التجمعات، وهذه التجمعات هي 
 

 :في بعض الحاالت كان يتم استخدام اكثر من حالة في ترسيم الحدود كما يلي .8
 :وحدود االحواض الطبيعية، التسوية -اعتماد حدود احواض  - أ

ويوجد لها حدود احواض طبيعية، تم تغطي كامل مساحة اراضيها  لكن الو في التجمعات التي يوجد لها تسوية 
تسوية اما الجزء المتبقي تم اعتماد حدود االحواض الطبيعية مثال  هد فيو االعتماد على التسوية في الجزء الموج

 .(الخ...، َكْفر ثُْلث، َسْلِفيت، ُتْرُمسَعيَّاُحوَّاَرة ،ِبيت ُفوِريك)ذلك تجمعات 
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 :وحدود اراضي البلدة ،التسوية –اعتماد حدود احواض  - ب
تغطي كامل مساحة اراضيها وال يوجد لها حدود احواض طبيعية،  لكن الو في التجمعات التي يوجد لها تسوية 

د فيه تسوية اما الجزء المتبقي تم اعتماد حدود اراضي البلدة و التسوية في الجزء الموجحدود تم االعتماد على 
 .(الخ...، َقْلِقيْلَية، العوَجا،َفْرُعون ة،َعَربُّونَ ، الُمغيِّر)مثال ذلك تجمعات 

 

 :حدود اراضي البلدة، و الحواض الطبيعيةااعتماد حدود  - ت
تسوية، ويوجد لجزء من اراضيها احواض طبيعية، تم االعتماد على  حدود في التجمعات التي ال يوجد لها

المتبقي تم اعتماد حدود اراضي البلدة ما الجزء أد فيه احواض طبيعية و االحواض الطبيعية في الجزء الموج
 .(الخ...، عاُروَرة،  ِبيت ِسيَرا، َعَرْب الَرشاْيِدة ،ُجوِريش، َعْقَرَبا ،ِبيت ِليد، َسفَّاِرين)مثال ذلك تجمعات 

 

 :حدود اراضي البلدةو االحواض الطبيعية، و التسوية،  –اعتماد حدود احواض  - ث
تغطي كامل مساحة اراضيها، تم االعتماد على  لكن الو في التجمعات التي يوجد لها تسوية واحواض طبيعية 

من ثم الجزء الموجود فية احواض على التوالي وباقي المساحة تم االعتماد و تسوية ه حدود الجزء الموجود في
اَنة)على حدود اراضي البلدة ومثال ذلك تجمعات  ، الِجْفْتِلك، الَنبي موسى، الِجْيب، ِبيت ِخْرَبة ْجبارة ،َعاِنين، ُرمَّ

 (.الخ...ساحور
 

 :حصائيةاالحدود الو حدود اراضي البلدة، اعتماد  - ج
تم االعتماد على حدود  ،حدود أحواض طبيعية الفي التجمعات السكانية التي ال يوجد لها حدود تسوية و 

االراضي، وكانت حدود اراضي البلدة مطابقة لحدود االحصاء لكن حدود االحصاء تم حوسبتها بمقياس رسم 
ترسيم الحدود ومثال ، والسالسل الجبلية في االعتماد على حدود طبيعية مثل شبكات الطرقحيث تم اكثر دقة 

 (.الخ...،النصر، َبِني ُسِهيال ،الُبَرْيج، الزهراء مدينة، َحاُنون ِبيت ،(الَقرَية الَبَدِويَّة)النصر  أم)ذلك تجمعات 
 

 :المخطط الهيكلي مع حد تسوية او احواض طبيعية او حدود اراضي البلده او حدود االحصاء .9
بعد االنتهاء من ترسيم حدود التجمعات حسب االلية السابقة تم اسقاط ملف المخططات الهيكلية وفي التجمعات 

تسوية او احواض طبيعية او حدود اراض البلدة او )التي تجاوز فيها المخطط الهيكلي حدود التجمع المعتمد من 
 تم اعتبار تلك المساحة التي حدث فيها التجاوز جزء من التجمع السكاني مثال ذلك تجمعات( حدود االحصاء

 (.الخ...،ُحوَسان ،الَشْيخ َسْعد ،، ِبيُتوْنيا، ِجْيبياالَنْزَلة الَشْرقيِّة ،َطمُّون ياِصيد،)
 
 :تجاوز حد المحافظة او حد التسوية حد التجمع أو المخطط الهيكلي  .70

فيها وتجاوز حدود اراضي البلدة  طبيعية والوال أحواض التي ال يتوفر لها حدود تسوية السكانية  في التجمعات . أ
والتي  002.تم اعتماد آلية الترسيم المعتمده في الجهاز المركزي لالحصاء للعام  ،حد التجمع حد المحافظة

وب ُشُيوخْ ، ُأم الُبُطم، الُمَعرََّجات َبِدو، ِشْبِلي ِعْين)ومثال ذلك تجمعات  تعتمد على االمتداد الجغرافي  ِبيت، الَعرُّ
ار وب ُمَخيَّمْ ، َفجَّ  (َظْهر الَعْبد، الفاِرَعة وادي، الفاِرَعة، راس َزْعَتَرة، َفالِمية، َسّنيْرَيا ،الَعرُّ

في بعض التجمعات السكانية التي تجاوز فيها حد االرض او التسوية حد المحافظة، تم اعتماد حد التسوية   . ب
اِعين َزْيَتا، ِدير إسْتيا، َرافات)ومثال ذلك تجمعات   (.َجمَّ

تم اعتماد حد المخطط الهيكلي  في بعض التجمعات السكانية التي حد المخطط الهيكلي تجاوز حد المحافظة،  . ت
 .(َراِمين، َعَقب َكْفر،  الِبيَرة، الُجَدْيَرة)في حال وجود مباني في المنطقة المتجاوة ومثال ذلك تجمعات المعتمد 
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 المخطط الهيكلي تجاوز حد المحافظةاالرض وحد المحافظة متطابق و  في بعض التجمعات السكانية التي حد . ث
، الَفْنَدُقوِميَّة)ومثال ذلك تجمعات  وحد المحافظة ، تم اعتماد حد االرضالمنطقة المتجاوةوال يوجد مباني في 

 (.راَم اهلل، َقفِّين، ِعالَّر
تم اعتماد لبعض المباني بحيث تجاوز حد المحافظة، كان هناك امتداد جغرافي  في بعض التجمعات السكانية .  

في الجزء التي تمتمد مبانيه الى المحافظة   002.آلية الترسيم المعتمده في الجهاز المركزي لالحصاء للعام 
 .(الَظْهر سيَلة،  العطَّاَرة، َصْيدا)ومثال ذلك تجمعات  المجاورة

 

 :منهجية ترسيم الحدود الجغرافية في المخيمات
لجنة متخصصة من الجهاز تكليف تم  ،بناء على توصيات من اللجنة الوطنية لمراجعة وتطوير دليل التجمعات السكانية

تم تقسيم العمل الى مخيم حيث ( 30)البال  عددها و غزة اع بدو قطو الغربية  بالمتابعة على حدود المخيمات في الضفةللقيام 
وتم القيام بتنفيذ زيارات ميدانية  (غزةالضفة الغربية وقطاع  جنوبالضفة الغربية و  وسطالضفة الغربية و  شمال)اربع مناطق 

وتم االطالع ميدانيا على حدود واللجان االدارية في المخيمات مدير المخيم لكافة المخيمات حيث تم االجتماع مع 
وكذلك تم االجتماع مع ( UNRWA)ينين الفلسط لالجئينوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ات ومقارنتها بحدود المخيم

كما  . المجالس البلدية للتجمعات المجاورة للمخيمات لالطالع على المخططات الهيكلية والحدود االدارية لتلك التجمعات
وتم تزويدنا من قبل الوكالة بما  002.الوكالة حيث تم اطالعهم على حدود المخيمات لعام كان هناك تنسيق كامل مع 

كان هناك توافق ما بين الحدود االحصائية ديهم من خرائط للمخيمات، وبعد المقارنة وحسب نتائج الزيارات الميدانية يتوفر ل
مع التعديل لبعض حدود  ألونرواا، حيث تم اعتماد حدود %(92-%90)بما نسبته  ألونروااوحدود  002.للمخيمات لعام 

تم عكس للمخيمات، و  التوافق عليه مع مجالس البلديات للتجمعات المجاورةالمخيمات خاصة في المناطق الطرفية وبما تم 
دود ومن االمثلة على المخيمات التي تم اعتماد ح. الخرائط المتوفرة في الجهازحدود المخيمات على كافة التعديالت على 

، الَمَغاِزي ُمَخيَّم، الَشاِطىء ُمَخيَّممخيم خانيونس،  ،َجَباْلياُمَخيَّم  ،الَعزَّة ُمَخيَّمْ  ،ُمَخيَّْم َقدُّوَرة %(000)بشكل كامل االنوروا 
نوروا بنسبة مخيمات التي تم اعتماد حد االل، ومن االمثلة على اُمَخيَّم َرَفح، الُبَرْيج ُمَخيَّم ،ُمَخيَّم ِدير الَبلح ،الُنَصْيَرات ُمَخيَّم

 القديم، ُمَخيَّْم َعْسَكرالجديد،  ُمَخيَّْم َعْسَكر ،ُطولَكْرم ُمَخيَّم، ُنوْر َشْمس ُمَخيَّم، الفاْرَعةْ  ُمَخيَّمْ ، عايَدة ُمَخيَّمْ  %(92-90%)

ُمَخيَّْم  ،ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا ،ُمَخيَّْم ِدير َعمَّار ،ُمَخيَّْم الَجَلُزون ،ُمَخيَّْم ِسْلواد ،َبالَطة ُمَخيَّم، ِجنين ُمَخيَّم ،ُمَخيَّْم ِعْين ِبيت الماء
 ُمَخيَّمْ %( 90)اوز فيها التغيير أكثر من وهناك بعض المخيمات التي تج، ُمَخيَّْم ِعْين الُسلَطان ،ُمَخيَّْم َعَقَبْة َجْبر ،اأَلْمَعِري
وب ُمَخيَّمْ ، الَفوَّار  .ُمَخيَّْم ُشْعَفاط ،ُمَخيَّْم الُدَهْيَشة، الَعرُّ

 

 :مالحظات عامة
التي ال ينطبق عليها تعريف التجمع وتم اعتبارها تجمعات فلسطينية وهي كان هناك استثناء لبعض التجمعات  .3

 .3907تجمع بيت نوبا ويالو وعمواس وهي من القرص المهدمة والتي تقع ضمن حدود عام 

كمنطقة اللطرون في القدس والتي  3907هناك بعض التجمعات حدود أراضيها تمتد الى حدود خط الهدنة لعام  .1
جزء باالضافة إلى  ( الخاليلو بيت ايوب، و بيت محسير، و ، سلبيتو  ،اللطرون) تجمعاتتشمل جزء من أراضي 

 .في جنين( المزار)تجمع من أراضي 

بناًء على زيارات وذلك  1007عن حدودها في دليل التجمعات السكانية حدودها تختلف هناك بعض التجمعات  .1
 (الَمْقُعوَرةو  حريز،و ، َقواِويس)تجمعات لحكم المحلي ومثال ذلك ا اتميدانية وتوصية من مديري

الى تجمعات أخرص مثال تتبيعها حيث تم  1037عن دليل  1007في دليل هناك بعض التجمعات تبعيتها تختلف  .4
 (.1037في دليل  أصبحت تتبع زيف ،1007في دليل العام  َيطَّاحريز كانت تتبع )ذلك 
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مثال ذلك  1037واصبحت تجمع مستقل في دليل  1007هناك بعض التجمعات كانت ضمن تشمل في دليل  .5
 (.الخ...، سدة الثعلة،(الَشَمالي) َمْشروع ِبيت قاد)تجمعات 

دليل التجمعات ، بينما في 1007في دليل العام  قلقيليةعزبة أبو حمادة كانت تتبع تجمع خربة صير في محافظة  .0
 .تسوية االراضيالعتماد على حدود طولكرم وذلك بافي محافظة  تم تتبعيها الى تجمع كفر عبوش 1037

مع التعديل لبعض حدود ، ألونروااتم االعتماد في ترسيم الحدود الخاصة بالمخيمات على الحدود المعتمدة لدص  .7
 .المخيمات خاصة في المناطق الطرفية وبما تم التوافق عليه مع مجالس البلديات للتجمعات المجاورة للمخيمات

 

تم تعديل بعض المسميات الجغرافية لبعض التجمعات السكانية والتي تم دراستها واعتمادها من قبل األمانة العامة  .8
 . لمجلس الوزراء

، ووجد مباني ما بين الحدين، تم االتفاق مع وزارة شؤون 3907في حال كان حد المحافظة ال يمتد لحد العام  .9
اعتماد االمتداد العمراني وفق الية على  ير دليل التجمعات السكانيةاللجنة الوطنية لمراجعة وتطو المفاوضات و 

 باَقة، ِعيسى َنْزَلة ،الَشْرِقيَّة َبْرَطَعة، الَطْيَبة، الَجَلَمة)ومثال ذلك تجمعات  1007للعام  الترسيم المتعمدة في الجهاز
 الُبْر ، ِمْرِسم ِبيت، َبتِّير، َصَفافا ِبيت، الَثْوِري ،ِسْلوان، َقَطّنة، ِخْرِبة الَطيَّاح، طولكرم، ارتاح، ُشَوْيَكة  الَشْرقيِّة
  .(والبيرة

 

 .حسب المحافظة السكانيةفيما يلي جدول يوضح عدد التجمعات 
 عدد التجمعات السكانية حسب المحافظة

  العدد المحافظة الرقم

 84 جنين .3

 11 طوباس .1

 38 طولكرم .1
 07 نابلس .4

 14 قلقيلية .5

 10 سلفيت .0

 81 رام اهلل والبيرة .7

 34 أريحا واألغوار .8

 50 القدس .9

 53 بيت لحم .30
 337 الخليل .33
 5 شمال غزة .31

 5 غزة .31

 33 دير البلح .34

 8 خانيونس .35

 4 رفح .30

 201 المجموع الكلي 
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 قائمة التجمعات حسب
 ومالحقها المحافظة
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  محافظة جنين
Jenin Governorate 

 
التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name  مالحظات 

  Zububa 010005 اَزُبوبَ   .3  .3
اَنة  .1  .1   Rummana 010010 ُرمَّ
  Ti'innik 010015 ِتِعنِّك  .1  .1
  At Tayba 010020 **الَطْيَبة  .4  .4
  Arabbuna' 010025 َعَربُّوَنة  .5  .5
  Al Jalama 010030 **الَجَلَمة  .0  .0
  Silat al Harithiya 010035 الحاِرِثيَّة سيَلةْ   .7  .7
  As Sa'aida 010040 الَسعاِيَدة  .8  .8
  Anin' 010045 َعاِنين  .9  .9

  Arrana' 010050 َعرَّاَنة  .30  .30
  Deir Ghazala 010055 َغزاَلة ِدير  .33  .33
 تشمل ِخْرَبْة أبو َعْنَقر، وَبْرَغَشة Faqqu'a 010060 َفقُّوَعة  .31  .31
  Khirbet Suruj 010070 ُسُرو  ِخْرَبة  .31  .31
  Al Yamun 010080 الَياُمون  .34  .34
  Umm ar Rihan 010085 الِريَحان ُأمُّ   .35  .35
  Kafr Dan 010095 دان َكْفر  .30  .30
  Khirbet 'Abdallah al Yunis 010105 َعْبَد اهلل اليوِنس ِخْرِبة  .37  .37
 Mashru' Beit Qad )Ash   010110 (الَشَمالي) َمْشروع ِبيت قاد  .38  .38

Shamali)      
 

  Dhaher al Malih 010115 الَماِلح َظْهر  .39  .39
 تشمل ِخْرِبة الَشْيخ َسِعيد   Barta'a ash Sharqiya 010120 **الَشْرِقيَّة َبْرَطَعة  .10  .10
  Al 'Araqa 010125 الَعَرَقة  .13  .13
  Al Jameelat 010135 الَجِميالت  .11  .11
 تشمل ُأمُّ  َقاُبوب  (Beit Qad)Al Janubi    010140 (الَجُنوبي) قاد ِبيت  .11  .11
  Tura al Gharbiya 010145 الَغْرِبيَّة طورة  .14  .14
  Tura ash Sharqiya 010150 الَشْرِقيَّة طوَرة  .15  .15
  Al Hashimiya 010155 الهاِشِميَّة  .10  .10
  Nazlat ash Sheikh Zeid 010165 الَشْيخ َزْيد َنْزَلة  .17  .17
  At Tarem 010170 الَطِرم  .18  .18
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name  مالحظات 
  Khirbet al Muntar al Gharbiya 010175 الُمْنَطار الَغْربيِّة ِخْرِبة  .19  .19
، تشمل ضاِحَية َصباح الَخْير  Jenin 010180 ِجنين  .10  .10

 وَعَرب الُسَوْيَطات
  Jenin Camp 010185 ِجنين ُمَخيَّم  .13  .13
  Jalbun 010190 َجْلُبون  .11  .11
  Aba (Al Gharbiya)' 010195 (الَغْربيِّة(  عابا  .11  .11
  Khirbet al Muntar ash Sharqiya 010205 الُمْنَطار الَشْرقيِّة ِخْرِبة  .14  .14
 تشمل الَمْنِشيَّة   Kafr Qud 010210 ُقود َكْفر  .15  .15
  Deir Abu Da'if 010215 ابو َضعيف ِدير  .10  .10
  Birqin 010220 ِبْرقين  .17  .17
  Umm Dar 010225 دار ُأمُّ   .18  .18
  Al Khuljan 010230 الُخْلجان  .19  .19
 Wad ad Dabi' ) 'Aba ash   010235 (الَشْرقيِّةعابا ) الَضِبع وادي  .40  .40

Sharqiya) 
 

  Dhaher al 'Abed 010240 *الَعْبد َظْهر  .43  .43
، وخربة (الُقُصور)تشمل ِقيقس   Zabda 010245 َزْبَدة  .41  .41

 (الدوار عراق)مسعود 
  Ya'bad 010265 َيْعَبدْ   .41  .41
  Kufeirit 010275 ُكَفْيِرتْ   .44  .44
  Imreiha 010285 إمريحة  .45  .45
  Firasin   010286 فراسين  .40  .40
  Kherbet Al Hamam 030187 خربة الحمام  .47  .47
  Umm at Tut 010295 التوت أمُّ   .48  .48
 Ash Shuhada (Mothalth Ash 010300 (الُشَهداءمثلث ) الُشَهداء  .49  .49

Shuhada) 
 

  Jalqamus 010305 َجْلَقُموس  .50  .50
  Al Mughayyir 010310 الُمغيِّر  .53  .53
  Al Mutilla 010315 الُمِطلَّة  .51  .51
  Bir al Basha 010320 الَباَشا ِبير  .51  .51
  Tannin 030115 تنين   .54  .54
  Al Hafira (Hafirat Arraba) 010335 (ةَعرَّابَ َحِفيَرة ) الَحِفيَرة  .55  .55
  تشمل ِخْرِبة َسْبِعين   Qabatiya 010340 َقباْطَية  .50  .50
  Ad Damayra 010365 الَضماْيَرة  .57  .57
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name  مالحظات 
   Arraba 010370 َعرَّاَبة  .58  .58
  Telfit 010385 ِتْلِفيت  .59  .59
  Mirka 010395 ِمْرَكة  .00  .00
  Wadi Du'oq 010400 ْدُعوق وادي  .03  .03
  Fahma al Jadida 010401 الَجِديَدة َفْحَمة  .01  .01
تشمل ِخْرِبة َمَراح  الَرهى،    Raba 010405 َرابا  .01  .01

وبة  وِخْرِبة َخرُّ
  Al Mansura 010410 الَمْنصوَرة  .04  .04
  Misliya 010415 ِمِسْلَية  .05  .05
  Al Jarba 010430 الَجْربا  .00  .00
  Az Zababida 010435 الَزباِبَدة  .07  .07
  Fahma 010445 َفْحَمة  .08  .08
  Az Zawiya 010460 الزاِوَية  .09  .09
  Kafr Ra'i 010465 َراعي َكْفر  .70  .70
  Al Kufeir 010485 الُكَفْير  .73  .73
 تشمل َمْنِطَقة الِهيش  Sir 010495 ِصير  .71  .71
ة  .71  .71   Ajja' 010500 َعجِّ
  Anza' 010505 َعْنَزة  .74  .74
  Sanur 010510 صانور  .75  .75
  Ar Rama 010515 الراَمة  .70  .70
  Meithalun 010520 َمْيَثلون  .77  .77
  Al Judeida 010565 الُجَديَِّدة  .78  .78
  Al 'Asa'asa 010585 الَعصاْعَصة  .79  .79
  Al 'Attara 010590 *العطَّاَرة  .80  .80
  Siris 010600 ِسيِريس  .83  .83
  'Jaba 010605 َجَبعْ   .81  .81
  Al Fandaqumiya 010615 ***الَفْنَدُقوِميَّة  .81  .81
  Silat adh Dhahr 010625 *الَظْهر سيَلة  .84  .84

 السكاني تجاوز حد المحافظة      حد التجمع*: 
      3907العام  ودحدل مجاورحد التجمع السكاني **: 

                                                                      تجاوز حد المحافظة المخطط الهيكليحد  ***:        
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 ( 0)ملحق 
 

 التجمعات السكانية في محافظة جنين حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية
التجمع رمز التجمع اسم الرقم  الحد الجغرافي المعتمد 

 تسوية -حدود االحواض  030055 ِدير َغزاَلة  .0

 تسوية -حدود االحواض  030095 َكْفر دان  ..

 تسوية -حدود االحواض  030315 الَعَرَقة  .3

 تسوية -حدود االحواض  030340 (الجنوبي)ِبيت قاد  .2

 تسوية -حدود االحواض  030355 الهاِشِميَّة  .2

 تسوية -حدود االحواض  030390 َجْلُبون  .6

 تسوية -حدود االحواض  030130 َكْفر ُقود  .2

 تسوية -حدود االحواض  030135 ِدير ابو َضعيف  .8

 تسوية -حدود االحواض  030110 ِبْرقين  .9

 تسوية -حدود االحواض  030145 َزْبَدة  .00

 تسوية -حدود االحواض  030175 ُكَفْيِرتْ   .00

 تسوية -حدود االحواض  030195 التوتأمُّ   ..0

 تسوية -حدود االحواض  030105 َجْلَقُموس  .03

 تسوية -حدود االحواض  030170 َعرَّاَبة  .02

 تسوية -حدود االحواض  030185 ِتْلِفيت  .02

 تسوية -حدود االحواض  030195 ِمْرَكة  .06

 تسوية -حدود االحواض  030405 َرابا  .02

 تسوية -االحواض حدود  030435 ِمِسْلَية  .08

 تسوية -حدود االحواض  030410 الَجْربا  .09

 تسوية -حدود االحواض  030400 الزاوية  .0.

 تسوية -حدود االحواض  030405 َكْفر َراعي  .0.

 تسوية -حدود االحواض  030485 الُكَفْير  ...

 تسوية -حدود االحواض  030505 َعْنَزة  .3.

 تسوية -حدود االحواض  030530 صانور  .2.

 تسوية -حدود االحواض  030585 الَعصاْعَصة  .2.

 تسوية -حدود االحواض  010286 فراسين  .6.

 حدود احصائية  030040 الَسعاِيَدة  .2.

 حدود احصائية  030070 ِخْرَبة ُسُرو   .8.
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم  الحد الجغرافي المعتمد 

 حدود احصائية  030085 ُأمُّ الِريَحان  .9.

 حدود احصائية  030305 ِخْرِبة َعْبَد اهلل اليوِنس  .30

 حدود احصائية  030330 (الشمالي)مشروع بيت قاد   .30

 حدود احصائية  030335 َظْهر الَماِلح  ..3

 حدود احصائية  030315 الَجِميالت  .33

 حدود احصائية  030345 طورة الَغْرِبيَّة  .32

 حدود احصائية  030350 طوَرة الَشْرِقيَّة  .32

 حدود احصائية  030305 َنْزَلة الَشْيخ َزْيد  .36

 حدود احصائية  030375 الَغْربيِّةِخْرِبة الُمْنَطار   .32

 حدود احصائية  030395 (الغربية)عابا  .38

 حدود احصائية  030105 ِخْرِبة الُمْنَطار الَشْرقيِّة  .39

 حدود احصائية  030115 ُأمُّ دار  .20

 حدود احصائية  030110 الُخْلجان  .20

 حدود احصائية  030115 (عابا الشرقية)وادي الَضِبع   ..2

 حدود احصائية  030140 َظْهر الَعْبد  .23

 حدود احصائية  030185 إمريحة  .22

 حدود احصائية  030187 خربة الحمام   .22

 حدود احصائية  030135 الُمِطلَّة  .26

 حدود احصائية  030110 ِبير الَباَشا  .22

 حدود احصائية  030115 (َحِفيَرة َعرَّاَبة)الَحِفيَرة   .28

 حدود احصائية  030105 الَضماْيَرة  .29

 حدود احصائية  030400 ْدُعوقوادي   .20

 حدود احصائية  030403 َفْحَمة الَجِديَدة  .20

 حدود احصائية  030430 الَمْنصوَرة  ..2

 مخيمحدود ال 030385 ُمَخيَّم ِجنين  .23

 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  030130 الُمغيِّر  .22

 البلدةتسوية، حدود اراضي  -حدود االحواض  030015 َعَربُّوَنة  .22

 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  030010 الَجَلَمة  .26

 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  030015 سيَلْة الحاِرِثيَّة  .22

 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  030000 َفقُّوَعة  .28

 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  030080 الَياُمون  .29
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم  الحد الجغرافي المعتمد 

 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  030310 َبْرَطَعة الَشْرِقيَّة  .60

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030105 َيْعَبدْ   .60

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030140 َقباْطَية  ..6

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030115 َتنِّين  .63

 تسوية، مخطط هيكلي – حدود االحواض 030415 الَزباِبَدة  .62

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030445 َفْحَمة  .62

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030495 ِصير  .66

ة  .62  تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030500 َعجِّ

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030535 الراَمة  .68

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030510 َمْيَثلون  .69

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030505 الُجَديَِّدة  .20

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030590 العطَّاَرة  .20

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030000 ِسيِريس  ..2

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030005 َجَبعْ   .23

 تسوية، مخطط هيكلي –االحواض  حدود 030035 الَفْنَدُقوِميَّة  .22

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030015 سيَلة الَظْهر  .22

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي 030005 َزُبوَبه  .26

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي 030035 ِتِعنِّك  .22

 حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي 030010 الَطْيَبة  .28

 اراضي البلدة، مخطط هيكليحدود  030050 َعرَّاَنة  .29

 حدود احصائية، مخطط هيكلي  030370 الَطِرم  .80

 حدود احصائية، مخطط هيكلي  030100 (مثلث الشهداء)الُشَهداء   .80

اَنة  ..8  تسوية، االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  030030 ُرمَّ

 الطبيعية، حدود اراضي البلدةتسوية، االحواض  -حدود االحواض  030045 َعاِنين  .83

 تسوية، حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي –حدود االحواض  030380 ِجنين  .82
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 طوباس  محافظة
Tubas Governorate  

 

التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 
  Bardala 050420 َبْرَدَلة  .3  .85

  Ein el Beida' 050450 الَبْيَضا ِعْين  .1  .80

   Kardala 050455 َكْرَدَلة  .1  .87

  Khirbet Tell el Himma 050470 ِخْرِبة َتل الِحمَّة  .4  .88

  Ibziq 050490 إْبِزيق  .5  .89

  Salhab 050525 َسْلَحب  .0  .90

  Aqqaba' 050535 اَعقَّابَ   .7  .93

  Tayasir 050550 َتياِسير  .8  .91

  Al Farisiya 050551 الَفاِرِسيَّة  .9  .91

  Al 'Aqaba 050560 الَعَقَبة  .30  .94

  Al Malih 050580 الماِلح  .33  .95

تشمل الَثْغَرة  Tubas 050610 ُطوَباس  .31  .90  
  Ein El- Hilua' 050034 ةعين الحلو   .31  .97

  Kashda 050650  َكْشَدة  .34  .98

  Khirbet Yarza 050656 َيْرَزة ِخْرِبة  .35  .99

  Ras al Far'a 050670 *الفاْرَعةْ  َراس  .30  .300

  El Far'a Camp 050700 الفاْرَعةْ  ُمَخيَّمْ   .37  .303

  Khirbet ar Ras al Ahmar 050720 الَراس األْحَمر ِخْرِبة  .38  .301

  *Wadi al Far'a 050740 *الفاِرَعة وادي  .39  .301

  Tammun 050755 َطمُّون  .10  .304

  Khirbet 'Atuf 050790 َعاُطوف ِخْرِبة  .13  .305

 ِخْرِبــــــــــــــــة تشــــــــــــــــمل  Al Hadidiya 050871 الَحِديِديَّة  .11  .300
ـــــــــاع و ، ُحْمَصـــــــــة البق
خربــــــــــة و  ،الشــــــــــرقية

 خلة مكحولو  ،سمرة

                                                                                                     تجاوز حد المحافظة السكاني  حد التجمع*: 
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 ( 7)ملحق 
 

 في محافظة طوباس حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية التجمعات السكانية
 

التجمع رمز التجمع اسم الرقم  الحد الجغرافي المعتمد 

 تسوية -حدود االحواض  050515 َعقَّاَبا  .0

 حدود احصائية  050410 َبْرَدَلة  ..

 حدود احصائية  050450 ِعْين الَبْيَضا  .3

 حدود احصائية  050455 َكْرَدَلة  .2

 حدود احصائية  050470 َتل الِحمَّة ِخْرِبة  .2

 حدود احصائية  050490 إْبِزيق  .6

 حدود احصائية  050515 َسْلَحب  .2

 حدود احصائية  050553 الَفاِرِسيَّة  .8

 حدود احصائية  050500 الَعَقَبة  .9

 حدود احصائية  050580 الماِلح  .00

 حدود احصائية  050034 عين الحلوة  .00

 حدود احصائية  050050 َكْشَدة  ..0

 حدود احصائية  050050 ِخْرِبة َيْرَزة  .03

 حدود احصائية  050070 َراس الفاْرَعةْ   .02

 حدود احصائية  050710 ِخْرِبة الَراس األْحَمر  .02

 حدود احصائية  050740 وادي الفاِرَعة  .06

 حدود احصائية  050790 ِخْرِبة َعاُطوف  .02

 حدود احصائية  050871 الَحِديِديَّة  .08

 حدود المخيم 050700 ُمَخيَّْم الفاْرَعةْ   .09

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  050755 َطمُّون  .0.

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  050550 َتياِسير  .0.

 تسوية، حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي –حدود االحواض  050030 ُطوَباس  ...
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 طولكرممحافظة 

  Tulkarm Governorate  

  
التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 

  Akkaba' 100250 َعكَّاَبة  .3  .307
  Qaffin 100290 ***َقفِّين  .1  .308
  Nazlat 'Isa 100330 **ِعيسى َنْزَلة  .1  .309
  An Nazla ash Sharqiya 100345 الَشْرقيِّة الَنْزَلة  .4  .330
 تشمل َنْزَلة أبو َنار   Baqa ash Sharqiya 100350 **الَشْرقيِّة باَقة  .5  .333
  An Nazla al Wusta 100355 الُوسطى الَنْزَلة  .0  .331
  An Nazla al Gharbiya 100380 الَغْربيِّة الَنْزَلة  .7  .331
  Zeita 100425 َزْيَتا  .8  .334
  Seida 100440 *َصْيدا  .9  .335
  Illar' 100475 ***ِعالَّر  .30  .330
  Attil' 100480 َعتِّيل  .33  .337
  Deir al Ghusun 100530 الُغُصون ِدير  .31  .338
  Al Jarushiya 100545 الجاروِشيَّة  .31  .339
  Al Masqufa 100555 الَمْسقوَفة  .34  .310
  Bal'a 100570 َبْلعا  .35  .313
  Iktaba 100595 إكَتاَبا  .30  .311
  Nur Shams Camp 100620 ُنوْر َشْمس ُمَخيَّم  .37  .311
  Tulkarm Camp 100635 ُطولَكْرم ُمَخيَّم  .38  .314
 و ُشــــــــــــَوْيَكةتشــــــــــــمل   Tulkarm 100645 **ُطولَكْرم  .39  .315

 و ارتـــــــــــاح و ِذنَّابـــــــــــة
  ِخْرِبة الَطيَّاح

  Izbat Abu Khameish' 100655 ِعْزَبة أبو َخِميش  .10  .310
 تشمل َكْفر ُرمَّان   Anabta 100665 َعَنْبتا  .13  .317
  Izbat al Khilal' 100685 اِلخالل  ِعْزَبة  .11  .318
   Kafr al Labad 100690 الَلَبد َكْفر  .11  .319
  Kafa 100710 َكَفا  .14  .310
  Al Haffasi 100715 الَحفَّاصي  .15  .313
  Izbat Shufa' 100725 ْزَبة ُشوَفةع  .10  .311
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 
  Ramin 100730 ***َراِمين  .17  .311
  Far'un 100735 َفْرُعون  .18  .314
  Shufa 100760 ُشوَفة  .19  .315
  Khirbet Jubara 100780 ْجبارة ِخْرَبة  .10  .310
  Saffarin 100795 َسفَّاِرين  .13  .317
  Beit Lid 100800 ِليد ِبيت  .11  .318
  Ar Ras 100815 الَراس  .11  .319
  Kafr Sur 100845 ُصور َكْفر  .14  .340
  Kur 100870 ُكوْر   .15  .343
  Kafr Zibad 100895 ِزيَباد َكْفر  .10  .341
  Kafr Jammal 100900 َجمَّال َكْفر  .17  .341
تشـــــــمل ِعْزِبـــــــة أبـــــــو   Kafr 'Abbush 100915 َعبُّوش َكْفر  .18  .344

 َحَماَدة
 حد التجمع السكاني تجاوز حد المحافظة*: 

      3907حد التجمع السكاني مجاور لحدود العام **: 
 حد المخطط الهيكلي تجاوز حد المحافظة***: 
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 (3)ملحق 

 
 التجمعات السكانية في محافظة طولكرم حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية

 

 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 تسوية -حدود االحواض  100895 َكْفر ِزيَباد  .0

 االحواض الطبيعية 100330 َنْزَلة ِعيسى  ..

 االحواض الطبيعية 100350 باَقة الَشْرقيِّة  .3

 االحواض الطبيعية 100760 ُشوَفة  .2

 االحواض الطبيعية 100815 الَراس  .2

 االحواض الطبيعية 100845 ُصورَكْفر   .6

 االحواض الطبيعية 100900 َكْفر َجمَّال  .2

 حدود احصائية  100250 َعكَّاَبة  .8

 حدود احصائية  100555 الَمْسقوَفة  .9

 حدود احصائية  100595 إكَتاَبا  .00

 حدود احصائية  100655 ِعْزَبة أبو َخِميش  .00

 حدود احصائية  100685 ِعْزَبة  اِلخالل  ..0

 حدود احصائية  100710 َكَفا  .03

 حدود احصائية  100715 الَحفَّاصي  .02

 حدود المخيم 100620 ُمَخيَّم ُنوْر َشْمس  .02

 حدود المخيم 100635 ُمَخيَّم ُطولَكْرم  .06

 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  100665 َعَنْبتا  .02

 البلدةتسوية، حدود اراضي  -حدود االحواض  100735 َفْرُعون  .08

 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  100915 َكْفر َعبُّوش  .09

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  100690 َكْفر الَلَبد  .0.

 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة 100795 َسفَّاِرين  .0.

 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة 100800 ِبيت ِليد  ...

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي 100355 الَنْزَلة الُوسطى  .3.

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي 100380 الَنْزَلة الَغْربيِّة  .2.

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي 100425 َزْيَتا  .2.

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي 100475 ِعالَّر  .6.
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 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي 100480 َعتِّيل  .2.

 اراضي البلدة، مخطط هيكليحدود  100440 َصْيدا  .8.

 حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي 100870 ُكوْر   .9.

 حدود احصائية، مخطط هيكلي 100545 الجاروِشيَّة  .30

 حدود احصائية، مخطط هيكلي 100725 ِعْزَبة ُشوَفة  .30

 تسوية، االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  100780 ِخْرَبة ْجبارة  ..3

 تسوية، االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  100730 َراِمين  .33

 تسوية، حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي –حدود االحواض  100530 ِدير الُغُصون  .32

 تسوية، حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي –حدود االحواض  100645 ُطولَكْرم  .32

 البلدة، مخطط هيكلي االحواض الطبيعية، حدود اراضي 100570 َبْلعا  .36

 تسوية، االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي -حدود االحواض  100290 َقفِّين  .32

 تسوية، االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي -حدود االحواض  100345 الَنْزَلة الَشْرقيِّة  .38
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 محافظة نابلس
 Nablus Governorate  

 
التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality name  مالحظات 

  Bazzariya 150660 ةَبزُّاْريَ   .3  .345
 تشمل الَمْسُعوِديَّة  Burqa 150680 ُبْرَقة  .1  .340
  Yasid 150695 ياِصيد  .1  .347
  Beit Imrin 150705 ِإمِرين ِبيت  .4  .348
  Nisf Jubeil 150745 ُجَبْيل ِنْصف  .5  .349
  Sabastiya 150765 َسَبْسِطية  .0  .350
  Ijnisinya 150770 إْجِنِسْنَيا  .7  .353
  Talluza 150775 َطلُّوزة  .8  .351
  An Naqura 150785 الناُقوَرة  .9  .351
  Al Badhan 150805 الَباَذان  .30  .354
 تشمل عرب دعيس  Deir Sharaf 150810 َشَرفْ  ِدير  .33  .355
  Asira ash Shamaliya' 150820 الشماليَّة َعصيَرة  .31  .350
اِريَّة  .31  .357   An Nassariya 150825 الَنصَّ
  Zawata 150835 َزَواتا  .34  .358
تشـــــــمل ِخْرِبـــــــة َتـــــــل   Al 'Aqrabaniya 150840 الَعْقَرباِنيَّة  .35  .359

 الَغار
  Qusin 150855 ُقوِصين  .30  .300
  Beit Iba 150860 إيَبا ِبيت  .37  .303
 ِشْحَدة وَهْمالنتشمل  Beit Hasan 150865 َحَسن ِبيت  .38  .301
  Beit Wazan 150875 َوَزنْ  ِبيت  .39  .301
  Ein Beit el Ma Camp' 150880 ِعْين ِبيت الماء ُمَخيَّمْ   .10  .304
  Ein Shibli' 150885 *ِشْبِلي ِعْين  .13  .305
  Azmut' 150910 َعْزُموط  .11  .300
  Nablus 150920 ناْبُلس  .11  .307
  Askar Camp (al Qadeem)' 150930 )القديم (َعْسَكر ُمَخيَّمْ   .14  .308
  Askar Camp (al Jadeed)' 150931 )الجديد( َعْسَكر ُمَخيَّمْ   .15  .309
  Deir al Hatab 150935 الَحَطب ِدير  .10  .370
  Sarra 150950 َصرَّة  .17  .373
  Salim 150955 ساِلم  .18  .371
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality name  مالحظات 
  Balata Camp 150960 َبالَطة ُمَخيَّم  .19  .371
  Iraq Burin' 150975 ُبوِرين ِعَراق  .10  .374
  Tell 150990 ِتلّ   .13  .375
  Beit Dajan 151000 َدَجن ِبيت  .11  .370
  Rujeib 151010 ُروِجيب  .11  .377
  Kafr Qallil 151025 َقلِّيل َكْفر  .14  .378
  Furush Beit Dajan 151030 ِبيت َدَجن ُفُروش  .15  .379
  Madama 151050 َماَدما  .10  .380
  Burin 151080 ُبوِرين  .17  .383
  Beit Furik 151090 ُفوِريك ِبيت  .18  .381
  Asira al Qibliya' 151095 الِقْبِليَّة َعِصيَرة  .19  .381
  Awarta' 151135 َعَوْرتا  .40  .384
  Urif' 151160 ُعوِريف  .43  .385
  Khirbet Tana 151176 اِخْرِبة َطانَ   .41  .380
  Odala 151180 ُأوَدالَ   .41  .387
  Huwwara 151185 ُحوَّاَرة  .44  .388
  Einabus' 151195 َعْيَنُبوس  .45  .389
  Yanun 151200 َياُنون  .40  .390
  Beita 151215 ِبيَتا  .47  .393
  Ar Rajman and Ad Dawa 151220  الَدواو الَرْجمان  .48  .391
اِعين َزْيَتا  .49  .391   Zeita Jamma'in 151230 *َجمَّ
  Jamma'in 151245 َجمَّاِعين  .50  .394
  Osarin 151265 ُأوَصِرين  .53  .395
 تشمل َجَفا الُنون  Aqraba 151270 َعْقَرَبا  .51  .390
  Za'tara 151285 *َزْعَتَرة  .51  .397
  Alttawel and Tall al Khashaba 151311 الَخَشَبة َتلل و الطويَّ   .54  .398
  Yatma 151325 ِيْتَما  .55  .399
  Qabalan 151335 َقَبالن  .50  .100
  Jurish 151345 ُجوِريش  .57  .103
  Qusra 151365 ُقْصرة  .58  .101
  Talfit 151375 َتْلِفيت  .59  .101
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality name  مالحظات 
  As Sawiya 151380 الَساِوَية  .00  .104
  Majdal Bani Fadil 151385 َبني فاِضل َمْجَدلْ   .03  .105
  Al Lubban ash Sharqiya 151405 الَشْرِقيَّة ألُلبَّنْ   .01  .100
  Qaryut 151410 َقْرُيوت  .01  .107
  Jalud 151420 َجاُلود  .04  .108
  Ammuriya' 151435 َعمُّوْرَية  .05  .109
 تشمل ِخْرِبة الَمراِجم  Duma 151445 ُدْوَما  .00  .130
  Khirbet Sarra 151450 ِخْرِبة َصرَّة  .07  .133

                                                        تجاوز حد المحافظةالسكاني  حد التجمع*: 
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 (6)ملحق 
 

 التجمعات السكانية في محافظة نابلس حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية
 

 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم

 تسوية -االحواض حدود  150910 َعْزُموط  .0

 تسوية -حدود االحواض  150935 ِدير الَحَطب  ..

 تسوية -حدود االحواض  150950 َصرَّة  .3

 تسوية -حدود االحواض  150680 ُبْرَقة  .2

 تسوية -حدود االحواض  150745 ِنْصف ُجَبْيل  .2

 االحواض الطبيعية 151000 ِبيت َدَجن  .6

 الطبيعيةاالحواض  151095 َعِصيَرة الِقْبِليَّة  .2

 االحواض الطبيعية 151135 َعَوْرتا  .8

 االحواض الطبيعية 151160 ُعوِريف  .9

 االحواض الطبيعية 151200 َياُنون  .00

 االحواض الطبيعية 151325 ِيتَما  .00

 االحواض الطبيعية 151365 ُقْصرة  ..0

 االحواض الطبيعية 151380 الَساِوَية  .03

 الطبيعيةاالحواض  151385 َمْجَدْل َبني فاِضل  .02

 االحواض الطبيعية 151405 ألُلبَّْن الَشْرِقيَّة  .02

 االحواض الطبيعية 151420 َجاُلود  .06

 االحواض الطبيعية 151445 ُدْوَما  .02

 حدود اراضي البلدة 151375 َتْلِفيت  .08

 حدود اراضي البلدة 151435 َعمُّوْرَية  .09

اِريَّة  .0.  حدود احصائية  150825 الَنصَّ

 حدود احصائية  150840 الَعْقَرباِنيَّة  .0.

 حدود احصائية  150865 ِبيت َحَسن  ...

 حدود احصائية  150885 ِعْين ِشْبِلي  .3.

 حدود احصائية  151176 ِخْرِبة َطاَنا  .2.

 حدود احصائية  151180 ُأوَدالَ   .2.

 حدود احصائية  151220 الَرْجمان والَدوا  .6.

 حدود احصائية  151313 الطوَيل وَتل الَخَشَبة  .2.
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 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم

 حدود احصائية  151450 ِخْرِبة َصرَّة  .8.

 مخيمحدود ال 150880 ُمَخيَّْم ِعْين ِبيت الماء  .9.

 مخيمحدود ال 150930 ُمَخيَّْم َعْسَكرالقديم  .30

 مخيمحدود ال 150931 ُمَخيَّْم َعْسَكر الجديد  .30

 مخيمحدود ال 150960 ُمَخيَّم َبالَطة  ..3

 تسوية، االحواض الطبيعية -االحواض حدود  150855 ُقوِصين  .33

 تسوية، االحواض الطبيعية -حدود االحواض  151090 ِبيت ُفوِريك  .32

 تسوية، االحواض الطبيعية -حدود االحواض  151185 ُحوَّاَرة  .32

 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  151025 َكْفر َقلِّيل  .36

 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  151030 ُفُروش ِبيت َدَجن  .32

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  150695 ياِصيد  .38

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  150705 ِبيت ِإمِرين  .39

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  150660 َبزُّاْرَيه  .20

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  150770 إْجِنِسْنَيا  .20

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  150775 َطلُّوزة  ..2

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  150785 الناُقوَرة  .23

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  150810 ِدير َشَرفْ   .22

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  150820 َعصيَرة الشماليَّة  .22

 هيكليتسوية، مخطط  –حدود االحواض  150835 َزَواتا  .26

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  150860 ِبيت إيَبا  .22

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  150875 ِبيت َوَزنْ   .28

 تسوية، مخطط هيكلي –حدود االحواض  150955 ساِلم  .29

 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة 151270 َعْقَرَبا  .20

 اراضي البلدةاالحواض الطبيعية، حدود  151345 ُجوِريش  .20

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي 151050 َماَدما  ..2

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي 151080 ُبوِرين  .23

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي 151245 َجمَّاِعين  .22

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي 151265 ُأوَصِرين  .22

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي 151335 َقَبالن  .26

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي 151410 َقْرُيوت  .22

 حدود احصائية، مخطط هيكلي  150805 الَباَذان  .28
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 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم

 حدود احصائية، مخطط هيكلي 150975 ِعَراق ُبوِرين  .29

 حدود احصائية، مخطط هيكلي  151285 َزْعَتَرة  .60

 تسوية، حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي –حدود االحواض  150765 َسَبْسِطية  .60

 بلدية نابلس حدود  150920 ناْبُلس  ..6

 تسوية، حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي –حدود االحواض  151010 ُروِجيب  .63

 تسوية، حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي –حدود االحواض  151230 َزْيَتا َجمَّاِعين  .62

 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي 150990 ِتلّ   .62

 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي 151195 َعْيَنُبوس  .66

 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة، مخطط هيكلي 151215 ِبيَتا  .62
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 محافظة قلقيلية

  Qalqiliya Governorate  

  

التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل    Locality Name 

 Falamya 200905 *َفالِمية  .3  .131

 Kafr Qaddum 200925 َقدُّوم َكْفر  .1  .131

 Jit 200945 ِجْيت  .1  .134

 Baqat al Hatab 200965 الَحَطب باَقةْ   .4  .135

ة  .5  .130  Hajja 200970 َحجَّ

 Jayyus 200985 َجيُّوس  .0  .137

 Khirbet Sir 200995 ِصْير ِخْرِبة  .7  .138

 Arab ar Ramadin ash Shamali' 201005 الَرماِضين الَشَمالي َعَرب  .8  .139

 Far'ata 201015 َفْرَعتا  .9  .110

اِتين  .30  .113  Immatin 201020 ِإمَّ

 Al Funduq 201035 الُفْنُدق  .33  .111

 Qalqiliya 201040 َقْلِقيْلَية  .31  .111

 An Nabi Elyas 201055 إلَياس الَنِبي  .31  .114

 Kafr Laqif 201065 الِقف َكْفر  .34  .115

 Arab Abu Farda' 201070 أبو َفْرَدة َعَرب  .35  .110

 Izbat at Tabib' 201075 الَطِبيب ِعْزَبة  .30  .117

 Jinsafut 201085 ِجْنَصاُفوط  .37  .118

ون  .38  .119  Azzun' 201100 َعزُّ

 Arab ar Ramadin al Janubi' 201105 الَرماِضين الَجُنوبي َعَرب  .39  .110

 Isla' 201115 َعْسَلة  .10  .113

 Arab Al-Khouleh 103330 الخوله عرب  .13  .111

 Wadi ar Rasha 201120 الَرَشا وادي  .11  .111

 Habla 201125 َحْبَلة  .11  .114

 Ras at Tira 201130 الِطيَرة راس  .14  .115

 Ras 'Atiya 201155 َعِطيَّة راس  .15  .110

 Ad Dab'a 201170 الَضْبَعة  .10  .117

 Kafr Thulth 201175 ثُْلث َكْفر  .17  .118

 Izbat Jal'ud' 201190 َجْلُعود ِعْزَبة  .18  .119

 Al Mudawwar 201205 الُمَدوَّر  .19  .140



 

48 

 

التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل    Locality Name 

 Izbat Salman' 201210 َسْلمان ِعْزَبة  .10  .143

 Izbat al Ashqar' 201225 األْشَقر ِعْزِبة  .13  .141

 Beit Amin 201255 َأمين ِبيت  .11  .141

 Sanniriya 201260 *َسّنيْرَيا  .11  .144

ون  .14  .145  Azzun 'Atma' 201280 َعْتَمة َعزُّ

                                          تجاوز حد المحافظة السكاني  حد التجمع*:         
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 ( 3)ملحق 

 
 التجمعات السكانية في محافظة قلقيلية حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية

 

 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

ون  .0  تسوية -حدود االحواض  201100 َعزُّ
 تسوية -حدود االحواض  201125 َحْبَلة  ..
 االحواض الطبيعية 200925 َكْفر َقدُّوم  .3
 االحواض الطبيعية 200945 ِجْيت  .2
ة  .2  االحواض الطبيعية 200970 َحجَّ
 االحواض الطبيعية 200995 ِخْرِبة ِصْير  .6
 االحواض الطبيعية 201085 ِجْنَصاُفوط  .2
 الطبيعيةاالحواض  201260 َسّنيْرَيا  .8
 حدود احصائية  201070 َعَرب أبو َفْرَدة  .9

 حدود احصائية 200905 َفالِمية  .00
 حدود احصائية 201005 َعَرب الَرماِضين الَشَمالي  .00
 حدود احصائية 201075 ِعْزَبة الَطِبيب  ..0
 حدود احصائية 201105 َعَرب الَرماِضين الَجُنوبي  .03
 حدود احصائية 201115 َعْسَلة  .02
 حدود احصائية 201116 الخولهعرب   .02
 حدود احصائية 201120 وادي الَرَشا  .06
 حدود احصائية 201130 راس الِطيَرة  .02
 حدود احصائية 201155 راس َعِطيَّة  .08
 حدود احصائية 201170 الَضْبَعة  .09
 حدود احصائية 201190 ِعْزَبة َجْلُعود  .0.
 حدود احصائية 201205 الُمَدوَّر  .0.
 حدود احصائية 201210 ِعْزَبة َسْلمان  ...
 حدود احصائية 201225 ِعْزِبة األْشَقر  .3.
 حدود احصائية 201255 ِبيت َأمين  .2.
ون َعْتَمة  .2.  حدود احصائية 201280 َعزُّ
 تسوية، االحواض الطبيعية -حدود االحواض  201175 َكْفر ثُْلث  .6.
 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  201040 َقْلِقيْلَية  .2.
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 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  200985 َجيُّوس  .8.

 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  201065 َكْفر الِقف  .9.
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  201035 الُفْنُدق  .30
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  200965 باَقْة الَحَطب  .30
 مخطط هيكلي حدود احصائية،  201055 الَنِبي إلَياس  ..3
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  201015 َفْرَعتا  .33
اِتين  .32  مخطط هيكلياالحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  201020 ِإمَّ
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

53 

 

   محافظة سلفيت 

Salfit Governorate  

 
التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name  مالحظات 

 تشمل وادي َقانا Deir Istiya 251250 *إسْتيا ِدير  .3  .140
  Qarawat Bani Hassan 251275 َبني َحسَّان َقراَوة  .1  .147
  Qira 251290 ِقيَرة  .1  .148
 تشمل دار أبو كايد Kifl Haris 251295 َحاِرس ِكِفلْ   .4  .149
  Marda 251300 َمْرَدا  .5  .150
  Biddya 251305 ِبْدَيا  .0  .153
 دار أبو َبَصل تشمل  Haris 251310 َحاِرس  .7  .151
  Yasuf 251315 َياُسوف  .8  .151
   Mas-ha 251320 َمْسَحة  .9  .154
  Iskaka 251330 إْسَكاَكا  .30  .155
  Sarta 251340 ْرَطةس  .33  .150
  Izbat Abu 'Adam 153155 ِعْزِبة أبو آَدم  .31  .157
  Az Zawiya 251360 الَزاِوَية  .31  .158
  Salfit 251370 َسْلِفيت  .34  .159
  Rafat 251395 َرافات  .35  .100
  Bruqin 251400 ْبُروِقين  .30  .103
  Farkha 251415 َفْرَخة  .37  .101
 تشمل ِخْرِبة ُسوَسة  Kafr ad Dik 251425 الِديك َكْفر  .38  .101
  Deir Ballut 251430 َبلُّوط ِدير  .39  .104
  Khirbet Qeis 251440 َقْيس ِخْرَبةْ   .10  .105

                                                      تجاوز حد المحافظةالسكاني  حد التجمع*: 
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 (4)ملحق 
 

 التجمعات السكانية في محافظة سلفيت حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية
 

 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 االحواض الطبيعية 251400 ْبُروِقين  .0
 االحواض الطبيعية 251340 سْرَطة  ..
 االحواض الطبيعية 251320 َمْسَحة  .3
 االحواض الطبيعية 251310 َحاِرس  .2
 االحواض الطبيعية 251275 َقراَوة َبني َحسَّان  .2
 االحواض الطبيعية 251295 ِكِفْل َحاِرس  .6
 االحواض الطبيعية 251300 َمْرَدا  .2
 االحواض الطبيعية 251430 ِدير َبلُّوط  .8
 حدود اراضي البلدة 251440 ِخْرَبْة َقْيس  .9

 حدود احصائية 153155 ِعْزِبة أبو آَدم  .00
 تسوية، االحواض الطبيعية -حدود االحواض  251370 َسْلِفيت  .00
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  251305 ِبْدَيا  ..0
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  251315 َياُسوف  .03
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  251330 إْسَكاَكا  .02
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  251360 الزاوية  .02
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  251395 َرافات  .06
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  251425 َكْفر الِديك  .02
 مخطط هيكليحدود اراضي البلدة،  251290 ِقيَرة  .08
 تسوية، االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي -حدود االحواض   251250 ِدير إسْتيا  .09
 تسوية، االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي -حدود االحواض   251415 َفْرَخة  .0.
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 محافظة رام اهلل والبيرة
  Ramallah and Al Bireh Governorate 

   
التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 

  Qarawat Bani Zeid 301455 َبني ِزْيد َقَراَوة  .3  .100
  Mazari' an Nubani 301460 مزاِرع الُنوباني  .1  .107
  Kafr 'Ein 301470 ِعْين َكْفر  .1  .108
   Beit Reema 301471 بيت ريما  .4  .109
  Deir Ghassana 301472 دير َغسَّاِنة  .5  .170
  Arura' 301475 عاُروَرة  .0  .173
  Abwein' 301485 ِعْبَوْين  .7  .171
  Turmus'ayya 301490 ُتْرُمسَعيَّا  .8  .171
  Al Lubban al Gharbi 301495 الَغْربي الُلبَّنْ   .9  .174
  Sinjil 301500 ِسْنِجل  .30  .175
  Deir as Sudan 301505 الُسوَدان ِدير  .33  .170
  Rantis 301515 َرْنِتيس  .31  .177
  Jilijliya 301520 ِجْلِجيِليَّا  .31  .178
  Ajjul' 301525 َعجُّول  .34  .179
  Al Mughayyir 301530 الُمَغيِّر  .35  .180
  Abud' 301535 عاُبود  .30  .183
  An Nabi Salih 301540 صاِلح الَنبي  .37  .181
  Khirbet Abu Falah 301545 أبو َفاَلح ِخْرَبةْ   .38  .181
  Rawabi 301546 َروابي  .39  .184
  Umm Safa 301550 َصَفا أمُّ   .10  .185
  Al Mazra'a ash Sharqiya 301555 الَشْرِقيَّة الَمْزَرَعة  .13  .180
  Deir Nidham 301560 ِنَظام ِدير  .11  .187
  Atara' 301565 َعَطاَرة  .11  .188
  Deir Abu Mash'al 301570 أبو َمْشَعلْ  ِدير  .14  .189
  Jibiya 301575 ِجْيبيا  .15  .190
  Burham 301585 ُبْرَهام  .10  .193
 تشمل ِعْين َساْمَية Kafr Malik 301590 َماِلك َكْفر  .17  .191
  Shuqba 301595 ُشْقَبا  .18  .191
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 
  Kobar 301600 ُكوَبر  .19  .194
  Qibya 301605 ِقْبَيا  .10  .195
  Silwad 301610 ِسْلواد  .13  .190
  Yabrud 301615 َيْبُرود  .11  .197
  Beitillu 301620 ِبيِتللُّو  .11  .198
  Shabtin 301625 ِشْبِتين  .14  .199
  Jammala 301630 َجمَّاال  .15  .100
  Birzeit 301635 زيتِبير   .10  .103
  Ad Doha 301636 الدوحة  .17  .101
  Ein Siniya' 301640 ِسيْنيا ِعْين  .18  .101
  Silwad Camp 103045 ِسْلواد ُمَخيَّمْ   .19  .104
  Deir Jarir 301650 َجِرْير ِدير  .40  .105
  Deir 'Ammar 301655 ِدير َعمَّار  .43  .100
  Deir 'Ammar Camp 103000 ِدير َعمَّار ُمَخيَّمْ   .41  .107
  Budrus 301665 ُبْدُرس  .41  .108
  Abu Shukheidim 301670 ابو ُشَخْيِدم  .44  .109
  Jifna 301675 ِجْفَنا  .45  .130
  'Dura al Qar 301680 الَقِرع ُدورا  .40  .133
  At Tayba 301685 الَطْيَبة  .47  .131
  Al Mazra'a al Qibliya 301695 الَمْزَرَعة الِقْبِليَّة  .48  .131
  Al Jalazun Camp 103700 الَجَلُزون ُمَخيَّمْ   .49  .134
  Abu Qash 301705 َقّش  ابو  .50  .135
  Deir Qaddis 301710 ِقدِّيس ِدير  .53  .130
  Ni'lin 301715 ِنْعِلين  .51  .137
  Ein Yabrud' 301720 َيْبرود ِعْين  .51  .138
  Kharbatha Bani Harith 301725 َبِني َحاِرث َخْرَبثا  .54  .139
  Ras Karkar 301730 َكْرَكْر  َراس  .55  .110
  Surda 301735 ْرَداص  .50  .113
  Al Janiya 301740 الجاِنَية  .57  .111
  Al Midya 301745 الِمْدَية  .58  .111
  Rammun 301750 َرمُّون  .59  .114
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 
  Kafr Ni'ma 301755 ِنْعَمة َكْفر  .00  .115
  Bil'in 301760 ِبْلِعين  .03  .110
  Beitin 301765 َبْيِتين  .01  .117
  Ein Qiniya' 301770 ِقينيا ِعْين  .01  .118
  Badiw al Mu'arrajat 301775 *الُمَعرََّجات َبِدو  .04  .119
  'Deir Ibzi 301780 إبِزيع ِدير  .05  .110
  Deir Dibwan 301785 ُدْبَوان ِدير  .00  .113
  Al Bireh 301790 **الِبيَرة  .07  .111
  Ein 'Arik' 301800 َعِريك ِعْين  .08  .111
  Saffa 301805 َصفَّا  .09  .114
  Ramallah 301810 **اهلل رامَ   .70  .115
  Burqa 301815 ُبْرَقة  .73  .110
  Beit 'Ur at Tahta 301820 ُعْوْر الَتْحَتا ِبيت  .71  .117
تشــــمل ِخْرِبــــة َكْفــــر  Beituniya 301825 ِبيُتوْنيا  .71  .118

 ِشيَّان
  Al Am'ari Camp 103810 اأَلْمَعِري ُمَخيَّمْ   .74  .119
  Qaddura Camp 103815 َقدُّوَرة ُمَخيَّمْ   .75  .140
  Beit Sira 301850 ِسيَرا ِبيت  .70  .143
  Kharbatha al Misbah 301855 الِمْصباح َخْرَبثا  .77  .141
  Beit 'Ur al Fauqa 301860 ُعْور الُفوَقا ِبيت  .78  .141
  At Tira 301890 الطيَرة  .79  .144
  Beit Liqya 301895 ِلْقيا ِبيت  .80  .145
  Beit Nuba 301926 ***بيت نوبا  .83  .140
  Yalu 301927 ***يالو  .81  .147
  Imwas 301928 ***عمواس  .81  .148

 حد التجمع السكاني تجاوز حد المحافظة   *:ح*: 
 حد المخطط الهيكلي تجاوز حد المحافظة *: ****  **

 قرص فلسطينية مهجرة                                      **:  **         
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 (2)ملحق 
 

 حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية رام اهلل والبيرةالتجمعات السكانية في محافظة 

 

 المعتمدالحد الجغرافي  التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 تسوية -حدود االحواض  301860 ِبيت ُعْور الُفوَقا  .0
 تسوية -حدود االحواض  301800 ِعْين َعِريك  ..
 تسوية -حدود االحواض  301670 ابو ُشَخْيِدم  .3
 تسوية -حدود االحواض  301720 ِعْين َيْبرود  .2
 تسوية -حدود االحواض  301695 الَمْزَرَعة الِقْبِليَّة  .2
 تسوية -حدود االحواض  301585 ُبْرَهام  .6
 تسوية -حدود االحواض  301645 ُمَخيَّْم ِسْلواد  .2
 االحواض الطبيعية 301665 ُبْدُرس  .8
 االحواض الطبيعية 301725 َخْرَبثا َبِني َحاِرث  .9

 االحواض الطبيعية 301605 ِقْبَيا  .00
 االحواض الطبيعية 301620 ِبيِتللُّو  .00
 الطبيعيةاالحواض  301625 ِشْبِتين  ..0
 االحواض الطبيعية 301630 َجمَّاال  .03
 االحواض الطبيعية 301595 ُشْقَبا  .02
 االحواض الطبيعية 301515 َرْنِتيس  .02
 االحواض الطبيعية 301525 َعجُّول  .06
 االحواض الطبيعية 301535 عاُبود  .02
 االحواض الطبيعية 301550 أمُّ َصَفا  .08
 االحواض الطبيعية 301560 ِدير ِنَظام  .09
 االحواض الطبيعية 301471 بيت ريما  .0.
 االحواض الطبيعية 301472 دير غسانه  .0.
 االحواض الطبيعية 301495 الُلبَّْن الَغْربي  ...
 حدود اراضي البلدة 301520 ِجْلِجيِليَّا  .3.
 حدود اراضي البلدة 301926 *بيت نوبا   .2.
 حدود اراضي البلدة 301927 *يالو  .2.
 البلدةحدود اراضي  301928 *عمواس  .6.
 حدود اراضي البلدة 301460 مزاِرع الُنوباني  .2.
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 المعتمدالحد الجغرافي  التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 مخطط هيكلي 301546 َروابي  .8.

 مخطط هيكلي 301636 الدوحة  .9.
 حدود احصائية 301775 َبِدو الُمَعرََّجات  .30
 حدود احصائية 301540 الَنبي صاِلح  .30
 مخيمحدود ال 301660 ُمَخيَّْم ِدير َعمَّار  ..3

 مخيمحدود ال 301700 ُمَخيَّْم الَجَلُزون  .33

 مخيمحدود ال 301830 ُمَخيَّْم اأَلْمَعِري  .32

 مخيمحدود ال 103815 ُمَخيَّْم َقدُّوَرة  .32

 تسوية، االحواض الطبيعية -حدود االحواض  301490 ُتْرُمسَعيَّا  .36
 تسوية، االحواض الطبيعية -حدود االحواض  301530 المغير  .32
 االحواض الطبيعيةتسوية،  -حدود االحواض  301890 الطيَرة  .38
 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  301895 ِبيت ِلْقيا  .39
 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  301590 َكْفر َماِلك  .20
 مخطط هيكلي تسوية،  –حدود االحواض  301545 ِخْرَبْة أبو َفاَلح  .20
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301555 الَمْزَرَعة الَشْرِقيَّة  ..2
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301565 َعَطاَرة  .23
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301615 َيْبُرود  .22
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301635 ِبير زيت  .22
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301640 ِعْين ِسيْنيا  .26
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301650 ِدير َجِرْير  .22
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301675 ِجْفَنا  .28
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301680 ُدورا الَقِرع  .29
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301685 الطيبة  .20
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301705 ابو َقّش   .20
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301735 ُصْرَدا  ..2
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301750 َرمُّون  .23
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301765 َبْيِتين  .22
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301770 ِعْين ِقينيا  .22
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301815 برقة  .26
 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  301820 ُعْوْر الَتْحَتاِبيت   .22
 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة 301475 عاُروَرة  .28
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 المعتمدالحد الجغرافي  التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة 301805 َصفَّا  .29
 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة 301715 ِنْعِلين  .60
 حدود اراضي البلدةاالحواض الطبيعية،  301745 الِمْدَية  .60
 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة 301850 ِبيت ِسيَرا  ..6
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  301500 ِسْنِجل  .63
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  301570 ِدير أبو َمْشَعلْ   .62
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  301575 ِجْيبيا  .62
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  301600 ُكوَبر  .66
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  301655 ِدير َعمَّار  .62
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  301710 ِدير ِقدِّيس  .68
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  301730 َراس َكْرَكْر   .69
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  301755 َكْفر ِنْعَمة  .20
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  301760 ِبْلِعين  .20
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  301855 َخْرَبثا الِمْصباح  ..2
 مخطط هيكليحدود اراضي البلدة،  301470 كفر عين  .23
 مخطط هيكليحدود احصائية،  301740 الجاِنَية  .22
 مخطط هيكليتسوية، االحواض الطبيعية،   –حدود االحواض  301780 ِدير إبِزيع  .22
 مخطط هيكليتسوية، االحواض الطبيعية،   –حدود االحواض  301785 ُدْبَوان ِدير  .26
  بلدية البيرة حدود  301790 الِبيَرة  .22
  بلدية رام اهلل حدود  301810 راَم اهلل  .28
 مخطط هيكليتسوية، حدود اراضي البلدة،  –حدود االحواض  301610 ِسْلواد  .29
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  301485 ِعْبَوْين  .80
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  301505 ِدير الُسوَدان  .80
 مخطط هيكليتسوية، االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  –حدود االحواض  301825 ِبيُتوْنيا  ..8
 مخطط هيكليتسوية، االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  –حدود االحواض  301455 َقَراَوة َبني ِزْيد  .83

 قرص فلسطينية مهجرة*: 
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 واألغوارمحافظة أريحا 

 Jericho and Al Aghwar (Ariha) Governorate  
 

التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 
  Marj Na'ja 351045 َنْعَجة َمْر   .3  .149

  Az Zubeidat 351110 الُزَبْيدات  .1  .150

  Marj al Ghazal 351116 الَغزال َمْر   .1  .153

  Al Jiftlik 351140 الِجْفْتِلك  .4  .151

  Fasayil 351510 َفَصاِيل  .5  .151

  Al 'Auja 351690 العوَجا  .0  .154

  An Nuwei'ma 351840 الُنَوْيِعَمة  .7  .155

   Ein ad Duyuk al Fauqa' 351845 الُفوقاالْديوك  ِعْين  .8  .150

  Ein as Sultan Camp' 351865 الُسلَطانِعْين  ُمَخيَّمْ   .9  .157

، ُقُرْنُطــلِديــر  تشــمل Jericho (Ariha) 351920 أريحا  .30  .158
 ِعْين الْديوك الَتْحَتاو 

  Deir al Qilt 351970 الِقْلط ِدير  .33  .159

  Aqbat Jaber Camp 351975 َجْبرَعَقَبْة  ُمَخيَّمْ   .31  .100

  Deir Hajla 352021 َحْجَلة ِدير  .31  .103

  An Nabi Musa 352075 موسى الَنبي  .34  .101
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 ( 3)ملحق 
 

 حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية واألغوارمحافظة أريحا التجمعات السكانية في 

 

 الجغرافي المعتمدالحد  التجمع رمز التجمع اسم الرقم

 تسوية -حدود االحواض  351840 الُنَوْيِعَمة  .0
 حدود احصائية 351045 َمْر  َنْعَجة  ..
 حدود احصائية 351110 الُزَبْيدات  .3
 حدود احصائية 351845 ِعْين الْديوك الُفوقا  .2
 حدود احصائية 351970 ِدير الِقْلط  .2
 حدود احصائية 352021 ِدير َحْجَلة  .6
 مخيمحدود ال 351865 ِعْين الُسلَطان ُمَخيَّمْ   .2

 مخيمحدود ال 351975 ُمَخيَّْم َعَقَبْة َجْبر  .8

 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  351510 فَصاِيل  .9
 تسوية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  351690 العوَجا  .00
 مخطط هيكليحدود احصائية،  351116 َمْر  الَغزال  .00
 تسوية، االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة –حدود االحواض  351140 الِجْفْتِلك  ..0
 تسوية، االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة –حدود االحواض  352075 الَنبي موسى  .03
 مخطط هيكليتسوية، حدود اراضي البلدة،  –حدود االحواض  351920 أريحا  .02
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 القدسمحافظة  

 Jerusalem (Al Quds) Governorate  

   
التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 

  Rafat 401870 *َراَفات  .3  .101

  Kafr 'Aqab 401875 ***َعَقب َكْفر  .1  .104

  Mikhmas 401885 ِمْخَماس  .1  .105

  Qalandiya Camp 401900 َقَلْنِدَيا ُمَخيَّمْ   .4  .100

  Qalandiya 401915 َقَلْنِدَيا  .5  .107

  Beit Duqqu 401930 ُدقُّو ِبيت  .0  .108

  'Jaba 401935 َجَبعْ   .7  .109

  Al Judeira 401940 ***الُجَدْيَرة  .8  .170

  َجَبعتشمل   Ar Ram & Dahiyat al Bareed 401945 الَبريدوَضاِحَية  الَرام  .9  .173
 (َتَجمُّع َبَدوي)

  Beit 'Anan 401950 َعَنان ِبيت  .30  .171

  Al Jib 401955 الِجْيب  .33  .171

  Bir Nabala 401960 َنَباال ِبير  .31  .174

  Beit Ijza 401965 إْجَزا ِبيت  .31  .175

  Al Qubeiba 401980 الُقَبْيَبة  .34  .170

  Kharayib Umm al Lahim 401985 الَلْحمْ أمُّ  َخراِئب  .35  .177

  Beit Hanina 401990 َحِنينا ِبيت  .30  .178

  Biddu 401995 ِبدُّو  .37  .179

  An Nabi Samwil 402000 َصُموئيل الَنِبي  .38  .180

  Hizma 402005 ِحْزما  .39  .183

  Beit Hanina al Balad 402010 الَبَلدَحِنيَنا  ِبيت  .10  .181

  Qatanna 402015 **َقَطنَّة  .13  .181

  Beit Surik 402020 ُسوِريك ِبيت  .11  .184

  Beit Iksa 402025 إْكَسا ِبيت  .11  .185

  Shu'fat Camp 402030 ُشْعَفاط ُمَخيَّمْ   .14  .180

  Shu'fat 402035 ُشْعَفاط  .15  .187

  Anata' 402040 َعناَتا  .10  .188

  Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 402045 (َتَجمُّع َبَدوي)ة الَكعاِبنَ   .17  .189
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 

  Al 'Isawiya 402050 الِعيَسِويَّة  .18  .190

  Sheikh Jarrah 402055 َشْيخ َجرَّاح  .19  .193

  Wadi al Joz 402060 وادي الَجْوز  .10  .191

  Az Za'ayyem 402065 الْزَعيِّمْ   .13  .191

  Bab as Sahira 402070 باْب الَساِهَرة  .11  .194

  As Suwwana 402080 الُصوَّاَنة  .11  .195

   At Tur 402085 (َجَبل الَزْيُتون)الُطوْر   .14  .190

  Jerusalem (Al Quds) 401090 (الَمْقِدسِبيت ) الُقْدس  .15  .197

  Ash Shayyah 402095 الَشيَّاح  .10  .198

  Al 'Eizariya 402100 الِعْيَزِريَّة  .17  .199

  Ras al 'Amud 402105 راس الَعاُمود  .18  .400

  Silwan 402110 **ِسْلوان  .19  .403

  Ath Thuri 402115 **الَثْوِري  .40  .401

  Abu Dis 402120 ِديس ابو  .43  .401

  Arab al Jahalin (Salamat)' 402125 (سالمات) الَجَهالين عرب  .41  .404

  Jabal al Mukabbir 402130 الُمَكبِّر َجَبلْ   .41  .405

  As Sawahira al Gharbiya 402135 الَغْرِبيَّة الَسواِحَرة  .44  .400

  Beit Safafa 402140 **َصَفافا ِبيت  .45  .407

  As Sawahira ash Sharqiya 402145 الَشْرِقيَّة الَسواِحَرة  .40  .408

  Sharafat 402150 َشَرَفات  .47  .409

  Sur Bahir 402155 َباِهر ُصوْر   .48  .430

  Ash Sheikh Sa'd 402160 َسْعد الَشْيخ  .49  .433

  Umm Tuba 402165 ُطوبا أمُّ   .50  .431

  تجاوز حد المحافظةالسكاني  حد التجمع*: 
      3907حد التجمع السكاني مجاور لحدود العام **: 

  حد المخطط الهيكلي تجاوز حد المحافظة**: *
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 ( 3)ملحق 
 

 حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافيةمحافظة القدس التجمعات السكانية في 
  

 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 تسوية -حدود االحواض  401885 ِمْخَماس  .0
 تسوية -حدود االحواض  401935 جبع  ..
 تسوية -حدود االحواض  401995 ِبدُّو  .3
 تسوية -االحواض حدود  402005 ِحْزما  .2
 تسوية -حدود االحواض  402040 َعناَتا  .2
 االحواض الطبيعية 402000 الَنِبي َصُموئيل  .6
 االحواض الطبيعية 402025 ِبيت إْكَسا  .2
 حدود اراضي البلدة 401915 َقَلْنِدَيا  .8

 حدود احصائية 402010 ِبيت َحِنيَنا الَبَلد  .9
 حدود احصائية 402045 َتَجمُّع َبَدوي( الَكعاِبَنه)  .00
 حدود احصائية 402125 (سالمات)َعَرب الَجَهالين  .00
 حدود احصائية 402055 َشْيخ َجرَّاح  ..0
 حدود احصائية 402060 وادي الَجْوز  .03
 حدود احصائية 402070 باْب الَساِهَرة  .02
 حدود احصائية 402080 الُصوَّاَنة  .02
 حدود احصائية 402085 (َجَبل الَزْيُتون)الُطوْر   .06
 حدود احصائية 402095 الَشيَّاح  .02
 حدود احصائية 402105 راس الَعاُمود  .08
 مخيمحدود ال 401900 ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا  .09

 مخيمحدود ال 402030 ُشْعَفاط ُمَخيَّمْ   .0.

 حدود بلدية القدس  401090 (الَمْقِدسِبيت ) الُقْدس  .0.

 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  401945 الَرام وَضاِحَية الَبريد  ...

 مخطط هيكليتسوية،  –حدود االحواض  401965 ِبيت إْجَزا  .3.

 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  402100 الِعْيَزِريَّة  .2.

 االحواض الطبيعية، مخطط هيكلي  402120 ابو ِديس  .2.

 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  402015 َقَطَنه  .6.

 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،   402020 ِبيت ُسوِريك  .2.
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 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 تسوية، االحواض الطبيعية -حدود االحواض  401930 ِبيت ُدقُّو  .8.

 حدود احصائية، حدود اراضي البلدة 401990 َحِنينا ِبيت  .9.
 حدود احصائية، حدود اراضي البلدة 402000 َصُموئيل الَنِبي  .30
 حدود احصائية، حدود اراضي البلدة 402035 ُشْعَفاط  .30
 حدود احصائية، حدود اراضي البلدة 402050 الِعيَسِويَّة  ..3
 حدود احصائية، حدود اراضي البلدة 402130 الُمَكبِّر َجَبلْ   .33
 حدود احصائية، حدود اراضي البلدة 402135 الَغْرِبيَّة الَسواِحَرة  .32
 حدود احصائية، حدود اراضي البلدة 402140 َصَفافا ِبيت  .32
 احصائية، حدود اراضي البلدةحدود  402150 َشَرَفات  .36
 حدود احصائية، حدود اراضي البلدة 402110 ِسْلوان  .32
 حدود احصائية، حدود اراضي البلدة 402115 الَثْوِري  .38
 حدود احصائية، حدود اراضي البلدة 402155 َباِهر ُصوْر   .39
 حدود احصائية، حدود اراضي البلدة 402165 ُطوبا أمُّ   .20
 مخطط هيكليحدود احصائية،  402160 الَشْيخ َسْعد  .20
 مخطط هيكليحدود احصائية،  401985 َخراِئب أمُّ الَلْحمْ   ..2
 مخطط هيكليحدود احصائية،  402065 الْزَعيِّمْ   .23
 تسوية، االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة -حدود االحواض  401955 الِجْيب  .22
 مخطط هيكليتسوية، االحواض الطبيعية،   –حدود االحواض  401940 الُجَدْيَرة  .22
 مخطط هيكليتسوية، االحواض الطبيعية،   –حدود االحواض  401960 ِبير َنَباال  .26
 مخطط هيكليتسوية، االحواض الطبيعية،   –حدود االحواض  401980 الُقَبْيَبة  .22
 مخطط هيكليتسوية، االحواض الطبيعية،   –حدود االحواض  401870 َرافات  .28
 مخطط هيكليتسوية، االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  –حدود االحواض  401950 ِبيت َعَنان  .29
 مخطط هيكليتسوية، االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  –حدود االحواض  402145 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة  .20

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

    محافظة بيت لحم
Bethlehem (Beit Lahm) Governorate 

 
التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 

  Al Walaja 452170 الَوَلَجة  .3  .431

  Battir 452175 **َبتِّير  .1  .434

وادي  تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــمل Al 'Ubeidiya 452180 الُعَبْيِديَّة  .1  .435
 الَعرايس

  Ayda Camp' 452185 عايَدة ُمَخيَّمْ   .4  .430

  Khallet an Nu'man 452190 الُنْعَمان َخلَّة  .5  .437

  Al 'Aza Camp 452195 الَعزَّة ُمَخيَّمْ   .0  .438

  Al Khas 452200 الَخاص  .7  .439

  Al Haddadiya 451105 الَحدَّاِديَّة  .8  .410

  Khallet Hamameh 452208 خلة حمامة  .9  .413

  Bir Onah 451109 بئر عونة  .30  .411

  Beit Jala 452210 َجاال ِبيت  .33  .411

الُحَجْيَلة،  تشمل Dar  Salah 452225 صالح دار  .31  .414
وأمُّ  وُجْهُضم،

الَقسِّيس، وأمُّ 
 َعْسَلة

  Husan 452230 ُحوَسان  .31  .415

  Wadi Fukin 452235 ُفوِكين وادي  .34  .410

  Bethlehem (Beit Lahm) 452240 َلْحم ِبيت  .35  .417

  Beit Sahur 452255 ساحور ِبيت  .30  .418

  Ad Doha 452265 الْدوَحة  .37  .419

  Al Khadr 452270 الَخِضر  .38  .410

  Ad Duheisha Camp 452275 الُدَهْيَشة ُمَخيَّمْ   .39  .413

ـــــةْ تشـــــمل  Hindaza and Bureid'a 452280 ُبَرْيِضَعةو  ِهْنَداَزة  .10  .411 ـــــد،  َخلِّ َحَم
ــــــــــــــــــــــــة،  ووادي أمُّ َقْلَع

  وَظْهَرة الَنَدص

 الُخْشـــــــــــَنة، تشـــــــــــمل  Ash Shawawra 452285 الَشَواْوَرة  .13  .411
 وَفْخْت الُجول

  Artas 452300 إْرَطاس  .11  .414

الين  .11  .415   Nahhalin 452325 َنحَّ
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 

  Beit Ta'mir 452335 َتْعَمر ِبيت  .14  .410

  Khallet al Louza 452345 الُلوَزة َخلِّةْ   .15  .417

  Al Jab'a 452355 الَجْبَعة  .10  .418

  Za'tara 452360 َزْعَتَرة  .17  .419

  Al Fureidis 452375 الُفَرْيِديس  .18  .440

َرْخِمـــــــــــــــة،  تشــــــــــــــمل  Jannatah (Badd Falouh)   452385 (فلوح دَّ ب) اجنات  .19  .443
والَعســــــــــاِكرة، وَخلِّــــــــــْة 
ـــــــاب،  ـــــــراِنين، والِعَق الَق

 وابو ُنَجْيم وَحْرَمَلة،

  Khallet al Balluta 452390 البلوطه َخلِّةْ   .10  .441

ال وادي  .13  .441 الَبْيَضــــــــــــا،  تشــــــــــــمل  Wadi Rahhal 452400 َرحَّ
 وِخْرِبْة الَنْحَلة والثَْبَرة،

  Jub adh Dhib 452405  جب الذيب  .11  .444

  Khallet Sakariya 452415 َسَكاْرَيا َخلِّةْ   .11  .445

  Khallet al Haddad 452430 الَحدَّادْ  َخلِّة  .14  .440

  Al Ma'sara 452440 الَمْعَصَرة  .15  .447

  Wadi an Nis 452445 الِنيْص  وادي  .10  .448

  Khirbet ad Deir 452455 الِديرِخْرِبة   .17  .449

  Jurat ash Sham'a 452460 الَشْمَعة ْجوَرة  .18  .450

  Khallet 'Afana 452465 عَفاَنة َخلِّةْ   .19  .453

  Marah Ma'alla 452470 َمَعالَّ  َمراح  .40  .451

  Al Halqum 452475 الَحْلقوم  .43  .451

  Umm Salamuna 452480 َسْلُموَنة ُأمُّ   .41  .454

  Al Manshiya 452490 الَمْنِشيَّة  .41  .455

  'Tuqu 452495 تُُقوع  .44  .450

  Marah Rabah 452500 َرَباح َمَراح  .45  .457

  Wadi  Immhamid   452510 امحيميدوادي   .40  .458

  'Khirbet Tuqu 452520 تُُقوع ِخْرِبةْ   .47  .459

ار ِبيت  .48  .400   Beit Fajjar 452525 *َفجَّ

  Al Maniya 452535 االَمِنيِّ   .49  .403

  Kisan 452565 ِكيَسان  .50  .401

 الَعَزاِزَمة،تشمل   Arab ar Rashayida' 452660 الَرشاْيِدة َعَربْ   .53  .401
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 

 الَرواِعينو 

    تجاوز حد المحافظة السكاني  التجمعحد *: 
      3907حد التجمع السكاني مجاور لحدود العام **:   
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 ( 01)ملحق 
 

 حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافيةمحافظة بيت لحم  التجمعات السكانية في 

 

 الجغرافي المعتمدالحد  التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 االحواض الطبيعية 452355 الَجْبَعة  .0
 االحواض الطبيعية 452235 وادي ُفوِكين  ..
الين  .3  االحواض الطبيعية 452325 َنحَّ
 حدود احصائية 452285 الَشَواْوَرة  .2
 حدود احصائية 452335 ِبيت َتْعَمر  .2
 حدود احصائية 452345 َخلِّْة الُلوَزة  .6
 حدود احصائية 452200 الَخاص  .2
 حدود احصائية 452205 الَحدَّاِديَّة  .8
 حدود احصائية 452208 خلة حمامة  .9

 حدود احصائية 452209 بئر عونه  .00
 حدود احصائية 452225 دار صالح  .00
 حدود احصائية 452190 َخلَّة الُنْعَمان  ..0
 حدود احصائية 452375 الُفَرْيِديس  .03
 احصائيةحدود  452385 (فلوح دَّ ب) اجنات  .02
 حدود احصائية 452390 َخلِّْة الَبلُّوَطة  .02
ال  .06  حدود احصائية 452400 وادي َرحَّ
 حدود احصائية 452405 ُجبِّة الِذيب  .02
 حدود احصائية 452415 َخلِّْة َسَكاْرَيا  .08
 حدود احصائية 452430 َخلِّة الَحدَّادْ   .09
 حدود احصائية 452465 َخلِّْة عَفاَنة  .0.
 حدود احصائية 452470 َمراح َمَعالَّ   .0.
 حدود احصائية 452475 الَحْلقوم  ...
 حدود احصائية 452480 ُأمُّ َسْلُموَنة  .3.
 حدود احصائية 452490 الَمْنِشيَّة  .2.
 حدود احصائية 452440 الَمْعَصَرة  .2.
 حدود احصائية 452500 َمَراح َرَباح  .6.
 حدود احصائية 452510 وادي امحيميد  .2.
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 الجغرافي المعتمدالحد  التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 حدود احصائية 452520 ِخْرِبْة تُُقوع  .8.

 حدود احصائية 452535 الَمِنيِّا  .9.
 حدود احصائية 452565 ِكيَسان  .30
 مخيمحدود ال 452185 ُمَخيَّْم عايَدة  .30

 مخيمحدود ال 452195 ُمَخيَّْم الَعزَّة  ..3

 مخيمحدود ال 452275 ُمَخيَّْم الُدَهْيَشة  .33

 تسوية، االحواض الطبيعية -حدود االحواض  452265 الْدوَحة  .32
ار  .32  حدود اراضي البلدة، االحواض الطبيعية 452525 ِبيت َفجَّ
 حدود اراضي البلدة، االحواض الطبيعية 452660 َعَرْب الَرشاْيِدة  .36
 حدود اراضي البلدة، االحواض الطبيعية 452210 ِبيت َجاال  .32
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  452230 ُحوَسان  .38
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  452175 َبتِّير  .39
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  452300 إْرَطاس  .20
 مخطط هيكليحدود احصائية،  452280 ِهْنَداَزة وُبَرْيِضَعة  .20
 مخطط هيكليحدود احصائية،  452360 َزْعَتَرة  ..2
 مخطط هيكليحدود احصائية،  452445 وادي الِنيْص   .23
 مخطط هيكليحدود احصائية،  452455 ِخْرِبة الِدير  .22
 مخطط هيكليحدود احصائية،  452460 ْجوَرة الَشْمَعة  .22
 مخطط هيكليحدود احصائية،  452495 تُُقوع  .26
 حدود اراضي البلدة ، تسوية، االحواض الطبيعية -حدود االحواض  452255 ِبيت ساحور  .22
 مخطط هيكليتسوية، االحواض الطبيعية،  –حدود االحواض  452270 الَخِضر  .28
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  452240 ِبيت َلْحم  .29
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  452170 الَوَلَجة  .20
 مخطط هيكليتسوية، االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  –حدود االحواض  452180 الُعَبْيِديَّة  .20
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 الخليلمحافظة 
Hebron (Al Khalil) Governorate 

 
التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 

  Khirbet ad Deir 502435 الِدير ِخْرِبة  .3  .404
  Surif 502450 ُصوِريف  .1  .405
وب ُمَخيَّمْ   .1  .400   Al 'Arrub Camp 502530 *الَعرُّ
 وِخْرِبة الَمْنَطَرة تشمل َصاَفا،  Beit Ummar 502540 ُأّمر ِبيت  .4  .407
  Jala 502545 َجاال  .5  .408
  Hitta 502550 َحتَّا  .0  .409
وب ُشُيوخْ   .7  .470   Shuyukh al 'Arrub 502555 *الَعرُّ
 (  ابدعين )تشمل ِخْرِبة ُمْشِرف   Kharas 502560 َخاَراس  .8  .473
  Umm al Butm 501575 *ُأم الُبُطم  .9  .471
    Hamrush 501580 َحْمّروش  .30  .471
  Nuba 502585 ُنوَبا  .33  .474
 تشمل ِعْرَقان ْطراد Kuziba 502595 كوازيبا  .31  .475
 تشمل ِقيال، وراس الُجوَرة  Beit Ula 502615 ُأوال ِبيت  .31  .470
شــــــــــماليَّة الَهــــــــــوص، وراس تشــــــــــمل   Sa'ir 502620 َسِعْير  .34  .477

 الَطويل، والدُّواَرة، والُعَدْيَسة
  Khirbet Jamrura 502625 َجْمُروَرةِخْرِبة   .35  .478
 تشمل الَبقَّار، وِخْرِبة الَحَسَكة  Halhul 502630 َحْلُحول  .30  .479
 تشمل َقَفان الَخِميس  Ash Shuyukh 502635 الُشُيوخ  .37  .480
  Tarqumiya 502640 َتْرُقوْميا  .38  .483
  Beit Kahil 502655 كاِحل ِبيت  .39  .481
  Beit 'Einun 501080 ِبيت ِعيُنون  .10  .481
  Qla’a Zeta 502681 قالع زيتا  .13  .484
 تشمل ِبير ُمَسلَّم، وقصة  Idhna 502685 إْذَنا  .11  .485
 تشمل ُجُرون الُلوْز    Wadi ar Rim 502725 وادي الِريم  .11  .480
  Suba 502730 ُسوَبا  .14  .487
  Qinan an Namir 502735 الِنِمر ِقَنان  .15  .488
 تشمل الَخْمَجات  Taffuh 502750 َتفُّوح  .10  .489
  Beit Maqdum 502765 َمْقُدوم ِبيت  .17  .490
  El Kaum 502770 ألُكوم  .18  .493
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 
  Al Bouaierah (Al Baq'a) 502778 (البقعة)البويرة   .19  .491
  Hebron (Al Khalil) 502780 الَخليل  .10  .491
  Al Bouaierah (Aqabat Injeleh) 502781 (عقبة انجيلة)البويرة   .13  .494
  Khallet Edar 501781 الدار  َخلِّةْ   .11  .495
  Humsa 502785 ُحْمَصة  .11  .490
  Al Muwarraq 502795 الُمَورَّقْ   .14  .497
  Tarusa 502800 َطاروَسة  .15  .498
 السيمياء تشمل  Deir Samit 502810 َساِمت ِدير  .10  .499
  Bani Na'im 502815 َنِعيم َبني  .17  .500
 َخلِّةْ )مسافر بني نعيم   .18  .503

 (المسافر
502830   Masafer  Bani Na'im  )Khallet 

Al   Masafer  (  
م الرقم،    تشمل المعزة، واخ

 والسهل، والكوال
  Beit 'Awwa 502835 َعوَّا ِبيت  .19  .501
َرفاِدة، وواِضح، والَطَبَقة، تشمل   Dura 502840 ُدوَرا  .40  .501

 وْكِريِسة، والِهْجَرة
  Qalqas 501855 َقْلَقس  .43  .504
  Sikka 502860  ِسكَّة  .41  .505
 ْفِقيِقيس، و ِخْرِبة َسالَمةتشمل  Wadi 'Ubeid 501870 وادي ُعَبْيد  .41  .500
  Birin 502880 ِبيرِين  .44  .507
  Al'en 502881 العين  .45  .508
  Tawas 502890 َطَواس  .40  .509
  Khursa 502895 ُخَرسا  .47  .530
  Tarrama 502900 َطرَّاَمة  .48  .533
  Al Fawwar Camp 502905 الَفوَّار ُمَخيَّمْ   .49  .531
 تشمل ِخْرِبة ابو َحاِمد  Al Majd 502910 الَمْجد  .50  .531
  Marah al Baqqar 502915 الَبقَّار َمراح  .53  .534
  Hadab al Fawwar 502920 ألَفوَّار َحَدبْ   .51  .535
  Deir al 'Asal at Tahta 502925 الَعَسل الَتْحَتا ِدير  .51  .530
 تشمل حفاير ِبْسم  Wadi ash Shajina 502940 الَشاِجَنة وادي  .54  .537
 تشمل َحْدْب الَعَلَقة، وَخلِّْة الَعْقد  As Sura 502950 الُصرَّة  .55  .538
  Deir Razih 502955 َراِزح ِدير  .50  .539
    Ar Rihiya 502960 الِريِحيَّة  .57  .510
 تشمل حريز  Zif 502965 ِزيفْ   .58  .513
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 
  Deir al 'Asal al Fauqa 502970 الَعَسل الُفوقا ِدير  .59  .511
تشمل َعْبَدة، والَعَلَقة الُفوقا،   Imreish 502980 إمِريش  .00  .511

 والَعَلَقة الَتْحتَا
  Iskeik 502985 إْسِكيك  .03  .514
  Al Buweib 503005 الُبَوْيب  .01  .515
  Toba 501000 اطوب  .01  .510
   Al Maq'ora 501105 الَمْقُعوَرة  .04  .517
  Beit ar Rush at Tahta 503010 الُروْش الَتْحَتا ِبيت  .05  .518
 تشمل أبو ِسْحِويِلة  Beit Mirsim 503075 **ِمْرِسم ِبيت  .00  .519
 ُجَويتشمل   Beit ar Rush al Fauqa 503090 الُروْش الُفوقا ِبيت  .07  .510
  Karma 503095 َكْرَمة  .08  .513
 تشمل خلة عربي، وِقَنان الَنْجَمة  Beit 'Amra 503100 َعْمَرة ِبيت  .09  .511
أم الدر   -الكعابنه   .70  .511

 (الُزَوْيدين)
503105 Al Ka’abneh -Om Adaraj 

(Alzoyedeen) 
 

  Wadi al Kilab 503110 الِكالب وادي  .73  .514
  Umm Ashoqhan 503111 الشقحانُأم   .71  .515
  Khallet al Maiyya 503115 الَميِّة َخلِّةْ   .71  .510
 Umm Al Amad (Sahel Wadi 501337 (سهل واد الماء)العمد ُأم   .74  .517

Elma) 
 

تشمل ِبَيار الَعُروس، والُدَوْير،  Yatta 503120 َيطَّا  .75  .518
وُقْرَنة الراس، وُخَرْيَسة، 
ْعِزيز، ووادي  والُمْنَطار، واخ

 الَساَدة، الحيلة
  Ar Rifa'iyya and Ad Deirat 503125  الِديَراتو  الِرَفاِعيَّة  .70  .519
-Khashem Adaraj (Al   501310 (الهذالين) الدر  َخْشم  .77  .540

Hathaleen) 
 

  Khashem al Karem 503130 الَكْرم َخْشم  .78  .543
  Kurza 503135 ُكْرَزة  .79  .541
تشمل أبو الُغْزالن، وَأبو الَعْسجا،  Rabud 503145 َراُبود  .80  .541

 وأبو الُعْرَقان
  Umm Lasafa and Abu Shabban 503150 وابو شبان لَصَفا أمُّ   .83  .544
  Al Burj and Al Bira 503170 **والبيرة الُبْر   .81  .545
  Umm al Khair 501130 ُأم الخير  .81  .540
 تشمل الثعلة   Sadit athaleh 501133 سدة الثعلة  .84  .547
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 
تشمل خيروشيويش، والحديدية،    Al Karmil 503215 الَكْرِمل  .85  .548

 ومعين، وخلة صالح
  'Majd AlBa 503217 مجد الباع  .80  .549
  Qinan Jaber 503220 قنان جابر  .87  .550
  Somara 503235 سومرة  .88  .553
  Adh Dhahiriya 503245 الَظاِهِريَّة  .89  .551
  Iqtet 501140 إقطيط  .90  .551
  Kafr Jul 501148 َكْفر ُجول  .93  .554
  Abu Alhana 501149 أبو الحنا   .91  .555
 َصاُروَرةِخْرِبة تشمل  At Tuwani 503255 الَتواِني  .91  .550
  Sosya 501150 سوسيا   .94  .557
  An Najada 503265 الَنجاَدة  .95  .558
  Khirbet Deir Shams 503270 دير شمسِخْرِبة   .90  .559
  Ar Rakeez 503280 الركيز  .97  .500
  Almefqara 501183 المفقرة  .98  .503
  Khirbet Shuweika 503285 خربة شويكة  .99  .501
  Anab al Kabir' 503295 الَكِبير ِعنَّاب  .300  .501
الفوقا و ) اَصِفي ِخْرِبة  .303  .504

 (التحتا
503300 Khirbet Asafi (Al Fauqa and Al 

Tahta) 
 

  Shi'b al Batim  503310 طمِشِعب البُ    .301  .505
  Qawawis 503315 َقواِويس  .301  .500
تشمل الِسيْمَيا، وبئر العقبة،   'As Samu 503320 الَسُموع  .304  .507

 شعب الغدير، ووادي العمايرو 
  Khirbet Alrthem 501114 الرظيمِخْرِبة   .305  .508
ِخْرِبة َطويل  (قيقةإد  .300  .509

 )الِشيح
501115 Edqeqa (Khirbet Tawil ash 

Shih) 
 

  Ar Ramadin 503335 الَرماِضين  .307  .570
  Maghayir al 'Abeed 503345 الَعِبيد َمَغاِير  .308  .573
تشمل ِخْرِبة التَبَّان، وِخْرِبة   Khirbet al Fakheit 503350 الَفِخيت ِخْرِبة  .309  .571

 الَمجاز، والحالوة، والمركز
جنبا، تشمل ِخْرِبة الَتواِمين، و   Khirbet Bir al 'Idd 503360 ِبير الِعد ِخْرِبة  .330  .571

 وبير الغوانمه
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التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name مالحظات 
  Haribat an Nabi 503365 الَنبي َهريَبة  .333  .574
 أم الطيران تشمل  Khirbet Zanuta 503375 َزنُّوَتة ِخْرِبة  .331  .575
  Imneizil 503380 ِإمنيِزل  .331  .570
  Khirbet al Kharaba 503385 الَخراَبة ِخْرِبة  .334  .577
  Khirbet Ghuwein al Fauqa 503395 ْغوين الُفوَقا ِخْرِبة  .335  .578
  Khirbet ar Rahwa 503400 الَرْهَوة ِخْرِبة  .330  .579
 تشمل ودادي  Arab al Fureijat' 503405 الُفَرْيَجات َعَرب  .337  .580
   تجاوز حد المحافظة السكاني  حد التجمع *:
      3907حد التجمع السكاني مجاور لحدود العام **:    
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 ( 00)ملحق 
 

 حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية الخليلالتجمعات السكانية في محافظة 
 

 الحد الجغرافي المعتمد رمز التجمع التجمع اسم الرقم 
 االحواض الطبيعية 502625 ِخْرِبة َجْمُروَرة  .0
 االحواض الطبيعية 503117 (سهل واد الماء)أم العمد   ..
 االحواض الطبيعية 503320 الَسُموع  .3
 حدود احصائية 503210 أم الخير  .2
 حدود احصائية 501133 سدة الثعلة  .2
 حدود احصائية 503215 الَكْرِمل  .6
 حدود احصائية 503220 ِقَنان َجاِبر  .2
 حدود احصائية 503235 ُسوَمَرة  .8
 حدود احصائية 503246 إقطيط  .9

 حدود احصائية 503248 َكْفر ُجول  .00
 حدود احصائية 503249 أبو الحنا  .00
 حدود احصائية 503255 الَتواِني  ..0
 حدود احصائية 503265 الَنجاَدة  .03
 حدود احصائية 503270 ِدير َشْمسِخْرِبة   .02
 حدود احصائية 503280 الَرِكيز  .02
 حدود احصائية 503281 المفقرة  .06
 حدود احصائية 503285 ِخْرِبة ُشَوْيَكة  .02
 حدود احصائية 503295 ِعنَّاب الَكِبير  .08
 حدود احصائية 503300 (الفوقا و التحتا)ِخْرِبة اَصِفي   .09
 احصائيةحدود  503310 مطِ ِشِعب البُ   .0.
 حدود احصائية 503315 قواويس  .0.
 حدود احصائية 503324 خربة الرظيم  ...
 حدود احصائية 503326 مجد الباع  .3.
 حدود احصائية 503345 َمَغاِير الَعِبيد  .2.
 حدود احصائية 503350 ِخْرِبة الَفِخيت  .2.
 حدود احصائية 503360 ِخْرِبة ِبير الِعد  .6.
 احصائيةحدود  503365 َهريَبة الَنبي  .2.
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 الحد الجغرافي المعتمد رمز التجمع التجمع اسم الرقم 
 حدود احصائية 503375 ِخْرِبة َزنُّوَتة  .8.
 حدود احصائية 503380 ِإمنيِزل  .9.
 حدود احصائية 503385 ِخْرِبة الَخراَبة  .30
 حدود احصائية 503395 ِخْرِبة ْغوين الُفوَقا  .30
 حدود احصائية 503400 ِخْرِبة الَرْهَوة  ..3
 حدود احصائية 503405 َعَرب الُفَرْيَجات  .33
 حدود احصائية 502435 الِديرِخْرِبة   .32
 حدود احصائية 502545 َجاال  .32
وب  .36  حدود احصائية 502555 ُشُيوْخ الَعرُّ
 حدود احصائية 502575 ُأم الُبُطم  .32
 حدود احصائية 502580 َحْمّروش  .38
 حدود احصائية 502595 ُكوِزيبا  .39
 حدود احصائية 502680 ِبيت ِعيُنون  .20
 احصائيةحدود  502681 قالع زيتا  .20
 حدود احصائية 502725 وادي الِريم  ..2
 حدود احصائية 502730 ُسوَبا  .23
 حدود احصائية 502735 ِقَنان الِنِمر  .22
 حدود احصائية 502770 ألُكوم  .22
 حدود احصائية 502778 (البقعة) البويرة   .26
 حدود احصائية 502781 (عقبة انجيله)البويرة    .22
 حدود احصائية 502782 خلة الدار  .28
 حدود احصائية 502785 ُحْمَصة  .29
 حدود احصائية 502795 الُمَورَّقْ   .20
 حدود احصائية 502800 َطاروَسة  .20
 حدود احصائية 502830 (المسافر َخلِّةْ )مسافر بني نعيم   ..2
 حدود احصائية 501855 َقْلَقس  .23
 حدود احصائية 502860 ِسكَّة  .22
 حدود احصائية 502870 وادي ُعَبْيد  .22
 حدود احصائية 502880 ِبيرِين  .26
 حدود احصائية 502881 العين  .22
 حدود احصائية 502890 َطَواس  .28
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 الحد الجغرافي المعتمد رمز التجمع التجمع اسم الرقم 
 حدود احصائية 502895 ُخَرسا  .29
 حدود احصائية 502900 َطرَّاَمة  .60
 حدود احصائية 502910 الَمْجد  .60
 حدود احصائية 502915 َمراح الَبقَّار  ..6
 حدود احصائية 502920 َحَدْب ألَفوَّار  .63
 حدود احصائية 502925 الَعَسل الَتْحَتاِدير   .62
 حدود احصائية 502940 وادي الَشاِجَنة  .62
 حدود احصائية 502950 الُصرَّة  .66
 حدود احصائية 502955 ِدير َراِزح  .62
 حدود احصائية 502960 الِريِحيَّة  .68
 حدود احصائية 502965 ِزيفْ   .69
 حدود احصائية 502970 ِدير الَعَسل الُفوقا  .20
 حدود احصائية 502980 إمِريش  .20
 حدود احصائية 502985 إْسِكيك  ..2
 حدود احصائية 503006 طوبا  .23
 حدود احصائية 503105 الَمْقُعوَرة  .22
 حدود احصائية 501115 )ِخْرِبة َطويل الِشيح (قيقةإد  .22
 حدود احصائية 503090 ِبيت الُروْش الُفوقا  .26
 حدود احصائية 503095 َكْرَمة  .22
 حدود احصائية 503100 ِبيت َعْمَرة  .28
 حدود احصائية 503105 (الزويدين)أم الدر    -الكعابنه   .29
 حدود احصائية 503110 وادي الِكالب  .80
 حدود احصائية 503111 أم الشقحان  .80
 حدود احصائية 503115 َخلِّْة الَميِّة  ..8
 حدود احصائية 503125 الِرَفاِعيَّة والِديَرات  .83
 حدود احصائية 503126 (الهذالين)خشم الدر    .82
 حدود احصائية 503130 َخْشم الَكْرم  .82
 حدود احصائية 503145 َراُبود  .86
 حدود احصائية 503150 أمُّ لَصَفا و ابو شبان  .82
وب  .88  مخيمحدود ال 502530 ُمَخيَّْم الَعرُّ

 مخيمحدود ال 502905 ُمَخيَّْم الَفوَّار  .89
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 الحد الجغرافي المعتمد رمز التجمع التجمع اسم الرقم 
 االحواض الطبيعيةتسوية،  -حدود االحواض  502630 َحْلُحول  .90
 تسوية، االحواض الطبيعية -حدود االحواض  502655 ِبيت كاِحل  .90
 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة 503335 الَرماِضين  ..9
 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة 502450 ُصوِريف  .93
 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة 503005 الُبَوْيب  .92
 االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة 502750 َتفُّوح  .92
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  503245 الَظاِهِريَّة  .96
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  502540 ِبيت ُأومَّر  .92
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  502635 الُشُيوخ  .98
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية،  502685 إْذَنا  .99

 مخطط هيكليحدود اراضي البلدة،  502620 َسِعْير  .000
 مخطط هيكليحدود احصائية،  502765 ِبيت َمْقُدوم  .000
 مخطط هيكليحدود احصائية،  502810 ِدير َساِمت  ..00
 مخطط هيكليحدود احصائية،  502835 ِبيت َعوَّا  .003
 مخطط هيكليحدود احصائية،  503010 ِبيت الُروْش الَتْحَتا  .002
 مخطط هيكليحدود احصائية،  503075 ِبيت ِمْرِسم  .002
 مخطط هيكليحدود احصائية،  503135 ُكْرَزة  .006
 مخطط هيكليحدود احصائية،  503170 الُبْر  والِبيَرة  .002
 مخطط هيكليحدود احصائية،  502550 َحتَّا  .008
 ، حدود االنتخابات حدود احصائية 503256 سوسيا  .009
 مخطط هيكليتسوية، االحواض الطبيعية،  –حدود االحواض  502640 َتْرُقوْميا  .000
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  502560 َخاَراس  .000
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  502585 ُنوَبا  ..00
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  502615 ِبيت ُأوال  .003
 حدود بلدية الخليلاالحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  502780 الَخليل  .002
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  502815 َبني َنِعيم  .002
 مخطط هيكلياالحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  503120 َيطَّا  .006
002.  

 502840 ُدوَرا
مخطط تسوية، االحواض الطبيعية، حدود اراضي البلدة،  –حدود االحواض 

 هيكلي
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 محافظة شمال غزة

North Gaza Governorate  
 

التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name  مالحظات 
الَقرَية )النصر  أم  .3  .583

 (الَبَدِويَّة

552681 Um Al-Nnaser (Al Qaraya al 

Badawiya) 

 

ـــــة الشـــــيخ  تشـــــمل Beit Lahiya 552695 الْهيا ِبيت  .1  .581 مدين
وَعَرْب َمْسَلخ ِبيت  زايد،
 الهيا

ــــــــــة ِبيــــــــــت  تشــــــــــمل Beit Hanun 552740 َحاُنون ِبيت  .1  .581 ِعْزَب
 َحاُنون

  Jabalya Camp 552755 َجَباْليا ُمَخيَّم  .4  .584

  Jabalya 552790 َجَباليا  .5  .585
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 ( 07)ملحق 
 

 حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية محافظة شمال غزةالتجمعات السكانية في 

 

 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 مخيمحدود ال 552755 َجَباْليا ُمَخيَّم  .1

 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 552740 َحاُنون ِبيت  .2

 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 552681 (الَقرَية الَبَدِويَّة)النصر  أم  .3
 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 552695 الْهيا ِبيت  .4

 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 552790 َجَباليا  .5
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 غزة محافظة

Gaza Governorate 

 

التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name  مالحظات 

  Ash Shati' Camp 602775 الَشاِطىء ُمَخيَّم  .3  .580

 مدينة العودة تشمل  Gaza 602825 غّزة  .1  .587

  Madinat Ezahra 602900 الزهراء مدينة  .1  .588

   Al Mughraqa 602945  الُمْغراَقه  .4  .589

  Juhor ad Dik 603045 الِديك ُجْحر  .5  .590
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 ( 01)ملحق 
 

 حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية محافظة غزةالتجمعات السكانية في 

 

 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم

 مخيمحدود ال 602775 الَشاِطىء ُمَخيَّم  .1

 ، حدود احصائيةالبلدةحدود اراضي  602825 غّزة  .2

 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 602900 الزهراء مدينة  .3

 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 602945  الُمْغراَقه  .4

 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 603045 الِديك ُجْحر  .5
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  البلادير  محافظة
Deir Al Balah Governorate  

 

التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name 

 An Nuseirat Camp 653065 الُنَصْيَرات ُمَخيَّم  .3  .593

  An Nuseirat 653070 الُنَصْيَرات  .1  .591

 Al Bureij Camp 653140 الُبَرْيج ُمَخيَّم  .1  .591

  Al Bureij 653145 الُبَرْيج  .4  .594

 Az Zawayda 653180 الَزواْيَدة  .5  .595

 Deir al Balah Camp 653200 الَبلحِدير  ُمَخيَّم  .0  .590

 Al Maghazi Camp 653210 الَمَغاِزي ُمَخيَّم  .7  .597

  Al Maghazi 653215 الَمَغاِزي  .8  .598

 Deir al Balah 653240 الَبلح ِدير  .9  .599

 Al Musaddar 653250 الُمَصدَّر  .30  .000

 Wadi as Salqa 653275 الَسْلَقا واِدي   .33  .003
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 ( 01)ملحق 
 

 حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية البلامحافظة دير التجمعات السكانية في 
 

 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 مخيمحدود ال 653200 الَبلحِدير  ُمَخيَّم  .1

 مخيمحدود ال 653210 الَمَغاِزي ُمَخيَّم  .2

 مخيمحدود ال 653140 الُبَرْيج ُمَخيَّم  .3

 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 653145 الُبَرْيج  .4
 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 653180 الَزواْيَدة  .5
 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 653065 الُنَصْيَرات ُمَخيَّم  .6
 حدود احصائية، حدود اراضي البلدة 653070 الُنَصْيَرات  .7
 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 653215 الَمَغاِزي  .8
 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 653240 الَبلح ِدير  .9

 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 653250 الُمَصدَّر  .11
 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 653275 الَسْلَقا واِدي  .11
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 خانيونس محافظة

Khan Yunis Governorate  
 

التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name  مالحظات 
 تشمل الُسِريج Al Qarara 703370 الَقَراَرة  .3  .001
  Khan Yunis Camp 703410 خانيونس مخيم  .1  .001
الَمواِصــــــــــــــي  تشــــــــــــــمل Khan Yunis 703420 خانيونس  .1  .004

وِقيــــــــَزان ، (خـــــــانيونس)
ــار، وَقــاْع الَخَراَبــة،  الَنجَّ
ـــــــــــــِرين، وُأمُّ  ـــــــــــــاْع الُق وَق

 َكِميل، وأُّمُّ الِكالب
  Bani Suheila 703425 ُسِهيال َبِني  .4  .005
  Abasan al Jadida' 703430  الَجديَدة  َعَبَسان  .5  .000
  Abasan al Kabira' 703445 الَكِبيَرة َعَبَسان  .0  .007
  Khuza'a 703470 ُخَزاَعة  .7  .008
اِري  .8  .009   Al Fukhkhari 703485 الُفخَّ
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 (03)ملحق 
 

 حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية خانيونسمحافظة التجمعات السكانية في 

 

 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 مخيمحدود ال 703410 مخيم خانيونس  .1

 حدود اراضي البلدة 703370 الَقَراَرة  .2
 حدود اراضي البلدة، حدود احصائية 703420 خانيونس  .3
 حدود اراضي البلدة، حدود احصائية 703425 َبِني ُسِهيال  .4
 حدود اراضي البلدة، حدود احصائية 703430  َعَبَسان الَجديَدة   .5
 حدود اراضي البلدة، حدود احصائية 703445 َعَبَسان الَكِبيَرة  .6
 حدود اراضي البلدة، حدود احصائية 703470 ُخَزاَعة  .7
اِري  .8  حدود اراضي البلدة، حدود احصائية 703485 الُفخَّ
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  رفا محافظة 

Rafah Governorate  
 

التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل  Locality Name  مالحظات 
ــــــــح)تشــــــــمل الَمواِصــــــــي   Rafah  753490 َرَفح   .3  .030 ، (رف

 وُمَخيَّم َتل الُسلَطان 
 تشمل القرية السويدية      Rafah Camp  753495 َرَفح ُمَخيَّم   .1  .033
  Al-Nnaser  753500  النصر   .1  .031
  Al Shokat  753505  ُشوَكةال   .4  .031

    مجموع تجمعات الضفة الغربية 331
    تجمعات قطاع غزة مجموع 33
    المجموع الكلي  201
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 (02)ملحق 
 

 حسب منهجية ترسيم الحدود الجغرافية  محافظة رفاالتجمعات السكانية في 
 

 الحد الجغرافي المعتمد التجمع رمز التجمع اسم الرقم 

 مخيمحدود ال 753495 َرَفح ُمَخيَّم   .1

 ، حدود احصائيةاراضي البلدةحدود  753490 َرَفح   .2
 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 753500  النصر   .3
 ، حدود احصائيةحدود اراضي البلدة 753505  ُشوَكةال   .4

 


