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 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
 

تقرير  - النهائية النتائج: 7102 التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت .1028 الفلسطيني،الجهاز المركزي لإلحصاء 
 .فلسطين -هللا رام   .المباني
 

 : جميع المراسالت توجه إلى
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين –رام هللا  ،2461.  ب.ص
  (127/121) 7  2982700:هاتف
  (127/121) 7 2982710: فاكس

 0211411411: الرقم المجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني
 1718: الرمز المرجعي                                                http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية

 
 الشعبية الصين جمهورية من التقرير هذا طباعة تمويل تم

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق 
 1004 الفلسطينيةالممارسات لإلحصاءات الرسمية 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
 "ابو مازن "تقديم من سيادة الرئيس محمود عباس 

 رئيس دولة فلسطين
 

 يأتييعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ركنًا اساسيًا من اركان النظام االحصائي الرسمي في أي دولة، حيث 
 وإرساءاستحقاقًا قانونيًا وتنمويًا ووطنيًا وسياديًا، ويمثل تنفيذه لبنة اساسية في عملية بناء الدولة  7102تنفيذه خالل عام 

حصاءات دقيقة وتفصيلية لكافة نواحي الحياة، ويساهم في بناء إير علمية نظرًا لما يوفره من سس التخطيط السليم بمعايأ
 .جتماعي، وتحقيق التنميةواإلستقالل السياسي واالقتصادي اإلنجاز إالدولة الفلسطينية و 

 
وشكل تنفيذ  . جمع البيانات من خالل استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبيرتم  لقد

كونه ينفذ في ظل ظروف استثنائية تفرضها إجراءات االحتالل اإلسرائيلي، التعداد تحديًا كبيرا لكافة العاملين في التعداد ل
صرار الفريق الوطني، واحتضان القيادة السياسية جعلت من التغلب على هذا التحدي امرًا ممكنًا ادى الى إعزيمة و  وبفضل
ذ التعداد العام الثالث في فلسطين، بأيد وبخبرات فلسطينية وبقرار فلسطيني مستقل، واستجابة للحاجات الوطنية في تنفي

 .شتى المجاالت
 

لقد اسهم التعداد في اعادة الموضوع التنموي على االجندة الوطنية والدولية في فلسطين، بعد ان تراجع دورها لصالح 
مجتمع ديمقراطي، وبناء انسان حر ملتزم بالمبادئ الوطنية  لتأسيسهم الدعامات الضرورية االغاثية، فالتنمية ا  االجندة
الدقيقة والعلمية هي العمود الفقري لوضع خطط تنموية مبنية على اسس سليمة تشكل رافعًة  واإلحصاءات.  واإلنسانية

 .لقضايا التنمية وتحقيق االهداف المعلقة عليها
 

ي اهتمامًا بالغًا بهذا المشروع التنموي وعبر عن اهتمامه مـن خـالل الـدعم المـادي والفنـي الـذي قدمتـه لقد ابدى المجتمع الدول
ســـاهمت العديـــد مـــن الـــوزارات، والمةسســـات الرســـمية كمـــا .  والحكومـــة انردنيـــة بعـــل الـــدول الصـــديقة والمنظمـــات الدوليـــة

ودعـم ومسـاندة طـواقم العمـل حتياجـات اللوجسـتية للتعـداد فـي تـوفير اال والخاصة وانهليـة، وكـذلم مةسسـات المجتمـع المـدني
   .فلهم جميعًا كل الشكر والتقدير .ومساهمتهم في تذليل العقبات وتوفير كافة متطلبات النجاح

 
 لإلحصاءالجهاز المركزي  نسرةنعبر عن تقديرنا وشكرنا  فإننااننا اذ نهدي هذا االنجاز التاريخي الى كل فلسطيني، 

 .ي والفريق الوطني للتعداد على اصرارهم وعطائهم وتفانيهم في تحقيق هذا االنجازالفلسطين
 
 محمود عباس  

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس دولة فلسطين
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 شكر وتقدير
 

إلى كافة أبناء شعبنا الفلسطيني الذين ساهموا في إنجاح التعـداد يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير 
من خـالل حرصـهم وتعـاونهم بـاإلدالء بالبيانـات المطلوبـة، والـى الجنـود المجهـولين  7102العام للسكان والمساكن والمنشآت 

ا فــي تنفيــذ هــذا المشــروع بكافــة أبنــاء انســرة اإلحصــائية، علــى تفــانيهم فــي العمــل، وجهــودهم الحثيثــة واالســتثنائية التــي بــذلوه
مراحلــه، ونخــل بالــذكر جهــود رئــيس وأعضــاء غرفــة العمليــات المركزيــة، ورئــيس وأعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للتعــداد، وغــرف 

ن ين، والمشــــرفين اإلعالميــــيالعمليــــات الفرعيــــة، ومــــدراء التعــــداد فــــي المحافظــــات ومســــاعدوهم، والطــــواقم المســــاندة، والمنســــق
 .ن، وكافة اللجان وفرق العمل العاملة على التعدادين، والعداديلمراقبن، وايالميداني
 

حفظـه " أبـو مـازن "كما يتقدم الجهاز بجزيـل الشـكر والتقـدير الـى القيـادة السياسـية ممثلـة بفخامـة السـيد الـرئيس محمـود عبـا  
واهتمــامهم ومــواكبتهم لســير العمــل علــى  رامــي الحمــد ى علــى دعمهــم. د. هللا، والــى الحكومــة الفلســطينية ممثلــة بدولــة ان  أ

 .المشروع
 

، بقيــادة فريــق فنــي مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 7102لقــد تــم تخطــيط وتنفيــذ التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 
والوكالـة السويسـرية للتنميـة  ،مكتب الممثلية النرويجية لـدى دولـة فلسـطينو  ،الفلسطيني، وبدعم مالي من الحكومة الفلسطينية

، (GIZ) الوكالــــة انلمانيــــة للتعــــاون الــــدوليو ، والممثليــــة الهولنديــــة، (SIDA)وكالــــة التعــــاون الســــويدية و ، (SDC)والتعــــاون 
ـــامج انمـــم المتحـــدة (UNFPA)، وصـــندوق انمـــم المتحـــدة للســـكان (EU)المفوضـــية انوروبيـــة  -واالتحـــاد انوروبـــي ، وبرن
، والحكومـــــة اليابانيـــــة، والتعـــــاون اإليطـــــالي (AECID)، والوكالـــــة اإلســـــبانية للتعـــــاون اإلنمـــــائي الـــــدولي (UNDP)اإلنمـــــائي 
(AICS) ومنظمة انمم المتحدة للطفولة ،(UNICEF) ومةسسة إنقاذ الطفل، وصندوق االستثمار الفلسطيني، وهيئة انمـم ،

 .على مساهمتهم القيمة في تمويل هذا المشروع، فلهم جميعًا كل الشكر والتقدير (UNWOMEN)المتحدة للمرأة 
 

ويتقدم الجهاز أيضًا بجزيل الشكر وعظيم االمتنان، إلى حكومة المملكـة انردنيـة الهاشـمية ممثلـة بــدائرة اإلحصـاءات العامـة 
 .على سبيل اإلعارة؛ الستخدامها في تنفيذ  التعداد( Tablet)جهاز لوحي  2011على مساهمتهم الكريمة بتوفير 

 
وكــون التعــداد مشــروعًا وطنيــًا؛ فقــد ســاهمت العديــد مــن الــوزارات، والمةسســات الرســمية والخاصــة وانهليــة، وكــذلم مةسســات 
المجتمــع المــدني، والجامعــات، والهيئــات المحليــة مــن مجــالس وبلــديات، ولجنــة االنتخابــات المركزيــة، فــي تــوفير االحتياجــات 

اعـــات تـــدريب، كمـــا ســـاهمت وســـائل اإلعـــالم الرســـمية والخاصـــة بأنواعهـــا المرئيـــة اللوجســـتية للتعـــداد مـــن مقـــرات ومكاتـــب وق
والمســموعة والمكتوبــة، وشــركة االتصــاالت الفلســطينية، وشــركتي جــوال والوطنيــة موبايــل فــي الحملــة اإلعالميــة للتعــداد بكافــة 

تــذليل العقبــات وتســهيل عمــل فريــق  المراحــل، إضــافة الــى وجهــاء العشــائر والعــائالت وقــادة الــرأي والتــأثير علــى دورهــم فــي
التعـــداد، وال ننســـى الـــدور الهـــام الـــذي قــــام بـــه المحـــافظين مـــن خـــالل مــــواكبتهم ومتـــابعتهم المباشـــرة للمشـــروع منـــذ البدايــــة، 
ومســاهمتهم فــي تــذليل العقبــات وتــوفير كافــة متطلبــات النجــاح، إضــافة الــى دعــم وتعــاون العديــد مــن المةسســات والمنظمــات 

 .الدولية، فلهم جميعًا كل الشكر والتقديراإلقليمية و 
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 فريق العمل
 

 

 فريق العمل 
 نهاية عودة              

 راوية عالونة
 ربى القبج
 دمحم عنتري 
 

 إعداد التقرير 
 نهاية عودة
 دمحم عنتري 

 

  تصميم الخرائط 
 نفير مساد
 نبال إسماعيل

 
  تدقيق معايير النشر 

 حنان جناجره

 

 المراجعة األولية 
 أميمة انحمد
 دمحم دريدي
 خالد أبو خالد
 رانيا أبو غبوش
 ماهر صبيح

 
 المراجعة النهائية 

 عناية زيدان
 

 اإلشراف العام 
 المدير الوطني للتعداد/ رئيس الجهازعال عوض                                     
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 تنويه للمستخدمين
 

 :الواردة في هذا التقرير إلى المعطيات اآلتيةتستند البيانات 
 

 :نظرًا للواقع الجغرافي والسياسي لمحافظة القد  ونغراض احصائية بحتة، تم تقسيم محافظة القد  إلى جزئين .0
  القد ( منطقةJ1):  عنوة بعيد  االسرائيلي اليه االحتالل ضمه  الذي و  محافظة القد تشمل ذلم الجزء من

ْعَفاط، ِبيت َحِنينا، َكْفر َعَقب) تجمعات  J1منطقة وتضم .0692للضفة الغربية عام  احتالله ْعَفاط، م َخيَّْم ش  ، ش 
وَّاَنة، باْب الَساِهَرة، وادي الَجْوز، َشْيخ َجرَّاح، الِعيَسِويَّة ، (ِبيت الَمْقِد )الق ْد  ، (َجَبل الَزْيت ون )الط وْر ، الص 
وْر َباِهر، َشَرَفات، ِبيت َصَفافا، الَسواِحَرة الَغْرِبيَّة، َجَبْل الم َكبِ ر، الَثْوِري ، ِسْلوان، را  الَعام ود، الَشيَّاح أمُّ ، ص 
 .(ط وبا

  القد (منطقةJ2 ): َدْيَرة، الَرام )تجمعات  وتضم قُّو، َجَبْع، الج  َراَفات، ِمْخَما ، م َخيَّْم َقَلْنِدَيا، َقَلْنِدَيا، ِبيت د 
و، الَنِبي َصم وئيل، ِحْزموَضاِحَية  ا، الَبريد، ِبيت َعَنان، الِجْيب، ِبير َنَباال، ِبيت إْجَزا، الق َبْيَبة، َخراِئب أمُّ الَلْحْم، ِبدُّ

وِريم، ِبيت إْكَسا، َعناَتا، الَكعاِبَنة  ابو ِديس،  ، الْزَعيِ ْم، الِعْيَزِريَّة،(َتَجمُّع َبَدوي )ِبيت َحِنيَنا الَبَلد، َقَطنَّة، ِبيت س 
 . (، الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة، الَشْيخ َسْعد(سالمات)عرب الَجَهالين 

 

 .تغطي الضفة الغربية بما فيها القد ، وقطاع غزة، ما لم يذكر خالف ذلم التقرير االبيانات الواردة في هذ .7
 

 .تم حساب النسب في فصل النتائج الرئيسية على أسا  الحاالت المبينة خصائصها فقط .4
 

 .البيانات غير متوفرة: (-) .3
 

لى يمكن الرجوع إ 7102ساكن والمنشآت لمزيد من المعلومات حول منهجية وجودة بيانات التعداد العام للسكان والم .5
على الرابط  "النتائج النهائية للتعداد ملخل: 7102التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت "تقرير 

 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2369.pdf. 
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة الموضوع
  

  قائمة الجداول
  المقدمة

  

 17 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات  :الفصل انول
 74 المصطلحات والمةشرات 0.0 

 71 التصنيفات 7.0 
   

 72 النتائج الرئيسية :الفصل الثاني
 40 التطور الزمني نعداد المباني والمساكن 0.7 
 40 التوزيع الجغرافي للمباني  7.7 
 47 المكتملة التوزيع الجغرافي للمباني 4.7 
 44 المباني المكتملة حسب نوع المبنى 3.7 
 44 صفة المالمالمباني المكتملة حسب  5.7 
 43 المباني المكتملة حسب مادة البناء للجدران الخارجية 2.7 
 43 المباني المكتملة حسب عدد الطوابق  2.7 
 45 المباني المكتملة حسب االستخدام الحالي للمبنى 2.7 
 45 المباني المكتملة حسب سنة التأسيس 1.7 
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 المقدمة
 

التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت هــو أحــد أهــم  أركــان عمليــة البنــاء الــوطني، وهــو متطلــب أساســي لعمليــات التخطــيط 
والمســاكن للســكان عــام  وتنفــذ معظــم الــدول تعــداد.  ، كمــا يمثــل شــكاًل مــن أشــكال ممارســة الســيادة الوطنيــة علــى انرضوالتنميــة
، مجتمـعبما يواكب درجة االستقرار السكاني وحجم التغيرات في الخصائل المختلفـة لل بصورة دورية كل عشر سنوات،والمنشآت 

 .ومدى توفر اإلمكانيات المادية
 

من البيانـات السـكانية واالجتماعيـة  محلي والمةسسات الحكومية والدوليةإدراكا نهمية جسر الهوة القائمة بين متطلبات المجتمع ال
قانوني وتنموي وإحصائي بعد  كاستحقاق 7102وبين الواقع القائم في فلسطين، قام الجهاز بتنفيذ التعداد الثالث عام واالقتصادية 

بيانـات علـى مختلـف المسـتويات ويعد التعداد الفرصة الوحيدة النتـا   .7112والتعداد الثاني عام  0662تنفيذ التعداد انول عام 
 .العد بهدف استخدامها في التخطيط التنموي  الجغرافية بما فيها التجمع ومنطقة

 

التـرقيم ومرحلـة الحصـر و مـن ثـالم مراحـل رئيسـية، مرحلـة الحـزم، مرحلـة  7102تألف التعداد العام للسكان والمسـاكن والمنشـآت 
فــي إجــراء وهــذه المرحلــة تشــكل خطــوة رئيســية  . تــرقيم المبــاني المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل التعــدادحصــر و وشــكلت مرحلــة . العــد

تنبــع أهميــة تعــداد   .التعـداد وضــمان تغطيــة جميـع الوحــدات المســتهدفة فـي التعــداد، الوحــدات السـكنية، انســر، انفــراد، والمنشـآت
ن المباني كونه يحمل طابعًا تنظيميًا وطابعًا فنيًا، فمن ناحية يمثل المرحلة الثانية من مراحل التعداد والوسـيلة الرئيسـية لالنتقـال مـ

دير العام على مستوى منطقة العد إلى العد الفعلي على مستوى المبنى؛ لضمان شمول جميع الوحدات المستهدفة في التعداد، التق
وهي المساكن وانسر وانفراد والمنشـآت، ومـن ناحيـة أخـرى يشـكل أهميـة قصـوى خاصـة وان تعـداد المبـاني يشـمل جميـع المبـاني 

الــى تــوفير بيانــات شــاملة وحديثــة حــول أعــداد المبــاني والمســاكن فــي فلســطين وتوزيعهــا  يهــدف تعــداد المبــاني.  العامــة والخاصــة
الجغرافــي، والتعــرف علــى التطــور العمرانــي وأنمــاط البنــاء الســائدة، إضــافة إلــى التعــرف علــى خصــائل هــذه المبــاني مــن ناحيــة 

دامها الحالي وعدد مساكنها، كـذلم التعـرف علـى بعـل ملكيتها ومادة البناء لجدرانها الخارجية وعدد طوابقها وسنة انشائها واستخ
 . خصائل المساكن من ناحية االستخدام الحالي لها وملكيتها وانسباب التي تجعل هذه المساكن إما مغلقة أو خالية أو مهجورة

 

إضــافية فــي الحالــة  يحمــل تعــداد المبــاني خصوصــيةجــرت العــادة أن يــتم تنفيــذ تعــداد للمبــاني بــالتزامن مــع تعــداد الســكان، حيــث 
وكالـة ووزارة الحكـم المحلـي و البلديات والمجـالس المحليـة ك ،الفلسطينية بسبب تعدد الجهات اإلشرافية على المباني ورخل انبنية

لذلم فان تعداد المباني يشكل الفرصة الوحيدة لدراسة التطور علـى عـدد المبـاني وانتشـارها  ؛مخيمات الالجئينفيما يتعلق بالغوم 
 نظم المعلومات الجغرافية منظومة تكنولوجية متكاملة باستخدامتم تنفيذ تعداد المباني من خالل . ثر شموليكأفلسطين بشكل  في

 (GIS) وانجهزة اللوحية   . 
 

، آملــين أن يســهم هــذا التقريــر فــي تــوفير 7102المســاكن يســرنا أن نقــدم هــذا التقريــر الخــا  بالنتــائج النهائيــة لتعــداد المبــاني و 
البيانــات الالزمــة للمخططــين وصــناع القــرار إضــافة إلــى البــاحثين والدارســين مــن اجــل القيــام بمهــامهم فــي مجــال رســم السياســات 

 . واتخاذ القرارات الالزمة لبناء الوطن
 

 وهللا الموفق،،،
 عال عوض 1028، تموز

 /رئيـس الجهـاز
 للتعدادالمدير الوطني 
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 انولالفصل 
 

  والمؤشرات والتصنيفاتالمصطلحات 
 

 المصطلحات والمؤشرات 2.2
ودليل المةشرات  اإلحصائية،وفق معجم المصطلحات  التعدادتعرف المصطلحات والمةشرات المستخدمة في هذا 

 مع النظم ةوالمنسجمباإلحصاءات حدم التوصيات الدولية المتعلقة أصائية الصادرة عن الجهاز والمعتمدة على االح
 ةالدولي
 

 :واإلحصائية التقسيمات الجغرافية واإلدارية
محافظة، وتعتبر المحافظة أعلى مستوى في الهيكل اإلداري من التقسيمات اإلدارية في ( 02)تنقسم فلسطين إداريًا إلى 

 5في الضفة الغربية و ةمحافظ 00العديد من التجمعات السكانية، ويبلغ عددها  الواحدة فلسطين، بحيث تضم المحافظة
 :محافظات في قطاع غزة وهي كما يلي

رام هللا ، و سلفيت، و قلقيلية، و نابلسو  ،طولكرم، وطوبا  وانغوار الشمالية، و وتشمل محافظات جنين :الضفة الغربية .0
 .الخليل، و بيت لحم، و القد ، و أريحا وانغوارو  ،والبيرة

 .رفحو  ،خانيونسو  ،دير البلحو  ،غزةو  ،ويشمل محافظات شمال غزة :قطاع غزة .7
 

 : التجمع
من سطح ( مكان)أو أي مساحة  من سطح انرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية( مكان)هو مساحة 

انرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع مجاور لها ومعترف بها عرفيًا وليس لها سلطة إدارية 
 .مستقلة
 

 : تعداد المباني
هــو العمليــة الكليــة لجمــع وتصــنيف ومعالجــة وتحليــل وتقيــيم ونشــر وتــوفير البيانــات اإلحصــائية عــن أعــداد المبــاني وتوزيعهــا 

 .حسب الخصائل المختلفة للمباني في فترة مرجعية معينة وداخل حدود منطقة جغرافية معينة
 

 :المبنى
هو أي بناء مسـتقل قـائم بذاتـه مةلـف مـن غرفـة أو أكثـر أو مسـاحات أخـرى، يغطيـه سـقف، وغالبـًا مـا يكـون محاطـًا بجـدران 
خارجية أو جدران فاصلة تمتد من انساسات حتى السقف، وقد يكـون المبنـى سـقفًا قائمـًا علـى دعامـات فقـط أي دون جـدران 

ويمكـن أن يكــون  ". مبنـى"دون سـقف مكـون مـن مسـاحة محاطـة بجـدران مبنيـة، وفـي بعـل الحـاالت يمكـن اعتبـار أي بنـاء 
المبنى مستخدمًا أو متوقع استخدامه نغراض سكنية أو تجارية أو صناعية، فمـثاًل يمكـن أن يكـون المبنـى مصـنعًا أو متجـرًا 

أو مهجـورًا أو مبنـى  و مغلقـاً أ خاليـاً أو منزاًل منفصاًل أو عمارة سكنية أو مستودعًا أو غير ذلـم، كمـا يمكـن أن يكـون المبنـى 
 .التشييدالتشطيب أو مبنى تحت تحت 
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 :(الوحدة السكنية)المسكن 
معــد إلقامــة أســرة معيشــية واحــدة، أو وحــدة ســكنية غيــر معــدة ( مبنــى او جــزء مــن مبنــى)هــي مكــان مســتقل ومنفصــل للســكن 

لوحــدة الســكنية مشــغولة أو خاليــة، وقــد تكــون وحــدة وقــد تكــون ا.  للســكن لكنهــا مشــغولة كمســكن نســرة معيشــية وقــت التعــداد
وتشمل هذه الفئـة مسـاكن مـن . سكنية غير تقليدية مسكونة أو أي مكان آخر مسكونًا كمسكن نسرة معيشية في وقت التعداد

 . مختلف المستويات من حيث ديمومتها وصالحيتها للسكن
 

  لتعاريف األساسية لخصائص المباني والمساكنا
 

  :المبنىنوع 
ومــن المبــاني مــا كــان .  الشــكل الهندســي أو المعمــاري للمبنــى بصــرف النظــر عــن كيفيــة اســتخدامه الحــاليونــوع المبنــى هــو 

الغــرض مــن إنشــائه أصــاًل للســكن مثــل الفــيال أو العمــارة والــدار، ومنهــا مــا كــان الغــرض مــن إنشــائه للعمــل مثــل المدرســة أو 
 :اآلتية ننواعاإحدى يكون  ويمكن أن ،الخ  ...أو للعبادة مثل المساجد والكنائس  المستشفى أو المصنع أو الفندق

مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكون من طابق واحد  :فيال. 2
حالة الطابق الواحد أو بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما در  داخلي، ويخصل أحد انجنحة في 

الطابق الثاني للنوم، والجناح اآلخر أو الطابق انرضي لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف انواعها، كما يتوفر 
في الغالب للفيال حديقة تحيط بها بغل النظر عن مساحتها باإلضافة إلى سور يحيط بها من الخار ، وكرا  

يال بمادة القرميد على انغلب، ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيال أحد المباني للسيارة كما يغطى السطح العلوي للف
 .أو المالحق ويكون من مكوناتها

 أو واحد طابق من الدار تتكون  وقدويمثل البناء التقليدي في فلسطين، أكثر،  أو واحدة أسرة لسكن أصال معد مبنى: دار. 1

 بها الخاصة تشمل المرافق منها كل منفصلة سكنية وحدات مقسمة إلى الدار واحدة، وقد تكون  أسرة طابقين تستغلهما

 .شقة، اال أن نوع المبنى يبقى دار كل وحدة سكنية فيعتبر أسرة مستقلة، منها بكل ويقيم
مبنى مكون من طابقين أو أكثر بما فيها الطابق انرضي الذي قد يكون مخازن أو دكاكين أو شقق أو  :عمارة. 7

ويحتوي كل طابق على أكثر من شقة، أعدت كل شقة لسكن أسرة واحدة، وال يجمع بين الشقة وانخرى إال كراجات 
 .الدر  والممر المةدي إلى الطريق العام

 .   مبنى قائم بذاته مصنوع من القماش أو الوبر أو الشعر وعادة ما تستخدم في التجمعات البدوية :خيمة. 6
 المادة وتكون  كثرأأو  واحدة غرفة من تكون ي مةقت وغير تقليدي للسكن، بذاته، قائم مبنى هو :بركس/ كرفان/ براكية. 5

، أو (فيبر كال )االسبست، أو البالستيم المقوى التنم أو  أو )الصا ( الزنم من والسقفالخارجية  للجدارن  الغالبة
لجدران الخارجية من الطوب اإلسمنتي ومادة البناء لشابه ا الخشب أو م من المواد السابقة أومبنى يتكون سقفه 
 .والمواد التي يثبت بها جدرانه الحالي ذلم بغل النظر عن استعمالهومواد أخرى، و 

مبنى معد أصاًل الستخدامه للعمل فقط مثل المسجد والمدرسة والمستشفى والمصنع والفندق أو عدة  :منشأة مبنى .6
 .أصاًل بكاملها للعمل فقط مثل مباني المكاتب أو انسواق التجاريةدكاكين، أو المباني متعددة الطوابق المعدة 

ولكنه لم يصل لطابق واحد على انقل،  فأو السققد تم بناء الجدران انربعة  مبنى قيد اإلنشاء :تحت التشييدمبنى  .7
 .إلى اكتمال هيكله الخارجي وهو غير جاهز العمال التشطيب
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 ، كأحد االنواع السابقة، يتم تحديدها مثل انكوا  والكهوف والمغارات وانكشاك مباني ال يمكن تصنيفها :أخرى  .8
بشرط ان تكون مشغولة ( إلخ.....بالط و أإسمنتي  طوبصنع م: مثل)أو غير المسورة انرض الفضاء المسورة 
 .وحصرهايتم ترقيمها لم أما إذا كانت خالية . بسكن أو عمل وقت التعداد

 
 :بناء على نوعها إلىوتقسم المباني 

أو  ةالخاليــ المبــانيبشــكل كامــل بمــا فــي ذلــم  اوتشــطيباته اتــم إنجــاز هيكلهــ تــيالهــي المبــاني  :المبــاني المكتملــة .0
كانـت مسـتخدمة أم ال، وتمثـل جميـع أنـواع المبـاني و  أو جزئيـاً  مكتملـة كليـاً كانـت  سواء لالستخدام ةالصالح ةالمهجور 

 . حيث تم جمع بيانات جميع الخصائل لهذه المباني .التشييد تحتباستثناء المباني 
ــة .7 ــر المكتمل ــاني غي إذا كــان العمــل ال زال جاريــًا بإنشــاء المبنــى علــى أن يكــون قــد تــم إنهــاء كافــة الجــدران أو  :المب

 .هاولم يتم جمع بيانات عن خصائص .التشييد فقط تحت تمثل المبانيو ، الصب لسقف طابق واحد على انقل
 

 :صفة المالك
 :صنف إلى إحدى الحاالت اآلتيةتتمثل القطاع أو الجهة التي يتبعها مالم المبنى وليس الجهة التي تشغل المبنى، و 

 
هو ذلم المبنى الذي تعود ملكيته إلى فرد أو مجموعة من انفراد أو إلى إحدى المةسسات التي : خاص، مالك مقيم. 2

  .دناهأ اإلقامة وطني أم أجنبي ويكون مقيم حسب تعريفيملكها القطاع الخا ، وسواء كان القطاع الخا  
هو ذلم المبنى الذي تعود ملكيته إلى فرد أو مجموعة من انفراد أو إلى إحدى المةسسات : خاص، مالك غير مقيم. 1

التي يملكها القطاع الخا ، وسواء كان القطاع الخا  وطني أم أجنبي ويكون غير مقيم في اإلقتصاد المعد 
 .دناهاإلقامة أ تعريفحسب نات للبيا

 

 :اإلقامة
تعرف اإلقامة هنا مـن منظـور اقتصـادي ال قـانوني، والمعيـار انساسـي لتحديـد اإلقامـة لكيـان مـا، هـو مركـز المصـلحة 

لبلــد مــا   االقتصــادية والــذي يعــرف بأنــه وجــود محــل ســكني أو موقــع إنتــاجي أو مواقــع أخــرى داخــل اإلقلــيم االقتصــادي
منــه بمباشــرة أنشــطة ومعــامالت اقتصــادية علــى نطــاق واســع بقصــد االســتمرار فيهــا نجــل غيــر مســمى أو تقــوم فيــه أو 

 .لمدة محددة أو غير محددة، ولكنها عادًة ما تكون طويلة
 

 (.باستثناء الوقف)هو ذلم المبنى الذي تعود ملكيته لدولة فلسطين : حكومي. 7
، كما ال (7أو  0)ستئجارها من أحد انفراد تعتبر خاصة، أي الرقم ام مباني الدوائر الحكومية التي يت: مالحظة     

 .تشمل المباني المملوكة لجهة حكومية أجنبية
 .إذا كان المالم بلدية أو مجلس قروي  :سلطة محلية. 6
الخيريــــة، ومثـــال ذلــم الجمعيــــات .  اذا كان المبنى مملوكًا لجمعية أو مةسسة خيرية: هيئة أو جمعية خيرية. 4

 وانحزابـات والجمعيــــات التــــي تةســــس لتقــــديم خــــدمات صــــحية واجتماعيــــة وتعليميــــة واالنديــــة الرياضــــية والنقابـــ
 .  واتحــــادات الطلبة والعمال، وهي ال تهدف الى الربح

 .سواء كانت اسالمية أو مسيحية وفة انخرى المباني الموقوفة مثل المساجد والمباني الموق :وقف. 4
الخ التابعة لوكالة الغوم، .....المبنى الذي تعود ملكيته لوكالة الغوم مثل مباني المدار  والمستشفيات :وكالة الغوث. 1

 .وليست مستأجرة من جهة أخرى 
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من االمثلة على . أو لهيئة دولية المبنى المملوك نكثر من جهة مما ذكر أعاله، أو مملوكًا لحكومة أجنبية :أخرى . 8
ومـــــــــا شـــــــــابه،  UNDPمثــل اليونســـــــــكو،( عـدا وكالــة الغـوت)الهيئات الدولية منظمـات االمــم المتحـدة المختلفــة 

 (.وصندوق النقد الدوليكالصليب االحمر الدولي والبنم  الدولي، )والمةسســـــــــات الدوليـــــــــة المماثلـــــــــة 
 

 :مادة البناء الغالبة للجدران الخارجية للمبنى
حجـــر نظيـــف، حجـــر  :والمقصـــود أحـــد المـــواد اآلتيـــة. هـــي مـــادة البنـــاء انساســـية والغالبـــة فـــي بنـــاء هيكـــل الجـــدران الخارجيـــة

   .سمنت مسلح، طوب إسمنتي لبن طيني، حجر قديم، أخرى إ ،وإسمنت
 .ثالم واجهات حجر نظيف على االقلللمبنى أن يكون ويقصد به  :حجر نظيف .2
 وواجهتين منواجهتين من الحجر مادة البناء للجدران الخارجية للمبنى مكونة من كون تأن ويقصد به : حجر وإسمنت .1

 .سمنتان
 .(دكة)اذا كانت الجدران الخارجية للمبنى مبنية من االسمنت المسلح أو ما يسمى (: دكة)إسمنت مسلح . 7
 (.بلوك)اذا كانت الجدران الخارجية للمبنى مبنية من الطوب االسمنتي (: بلوك)طوب اسمنتي . 6
شائع في أريحا الالمباني القديمة التي بنيت جدرانها الخارجية من اللبن الطيني، وهو أسلوب البناء : لبن طيني. 4

 . وانغوار
 .قديمة في انحياء القديمة من المدن والقرى المادة المستخدمة في المباني ال هو: الحجر القديم. 4
، وفي حال كان نوع المبنى أخرى فتشمل الخشب والقش والقماش والوبر والشعر والزنم والصا  واإلسبست: أخرى . 1

 .تكون مادة البناء أخرى 
 

 :(مؤشر) في المبنى عدد الطوابق
ال الذي ( التسوية)يقصد بعدد طوابق المبنى، عدد أدوار المبنى، وعند تحديد عدد طوابق المبنى يحسب الدور انرضي أو 

متر وله جدران، ومسقوف وله باب أو أبواب وشبابيم على أنه طابق من طوابق المبنى، وكذلم  0.0ارتفاعه عن يقل 
لسكنية إذا كان لها توابع أخرى مثل حمام، مرحاض، وتشكل تعتبر غرفة السطح طابق وتحسب ضمن عدد الوحدات ا

 . فأكثر من مساحة السطح% 01مساحتها 
 

 :االستخدام الحالي للمبنى
 :اآلتيةبصرف النظر عن الغرض انساسي من إنشاء المبنى وتكون إحدى الحاالت  وقت الحصركيفية استخدام المبنى 

ن المبنى المستخدم أإذا كان المبنى مستخدمًا للسكن فقط مثل المباني السكنية العادية، مع مالحظة : للسكن فقط. 2
 .يعتبر للسكن فقطفغير مستخدمة  أجزائهجزئيًا للسكن وباقي 

 .  المبنى مستخدمة للسكن والبعل اآلخر مستخدمة للعملفي إذا كانت بعل الوحدات السكنية  :للسكن والعمل. 1
ذلم عمارة بها بعل الشقق السكنية وبعل الشقق تستخدم للعمل فهي للسكن والعمل، كما أن المبنى المعد  من أمثلة

للسكن وتستخدم جميع طوابقه وشققه للسكن باستثناء الطابق انرضي الذي يستخدم كمخازن أو دكاكين أو كراجات 
إال أن به ( الخ...ثل المصنع، المدرسة، المسجد، م)يعتبر المبنى للسكن والعمل، كما أن المبنى المعد أصاًل للعمل 

 (.والفنادق مثل دور انيتام ودور العجزة)والمساكن العامة  أسرة تقيم بصفة معتادة يعتبر للسكن والعمل
هو المبنى المستخدم بشكل كامل للعمل فقط وال توجد به أسر مقيمة بصفة معتادة، مع مالحظة أن  :للعمل فقط .7

 .غير مستخدمة يعتبر للعمل ئهخدم جزئيًا للعمل وباقي أجزاالمبنى المست
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 .إذا كان المبنى مشغواًل بأسرة أو أكثر أو مستخدما للعمل ولكنه وجد مغلقًا طوال فترة الحصر :مغلق .6
ون عادة ما يك)إذا كان المبنى صالح للسكن أو العمل ولكن ال يقيم به أحد أو غير مستغل طوال فترة الحصر  :خالي .4

 (.معروضًا للبيع أو اإليجار
هو المبنى غير المستغل لفترات طويلة بسبب عدم الصالحية ويحتا  إلى إجراء بعل التصليحات  :مهجور .4

مباني التي ال يستطيع مالكوها ومن هذه المباني أيضًا ال .والترميمات الضرورية وانساسية ليصبح صالحًا للسكن
   .واآليلة للسقوط ال تعتبر مباني جزئياً  المباني المهدمةأما .  رائيليةساستخدامها بسبب اإلجراءات اإل

هو المبنى الذي أنجز هيكله الخارجي بالكامل، أي تم االنتهاء من بناء كافة الطوابق ولكن ما زالت  :تحت التشطيب. 1
قيد االنجاز وهو غير جاهز ....( القصارة، التبليط، تمديد الكهرباء والماء،)عمليات التشطيب الداخلي مثل 

 . لالستعمال
 

   :سنة التأسيس
 .تم فيها بناء المبنى وتعرف سنة التأسيس على أنها السنة التي

 
 :(مؤشر) المبنى يف الوحدات السكنية عدد

أو للسكن والعمل أو للعمل  فقط سواء كانت الوحدة السكنية مشغولة بأسرة أي للسكنفي المبنى هو عدد الوحدات السكنية 
 .أو تحت التشطيب أو مغلقة أو خالية أو مهجورةفقط 
 

     :(الوحدة السكنية)المسكن ملكية 
تمثــل القطــاع أو الجهــة التــي يتبعهــا مالــم الوحــدة الســكنية ولــيس الجهــة التــي تشــغل الوحــدة الســكنية، ملكيــة الوحــدة الســكنية 

 :وتصنف الى إحدى الحاالت اآلتية
هي الوحدة السكنية التي تعود ملكيتها إلى فرد أو مجموعة من انفراد أو إلى إحدى المةسسات  :خاص، مالك مقيم. 2

اإلقامة الذي  يملكها القطاع الخا ، وسواء كان القطاع الخا  وطني أم أجنبي ويكون مقيم حسب تعريفالتي 
 .ورد تعريفه سابقاً 

هي الوحدة السكنية التي تعود ملكيتها إلى فرد أو مجموعة من انفراد أو إلى إحدى : خاص، مالك غير مقيم. 1
 االقتصادالقطاع الخا  وطني أم أجنبي ويكون غير مقيم في المةسسات التي يملكها القطاع الخا ، وسواء كان 

 .اإلقامة الذي ورد تعريفه سابقاً تعريف حسب المعد للبيانات 
 (.باستثناء الوقف)هي تلم الوحدة السكنية التي تعود ملكيتها لدولة فلسطين : حكومي. 7

              رها من أحد انفراد تعتبر خاصة، أي الرقم الوحدات السكنية التابعة للدوائر الحكومية التي يتم استئجا :مالحظة
 .، كما ال تشمل الوحدات السكنية المملوكة لجهة حكومية أجنبية(7أو  0)

 .هي تلم الوحدة السكنية التي تعود ملكيتها إلى البلدية أو المجلس القروي : سلطة محلية. 6
ومثـــال ذلــم الجمعيــــات .  ملوكة لجمعية أو مةسسة خيريةاذا كانت الوحدة السكنية م  :هيئة أو جمعية خيرية. 4

ية والنقابــــات الخيريــــة، والجمعيــــات التــــي تةســــس لتقــــديم خــــدمات صــــحية واجتماعيــــة وتعليميــــة واالنديــــة الرياضــــ
   .ربحواتحــــادات الطلبة والعمال، وهي ال تهدف الى ال وانحزاب

 .، سواء كانت اسالمية أو مسيحيةن والوحدات الموقوفة انخرى آالوحدات السكنية الموقوفة مثل دار القر : وقف. 4
 .الوحدات السكنية التي تعود ملكيتها لوكالة الغوم، وليست مستأجرة من جهة أخرى  :وكالة الغوث. 1
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من  . الوحدة السكنية المملوكة نكثر من جهة مما ذكر أعاله، أو مملوكة لحكومة أجنبية أو لهيئة دولية: أخرى . 8
  UNDPمثــل اليونســـــــــكو،( عـدا وكالــة الغـوت)مــم المتحـدة المختلفــة االمثلة على الهيئات الدولية منظمـات ان

 (.كالصليب االحمر الدولي والبنم الدولي، وصندوق النقد الدولي)ات الدوليـــــــــة المماثلـــــــــة شـــــــــابه، والمةسســـــــــ ومـــــــــا
 

 (:للوحدة السكنية)للمسكن االستخدام الحالي 
بصرف النظر عن الغـرض انساسـي مـن إنشـائها، وتصـنف إلـى إحـدى الحـاالت  وقت الحصرهو كيفية استخدام الوحدة السكنية 

 :اآلتية
 .اذا كانت الوحدة السكنية مستخدمة للسكن فقط: للسكن فقط .2
اذا كانت الوحدة السكنية مستخدمة للسكن والعمل، مثل عيادة الطبيب في نفس مكان سكنه مع : للسكن والعمل. 1

معتادة ووجد أن به فرد أو أكثر ويقيم بصفة ( مثل الدكان أو المصنع )مالحظة ان المكان المعد أصاًل للعمل فقط 
 .يعتبر للسكن والعمل

 .الخ..اذا كانت الوحدة السكنية مستخدمة للعمل فقط، مثل مكتب محامي: للعمل فقط. 7
بسبب غياب انسرة التي تقيم  الحصراذا كانت الوحدة السكنية مشغولة بأسرة ولكنها كانت مغلقة طوال فترة  :ةمغلق. 6

 .بها
لة البناء وغير مستخدمة للسكن أو للعمل رغم صالحيتها لذلم كأن تكون اذا كانت الوحدة السكنية مكتم: ةخالي. 4

 .معروضة للبيع أو اإليجار أو غير ذلم
حتا  إلى إجراء بعل تاذا كانت الوحدة السكنية غير مستغلة لفترات طويلة بسبب عدم الصالحية و : مهجورة. 4

وفي هذه الحالة تم حصرها وترقيمها واستيفاء  للسكن ةصبح صالحتالتصليحات والترميمات الضرورية وانساسية ل
التي ال يستطيع مالكوها استخدامها بسبب اإلجراءات ومن هذه الوحدات السكنية أيضًا الوحدات السكنية  البيانات
وحدات واآليلة للسقوط ال تعتبر  جزئياً  المهدمةأما الوحدات السكنية .  حيث تم حصرها واستيفاء بياناتها سرائيليةاإل
 .وترقيمهايتم حصرها  مولسكنية 

أنجز هيكلها الخارجي بالكامل، أي تم اإلنتهاء من بنائها بشكل كامل، ولكن ما  التي السكنية ةالوحد :تحت التشطيب. 1
قيد االنجاز وهي غير جاهزة ....( القصارة، التبليط، تمديد الكهرباء والماء،)زالت عمليات التشطيب الداخلي مثل 

 .ماللالستع
 

 :سبب المغلق والخالي والمهجور
 :اآلتيةويكون إحدى الحاالت  هو السبب الرئيسي لجعل هذه الوحدة السكنية مغلقة أو خالية أو مهجورة،

إذا كانت الوحدة السكنية مغلقة أو خالية أو مهجورة بسبب طرد أو تهجير القاطنين فيها من  :سرائيليةاإلاإلجراءات . 2
    .سرائيليةقبل السلطات اإل

إذا كانت الوحدة السكنية مغلقة أو خالية أو مهجورة بسبب تواجد قاطنيها خار  البالد إما  :لتواجد األسرة خارج البالد. 1
 . بشكل مةقت أو دائم

 إذا كانت الوحدة السكنية مغلقة أو خالية أو مهجورة بسبب تواجد قاطنيها :لتواجد األسرة في مكان آخر داخل البالد. 7
  .في مكان آخر داخل البالد إما بشكل مةقت أو دائم

  .لإليجار ةإذا كانت الوحدة السكنية معروض :لإليجار. 6

 .للبيع ةإذا كانت الوحدة السكنية معروض :للبيع. 4
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 السكنية الوحدة كون إذا كانت الوحدة السكنية مغلقة أو خالية أو مهجورة بسبب  :المستقبلية األسرة الستخدامات. 4
 تكون  نأ أو المستقبل، في بناءنا حدأمثل تركها لزوا  ) المستقبل، في فرادهاأ حدأ وأسرة سوف تستخدم من قبل ان

 (.أو من أجل ادخارها للمستقبل ،لالستخدام العائلي تجهيزها جاري 
و مهجورة بشكل مةقت إذا كان هناك أسباب أخرى غير المذكورة أعاله تجعل الوحدة السكنية مغلقة أو خالية أ: أخرى . 1

أن تكون بحاجة الى أو  ا، ان تكون مستخدمة نغراض انسرة كمخزن،رغم صالحيته هدملل أن تكون  ذلم مثال)أو دائم 
 (.ترميمات أو اصالحات لتصبح صالحة للسكن، أو نسباب أخرى 

 
 :القدسمحافظة 

 :نجزئيتم تقسيم محافظة القد  إلى  بحتة،نظرًا للواقع الجغرافي والسياسي لمحافظة القد  ونغراض احصائية 
 عنوة بعيد احتالله االسرائيلي اليه ضمه االحتاللالذي و  محافظة القد تشمل ذلم الجزء من  :(J1منطقة ) القد  .0

ْعَفاط، ِبيت َحِنينا، َكْفر َعَقب) تجمعات  J1منطقة وتضم .0692للضفة الغربية عام  ْعَفاط، م َخيَّْم ش  ، الِعيَسِويَّة، ش 
وَّاَنة، باْب الَساِهَرة، وادي الَجْوز، َشْيخ َجرَّاح را  ، الَشيَّاح، (ِبيت الَمْقِد )الق ْد  ، (َجَبل الَزْيت ون )الط وْر ، الص 
وْر َباِهر، َشَرَفات، ِبيت َصَفافا، الَسواِحَرة الَغْرِبيَّة، َجَبْل الم َكبِ ر، الَثْوِري ، ِسْلوان، الَعام ود  .(أمُّ ط وبا ،ص 

 

َدْيَرة، الَرام وَضاِحَية )تجمعات  وتضم :( J2منطقة) القد  .7 قُّو، َجَبْع، الج  َراَفات، ِمْخَما ، م َخيَّْم َقَلْنِدَيا، َقَلْنِدَيا، ِبيت د 
و،  الَنِبي َصم وئيل، ِحْزما، ِبيت َحِنيَنا الَبريد، ِبيت َعَنان، الِجْيب، ِبير َنَباال، ِبيت إْجَزا، الق َبْيَبة، َخراِئب أمُّ الَلْحْم، ِبدُّ

وِريم، ِبيت إْكَسا، َعناَتا، الَكعاِبَنة  ، الْزَعيِ ْم، الِعْيَزِريَّة، ابو ِديس، عرب الَجَهالين (َتَجمُّع َبَدوي )الَبَلد، َقَطنَّة، ِبيت س 
 . (، الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة، الَشْيخ َسْعد(سالمات)
 

 التصنيفات 1.2
 

 :7107الفلسطينية  التجمعات السكانيةدليل 
، في تحديد التجمعات ضمن المحافظة الواحدة للنشر على هذه 7102 ةالفلسطيني ةاعتمد على دليل التجمعات السكاني

 .المستويات
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 الثانيالفصل 
 

 النتائج الرئيسية
 

خالل الفترة  حصرهاتم  يوالت فلسطين يالمتعلقة بالتعداد العام للمباني والمساكن فيستعرض هذا الفصل النتائج الرئيسية 
تحديث وذلم بهدف  ،حصر كافة المباني القائمة ومكوناتها من مساكن تمحيث  ،40/01/7102إلى  02/11/7102من 

من  هذه المباني أهم خصائل حولبيانات  تم توفيرعام للمباني والمساكن وفق أحدم التوصيات الدولية، كما اإلطار ال
تم وكذلم نوعها وملكيتها ومادة البناء لجدرانها الخارجية وعدد طوابقها واستخدامها وسنة تأسيسها وعدد مساكنها،  حيث
   . منهاسباب المغلق والخالي والمهجور أومعرفة  ة واالستخدام الحالي لهاملكيال حولخصائل المساكن أهم  توفير
 

 المباني والمساكن ألعدادالتطور الزمني  2.1
، في الضفة الغربيةمبنى  760,.37 منها ،(J1القد  باستثناء) مبنى 63.,916 فلسطينعدد المباني في  بلغ
بينت نتائج التعداد أن عدد و  خالل العقد انخير،% 41.2بنسبة زيادة إجمالية قدرها  قطاع غزةفي اٍن مب .089,01و

الضفة الغربية، في  اً مسكن .279,03منها ، (J1القد  باستثناء) اً مسكن 0,076,793بلغ  المساكن في فلسطين
 7جدول ، 0جدول  ي/ انظر) .خالل العقد انخير% 21.1بنسبة زيادة إجمالية قدرها  في قطاع غزة اً مسكن 070,.31و

   (. 6. وجدول
 

 (باأللف) 1021، 1001 فلسطين يعدد المباني والمساكن ف

 
 .( J1باستثناء القد ) تمت مقارنة البياناتنغراض المقارنة *  
 

 التوزيع الجغرافي للمباني  1.1
محافظة  تلتهامبنى،  001,311 هاالعدد انكبر من المباني في الضفة الغربية يتركز في محافظة الخليل حيث بلغ عدد

محافظة طوبا  وانغوار الشمالية كانت النتائج أن  أشارتمبنى، وفي المقابل  51,723 حيث بلغ عدد المباني فيها جنين
 (.7جدول  ي/ انظر) .مبنى 00,040 بلغو من حيث عدد المباني  الفلسطينية المحافظات أقل
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 (باأللف) 1021عدد المباني في فلسطين حسب المحافظة، 

 
 

 

 المبـاني فيهـا بلـغ عـدد إذقطاع غزة أشارت النتائج إلى أن محافظة غزة كانت أكبر المحافظـات مـن حيـث عـدد المبـاني  يوف
قــل ن كانــت محافظــة رفــح أحــيي فــ مبنــى، 35,127 هــاعــدد المبــاني في وصــلس حيــث محافظــة خــانيون ثــممبنــى،  32,227

 (.7جدول  ي/ انظر) .بنىم 72,731 هاعدد فيالبلغ  إذالمحافظات من حيث عدد المباني 
 

 التوزيع الجغرافي للمباني المكتملة  7.7
مبنى،  301,021 بواقعفي الضفة الغربية منها % 69.7 .مبنى 210,135 فلسطينبلغ عدد المباني المكتملة في 

على مستوى في الضفة الغربية  بتوزيع عدد المباني المكتملةوفيما يتعلق   .مبنى 020,225 بواقع في قطاع غزة% 41.4و
في  مبنى، في حين جاءت محافظة جنين 013,130 بلغ عددهاحيث في المرتبة االولى محافظة الخليل  جاءتالمحافظة 
المحافظات من حيث عدد المباني المكتملة كانت  قلالنتائج أن أ أشارتمبنى، وفي المقابل  52,212 بواقع المرتبة الثانية

 (.4جدول  ي/ انظر) .مبنى 01,220 فيها غوار حيث بلغ عدد المباني المكتملةمحافظة أريحا وان
 

 (باأللف) 1021، حسب المحافظة فلسطينعدد المباني المكتملة في 
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بلغ عددها  إذقطاع غزة أشارت النتائج إلى أن محافظة غزة كانت أكبر المحافظات من حيث عدد المباني المكتملة  يوف
ن حيي ف مبنى، 33,222 فيهابلغ عدد المباني المكتملة س حيث محافظة خانيونجاءت في المرتبة الثانية و  مبنى، 32,223
 (.4جدول  ي/ انظر) .بنىم 72,313 بواقعمن حيث عدد المباني المكتملة المحافظات محافظة رفح أقل  جاءت
 

 المكتملة حسب نوع المبنى يالمبان 6.1
نســبة  تبلغــ، و مثــل البنــاء التقليــدي فــي فلســطينوهــي ت ،دار تصــنف علــى أنهــا فلســطينمــن المبــاني المكتملــة فــي % 23.2

مـن إجمـالي % 7.7و ،%2.7نسـبته ما المباني المكتملة المصنفة منشأة  وتشكل، %75.0المباني المكتملة المصنفة عمارة 
 (.4جدول  ي/ انظر) .تصنف على أنها فيال المباني المكتملة

 
 1021حسب نوع المبنى،  فلسطينفي  لمباني المكتملةالتوزيع النسبي ل

 
 .تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى * 

 
   صفة المالكالمباني المكتملة حسب  4.1
% 12.5خـا  حيـث تشـكل مـا نسـبته القطاع الالى  تعود ملكيتها(  J1القد  باستثناء) فلسطينالمباني المكتملة في  غالبية

مــن  %4.1 مالــم مقــيم، ومــا نســبته /إلــى القطــاع الخــا  %13.2 حيــث تعــود ملكيــة ؛مــن إجمــالي عــدد المبــاني المكتملــة
 فبلغـتالحكومـة قبـل كـة مـن و المملالمباني المكتملـة مالم غير مقيم، أما  /المباني المكتملة تعود ملكيتها الى القطاع الخا 

 (.2جدول  ي/ انظر). من إجمالي المباني المكتملة %1.2 انسبته
 
 

 1021، صفة المالكحسب  فلسطينفي  *المكتملة التوزيع النسبي للمباني

 
 .0122البيانات ال تشمل ذلم الجزء من محافظة القد  والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
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 المباني المكتملة حسب مادة البناء للجدران الخارجية 4.1
مختلــف المبــاني المكتملــة فــي ل فــي بنــاء الجــدران الخارجيــة تشــير النتــائج إلــى أن مــادة الطــوب اإلســمنتي هــي المــادة الغالبــة

، فيمــا يشــكل الحجــر النظيــف كمــادة بنــاء للجــدران الخارجيــة مــا نســبته %52.7وذلــم بنســبة ( J1القــد   باســتثناء) فلســطين
فتشـكل مـا نسـبته  الحجـر واإلسـمنتمن المباني المكتملة، أما المباني المكتملة والتي مادة البناء لجـدرانها الخارجيـة % 73.0

 (.1جدول  ي/ انظر) .، من إجمالي المباني المكتملة5.1%
 

 (باأللف) 1021حسب مادة البناء للجدران الخارجية،  لسطينففي  *عدد المباني المكتملة

 
 .0122البيانات ال تشمل ذلم الجزء من محافظة القد  والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
 
 المباني المكتملة حسب عدد الطوابق 1.1

من المبـاني المكتملـة  انعلىيقل فيها عدد الطوابق عن انربعة، حيث أن النسبة  فلسطينمن المباني المكتملة في % 10.2
مـــن إجمـــالي % 42.2وتشـــكل مـــا نســـبته  ،مبنــى 747,005 هابلـــغ عـــدد حيـــث ،فقـــط طــابقينمـــن  المكونـــة هــي تلـــم المبـــاني
بنســبة  ،مبنــى 772,253ددها عــفبلــغ  مــن طــابق واحــد التــي يتكــون كــل مبنــى منهــاالمبــاني المكتملــة  تليهــاالمبــاني المكتملــة، 

عــدد إجمــالي مــن % 05.1مبنــى بنســبة  11,002 فبلــغ عــددهاأمــا المبــاني المكتملــة المكونــة مــن ثالثــة طوابــق   .42.1%
 (.     04جدول  ي/ انظر). المباني المكتملة

 

 (باأللف) 1021حسب عدد الطوابق،  فلسطينعدد المباني المكتملة في 
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 حسب االستخدام الحالي للمبنىالمباني المكتملة  8.1
نســبة المبــاني المكتملــة التــي تســتخدم نغــراض ســكنية  بلغــتنغــراض ســكنية، فيمــا  ممــن المبــاني المكتملــة تســتخد% 24.1
 فبلغــت( للعمــل فقــط)، أمــا المبــاني المكتملــة المســتخدمة نغــراض غيــر ســكنية %1.5( للســكن والعمــل)اقتصــادية منشــآت و 

 (.3جدول  ي/ انظر) .%0.2 بلغت نسبة الخالي منهافيما ، %2.1نسبتها 
 

 1021حسب االستخدام الحالي للمبنى،  فلسطينفي  التوزيع النسبي للمباني

 
 

 المباني المكتملة حسب سنة التأسيس 3.1
في ، 7102حتى عام  7112 للفترة منسنة تأسيسها وتعود  ها خالل العقد االخيرتم بناؤ  من المباني المكتملة% 72.4

شكلت المباني بينما  ،%73.2فبلغت  7112وحتى العام  0112 للفترة منتأسيسها  تعود سنة  حين أن نسبة المباني التي
              .من إجمالي المباني المكتملة %02.7فبلغت  0112حتى عام  0122 من للفترةسنة تأسيسها  تعود التيالمكتملة 
 (.05جدول  ي/ انظر)
 

  1021حسب سنة التأسيس،  فلسطينفي  *لمباني المكتملةل التوزيع النسبي

 
           ال تشمل ذلم الجزء من محافظة القد  والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه ، و ، والمباني انخرى البركس/ الكرفان/ ال تشمل الخيمة، البراكيةالبيانات * 

 .0122عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
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 المبنى يالمباني المكتملة حسب عدد المساكن ف 20.1
مـن هـذه المبـاني المكتملـة % 71.2، ومـا نسـبته %31.2مكونة من مسكن واحد حيث بلغـت نسـبتها  غالبية المباني المكتملة
بهـا أي أمـا المبـاني المكتملـة التـي ال يوجـد  ،%01.1وشكلت المباني المكتملة التي عدد مساكنها ثالم مكونة من مسكنين، 
مـــن % 07.3تعـــود للمبـــاني المكتملـــة وعـــدد مســـاكنها أربعـــة فـــأكثر بواقـــع والنســـبة المتبقيـــة  ،%2.7مســـكن تشـــكل مـــا نســـبته 
 (.71جدول  ي/ انظر) .إجمالي المباني المكتملة

 
 (باأللف) 1021المبنى،  يحسب عدد المساكن ف فلسطينعدد المباني المكتملة في 

 
 

 المساكن حسب الملكية 22.7
القطـــاع الخـــا  حيـــث بلـــغ عـــددها تعـــود ملكيتهـــا الـــى هـــي مســـاكن ( J1 باســـتثناء القـــد )المســـاكن فـــي فلســـطين غالبيـــة 

القطـاع  منها تعود ملكيتها إلـى% 12.3حيث أن من إجمالي عدد المساكن، % 11.8تشكل ما نسبته  ًا،مسكن 1,116,576
وبلـغ  ،غيـر مقـيممالـم  /خـا تعـود ملكيتهـا إلـى القطـاع ال% 4.3و، اً مسـكن 0,122,512، وبلـغ عـددها مقيممالم  /الخا 
 (.41جدول  ي/ انظر) .من إجمالي عدد المساكن اً مسكن 42,122عددها 

 

 (باأللف) 1021، المسكن في فلسطين حسب ملكية* عدد المساكن

 
 .0122بعيد احتالله للضفة الغربية عام  البيانات ال تشمل ذلم الجزء من محافظة القد  والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة* 

 .أخرى تشمل سلطة محلية، هيئة أو جمعية خيرية، وقف، وكالة غوم، أخرى وغير مبين  **
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 المساكن حسب االستخدام الحالي 21.1
 % 2.2و نغراض سكنية فقط،% 22.4، منها اً مسكن 0,071,723( J1القد   باستثناء) فلسطين يبلغ عدد المساكن ف

 (.31جدول  ي/ انظر). خالية% 2.0، ومغلقة% 2.2و تحت التشطيب، مساكن
 

 1021حسب االستخدام الحالي،  فلسطينفي  *للمساكن النسبيالتوزيع 

 
 .0122البيانات ال تشمل ذلم الجزء من محافظة القد  والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
 

، وأمـا المسـاكن %23.1نغـراض سـكنية فقـط كانـت  ةيالحـ  أن نسـبة المسـاكن المسـتخدم، 7112بالمقارنة مع نتائج تعداد 
نغـراض  ة، أما المساكن المسـتخدم%5.1كانت مغلقة فشكلت ما نسبته  ي، أما المساكن الت%2.0 فبلغتكانت خالية  يالت

للســكن )اقتصــادية منشــآت المســاكن المســتخدمة نغــراض ســكنية و  بلغــت نســبةو %.  0.5 فشــكلت( للعمــل فقــط)غيــر ســكنية 
  (.0جدول  ي/ انظر) %.1.5( والعمل
 

حول توزيع عدد المساكن المغلقة والخالية والمهجورة على مستوى المحافظة في الضفة الغربية نجد أن محافظة               
مسكنًا، وفي محافظة الخليل بلغ العدد               734043بلغ عددها رام هللا والبيرة فيها العدد انكبر من هذه المساكن حيث 

مسكنًا، وفي المقابل أشارت النتائج أن أقل المحافظات من حيث عدد المساكن المغلقة والخالية والمهجورة كانت  02,222
 (.31جدول  ي/ انظر) .مسكناً  04272محافظة طوبا  وانغوار الشمالية حيث بلغ عددها 
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 (باأللف) 1021المغلقة والخالية والمهجورة في فلسطين حسب المحافظة، * عدد المساكن

 
 . 0122البيانات ال تشمل ذلم الجزء من محافظة القد  والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
 

فيها العدد انكبر من المساكن المغلقة والخالية والمهجورة إذ بلغ عددها  وفي قطاع غزة أشارت النتائج إلى أن محافظة غزة
مسكنًا، في حين وصل العدد في محافظة رفح إلى   014171مسكنًا، وفي محافظة خانيونس وصل العدد  024242
 (.31جدول  ي/ انظر) .مسكناً  54110
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 الثالثفصل لا
 

 منهجيةال
 

 المقدمة 0.1
 تكنولوجيـافـي والنمـو الهائـل  (GIS)وسـائل االتصـاالت وتبـادل البيانـات ونظـم المعلومـات الجغرافيـة فـي للتطور التقنـي  نظراً 
فقد تم اتخاذ القرار بتوظيـف هـذا التطـور فـي تنفيـذ التعـداد العـام للسـكان والمسـاكن  ؛ت نشر المعلوماتوتقنيا اللوحيةة جهز ان

 عـالي ى الوصـول إلـى مسـتو في فلسطين، حيث يعتبر أول تعداد ينفذ بمنظومة تكنولوجية متكاملة من أجل  7102والمنشآت 
 .من الدقة والتكامل وشمولية البيانات اإلحصـائية

  
باسـتخدام  ،تـم تنفيـذ مراحـل التعـداد كافـة إذ ؛م نقلـة نوعيـةاحـدإ أدى الـى التعــــدادهـذا المنظومة التكنولوجية فــــي ان استخدام 
لكترونيـة لكـل مرحلـة إاستخدام نظم المعلومـات الجغرافيـة، كمـا تـم اسـتحدام تطبيقيـات  إلىإضافة  ،"التابلت"انجهزة اللوحية 

بمرحلـــة الحصـــر  مـــن مرحلـــة تحـــديث الخـــرائط، والتعـــداد التجريبـــي، ومـــن ثـــم مرحلـــة الحـــزم، مـــروراً  بـــدءاً مـــن مراحـــل التعـــداد، 
والتـرقيم، فالعــد الفعلــي للسـكان، وانتهــاًء بالدراســة البعديـة، انمــر الــذي ســاهم فـي تــوفير الوقــت والجهـد، وزيــادة جــودة البيانــات 

 .ومراقبتهساقها وسهولة تحليلها، وتعزيز إدارة العمل الميداني وات  
 

 والمساكن المباني أهداف تعداد 7.1
، وذلـم بهـدف إعـداد 7102فلسطين عام  يبشكل أساسي إلى حصر كافة المباني والمساكن ف والمساكن هدف تعداد المباني

بيانـات شـاملة وحديثـة قاعـدة وذلـم مـن خـالل تـوفير  حـدم التوصـيات الدوليـةأ قإطار عام أكثر حداثة للمباني والمسـاكن وفـ
وتــتلخل انهــداف المحــددة لتعــداد المبــاني .  عــددها وتوزيعهــا الجغرافــيحيــث  نهــذه المبــاني والمســاكن مــحــول خصــائل 
 :تيآلوالمساكن با

عدد المباني حسب نوعها وملكيتها ومـادة البنـاء لجـدرانها الخارجيـة وعـدد طوابقهـا واسـتخدامها وسـنة تأسيسـها  حصر .0
 .لسكنيةوعدد وحداتها ا

 .المحافظة ونوع التجمعالمنطقة و  حسبوالمساكن المباني  توزيع التعرف على .7
 .استخدامهاملكيتها و  بالمساكن حس توزيع التعرف على .4
 .  كونها مغلقة، خالية أو مهجورةسبب  بالمساكن حس توزيع التعرف على .3

 
 والمساكن شمولية تعداد المباني 1.1
فلسطين، سواء كانت تلم المباني  يف( الوحدات السكنية)كافة المباني والمساكن  7102 لعام والمساكن تعداد المباني شمل

 .للسكن فقط أو للسكن والعمل أو للعمل فقط أو مغلقة أو خالية أو مهجورة أو تحت التشطيب ةوالمساكن مستخدم
 

 والمساكن تعداد المباني استمارة 4.1
 :من أربعة أقسام هيالسكنية  تعداد المباني والوحداتتكونت استمارة 
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اسم المحافظة، اسم التجمع السكاني، رمز التجمع السكاني، رقم )البيانات التعريفية  اشتمل على: القسم انول .0
 (منطقة العد

رقم تعداد المبنى في منطقة العد، اسم مالم  :اشتمل علىو )عن جميع المباني التعدادية بيانات : القسم الثاني .7
المبنى أو اسم المبنى والعنوان، الرقم التنظيمي للمبنى، نوع المبنى، صفة المالم، مادة البناء للجدران الخارجية 
 (. للمبنى، عدد الطوابق، االستخدام الحالي للمبنى، سنة التأسيس للمبنى، مجموع الوحدات السكنية في المبنى

رقم الوحدة السكنية في المبنى،  :اشتمل علىو ( )المساكن)بيانات عن جميع الوحدات السكنية : لثالثالقسم ا ..
، االستخدام الحالي للوحدة السكنية، سبب المغلق والخالي السكنيةالرقم التنظيمي للوحدة السكنية، ملكية الوحدة 

 (.والمهجور
اشتمل و )للسكن فقط أو السكن والعمل معا  ةالمستخدم (المساكن)بيانات عن الوحدات السكنية : القسم الرابع .3

 (. عدد اإلنام ،عدد الذكور، (المجموع)عدد أفراد االسرة ، اسم رب انسرة :على
 

 االستمارة الخاصة بمحافظة القدس
ذلــم الجــزء مــن المحافظــة والــذي ضــمه االحــتالل وهــي ( J1)للوضــع الخــا  فــي محافظــة القــد  وخاصــة المنطقــة  نظــراً 

فقــد تــم اتبــاع منهجيــة جديــدة فــي جمــع البيانــات باســتخدام .  0692اإلســرائيلي إليــه عنــوة بعيــد احتاللــه للضــفة الغربيــة عــام 
 .  (J1)من انسر في محافظة القد  منطقة % 01لعينة  مطولةكحصر شامل لألسر، واستمارة  مصغرة استمارة
 

 :اآلتيةنسئلة ا والمساكننات المباني اوالتي تم االعتماد عليها للحصول على بي المصغرةستمارة إلا تضمنت
 .في المبنى مساكنالنوع المبنى، االستخدام الحالي للمبنى، عدد الطوابق، عدد : خصائل المبنى .0
 .المسكن عدد غرفحيازة المسكن، نوع المسكن، : خصائل ظروف السكن .7
مســتوى الااللتحــاق بــالتعليم، ، للفلســطينيين ءالديانــة، حالــة اللجــو  ،قــة بــرب انســرة، الجــنس، العمــرالعال :أفــراد انســرة .4

 .التعليمي، الحالة الزواجية
 

 والمساكن تعداد المبانيالتطبيقات المستخدمة في  5.1
لهذا الغرض محمل عليها تطبيقات الكترونية خاصة تصميم استخدام انجهزة اللوحية في جمع بيانات التعداد وقد تم تم 

وفقًا لكل استمارة من  ، وهي تطبيقات خاصة لجمع بيانات التعداد صممتعد التجمعات الفلسطينية المحدثة خرائط مناطق
أو تحذيرية  برسائل تنبيهية ةوكذلم مَدعم لفحل منطقية البيانات واتساقها، مدعمة بقواعد التدقيق اآللي استمارات التعداد

تطبيق الحصر وهو تطبيق  :ومن أهم التطبيقات التي تم العمل عليها.  في حال وجود عدم منطقية واتساق في البيانات
المنشآت وقواعد التدقيق اآللي الخاصة بهما، واستخدم حصر على استمارتي حصر المباني والمساكن واستمارة  بناءً صمم 

   .جمع البيانات الخاصة بهما بكافة خصائصهمالحصر المباني والمساكن والمنشآت و 
 

 لعمليات الميدانيةا 6.1
على النحو عدة عمليات ميدانية متتابعة  7102 للسكان والمساكن والمنشآت شملت العمليات الميدانية لتنفيذ التعداد العام

 :اآلتي
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 تحديث الخرائط 0.6.1
تـــم خـــالل هـــذه المرحلـــة تحـــديث ميـــداني شـــامل للخـــرائط العمرانيـــة لكافـــة التجمعـــات الســـكانية الفلســـطينية مـــن خـــالل مشـــروع 

، حيث تـم تحـديث جميـع المبـاني والشـوارع 7102وحتى نهاية شباط  7109منفصل امتد في الفترة من منتصف تشرين أول 
عــات الســكانية التــي تــم اعتمــاد حــدودها، وذلــم مــن خــالل تطبيــق خــا  والمعــالم علــى الخــرائط اســتنادًا للواقــع ولكافــة التجم

بتحــديث الخــرائط تــم تصــميمه خصيصــًا لهــذا الغــرض وتحميلــه علــى انجهــزة اللوحيــة وباالعتمــاد علــى الصــورة الجويــة للعــام 
أنـه سـبق  يـذكر.  مـورأبحيث يسمح بتحـديث للمبـاني مـن خـالل رسـمها كمضـلعات أو حـذفها أو دمجهـا وغيرهـا مـن  7109

ومــن ثــم تحــديثها  7116اعتمــادا علــى الصــورة الجويــة  7112هــذه المرحلــة مراحــل أخــرى تمثلــت فــي حوســبة خــرائط التعــداد 
والـذي تـم تجهيـزه مـن قبـل  7102دليـل التجمعـات السـكانية الفلسـطينية ، واعـداد 7100باسـتخدام الصـورة الجويـة لعـام  مكتبياً 

، وقـد تـم تـم اعتمادهـا مـن اللجنـة حـدود هـذه التجمعـات وفـق آليـة محـددة ومنهجيـة محـددةلجنة وطنية، وتم في الجهاز ترسيم 
 .اعتماد هذا الدليل من اللجنة ووزارة الحكم المحلي ومجلس الوزراء

 
بنـاًء علـى صـور  حوسـبة التعـديالت علـى الخـرائط مكتبيـاً تـدقيق مرحلة تحديث الخرائط ميدانيًا، مرحلـة أخـرى تمثلـت فـي  تلى
كـل  شـكلت، وتقسيم جميع التجمعات السكانية الكترونيًا إلى مناطق عد وفق أ سـس ومعـايير محـددة بحيـث 7109لعام جوية 

تحديـد مجـاالت عمــل فـرق التعـداد مـن مشــرفين ومـراقبين وعـدادين فيمــا  إلجــراءاتمنطقـة عـد مجـال عمــل عـداد واحـد، وذلـم 
وقـد .  لتجنب التداخل بين مناطق العد أو إسـقاط بعضـها بعد، حيث خصل لكل فرد مجال عمل معين محدد على الخرائط

فــي  طقامنــ 2,404منطقــة فــي الضــفة الغربيــة و 4,890منطقــة بواقــع  2,763بلــغ العــدد الكلــي لمنــاطق العــد فــي فلســطين 
 .  7102قطاع غزة، وانتهى العمل على هذه المرحلة في النصف انول من نيسان 

 
 التدريب والتعيين 7.6.1

متدربًا  .8مركزية استهدفت  تدريبية رةعدة دو تم عقد فقد  الموضوعة،خطة الحسب اد التعدتحضيرًا لبدء عمليات تنفيذ 
تنفيذ التعدادات والمسوح الميدانية وذلم بهدف تأهيلهم لقيادة تنفيذ في ومتدربة من موظفي الجهاز من ذوي الكفاءة والخبرة 

محاضرات نظرية وتدريب عملي على التطبيقات لتمكين الفريق من تنفيىذ ريب على اشتمل التد.  التعداد في المحافظات
يوم خالل الفترة                  08التعداد في جميع مراحله وتأهيلهم كمدربين في المراحل الالحقة، وقد استغرق التدريب مدة 

3-73/0/7102 . 
 

 ،ية متخصصة الختيار المشرفين الذين قاموا بتنفيذ مرحلة الحزمتم عقد دورة تدريب ،وتحديد مناطق العدفي مرحلة الحزم 
تعداد وقد اشرف على تدريبهم مدراء  ،يوم تدريبي .0بواقع قاعات  8موزعين على  متدربًا ومتدربة 63.وبلغ عددهم 

 . متخصل في المواضيع الفنيةمن موظفي الجهاز  المحافظات ومساعديهم باالضافة الى طاقم فني
 

 .0متدربًا ومتدربة لمدة  1,730 استهدفت ةتم عقد دورة تدريبيوالمنشآت  والمساكن وترقيم المبانيبالنسبة لمرحلة الحصر 
 0. ؛ بهدف اختيار الفريق الذي نفذ مرحلة الحصر، وقد عقدت الدورة في9/6/7102 – 06/8خالل الفترة  يوم تدريبي

في المحافظات ومساعديهم باالضافة الى عدد  ى تدريبهم مدراء التعداد، وقد اشرف علقاعة موزعة على محافظات الوطن
 .من المشرفين
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 تحديد وحزم مناطق العد على الطبيعة 3.6.3
هذه المرحلة تم إسناد مناطق العد للمشرفين على انجهزة اللوحية من قاعدة البيانات الجغرافية المحملة على التطبيق  خالل

منطقة عد لكل مشرف، وقام المشرفون بعملية تحديد وحزم مناطق العد على  70الخا  بحزم مناطق العد، حيث تم اسناد 
جدران الخارجية للمباني التي تقع على الحدود الخارجية لمناطق العد، ال الطبيعة وذلم من خالل وضع إشارات الحزم على

بحيث تعكس الحدود الخارجية لمناطق العد كما هي في الخرائط االلكترونية المحملة على انجهزة اللوحية، آخذين 
رفين في بعل الحاالت باالعتبار أن التطبيق االلكتروني الخا  بهذه المرحلة والمستخدم فيها مصمم بحيث يسمح للمش

مناطق العد وضمان التطابق بين ما هو موجود ميدانيًا مع الخرائط بداية أو الحدود الخارجية لبعل تعديل نقطة ال
منطقة عد موزعة على التجمعات  9,8.0االلكترونية المحملة على الجهاز اللوحي، وقد تم في هذه المرحلة تحديد وحزم 

منطقة عد تم  .39والتي تشتمل على  في محافظة القد ( J1)وقطاع غزة باستثناء منطقة السكانية في الضفة الغربية 
إلـى  00/12/7102يومًا امتدت خالل الفتـرة من  70، وقد استغرق تنفيذ هذه العملية تحديثها من خالل الخرائط الورقية

12/18/7102. 

 

 المنشآتو ترقيم المباني والمساكن حصر و  4.6.1
ى ـإلــــــ 02/11/7102 مــــــن الممتــــــدةرة ـالفتــــــ خــــــالل ينالمــــــراقبمــــــن قبــــــل  المنشــــــآتو المبــــــاني والمســــــاكن تــــــم حصــــــر وتــــــرقيم 

 داخـلوكـذلم تـرقيم الوحـدات السـكنية  ،هاجميع المباني ووضع انرقام التعداديـة علـى مداخل زيارة هاخالل تم، 40/01/7102
واســـتخدامها ومعرفـــة عـــدد االســـر  ،المبـــاني والوحـــدات الســـكنيةتلـــم خصـــائل بمـــا يشـــمل  جمـــع البيانـــات الرئيســـيةو  ،مبنـــىال

مـن  هـاواسـتيفاء كافـة بيانات ،تـرقيم وحصـر كافـة المنشـآت فـي فلسـطينأيضا في هذه المرحلـة االجمالي لكل أسرة، تم  وانفراد
ق االلكترونـي الخــا  بمرحلــة وذلـم باســتخدام انجهـزة اللوحيــة المحمــل عليهـا التطبيــ ،خـالل المقابلــة المباشـرة مــع المبحــوثين

الحصـــر المصـــمم لهــــذا الغـــرض والــــذي يســـمح للمراقـــب بتــــرقيم المبـــاني والوحــــدات الســـكنية والمنشـــآت وجمــــع بيانـــات حــــول 
ن تكـون أباالعتبـار  تـم انخـذ . منـاطق عـد لكـل مراقـب 5، وقـد تـم اسـناد انمـر و حـذف مبـاني ان لـزمأ وإضـافةخصائصها 

خل المبـاني والوحــدات السـكنية والمنشــآت علـى الواقـع متطابقــة مـع مــا هـو موجــود علـى التطبيــق االرقـام التـي كتبــت علـى مــدا
 .االلكترونية ريطةوالخ
 

وخصائصـــها والمســـاكن  لهـــدف الـــرئيس مـــن هـــذه العمليـــة هـــو تـــوفير مجموعـــة مـــن البيانـــات الهامـــة عـــن أعـــداد المبـــانيكـــان ا
االقتصـاد  يـةلـى تـوفير بيانـات تعكـس واقـع وهيكلدف حصر المنشآت اهو  مجال اإلسكان،بلالستفادة منها في رسم السياسات 

المراقبـون أثنـاء هـذه  سـلموقـد   .هـذه العمليـة إلـى تسـهيل عمـل العـدادين عنـد تنفيـذ مرحلـة عـد السـكان تكما هدف الفلسطيني،
عـن انشخــا  الـذي قضـوا ليلـة اإلسـناد وذلم   10/07/7102 صباح يوم بهدف استيفائه كل أسرة استبيانًا تذكيرياً  المرحلة

للمسـاعدة فـي عمليـة عـد السـكان  ؛أثناء مرحلـة العـد في المسكن وتقديمه للعداد 10/07/7102–41/00وهي الزمني للتعداد 
، وكــذلم تــم فــي هــذه المرحلــة تســليم ادارة كــل فنــدق اســتمارة خاصــة الســتيفائها عــن نــزالء الفنــدق فــي والشــموللضــمان الدقــة و 
علـى عينـة  تنفيذ إعادة المقابلة من قبل المشـرفين فـي جميـع المحافظـات تم   .تسليمها للعداد في مرحلة العدإعادة و العد ليلة 

حيـــث تـــم اعـــادة جمـــع بيانـــات المبـــاني والوحـــدات الســـكنية  المبـــاني مـــن كـــل منطقـــة عـــدعـــدد مـــن % 4بنســـبة و  مـــن المبـــاني
 .والمنشآت بهدف فحل دقة البيانات
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 بياناتالمعالجة  7.1
اقتصرت عملية معالجة البيانات ما بعد عملية الحصر على اجراء فحل وتنظيف نهائي لقواعد بيانات التعداد، مع عملية 

 :اآلتيالبيانات على النحو  تنظيفالعمل على تدقيق و  تم  .7102التعداد العام توثيق للفحو  في كافة مواضيع أسئلة 
 .المسموح بهاتدقيق االنتقاالت والقيم  .0
 .على عالقات منطقية وذلم بناءً  ،المختلفةاالستمارة تدقيق التطابق واالتساق بين أسئلة  .7
غيــر  بالحــاالتإجــراء فحوصــات بنــاًء علــى عالقــات معينــة بــين انســئلة المختلفــة بحيــث كــان يــتم اســتخرا  قائمــة  .4

تأكــد والعــودة للميــدان فــي الحــاالت التــي بعــد ال، وتصــحيح الخطــأ المتطابقــة ومراجعتهــا وتحديــد مصــدر الخلــل فيهــا
 .  بحاجة لذلم

 
 والنشرإعداد النتائج  8.1

نتيجة توجه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحل التعداد العام للسكان 
في تنفيذ وجمع البيانات ومعالجتها، وضمان جودة أعلى ونشر  من خالله تم كسب الوقتوالذي  7102والمساكن والمنشآت 
تم الحصول على جودة أعلى لبيانات التعداد المدخلة في مرحلة العمل   .لنشرمختلفة لمن خالل وسائل  أسرع للبيانات

لكشف انخطاء  لياآلتدقيق النظام مع  مترافقةتجهيز جميع التطبيقات المستخدمة في التعداد الميداني، وذلم من خالل 
وبالتزامن مع عملية جمع  ،في كل مرحلة لتأكد من دقة البيانات المستوفاةل لمراقبللمشرف وارسائل تذكيرية وإصدار 

 .اثناء مرحلة جمع البيانات البيانات تم إجراء فحل يومي للبيانات المدخلة مركزيًا وإعادتها للميدان للتعديل
 

بعد اخضاع قواعد بيانات التعداد لعمليات فحل شمول وجودة البيانات  7102في آذار تم نشر النتائج انولية للتعداد 
 . تقييم لها، باإلضافة إلى اجراء مقارنات للمةشرات المختلفة من واقع بيانات التعدادات السابقة وإجراء

  
نشر النتائج النهائية للتعداد بعد تجهيز نهائي لقواعد البيانات واعداد المقارنات مع تعدادات سابقة وبعل المسوح، تم 

والتقارير االحصائية تقليدية عبر شبكة اإلنترنت الوغير ( مطبوعات)الطرق التقليدية وبالوسائل المختلفة من خالل 
 .المحوسبة، وتطبيق النشر الجغرافي
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 ل الرابعالفص
 

 جودةال
 

اآلليـات التـي تضـمن دقـة البيانـات، والحـد مـن  عـرضوتقييمها من خالل  المباني والمساكنيتطرق هذا الفصل لجودة بيانات 
 .  معاينةأو غير  معاينة ءانخطاء الممكن حدوثها سواء كانت اخطا

 
 الدقة 0.4

 ؛عنهـا فــي حــال وقوعهــا كشــفالتقليـل مــن وقــوع انخطـاء إلــى أقــل حـد ممكــن وال هــو الجــودةالهـدف انساســي لبرنــامج ضـبط 
 بيانــات التعــداد أخطــاء كثيــرة تحتــوي ومــن دون اســتخدام برنــامج كهــذا قــد  . لتصــحيحها التــدابير المناســبةحتــى يتســنى اتخــاذ 

   .تخدامهذه البيانات صالحة لالسال تكون وعليه  وكبيرة
 

 أخطاء المعاينة   0.0.4
تلم التي قد تحدم أثناء تنفيذ المسوح بالعينة وهي أخطاء سهلة القيا  ويمكن تقدير نسـبة الخطـأ فيهـا بسـهوله كونهـا ناتجـة 

 .المباني والمساكنعن أخطاء في المعاينة ولكنها ال تحدم في التعدادات كونها حصر شامل لكافة 
 

 المعاينةأخطاء غير  7.0.4
دعــت لــذا فقــد  . مراحــل تنفيــذ التعــدادات والمســوحأي مرحلــة مــن  يأمــا اخطــاء غيــر المعاينــة فهــي أخطــاء ممكنــة الحــدوم فــ

مـن  الكثيـردقـة، فهنـاك اللتحقيـق أعلـى مسـتوى مـن  جـودة ونوعيـة البيانـاتإلـى وضـع نظـام لضـبط عند تنفيـذ التعـداد الحاجة 
 .يط للتعداد وتنفيذهالتخط االجراءات التي استخدمت أثناء

 
 اجراءات ضبط الجودة 7.4

 ءً مـن المرحلـة التحضـيرية وانتهـا بدءاً في كافة مراحل التعداد،  الجودةتم وضع نظام حازم لضبط  ؛المطلوبة ولتحقيق الفعالية
في مرحلـة  الجودةولضبط  . معالجة البيانات والنشر، وذلم لضمان الحصول على بيانات على قدر كبير من الدقة تيبمرحل

الوقــت واإلجــراءات  ،لمــا لهــا مــن صــلة وثيقــة بكــل المراحــل الالحقــة، وبالتــالي تــم إعطــاء كــل مرحلــة ؛قصــوى التخطــيط أهميــة 
 . الكفيلة بضمان تحقيق الجودة العالية لبيانات التعداد

 
 آلية الضبط في المرحلة التحضيرية 0.7.4

هــم مراحــل التخطــيط للتعــداد، وقــد تــم العمــل علــى عــدة اجــراءات فــي هــذه المرحلــة مــن اجــل أ تعتبــر المرحلــة التحضــيرية مــن 
 : الوصول الى بيانات ذات جودة عالية

 

مم المتحدة في تنفيذ دليل ان ولعل أهمها، االطالع على التوصيات الدولية المعيارية في مجال تنفيذ التعداداتتم  .0
تم االلتزام بالتعليمات الواردة فيه من حيث كيفية تصميم االستمارات  إذتعداد السكان والمساكن التنقيح الثالث، 

ومع التعدادات السابقة واإليفاء بمتطلبات مستخدمي  وااللتزام بالتعريفات وذلم بما يمكن من اجراء المقارنات دولياً 
 .اً ودولي البيانات محلياً 
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مما مكننا من  ،التعداداتقليمية في استخدام تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ االو االطالع على التجارب الدولية تم  .7
 .تطوير االدوات والمنهجيات في تنفيذ تعداد متطور

دير تــم خــالل هــذه المرحلــة إصــدار القــرارات الرســمية الخاصــة بالتعــداد منهــا قــرار تنفيــذ التعــداد، وقــرار تعيــين المــ ..
الــوطني للتعــداد، والتشــاور مــع كافــة المعنيــين ومســتخدمي البيانــات لتحديــد انولويــات والوصــول إلــى حالــة إجمــاع 

 .7102وطني حول محتويات التعداد العام 
ادرا  المتغيـــرات التـــي تمثـــل اساســـًا للمقارنـــة مـــع التعـــدادات الســـابقة باإلضـــافة الـــى ادرا  متغيـــرات جديـــدة تةســـس  .3

 .في االعتماد على السجالت االدارية في التحديثلمرحلة جديدة 
عقــد العديــد مــن االجتماعــات وورش العمــل بحضــور مختلــف مســتخدمي البيانــات مــن مةسســات حكوميــة وهيئــات  .0

 .ومةسسات وطنية ودولية لضمان تلبية التعداد لكافة االحتياجات وفق االمكانيات
قدام عدد من البعثات الفنية بهدف رفع كفاءة العاملين على التعداد ولى لتنفيذ التعداد قام الجهاز باستيام انمنذ ان .2

وكانت على النحو ، وتطوير مهاراتهم الفنية وكذلم للتحقق من اتباع كافة االجراءات الدولية الموصى بها دولياً 
 : اآلتي

  إمكانية استخدام نظم المعلومات  لتقييم عمل الجهاز في مجال ؛تم استقدام بعثة فنية 7109في العام
مدعوما باستخدام نظم المعلومات  حيث كان القرار قد اتخذ بتنفيذ التعداد الكترونياً  (GIS) الجغرافية
 .الجغرافية

  مم المتحدة للسكانم استقدام بعثة فنية من صندوق ان، وخالل مرحلة اعداد االستمارات ت7102بداية العام 
(UNFPA)  بهدف التحقق من تصميم االستمارات بالشكل والمضمون الذي يحقق تنفيذ  ؛من االسكوا وأخرى

 .التعداد وفقا للتوصيات الدولية ومنهجية العمل التي سيتم اتباعها
 تم استقدام بعثة فنية اخرى تتعلق بـ  7102ول من العام في النصف انGISوذلم بهدف وضع خارطة  ؛

 .المعلومات الجغرافية في انتا  البيانات وليس فقط نشرهاطريق مستقبلية الستخدام نظم 
  الجهاز في نشر البيانات واستخدام وسائل  مساعدةجل تقييم أدام بعثة فنية خاصة بالتواصل من تم استقو

 .التواصل االجتماعي ووضع خارطة طريق لنشر بيانات التعداد
  استقدام بعثة فنية متخصصة في موضوع الـGIS  بهدف تقييم تجربة الجهاز في تطبيق نظم المعلومات

 .الجغرافية في تنفيذ التعداد
وقد اشارت التقارير المقدمة من الخبراء الذين نفذوا هذه البعثات وخاصة فيما يتعلق بمراجعة منهجيات العمل 

ان الجهاز قد نفذ التعداد وفقًا للمعايير والتوصيات الدولية،  ؛وتطبيق التوصيات الدولية فيما يخل االستمارات
 .وان االجراءات التي تم اتباعها في جميع مراحل التعداد عكست نفسها على جودة البيانات

بقــدر يســـمح بالتعامــل مــع التطبيـــق  االســتمارات التــي تـــم تصــميمهاعلـــى  باالعتمــاد ةاللوحيــ التطبيقـــاتتصــميم تــم  .2
االعتمــاد علــى واجهــات تطبيــق ســهلة االســتخدام تســاعد حيــث تــم يــة جمــع البيانــات ميــدانيًا، بوضــوح وتســهيل عمل
اســتخدام أدوات اإلدخــال وكــذلم  ،علــى اســتيفاء البيانــات بســرعة وبالحــد اندنــى مــن انخطــاء العــاملين فــي الميــدان

 .المناسبة بحسب السةال مثل القوائم المنسدلة
، ومـن التطبيقـاتقة لتتالئم مع استخدام التكنولوجيا في هذا التعـداد وتحميلهـا علـى إعداد قواعد تدقيق آلية غاية بالد .8

والمحافظـة علـى اتسـاقها وخلوهـا مـن انخطـاء قـدر اإلمكـان ممـا الـى قاعـدة البيانـات  المدخلة أجل تنظيف البيانات
 . الى النتائج النهائية ووصوالً  االوليةيسهل ويسرع من عملية استخرا  النتائج 
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       باســــتخدام انجهــــزة اللوحيــــة  01/10/7102 – 06/16/7109ميــــدانيًا خــــالل الفتــــرة  تجريبــــيالتعــــداد ال تنفيــــذ تــــم .6
ـــ   اختبــارتــم خاللــه .  7102العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت  والخــرو  بتوصــيات نهائيــة لتنفيــذ التعــداد GISوال

باســـتخدام انجهـــزة اللوحيـــة بمـــا يشـــمل كافـــة الميدانيـــة تنفيـــذ العمليـــات المقتـــرح ل الزمنـــي معـــدالت االنجـــاز والجـــدول
مـع اسـتخدام انجهـزة اللوحيـة  وظـروف وآليـة العمـل للتعـداد،وضع تقديرات لالحتياجات المادية والبشرية المراحل، و 

ســير عمــل اختبــار ، و فــي التــدريب المســتخدمةتقيــيم كفــاءة بــرامج التــدريب والمــدربين والوســائل و  فــي تنفيــذ التعــداد،
واقم العمــل الميــداني وفعاليــة اســتخدام انجهــزة اللوحيــة فــي تنفيــذ التعــداد مــن بدايــة العمــل فــي حــزم منــاطق العــد طــ

مالئمـة وفعاليــة تصـميم االسـتمارات علــى انجهـزة اللوحيــة اختبـار مــدى وحتـى االنتهـاء مــن تنفيـذ الدراســة البعديـة، و 
لـــــي المحملـــــة علـــــى التطبيقـــــات اإللكترونيـــــة لكافـــــة ووضـــــوح بنودهـــــا وصـــــحة تسلســـــلها وفعاليـــــة قواعـــــد التـــــدقيق اآل

االســتمارات، واختبــار فعاليــة اننظمــة المســتخدمة إلدارة العمــل الميــداني ونظــام الرقابــة والمتابعــة الميدانيــة، واختبــار 
 مـدى وضـوح وشـمول التعريفـات والتعليمـات اختبـاروكـذلم فعالية تراسل البيانات من الميدان الى المركز الرئيسـي، 
اختبـــار آليـــة الترميـــز المكتبـــي للحقـــول ذات العالقـــة فـــي اســـتمارة و المتعلقـــة بوثـــائق التعـــداد فـــي مختلـــف المراحـــل، 
حيـث تـم  اختبـار فاعليـة انجهـزة اللوحيـة فـي ظـل الظـروف الميدانيـةو المنشآت واستمارة انسـرة والظـروف السـكنية، 

 .على هذا التقييمتقييم التعداد التجريبي واجراء التعديالت الالزمة بناء 
 التـي هـدفت، الذي تم االعتماد عليه في مرحلة تحـديث الخـرائط 7102 الفلسطينية اعتماد دليل التجمعات السكانية .01

إلى إنشاء قاعدة بيانات جغرافيـة محدثـة للخـرائط بكافـة مكوناتهـا مـن مبـان ومعـالم وطـرق وغيرهـا، تـم خاللهـا زيـارة 
وكــذلم جمــع البيانــات والتأكــد مــن دقتهــا  ،منــاطق العــد والتأكــد مــن مطابقــة الخــرائط والصــور الجويــة للواقــع وتعــديلها

، ثـم (GIS)د مكتبيـًا مـن خـالل نظـم المعلومـات الجغرافيـة تقسـيم منـاطق العـعلـى العمـل  تالهـاوصحتها وجودتهـا، 
إلــى تحديــد وتأكيــد حــدود منــاطق العــد التــي تــم العمــل عليهــا خــالل  هــدفتمرحلــة الحــزم والتــي  تنفيــذبعــد ذلــم تــم 

هـذه  وفرتهـامـن خـالل اننظمـة التـي  تـم ذلـم، حيث الدراسة البعديةو  والعد المراحل التالية من التعداد وهي الحصر
وكـــذلم تأكيـــد موقـــع نقطـــة بدايـــة منطقـــة العـــد، وتعـــد هـــذه  . المرحلـــة زيـــارة منـــاطق العـــد وتحديـــد حـــدودها وتأكيـــدها

المرحلة استكماال لمرحلة التحديث، حيث تم في مرحلة التحـديث تعـديل المكونـات الداخليـة لمنـاطق العـد وتحـديثها، 
، ومـع انتهـاء أعمـال الحـزم عمراتضـم والتوسـع وحـدود المسـتوالتأكد من الحـدود االداريـة للتجمعـات ومسـار جـدار ال

بأعمـال الحصـر والعـد لجميـع التجمعـات السـكانية  بـدءالتم تحديث قاعـدة البيانـات الجغرافيـة والخـرائط بالكامـل قبـل 
 .وكل فرد ةومناطق العد حيث تم الوصول لكل مبنى ومنشأة ووحدة سكنية وأسر 

تعــداد فــي جميــع المحافظــات وتقــدير يضــًا علــى إعــداد الهيكــل الــوظيفي لللعمــل أمــع كــل مــا ســبق فقــد تــم ا وبــالتزامن .00
عداد العاملين، كما تم تجهيز ووضع المهام لكل مستوى اداري في الهيكـل الـوظيفي، وتـم العمـل أيضـًا علـى إعـداد أ 

حتياجـــات المواصـــفات التـــي يجـــب أن تتـــوفر فـــي العـــاملين بالميـــدان حســـب المرحلـــة، والعمـــل علـــى حصـــر كافـــة اال
 . لكل مرحلة قبل المباشرة في تنفيذها المادية واللوجستية لتكون متوفرة

 
 (مرحلة العمل الميداني)آلية الضبط في المرحلة التنفيذية  7.7.4
جل ضمان ضبط ومراقبة العمل الميداني تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات أدت الى وجود أداة رقابة متكاملة حيث كان من أ

 :لكتروني والعنصر البشري في الرقابة وقد تمثلت بما يليإلاهناك العنصر 
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 العنصر البشري  0.7.7.4
 ؛الميدانيـة وغيرهـا علـى مختلـف المسـتويات الجغرافيـةغرفة عمليات مركزيـة إلدارة ومتابعـة كافـة انشـطة التعـداد  تشكيل .0

بيانات وااللتزام بالجـدول الزمنـي، وتـرأ  هـذه الغرفـة المـدير الـوطني للتعـداد وعضـوية لمتابعة مستويات االداء وجودة ال
ول أبــ والً أوكــان الهــدف مــن تشــكيل هــذه الغرفــة متابعــة العمــل  . عضــوًا مــن االدارة العليــا والمــدير التنفيــذي للتعــداد 00

  .هيل تنفيذ التعداد في كافة مراحلهواتخاذ القرارات على المستوى السياساتي لتس
ثــم  يهالمحافظــة ومســاعد التعــداد فــي داريــة بدايــة مــن مــديرإهيكليــة عمــل لكــل محافظــة تمثلــت بعــدة مســتويات  تحديــد .7

مـه االداريـة والفنيـة ومسـةولياته وكيفيـة ، وقـد تـم العمـل علـى تـدريب كـل مسـتوى اداري بمهاوالعـداد المشرف ثـم المراقـب
 .  تنفيذها وحسب صالحيات كل مستوى 

لجميـــع المواضـــيع فـــي المكتـــب الرئيســـي للجهـــاز مـــن اجـــل القيـــام بعمليـــة فحـــل ( فنيـــة)غـــرف عمليـــات فرعيـــة  تشـــكيل .4
 .وال بأولأالبيانات المدخلة وإعداد كشوف االخطاء وإعادتها الى الميدان 

الكفاءات وخاصة الحاصلين علـى مـةهالت  افضلروعي اختيار ي كل مرحلة من مراحل التنفيذ ف عند اختيار العاملين .3
االسـتدالل  قـدر اإلمكـان لمعـرفتهم بالمنطقـة وسـهولة أن يكونوا من نفس التجمـع هم، كما روعي عند اختيار عالية علمية

اختيار ممن عملـوا سـابقًا فـي مشـاريع ، وقد روعي عند االختيار خاصة المشرفين على جميع المباني والمنشآت وانسر
 .ميدانية مع الجهاز

فـي المحافظـات  ، حيث تم تدريب مـدراء التعـدادمسبقاً  في كافة المراحل تم إعداد خطط وبرامج التدريب لجميع العاملين .5
وتـم فـي كـل مرحلـة  ،والعـدادين في تدريب المـراقبينبدورهم أواًل والذين قاموا بتدريب المشرفين الذين شاركوا  ومساعديهم
لمواجهـة حـاالت تـرك العمـل والفصـل والحـاالت % 51-%41كـادر اضـافي بنسـبة مـن بـأن يكـون هنـاك مراعـاة  تدريب

 .، حيث شمل التدريب على جزء نظري وآخر تطبيق عملي ميدانيالطارئة أو لمواجهة حاالت ضعف اإلنجاز
كـل ل الميـداني وممـن اجتـازوا امتحـان التقيـيم فـي نهايـة للعمـ تتم اختيـار انشـخا  الـذين حصـلوا علـى أعلـى التقييمـا .2

 . تدريبيةدورة 

تــم إعــداد برنــامج زيــارات ميدانيــة مــن اجــل المتابعــة الفعليــة للعمــل الميــداني للوقــوف علــى أهــم المشــكالت والعمــل علــى  .2
ين للتعليمـات التـي تـم حلها، ولإلطالع علـى كيفيـة اسـتيفاء البيانـات علـى التطبيقـات، كـذلم لمعرفـة مـدى تطبيـق العـامل

 .تدريبهم عليها لضمان سير العمل بشكل جيد
تم وضع العديد من اآلليات لمواجهة حاالت الرفل من قبـل بعـل المـواطنين خاصـة فـي محافظـة القـد  والتجمعـات  .2

المجــاورة المجــاورة لهــا والناتجــة عــن المضــايقات اإلســرائيلية حيــال الفلســطينيين المقيمــين فــي محافظــة القــد  والمنــاطق 
ومـــن هـــذه اآلليـــات زيـــارات ميدانيـــة مـــن قبـــل أعضـــاء غرفـــة العمليـــات المركزيـــة لمعالجـــة هـــذه الحـــاالت، مشـــاركة  ،لهـــا

المسةولين والجهات الرسمية المختلفة والهيئات المحلية ومةسسات المجتمع المدني إلقناع وطمأنـة المـواطنين للحـد مـن 
 .هذه الحاالت

 
 التقنيأو االلكتروني  العنصر 7.7.7.4

 :اشتمل العنصر االلكتروني أو التقني على أنظمة عدة ساهمت في الحصول على جودة بيانات عالية تمثلت باآلتي
 

  والتطبيقات اللوحيالنظام  :أوالا 
نظمـة اللوحيـة علـى عـدة خصـائل مـن اجـل ضـمان وصـول الطـواقم الميدانيـة الـى منـاطق ت االلكترونية واناالتطبيق تحتو إ

 :ومراقبة عملهم بشكل آني وهي كآالتي اليهمالعمل المسندة 
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وتحتـوي علــى  للطـواقم الميدانيــةاالعتمـاد علـى التعريفــات وبيانـات االســناد لتحميـل خــرائط خاصـة لمنــاطق العـد المســندة  .0
 .لجغرافية الخاصة بالحدود االدارية وطبقة المعالم والمبانيالصور الجوية والطبقات ا

وذلم لضمان عدم تداخل منـاطق العمـل  ممن جمع البيانات خار  حدود مناطق العد المسندة اليهالطواقم الميدانية منع  .7
ل مراقــب مــراقبين وأن يقــوم كــ 5يســتطيع كــل مشــرف أن يــدير مــا معدلــه  بشــكلتــم اعتمــاد توزيــع العــاملين هم، حيــث بيــن

 .يوما 05خالل  أسرة 051وأن يقوم كل عداد باستيفاء بيانات حوالي  ،عدادين بالمتوسط 5باإلشراف على 
عــن طريــق تخــزين اإلحــداثيات الجغرافيــة  والمنشــآت قبــل الــدخول إلــى المبــانيللطــواقم الميدانيــة تــدقيق الموقــع الجغرافــي  .4

أثنــاء  وثقــتوالتــي  ومقارنتهــا بــالموقع الجغرافــي المســجل للمبنــى( GPS) تحديــد المواقــع العــالمي باســتخدام نظــام للمبنــى
 .المحددةفي حال تخطت المسافة  المراقب من استكمال العمل ومنع فترة تحديث الخرائط

 خارطـــةالبشـــكل دقيـــق وعرضـــها علـــى  الطـــواقم الميدانيـــةلتحديـــد موقـــع ( GPS)اســـتخدام نظـــام تحديـــد المواقـــع العـــالمي  .3
 .وزمانيبشكل وقتي  ، أي تتبع الطواقم الميدانيةالجهاز المركزية في

  .نرض الواقع مإمكانية إضافة المباني وحذفها من الخارطة اإللكترونية بناًء على مشاهدته الطواقم الميدانيةإعطاء  .5
الطــواقم تســهل علــى وألــوان مختلفــة ( Symbology)المبــاني علــى الخارطــة اإللكترونيــة برمــوز معينــة  عــرض بيانــات .2

 . (ةومباني غير تعدادي غير مزار وغير مكتمل ومكتمل ومحذوف)تحديد حالة المباني  يدانيةالم

بحيــث ال يــتم تســجيل أي بيانــات غيــر متســقة، وكــذلم اســتكمال جميــع االســئلة واالتســاق اآللــي  تطبيــق قواعــد التــدقيق .2
ن النظــام أة عــن الســةال الســابق، كمــا حســب ترتيبهــا حيــث ان النظــام ال يســمح باالنتقــال الــى الســةال التــالي قبــل اإلجابــ

 .اآللية المحملة عليه قيقوم بإظهار وإخفاء االسئلة حسب قواعد التدقي
مـن خـالل عمليـة المزامنـة  المركـزي لإلحصـاء تبادل البيانات بين الجهاز اللـوحي وقاعـدة البيانـات المركزيـة فـي الجهـاز .2
(Synchronization.) 

 .ت قبل عملية تناقل البيانات تالفيًا لضياع أي منهانسخ احتياطية للبياناب االحتفاظ .1
والمنشـــآت بطريقـــة والوحـــدات الســـكنية بيانـــات بعـــل المبـــاني تـــم اســـتيفاء مـــن قبـــل المشـــرف حيـــث  تنفيـــذ إعـــادة مقابلـــة .01

  .بهدف فحل دقة البيانات في كل منطقة عد اثناء مرحلة الحصر مما أنجزه المراقب% 4 بنسبة منتظمة عشوائية
 

 مراقبة ومتابعة العمل في الميدان: ثانياا 
  

 :إدارة العمل الميدانينظام  .0
ويقـدم  ،(الفـردي واإلجمـالي)اسـتعراض البيانـات علـى المسـتويين الرئيسـي يتيح هذا النظام إلدارة العمـل الميـداني وإدارة المقـر 

ويقـدم هـذا النظـام أيضـا تقـارير . وانداء من خـالل الجـداول والرسـوم البيانيـة والخـرائط اإللكترونيـةعن االنجاز اليومي تقارير 
تطـورات العمـل واالنجـاز  خربـآعلـى علـم  مسئول العمليات الميدانية والمدير الوطني وغرفة العمليـات المركزيـةتفاعلية إلبقاء 

 .والمشاكل التي قد تظهر تباعا
 

 :المستخدمنظام ادارة  .7
المشرفين ومتابعة عملهم مواقع المحافظة من خالل هذا النظام تحديد التعداد في مكن مدير توفقا للهيكل الهرمي للتعداد، 

المراقبين والعدادين مواقع تحديد من ن و لمشرفامكن ت، باإلضافة إلى ذلم، (المراقبين)وانجازهم، وكذلم الطاقم الذي يرأسونه 
 .وانجازهم بشكل يوميومتابعة عملهم 
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 :توزيع العمل .1
موا بدورهم باسناد مناطق من قبل مدير التعداد في المحافظة، والذين قاتم اسناد مناطق العد في كل محافظة الى المشرفين 

هناك ضمانات لتغطية مناطق العمل بشكل  كانمن خالل هذا االسلوب في توزيع العمل . العد الى المراقبين والعدادين
 . ي منطقة عملأسقاط إو حتى عدم أكامل وكذلم ضمان عدم وجود تداخل 

 
 :تناقل البيانات .4
 والعدادين لب من المشرفين والمراقبينجل ضمان وصول البيانات الى الخادم الرئيسي في المقر الرئيسي للجهاز، ط  من أ
  .المراحلكافة وخالل عملية جمع البيانات في  تباعاً  ن تتم عملية تناقل البياناتأب
 

 :مراجعة االنجاز واعتماده .5
المحافظة مراجعة االنجاز لكل التعداد في من اجل ضبط عملية اعتماد االنجاز اليومي اثناء مرحلة الحزم، اوكل لمدير 

مراجعة واعتماد العمل المقدم من لمشرف ومن ثم اعتماده قبل ارسال البيانات الى الخادم الرئيسي، وكذلم الحال بالنسبة 
المحافظة اية مالحظات على االنجاز يتم العودة الى الميدان من التعداد في وفي حال كان لمدير . العدادينالمراقبين و قبل 
 .التعديل قبل االعتماد بالشكل النهائياجل 

 
 (:GPS)تتبع نظام تحديد المواقع  .6
  تتبع مباشراما كل في منطقته، وقد يكون  المراقبينالمحافظة والمشرف تتبع عمل التعداد في سمح هذا النظام لمدير 
(ONLINE )مسجل وأ (OFFLINE) اليومية ويتم عرض ذلم ايضا على الخرائط  المراقبين، ويمكن لهم معرفة حركة

 .اإللكترونية
 ضعف إشارة  مثلمحتملة وضاع محددة أو مخاطر أالمعلومات لحاالت أو  وفرGPS في منطقة العد. 
  في منطقة العد ومن خالل تحديد  المراقبعطي فرصة حقيقية من خالل ضبط استيفاء االستمارة ضمن نطاق عمل أ

 .مسافة معينة قريبة من المبنى المستهدف
 

 (GIS)نظام المعلومات الجغرافية  .7
تم جمعها في الميدان بالبعد الجغرافي، وكذلم رصد التقدم اليومي للتعداد بناء على ظام مكننا من ربط البيانات التي هذا الن
كما مكننا من مراقبة  الميداني، اليومية التي تم استخراجها من خالل نظام ادارة العملداء والتقارير االلكترونية نمةشرات ا

تم الحصول عليها ا كمرجعية لمراقبة النتائج التي االنحراف في بعل القيم الخاصة ببعل المةشرات التي تم اعتماده
ببيانات تحديث الخرائط وبيانات التعداد عدد المباني وعدد الوحدات السكنية في مرحلة الحصر مقارنة بشكل يومي مثل 

 .السابق
 

 :نظام معلومات ادارية مؤقت .8
 :بهدف ؛الموارد البشريةخا  بنظام إدارة  تم انشاء

 بكافة الموظفين المةقتين العاملين في مشروع التعداد ةتسجيل البيانات الخاص. 
  التعدادتسجيل الحضور اليومي ومغادرة الموظفين المةقتين العاملين في. 
 تقديم معلومات عن االجهزة اللوحية التي يستخدمها الموظفين الميدانيين. 
 ضمان دفع رواتب الموظفين الميدانيين في الوقت المناسب. 
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 نظام غرفة العمليات .9
بها  قامدورًا رئيسيًا في مراقبة ومتابعة النشاطات التي ( وهو جزء من نظام إدارة العمل الميداني)لعب نظام غرفة العمليات 

خالل مراحل جمع البيانات، ومراجعتها وتدقيقها، وذلم من خالل ما  وعدادين العاملون في الميدان من مشرفين ومراقبين
هاز من بيان إحصائي يعكس طبيعة العمل ومدى التزام العاملين في المشروع بالخطة يزود به متخذ القرار في إدارة الج

 :اآلتيةانشكال ب تمثلتعدد من التقارير بغرفة العمليات نظام  وتم تدعيمالمقررة 
ط الضوء على بعل المةشرات الهامة بهدف توفير صورة شاملة لمتخذ القرار يتسلو  واالنجاز مةشرات قيا  انداء .0

 .المطلوب الزمني لغايات التأكد من تنفيذها حسب الجدول ؛سير العمليات في الميدانحول 
 .العاملين في الميدانمن قبل  االتساق للبيانات التي تم جمعهاتقارير إحصائية تبين مدى  .7

 

 لية الضبط في مرحلة معالجة البياناتآ 1.7.4
حيث تم بطرق مختلفة  مرحلة حصر المباني والمساكن والمنشآتتم العمل على عدة محاور في مرحلة معالجة البيانات في 

 :منها
 

 معالجة البيانات في مرحلة العمل الميداني 0.1.7.4
ساعدت الخارطة المحملة على التطبيقات على منع جمع البيانات خار  حدود مناطق العد المسندة لكل طواقم العمل  .0

 .فيما بينهمالميداني وكذلم ضمان عدم تداخل مناطق العمل 
ساعد على منع التكرار أو اسقاط في ( GIS)ونظم المعلومات الجغرافية ( GPS)استخدام نظام تحديد المواقع  .7

 (.انسرة، و المنشأة المبنى، المسكن،)وحدات عد 
ث أن تطبيق قواعد التدقيق اآللي المباشر أثناء فترة جمع البيانات في جميع المراحل مما أدى الى تقليل االخطاء حي ..

 . لتأكد منهاللتعديل البيانات أو للفحل و  النظام كان يعطي رسائل تنبيه ورسائل خطأ للعاملين إما
 .تم االعتماد قدر االمكان في الحصول على البيانات من الوثائق الرسمية .3

 
 من مرحلة الحصرمعالجة البيانات بعد االنتهاء  7.1.7.4

والمتغيــرات والتأكــد مــن  لألســئلةوتــم العمــل علــى إجــراء فحــل دقيــق تــم فــي هــذه المرحلــة اســتالم ملــف بيانــات نهــائي  .0
 .فحل الروابط بين االسئلة واتساقها ومنطقية االجابات استيفاء جميع البنود المطلوبة، فحل االنتقاالت والتوقفات،

   .الكشوفتم العمل على استخرا  كشوف بانخطاء وتعديلها، كما تم العمل على توثيق جميع  .7

 
 البيانات جودة تقييم  1.4
 :البنود اآلتية بالبيانات حسجودة تم تقييم 

 
 شمولية البيانات 0.1.4

ـــ الخاصـــة بالتجمعـــات  تـــم تحـــديث الخـــرائطفلســـطين،  يمـــن اجـــل الحصـــول علـــى تغطيـــة شـــاملة لكافـــة المبـــاني والمســـاكن ف
نظــم المعلومــات  الســكانية، وتقســيم تلــم التجمعــات إلــى منــاطق عــد مختلفــة محــددة بمعــالم وحــدود واضــحة وذلــم باســتخدام

اسـتخدام مراقـب فقـط وكـذلم مشـرف و والمحملة علـى التطبيقـات، بحيـث تـم إسـناد منـاطق العـد التابعـة لكـل ( GIS)الجغرافية 
منطقـة العـد وتحـديث مـا هـو غيـر  خارطـةحيث قام المراقب بزيارة كافة المباني الموجودة على  ،(GPS)تحديد المواقع  نظام

موجــود عليهــا وفــق آليــة ســير معــدة لــذلم واســتيفاء بيانــات المبــاني والوحــدات الســكنية والمنشــآت باســتخدام التطبيــق الخــا  
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التجمــع وتلــم المتــوفرة فــي قاعــدة بيانــات تعــداد بــذلم، باإلضــافة الــى مقارنــة النتــائج التــي تــم الحصــول عليهــا علــى مســتوى 
  .  7112 المباني والمساكن

 
 مقارنة البيانات وفحصها 7.1.4

فـي فلسـطين مـع بيانـات ومةشـرات التعـدادات السـابقة،  7102المبـاني والمسـاكن  تم إجراء المقارنات لبيانات ومةشرات تعـداد
الداخلي للبيانات كجزء من منطقية البيانات واكتمالهـا، حيـث أظهـرت نتـائج جل تقييم البيانات تم فحل االتساق أوكذلم من 

 . الفحل وجود اتساق داخلي بين مختلف البيانات
 

 غير المبين  حاالت 1.1.4
ظهرت حاالت لم يتمكن المراقب من الحصول على اجابة دقيقة نحد او كل متغيرات االستمارة نتيجة لعدم توفر الوثائق 

الستيفاء االستمارة، إال أن  المبنىثناء قيام المراقب بزيارة طوال فترة الحصر وأاسبة او لعدم تواجد المبحوم الرسمية المن
، إال ان بعل الحاالت لم يكن التعداد على معالجة تلم الحاالت هذه الحاالت جاءت بالحد االدنى وقد عملت ادارة
 :ا حيث بقيت غير مبينة وقد جاءت نسبها كما هو في الجدول التاليباإلمكان معالجتها لعدم توفر المعلومات الكافية عنه

 
 7107المختارة،  المتغيراتنسبة غير المبين لبعض 
 

 )%( النسبة المئوية لغير المبين المتغير
 0.3 نوع المبنى

 0.0 استخدام المبنى

 0.3 صفة المالم

 0.3 مادة البناء للجدران الخارجية للمبنى

 0.4 سنة التأسيس

 9.0 ملكية المسكن

 
 المالحظات الفنية على البيانات 4.4

تــم الحصــول عليهــا بالدقــة والشــمول، حيــث لعبــت جميــع االجــراءات التــي اتخــذت فــي  يامتــازت بيانــات المبــاني والمســاكن التــ
ال بـد مـن التنويـه عنـد .  من المرحلة التحضـيرية وحتـى مرحلـة انتهـاء جمـع البيانـات بدءاً جميع المراحل دورًا في هذا المجال 

، أن هنـاك متغيـرات 7112 ممع بيانات تعداد المبـاني والمسـاكن لعـا 7102 مالمقارنة بين بيانات تعداد المباني والمساكن لعا
 :والتي نذكر منها 7102وأسئلة جديدة في استمارة تعداد 

، كمـا تـم (بـركس/ كرفـان/ براكيـة)فأصـبح " براكيـة"الـى البنـد " كرفـان وبـركس"بنـى تـم إضـافة البنـد في سةال نـوع الم .0
 .ونقله الى سةال االستخدام الحالي للمبنى" تحت التشطيب"العمل على حذف البند 

خــا  )، (خــا ، مالــم مقــيم))بحيــث أصــبحت ( خــا )فــي ســةال صــفة المالــم تــم التعــديل علــى صــفة المالــم  .7
 ((.ر مقيممالم، غي

 ".تحت التشطيب"في سةال االستخدام الحالي للمبنى تم إضافة البند  .4
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فـي سـةال االسـتخدام الحـالي للوحـدة السـكنية، وكـذلم " تحت التشـطيب"إضافة البند  مفي بيانات الوحدات السكنية ت .3
مي، ســلطة ، حكــو (خــا  مالــم، غيــر مقــيم)، (خــا ، مالــم مقــيم))تــم إضــافة ســةال عــن ملكيــة الوحــدة الســكنية 

 ((. محلية، هيئة أو جمعية خيرية، وقف، وكالة غوم، أخرى 
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza StripPalestineWest BankGaza Strip

466,707319,270147,437627,383441,280186,103Number of Buildingsعدد المباني

*701,937456,314245,6231,129,264726,143403,121Number of Housing Units*عدد المساكن

 Number of Completed Buildings byعدد المباني المكتملة حسب استخدام المبنى

Utilization of Building

322,681214,890107,791438,706304,598134,108Habitation Onlyللسكن فقط

43,74628,48615,26057,12735,66121,466Habitation & Workللسكن والعمل

39,00026,96212,03841,14829,39511,753Work Onlyللعمل فقط

14,56810,4014,16722,90916,8686,041Closedمغلق

14,35611,1993,15710,9297,3873,542Vacantخالي

4,1473,36977810,1098,6961,413Desertedمهجور

19,83316,2713,562Under Preparation---تحت التشطيب

210195152842840Not Statedغير مبين

438,708295,502143,206601,045419,160181,885Totalالمجموع

 Number of Housing Units by Utilization of*عدد المساكن حسب استخدام المسكن

Housing Unit*

589,677373,447216,230873,480541,937331,543Habitation Onlyللسكن فقط

3,7522,8968561,8241,442382Habitation & Workللسكن والعمل

10,4746,7243,7506,8723,9272,945Work Onlyللعمل فقط

35,37324,99010,38376,10955,52220,587Closedمغلقة

57,03143,60113,43069,00046,14922,851Vacantخالية

5,6304,65697414,20312,1742,029Desertedمهجورة

87,77664,99222,784Under Preparation---تحت التشطيب

701,937456,314245,6231,129,264726,143403,121Totalالمجموع

.Data is not available :(-).البيانات غير متوفرة: (-)

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية * 
.1967عام 

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

Occupation in1967.

2017، 2007مؤشرات مختارة لنتائج تعداد المباني والمساكن في فلسطين  : 1جدول 
Table 1: Selected Indicators of  Buildings, Housings Census in Palestine 2007, 2017

المؤشر
*20072017

Indicator
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غير مبين*أخرىمبنى تحت التشييدمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentUnder Construction 

Building

Other*Not Stated

13,346387,571150,36543,37526,3384,7751,613627,383Palestineفلسطين

11,653276,35894,94931,52022,1203,3851,295441,280West Bankالضفة الغربية

1,07142,6728,2564,4302,4877329559,284Jeninجنين

 2177,8471,6646773423424211,131Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية 

57021,8345,8372,3891,596111632,253Tulkarmطولكرم

1,36834,34913,5114,2963,19418518057,083Nablusنابلس

38811,0543,5861,548837796117,553Qalqiliyaقلقيلية

68510,8521,8021,234831354915,488Salfitسلفيت

2,94928,71312,8334,0282,94737917252,021Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

 6458,0058327366363669711,317Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 63919,16717,4691,6616331,03713940,745Jerusalemالقدس

 52418,6619,8492,4882,1681507533,915Bethlehemبيت لحم

 2,59773,20419,3108,0336,449728169110,490Hebronالخليل

1,693111,21355,41611,8554,2181,390318186,103Gaza Stripقطاع غزة

35618,70210,9192,0737234704733,290North Gazaشمال غزة

40220,69721,7503,6089982208747,762Gazaغزة

24220,8517,2581,8194471735030,840Dier Al-Balahدير البلح

49231,4459,4702,8491,2953149745,962Khan Younisخانيونس

20119,5186,0191,5067552133728,249Rafahرفح

.Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings *.تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى *

Table 2: Number of Buildings by Governorate and Type of Building, 2017

 2017عدد المباني حسب المحافظة ونوع المبنى، : 2جدول 

Governorateالمحافظة 

Type of Buildingنوع المبنى 

المجموع
Total
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غير مبين*أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther*Not Stated

13,346387,571150,36543,3754,7751,613601,045Palestineفلسطين

11,653276,35894,94931,5203,3851,295419,160West Bankالضفة الغربية

1,07142,6728,2564,4307329556,797Jeninجنين

 2177,8471,6646773424210,789Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية 

57021,8345,8372,389111630,657Tulkarmطولكرم

1,36834,34913,5114,29618518053,889Nablusنابلس

38811,0543,5861,548796116,716Qalqiliyaقلقيلية

68510,8521,8021,234354914,657Salfitسلفيت

2,94928,71312,8334,02837917249,074Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

 6458,0058327363669710,681Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 63919,16717,4691,6611,03713940,112Jerusalemالقدس

 52418,6619,8492,4881507531,747Bethlehemبيت لحم

 2,59773,20419,3108,033728169104,041Hebronالخليل

1,693111,21355,41611,8551,390318181,885Gaza Stripقطاع غزة

35618,70210,9192,0734704732,567North Gazaشمال غزة

40220,69721,7503,6082208746,764Gazaغزة

24220,8517,2581,8191735030,393Dier Al-Balahدير البلح

49231,4459,4702,8493149744,667Khan Younisخانيونس

20119,5186,0191,5062133727,494Rafahرفح

.Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings *.تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى *

Table 3:  Number of Completed Buildings by Governorate and Type of Building, 2017

 2017عدد المباني المكتملة حسب المحافظة ونوع المبنى، : 3جدول 

Governorateالمحافظة 

Type of Buildingنوع المبنى 
المجموع
Total

59
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استخدام المبنى

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation OnlyHabitation & WorkWork OnlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

438,70657,12741,14822,90910,92910,10919,833284601,045Palestineفلسطين

304,59835,66129,39516,8687,3878,69616,271284419,160West Bankالضفة الغربية

41,2514,0094,2051,8451,1589973,332056,797Jeninجنين

 8,097786607455135142567010,789Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية 

21,6902,7592,2371,2405997711,361030,657Tulkarmطولكرم

37,6315,7074,0531,9748021,8691,853053,889Nablusنابلس

12,1391,6621,482461177256539016,716Qalqiliyaقلقيلية

10,5591,1381,212523356247622014,657Salfitسلفيت

34,8934,2563,8943,0136687181,632049,074Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

 7,2003867011,367180223624010,681Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 31,5533,4861,5471,19652167984628440,112Jerusalemالقدس

 22,8523,4182,331783574803986031,747Bethlehemبيت لحم

76,7338,0547,1264,0112,2171,9913,9090104,041Hebronالخليل

134,10821,46611,7536,0413,5421,4133,5620181,885Gaza Stripقطاع غزة

24,6114,1952,050493571112535032,567North Gazaشمال غزة

32,2798,2153,619818745560528046,764Gazaغزة

23,0822,9241,7691,121674161662030,393Dier Al-Balahدير البلح

33,2683,4292,8092,6657903591,347044,667Khan Younisخانيونس

20,8682,7031,506944762221490027,494Rafahرفح

 2017عدد المباني المكتملة حسب المحافظة واستخدام المبنى، : 4جدول 
Table 4: Number of Completed Buildings by Governorate and Utilization of Building, 2017 

Governoratetالمحافظة 

Utilization of Building

المجموع
Total
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غير مبين*أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther*Not Stated

Palestineفلسطين

9,873317,547106,00304,427856438,706Habitation onlyللسكن فقط

8016,61940,008364173957,127Habitation and Workللسكن والعمل 

361530040,0364315141,148Work onlyللعمل فقط

1,67918,0601,1901,91745922,909Closedمغلق

3009,10354195503010,929Vacantخالي

369,7541958903510,109Desertedمهجور

1,37515,8732,12814044319,833Under Preparationتحت التشطيب

00002840284Not Statedغير مبين

13,346387,571150,36543,3754,7751,613601,045Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

8,565223,53268,78303,079639304,598Habitation onlyللسكن فقط

7212,21923,02430733635,661Habitation and Workللسكن والعمل معا

033511728,7931613429,395Work onlyللعمل فقط

1,50512,6839281,69635316,868Closedمغلق

2546,1643056380267,387Vacantخالي

208,426144720348,696Desertedمهجور

1,23712,9991,64814037316,271Under Preparationتحت التشطيب

00002840284Not Statedغير مبين

11,653276,35894,94931,5203,3851,295419,160Totalالمجموع

2017، عدد المباني المكتملة حسب المنطقة واستخدام المبنى ونوع المبنى: 5جدول 
Table 5: Number of Completed Buildings by Region, Utilization of Building and Type of Building, 2017

Type of Buildingنوع المبنى 
المنطقة 

واستخدام المبنى
Region and Utilization of 

Building

المجموع
Total

61
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غير مبين*أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther*Not Stated

Gaza Stripقطاع غزة

1,30894,01537,22001,348217134,108Habitation onlyللسكن فقط

84,40016,9845714321,466Habitation and Workللسكن والعمل 

328018311,243271711,753Work onlyللعمل فقط

1745,377262221166,041Closedمغلق

462,939236317043,542Vacantخالي

161,3285117011,413Desertedمهجور

1382,87448000703,562Under Preparationتحت التشطيب

0000000Not Statedغير مبين

1,693111,21355,41611,8551,390318181,885Totalالمجموع

* Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings. .تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى *

2017، عدد المباني المكتملة حسب المنطقة واستخدام المبنى ونوع المبنى: (تابع) 5جدول 
Table 5 (Cont.): Number of Completed Buildings by Region, Utilization of Building and Type of Building, 2017

المنطقة 
واستخدام المبنى

Type of Buildingنوع المبنى 

Region and Utilization of 

Building

المجموع
Total

62
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

    


Private, Non 

Resident Owner

GovernmentalLocal 

Authority

Charitable 

Society

WaqfUNRWAOtherNot 

Stated

*549,85822,5303,3041,5411,0242,732397161,654583,056Palestine*فلسطين

*376,09217,7302,4869956751,694153101,336401,171West Bank*الضفة الغربية

53,7111,90735516010624815029556,797Jeninجنين

 10,34425794211291004210,789Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية 

28,0282,08830910555461001630,657Tulkarmطولكرم

50,2632,5892891787628725218053,889Nablusنابلس

15,749608125722369906116,716Qalqiliyaقلقيلية

13,68370383611562104914,657Salfitسلفيت

42,7025,36933312710223921417749,074Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

 10,211187422437711119710,681Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 *20,1721,51210632338111117522,123Jerusalem*القدس

 30,3458341448790162827531,747Bethlehemبيت لحم

 100,8841,676606128126420320169104,041Hebronالخليل

173,7664,8008185463491,0382446318181,885Gaza Stripقطاع غزة

31,410481107177782194624732,567North Gazaشمال غزة

44,3921,2994241141022885448746,764Gazaغزة

29,2047386755641645105030,393Dier Al-Balahدير البلح

42,2311,74116292672294809744,667Khan Younisخانيونس

26,52954158108381384503727,494Rafahرفح

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

Occupation in 1967. 
.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 

2017، حسب المحافظة وصفة المالك* عدد المباني المكتملة: 6جدول 
Table 6: Number of Completed Buildings* by Governorate and Type of Ownership, 2017

المحافظة 

Type of Ownershipصفة المالك

Governorate
المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين**أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther**Not Stated

*Palestine*فلسطين


11,404363,872136,55633,5404,4860549,858Private, Resident Ownerخاص، مالك مقيم    



1,83415,4363,8491,4110022,530Private, Non Resident Ownerخاص، مالك غير مقيم    

189733,141003,304Governmentalحكومي

057121,471101,541Local Authorityسلطة محلية

417365843201,024Charitable Societyهيئة أو جمعية خيرية

0127452,558202,732Waqfوقف

03239200397UNRWAوكالة غوث

000160016Otherأخرى

01523301,6131,654Not Statedغير مبين

13,280379,672140,62543,3754,4911,613583,056Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية


9,880255,80782,42424,8803,1010376,092Private, Resident Ownerخاص، مالك مقيم    



1,66512,3672,6421,0560017,730Private, Non Resident Ownerخاص، مالك غير مقيم    

150212,414002,486Governmentalحكومي

0461093900995Local Authorityسلطة محلية

41614752600675Charitable Societyهيئة أو جمعية خيرية

0110401,544001,694Waqfوقف

03214800153UNRWAوكالة غوث

000100010Otherأخرى

01523301,2951,336Not Statedغير مبين

11,587268,45985,20931,5203,1011,295401,171Totalالمجموع

  2017، حسب المنطقة وصفة المالك ونوع المبنى* عدد المباني المكتملة: 7جدول 
Table 7: Number of Completed Buildings* by Region, Type of Ownership and Type of Building, 2017

Region and Type of Ownership المجموعالمنطقة وصفة المالك
Total

Type of Building نوع المبنى 
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين**أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther**Not Stated

Gaza Stripقطاع غزة


1,524108,06554,1328,6601,3850173,766Private, Resident Ownerخاص، مالك مقيم    



1693,0691,207355004,800Private, Non Resident Ownerخاص، مالك غير مقيم    

0395272700818Governmentalحكومي

011253210546Local Authorityسلطة محلية

0121831720349Charitable Societyهيئة أو جمعية خيرية

01751,014201,038Waqfوقف

00024400244UNRWAوكالة غوث

0006006Otherأخرى

00000318318Not Statedغير مبين

1,693111,21355,41611,8551,390318181,885Totalالمجموع

.Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings **.تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى **

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
1967.

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

Occupation in 1967. 

Region and Type of Ownership المنطقة وصفة المالك
Type of Building نوع المبنى 

المجموع
Total

  2017، حسب المنطقة وصفة المالك ونوع المبنى* عدد المباني المكتملة: (تابع) 7جدول 
Table 7 ( Cont.): Number of Completed Buildings* by Region,Type of Ownership and Type of Building, 2017
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

    


Private, Non 

Resident Owner

GovernmentalLocal 

Authority

Charitable SocietyWaqfUNRWAOtherNot Stated

*Palestine*فلسطين

413,4857,8886717477140886422,465Habitation onlyللسكن فقط 

53,4681,876772060115514155,663Habitation and Workللسكن والعمل 

31,4951,3423,0851,3838052,4853841515441,148Work onlyللعمل فقط

16,6176,06626554040306222,909Closedمغلق

9,2601,53121562010103010,929Vacantخالي

7,6052,427168510003810,109Desertedمهجور

17,9281,4001224710044319,833Under Preparationتحت التشطيب

549,85822,5303,3041,5411,0242,732397161,654583,056Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

281,3716,1861213416140669288,357Habitation onlyللسكن فقط 

32,6701,262551747105213834,197Habitation and Workللسكن والعمل 

22,9179782,3658924821,471144913729,395Work onlyللعمل فقط

11,7624,89924493739205616,868Closedمغلق

6,2361,068141519810267,387Vacantخالي

6,4502,1741475900378,696Desertedمهجور

14,6861,163224410037316,271Under Preparationتحت التشطيب

376,09217,7302,4869956751,694153101,336401,171Totalالمجموع

2017حسب المنطقة واستخدام المبنى وصفة المالك، * عدد المباني المكتملة: 8جدول 
Table 8: Number of Completed Buildings* by Region, Utilization of Building and Type of Ownership, 2017

Type of Ownershipصفة المالك

Region and Utilization of 

Building
المجموعالمنطقة واستخدام المبنى

Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

 Region andالمجموع 

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

    


Private, Non 

Resident Owner

GovernmentalLocal 

Authority

Charitable SocietyWaqfUNRWAOtherNot Stated

Gaza Stripقطاع غزة

132,1141,70255461000217134,108Habitation onlyللسكن فقط 

20,798614223131030321,466Habitation and Workللسكن والعمل 

8,5783647204913231,01424061711,753Work onlyللعمل فقط

4,8551,16726311066,041Closedمغلق

3,024463741120043,542Vacantخالي

1,15525321010011,413Desertedمهجور

3,2422371003000703,562Under Preparationتحت التشطيب

173,7664,8008185463491,0382446318181,885Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة * 
.1967الغربية عام 

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

2017حسب المنطقة واستخدام المبنى وصفة المالك، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 8جدول 
Table 8 (Cont.): Number of Completed Buildings* by Region, Utilization of Building and Type of Ownership, 2017

المنطقة واستخدام المبنى

Type of Ownershipصفة المالك

Region and Utilization of 

Building

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىحجر قديملبن طينيطوب اسمنتياسمنت مسلححجر واسمنتحجر نظيف
Cleaned StoneStone and ConcreteConcreteCement BlockAdobe ClayOld StoneOtherNot Stated

*140,40434,25131,227332,8411,48332,1099,1281,613583,056Palestine*فلسطين

*138,74931,74531,060158,9771,31031,2766,7591,295401,171West Bank*الضفة الغربية

9,2964,3026,03634,0583791,74668529556,797Jeninجنين

 1,2178712537,694463073594210,789Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية 

3,8921,5301,63120,9981552,1143211630,657Tulkarmطولكرم

13,3933,2915,35024,9921255,87068818053,889Nablusنابلس

1,60556255713,082604873026116,716Qalqiliyaقلقيلية

2,4395614149,898251,0721994914,657Salfitسلفيت

23,4092,3112,98214,071785,21683517249,074Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

 2,113776636,8962291093989710,681Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 *13,7891,2771,0082,712182,20397713922,123Jerusalem*القدس

 19,7681,6681,7144,017324,0394347531,747Bethlehemبيت لحم

 47,82814,59611,05220,5591638,1131,561169104,041Hebronالخليل

1,6552,506167173,8641738332,369318181,885Gaza Stripقطاع غزة

3711551131,142171217034732,567North Gazaشمال غزة

8522,0975942,579675474768746,764Gazaغزة

115391329,89517122525030,393Dier Al-Balahدير البلح

1971614643,405511395719744,667Khan Younisخانيونس

120543826,84321143673727,494Rafahرفح

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية * 
.1967عام 

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

Table 9: Number of Completed Buildings* by Governorate and Material of External Walls, 2017 

2017حسب المحافظة ومادة البناء للجدران الخارجية، * عدد المباني المكتملة: 9جدول 

Governorate المحافظة
Material of External Wallsمادة البناء للجدران الخارجية

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين**أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther**Not Stated

*Palestine*فلسطين

11,29074,74644,6159,75300140,404Cleaned Stoneحجر نظيف

41023,3478,5631,9310034,251Stone and Concreteحجر واسمنت

4725,2753,2972,6080031,227Concreteإسمنت مسلح

1,533229,83379,86220,8597540332,841Cement Blockطوب اسمنتي

01,3720109201,483Adobe Clayلبن طيني

025,0994,2882,7220032,109Old Stoneحجر قديم

0005,3933,73509,128Otherأخرى

000001,6131,613Not Statedغير مبين

13,280379,672140,62543,3754,4911,613583,056Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

10,65674,48544,0049,60400138,749Cleaned Stoneحجر نظيف

29522,0727,6301,7480031,745Stone and Concreteحجر واسمنت

4525,1913,2492,5750031,060Concreteاسمنت مسلح

591121,05526,14310,6675210158,977Cement Blockطوب اسمنتي

01,211097201,310Adobe Clayلبن طيني

024,4454,1832,6480031,276Old Stoneحجر قديم

0004,1812,57806,759Otherأخرى

000001,2951,295Not Statedغير مبين

11,587268,45985,20931,5203,1011,295401,171Totalالمجموع

 2017حسب المنطقة ومادة البناء للجدران الخارجية ونوع المبنى، * عدد المباني المكتملة: 10جدول 
Table 10: Number of Completed Buildings* by Region, Material of External Walls and Type of Building, 2017 

Region and Material of 

External Walls

المنطقة ومادة البناء للجدران 
الخارجية

Type of Buildingنوع المبنى 

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين**أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther**Not Stated

Gaza Stripقطاع غزة

634261611149001,655Cleaned Stoneحجر نظيف

1151,275933183002,506Stone and Concreteحجر واسمنت

284483300167Concreteاسمنت مسلح

942108,77853,71910,1922330173,864Cement Blockطوب اسمنتي

016101200173Adobe Clayلبن طيني

06541057400833Old Stoneحجر قديم

0001,2121,15702,369Otherأخرى

00000318318Not Statedغير مبين

1,693111,21355,41611,8551,390318181,885Totalالمجموع

Type of Building نوع المبنى 

 Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli *.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 

Occupation in 1967. 

.Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings **.تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى **

Region and Material of 

External Walls

المنطقة ومادة البناء للجدران 
الخارجية

المجموع
Total

 2017حسب المنطقة ومادة البناء للجدران الخارجية ونوع المبنى، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 10جدول 
Table 10 (Cont.): Number of Completed Buildings* by Region, Material of External Walls and Type of Building, 2017
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

هيئة او جمعية سلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
خيرية

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقف
Private, Resident 

Owner

    


Private, Non 

Resident Owner

GovernmentalLocal 

Authority

Charitable 

Society

WaqfUNRWAOtherNot Stated

*Palestine*فلسطين

129,4217,6451,3353533471,21352929140,404Cleaned Stoneحجر نظيف

32,8859241756536148111634,251Stone and Concreteحجر واسمنت

29,6141,318128962435110131,227Concreteاسمنت مسلح

319,9938,7591,3977895161,07031151332,841Cement Blockطوب اسمنتي

1,3939000000001,483Adobe Clayلبن طيني

27,8003,6612211208321460432,109Old Stoneحجر قديم

8,7521334811818526109,128Otherأخرى

000000001,6131,613Not Statedغير مبين

549,85822,5303,3041,5411,0242,732397161,654583,056Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

127,9427,5401,3233513381,16751829138,749Cleaned Stoneحجر نظيف

30,5688171265432132100631,745Stone and Concreteحجر واسمنت

29,4631,31412592243290131,060Concreteاسمنت مسلح

153,2994,2696683301881477411158,977Cement Blockطوب اسمنتي

1,2258500000001,310Adobe Clayلبن طيني

27,0393,6112111208320260431,276Old Stoneحجر قديم

6,55694334810143106,759Otherأخرى

000000001,2951,295Not Statedغير مبين

376,09217,7302,4869956751,694153101,336401,171Totalالمجموع

2017حسب المنطقة ومادة البناء للجدران الخارجية وصفة المالك، * عدد المباني المكتملة: 11جدول 
Table 11: Number of Completed Buildings* by Region, Material of External Walls and Type of Ownership, 2017

Type of Ownershipصفة المالك

المنطقة ومادة البناء 
للجدران الخارجية

Region and Material of 

External Walls

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

هيئة او جمعية سلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
خيرية

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقف
Private, Resident 

Owner

    


Private, Non 

Resident Owner

GovernmentalLocal 

Authority

Charitable 

Society

WaqfUNRWAOtherNot Stated

Gaza Stripقطاع غزة

1,4791051229461101,655Cleaned Stoneحجر نظيف

2,31710749114161102,506Stone and Concreteحجر واسمنت

15143403200167Concreteاسمنت مسلح

166,6944,49072945932892323740173,864Cement Blockطوب اسمنتي

16850000000173Adobe Clayلبن طيني

76150100012000833Old Stoneحجر قديم

2,1963915708383002,369Otherأخرى

00000000318318Not Statedغير مبين

173,7664,8008185463491,0382446318181,885Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة * 
.1967الغربية عام 

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

in1967. 

Region and Material of 

External Walls

المنطقة ومادة البناء 
للجدران الخارجية

Type of Ownershipصفة المالك

المجموع
Total

2017حسب المنطقة ومادة البناء للجدران الخارجية وصفة المالك، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 11جدول 
Table 11 (Cont.): Number of Completed Buildings* by Region, Material of External Walls and Type of Ownership, 2017
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىحجر قديملبن طينيطوب اسمنتياسمنت مسلححجر واسمنتحجر نظيف
Cleaned StoneStone and ConcreteConcreteCement BlockAdobe ClayOld StoneOtherNot Stated

*Palestine*فلسطين

98,93225,69822,961251,36999117,9633,695856422,465Habitation onlyللسكن فقط 

15,8894,1901,48030,968373,041193955,663Habitation and Workللسكن والعمل

9,0491,7922,30419,908982,5935,25315141,148Work onlyللعمل فقط

6,5841,0651,65410,9941202,2911425922,909Closedمغلق

1,9044109916,271541,256133010,929Vacantخالي

4882311,1183,0831834,96563510,109Desertedمهجور

7,55886571910,24800044319,833Under Preparationتحت التشطيب

140,40434,25131,227332,8411,48332,1099,1281,613583,056Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

97,85624,01622,862122,11885417,4512,561639288,357Habitation onlyللسكن فقط 

15,6733,7821,45710,227352,98163634,197Habitation and Workللسكن والعمل

8,9011,6072,2729,807872,5214,06613429,395Work onlyللعمل فقط

6,4819601,6535,2321102,2641155316,868Closedمغلق

1,8743679852,868521,2096267,387Vacantخالي

4832051,1171,8301724,8505348,696Desertedمهجور

7,4818087146,89500037316,271Under Preparationتحت التشطيب

138,74931,74531,060158,9771,31031,2766,7591,295401,171Totalالمجموع

2017حسب المنطقة واستخدام المبنى ومادة البناء للجدران الخارجية، * عدد المباني المكتملة: 12جدول 
Table 12: Number of Completed Buildings* by Region, Utilization of Building and Material of External Walls, 2017

Material of External Wallsمادة البناء للجدران الخارجية
Region and Utilization of 

Building
المجموعالمنطقة واستخدام المبنى

Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىحجر قديملبن طينيطوب اسمنتياسمنت مسلححجر واسمنتحجر نظيف
Cleaned StoneStone and ConcreteConcreteCement BlockAdobe ClayOld StoneOtherNot Stated

Gaza Stripقطاع غزة

1,0761,68299129,2511375121,134217134,108Habitation onlyللسكن فقط 

2164082320,74126013321,466Habitation and Workللسكن والعمل

1481853210,10111721,1871711,753Work onlyللعمل فقط

10310515,76210272766,041Closedمغلق

304363,403247743,542Vacantخالي

52611,25311115111,413Desertedمهجور

775753,353000703,562Under Preparationتحت التشطيب

1,6552,506167173,8641738332,369318181,885Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية * 
.1967عام 

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

2017حسب المنطقة واستخدام المبنى ومادة البناء للجدران الخارجية، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 12جدول 
Table 12 (Cont.): Number of Completed Buildings* by Region, Utilization of Building and Material of External Walls, 2017

المنطقة واستخدام المبنى
Material of External Wallsمادة البناء للجدران الخارجية

Region and Utilization of 

Building

المجموع
Total

74
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين*أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther*Not Stated

Palestineفلسطين

11,054190,622030,5034,6750226,8541

27,827196,94919,5207,81900232,1152

33,836083,1613,1190090,1163

4629029,3499390030,9174

50010,2483840010,6325

6+008,087611008,6986+

00001001,6131,713Not Statedغير مبين

13,346387,571150,36543,3754,7751,613601,045Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

1922119,738021,4833,2850145,4271

26,611156,62013,5176,17900182,9282

33,523055,9672,3000061,7903

4597015,7067290017,0324

5004,786309005,0955

6+004,973520005,4936+

00001001,2951,395Not Statedغير مبين

11,653276,35894,94931,5203,3851,295419,160Totalالمجموع

2017، عدد المباني المكتملة حسب المنطقة وعدد الطوابق في المبنى ونوع المبنى: 13جدول 
Table 13: Number of Completed Buildings by Region, Number of Floors in the Building and Type of Building, 2017  

المنطقة وعدد الطوابق
Type of Buildingنوع المبنى 

Region and Number 

of Floors

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين*أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther*Not Stated

Gaza Stripقطاع غزة

113270,88409,0201,390081,4261

21,21640,3296,0031,6400049,1882

3313027,1948190028,3263

432013,6432100013,8854

5005,46275005,5375

6+003,11491003,2056+

00000318318Not Statedغير مبين

1,693111,21355,41611,8551,390318181,885Totalالمجموع

* Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings.

المجموع
Total

.تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى *

2017، عدد المباني المكتملة حسب المنطقة وعدد الطوابق في المبنى ونوع المبنى: (تابع) 13جدول 
Table 13 (Cont.): Number of Completed Buildings by Region, Number of Floors in the Building and Type of Building, 2017  

Type of Buildingنوع المبنى 

Region and Number 

of Floors
المنطقة وعدد الطوابق
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

    


Private, Non Resident 

Owner

GovernmentalLocal 

Authority

Charitable 

Society

WaqfUNRWAOtherNot Stated

*Palestine*فلسطين

1210,4319,4958858993361,12884411223,2731

2213,4698,7551,1654363841,19265611225,4832

380,9482,7999751511813331783785,5753

428,028785173335254671729,2004

59,454317581234162139,8975

6+7,52837948103791128,0156+

000000001,6131,613Not Statedغير مبين

549,85822,5303,3041,5411,0242,732397161,654583,056Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

1132,4617,39059546221467239311141,8471

2166,6907,17596935527378434411176,2952

353,8512,172720131111192632757,2493

414,535533134293627140715,3154

54,081193361221122034,3605

6+4,4742673262071124,8106+

000000001,2951,295Not Statedغير مبين

376,09217,7302,4869956751,694153101,336401,171Totalالمجموع

2017حسب المنطقة وعدد الطوابق في المبنى وصفة المالك، * عدد المباني المكتملة: 14جدول 
Table 14: Number of Completed Buildings* by Region, Number of Floors in the Building and Type of Ownership, 2017

Type of Ownershipصفة المالك

Region and Number of 

Floors
المجموعالمنطقة وعدد الطوابق

Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

    


Private, Non Resident 

Owner

GovernmentalLocal 

Authority

Charitable 

Society

WaqfUNRWAOtherNot Stated

Gaza Stripقطاع غزة

177,9702,105290437122456451081,4261

246,7791,58019681111408312049,1882

327,09762725520701411151028,3263

413,4932523941627531013,8854

55,3731242201340105,5375

6+3,0541121641720003,2056+

00000000318318Not Statedغير مبين

173,7664,8008185463491,0382446318181,885Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة * 
.1967الغربية عام 

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

in1967. 

 Region and Number ofالمنطقة وعدد الطوابق

Floors

Type of Ownershipصفة المالك

المجموع
Total

2017حسب المنطقة وعدد الطوابق في المبنى وصفة المالك، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 14جدول 
Table 14 (Cont.): Number of Completed Buildings* by Region, Number of Floors in the Building and Type of Ownership, 2017
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين1948قبل عام 
Before 1948Not Stated

*16,86945,96145,19970,250104,734141,376151,5752,601578,565Palestine*فلسطين

*15,67135,04531,96245,62071,94696,23199,3162,279398,070West Bank*الضفة الغربية

1,6635,0344,6755,7619,94113,56715,78829556,724Jeninجنين

 1978108241,1111,8112,6323,0204210,447Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية 

1,5384,2142,6093,7075,2996,5286,7351630,646Tulkarmطولكرم

3,6616,8463,9055,7328,25012,09713,03118253,704Nablusنابلس

4591,7811,5251,8942,9573,9264,0346116,637Qalqiliyaقلقيلية

5111,1339541,4332,7823,6684,0924914,622Salfitسلفيت

2,0634,7304,1626,3248,63311,93210,66518648,695Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

 1196003825871,7523,2043,5749710,315Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 *8322,0401,9662,8024,2364,7823,6211,09121,370Jerusalem*القدس

 1,9402,4472,9234,2246,2467,1196,6237531,597Bethlehemبيت لحم

 2,6885,4108,03712,04520,03926,77628,133185103,313Hebronالخليل

1,19810,91613,23724,63032,78845,14552,259322180,495Gaza Stripقطاع غزة

711,3732,3113,9146,1428,4549,7834932,097North Gazaشمال غزة

8154,0173,8607,6119,08410,54410,5258846,544Gazaغزة

601,9732,0693,5695,7168,0558,7275130,220Dier Al-Balahدير البلح

2392,6463,7055,7687,11810,77014,0109744,353Khan Younisخانيونس

139071,2923,7684,7287,3229,2143727,281Rafahرفح

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

in1967.
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 

1967.

1997-19882007-1998

.Note: Does not include, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings.ال تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى :مالحظة

Table 15: Number of Completed Buildings* by Governorate and Year of Construction, 2017

2017حسب المحافظة وسنة التأسيس، * عدد المباني المكتملة: 15جدول 

Governorateالمحافظة

Year of Constructionسنة التأسيس

1967-19481977-19681987-19782017 -2008

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentNot Stated

*Palestine*فلسطين

19485012,9002,1381,781016,869Before 1948 قبل عام

1967 -19488435,5587,0053,314045,9611948 -1967

1977 -196810931,07311,6412,376045,1991968 -1977

 1987 -197843041,57824,8733,369070,2501978 -1987

1997 -19881,32262,07535,4555,8820104,7341988 -1997

2007 -19984,39589,98535,98411,0120141,3761998 -2007

2017 -20086,878106,10423,05915,5340151,5752008 -2017

123994701071,6132,601Not Statedغير مبين

13,280379,672140,62543,3751,613578,565Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

19484812,1371,8971,589015,671Before 1948 قبل عام

1967 -19486427,1365,2822,563035,0451948 -1967

1977 -19688822,4257,7281,721031,9621968 -1977

 1987 -197838128,93013,9722,337045,6201978 -1987

1997 -19881,17745,73420,8354,200071,9461988 -1997

2007 -19983,77463,12221,2828,053096,2311998 -2007

2017 -20086,04368,57813,74410,951099,3162008 -2017

123974691061,2952,279Not Statedغير مبين

11,587268,45985,20931,5201,295398,070Totalالمجموع

2017حسب المنطقة وسنة التأسيس ونوع المبنى، *عدد المباني المكتملة: 16جدول 
Table 16: Number of Completed Buildings* by Region, Year of Construction and Type of Building, 2017

Type of Buildingنوع المبنى 

Region and Year of Construction المجموعالمنطقة وسنة التأسيس
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentNot Stated

Gaza Stripقطاع غزة 

1948276324119201,198Before 1948قبل عام 

1967 -1948208,4221,723751010,9161948 -1967

1977 -1968218,6483,913655013,2371968 -1977

 1987 -19784912,64810,9011,032024,6301978 -1987

1997 -198814516,34114,6201,682032,7881988 -1997

2007 -199862126,86314,7022,959045,1451998 -2007

2017 -200883537,5269,3154,583052,2592008 -2017

0211318322Not Statedغير مبين

1,693111,21355,41611,855318180,495Totalالمجموع

Note: Does not include, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings.

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة * 
.1967الغربية عام 

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

in 1967. 

Type of Building

.ال تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى: مالحظة

Region and Year of Construction المنطقة وسنة التأسيس
نوع المبنى 

المجموع
Total

2017حسب المنطقة وسنة التأسيس ونوع المبنى، *عدد المباني المكتملة: (تابع) 16جدول 
Table 16 (Cont.): Number of Completed Buildings* by Region, Year of Construction and Type of Building, 2017
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين1948قبل عام 
Before 1948Not Stated

*Palestine*فلسطين

8,91031,01034,33753,78180,345107,417100,7631,475418,038Habitation onlyللسكن فقط

1,5613,7794,5178,87613,12414,4119,24912955,646Habitation and Workللسكن والعمل 

1,6573,1802,2323,1615,51810,39214,72823741,105Work onlyللعمل فقط

1,0482,5451,6572,3293,3395,4846,33516822,905Closedمغلق

6341,5711,2311,1951,4351,9792,8176710,929Vacantخالي

3,0213,8081,1578096724371386710,109Desertedمهجور

386868993011,25617,54545819,833Under Preparationتحت التشطيب

16,86945,96145,19970,250104,734141,376151,5752,601578,565Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

8,23222,97924,23635,55156,20373,57063,2511,256285,278Habitation onlyللسكن فقط

1,4262,8743,0554,8677,6908,6585,49812634,194Habitation and Workللسكن والعمل 

1,4702,4381,5952,1473,8357,46310,21221929,379Work onlyللعمل فقط

1,0112,1561,3201,6982,5553,8934,07116116,865Closedمغلق

5971,1928016969101,2571,871637,387Vacantخالي

2,8983,34889959250930084668,696Desertedمهجور

375856692441,09014,32938816,271Under Preparationتحت التشطيب

15,67135,04531,96245,62071,94696,23199,3162,279398,070Totalالمجموع

2017حسب المنطقة واستخدام المبنى وسنة التأسيس، * عدد المباني المكتملة: 17جدول 
Table 17: Number of Completed  Buildings* by Region, Utilization of Building and Year of Construction, 2017

المنطقة واستخدام المبنى
Year of Constructionسنة التأسيس

Region and Utilization of 

Building 1967-19481977-19681987-19781997-19882007-19982017 -2008

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين1948قبل عام 
Before 1948Not Stated

Gaza Stripقطاع غزة

6788,03110,10118,23024,14233,84737,512219132,760Habitation onlyللسكن فقط

1359051,4624,0095,4345,7533,751321,452Habitation and Workللسكن والعمل

1877426371,0141,6832,9294,5161811,726Work onlyللعمل فقط

373893376317841,5912,26476,040Closedمغلق

3737943049952572294643,542Vacantخالي

1234602582171631375411,413Desertedمهجور

1101230571663,216703,562Under Preparationتحت التشطيب

1,19810,91613,23724,63032,78845,14552,259322180,495Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله * 
.1967للضفة الغربية عام 

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

in1967.

2017حسب المنطقة واستخدام المبنى وسنة التأسيس، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 17جدول 

المجموع
Total

.Note: Does not include, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings.ال تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى :مالحظة

Table 17 (Cont.): Number of Completed  Buildings* by Region, Utilization of Building and Year of Construction, 2017

المنطقة واستخدام المبنى
Year of Constructionسنة التأسيس

Region and Utilization of 

Building 1967-19481977-19681987-19781997-19882007-19982017 -2008

83



PCBS: PHC 2017 - Final Results - Buildings Report
تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

    


Private, Non Resident 

Owner

GovernmentalLocal AuthorityCharitable 

Society

WaqfUNRWAOtherNot Stated

*Palestine*فلسطين

194814,4851,834206865919511216,869Before 1948قبل عام 

1967 -194841,1673,86340112290223941045,9611948-1967

1977 -196842,8741,82621011054110141045,1991968-1977

 1987 -197867,1122,41924515066240170170,2501978-1987

1997 -198899,9403,5364301921693976532104,7341988-1997

2007 -1998133,9674,7669724483487878251141,3761998-2007

2017 -2008144,8864,27683843223677612452151,5752008-2017

941102002001,6462,601Not Statedغير مبين

545,37222,5303,3041,5401,0222,730397161,654578,565Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

194813,4401,761168725617101215,671Before 1948قبل عام 

1967 -194830,9063,4183219183181441035,0451948-1967

1977 -196830,1881,42816056457861031,9621968-1977

 1987 -197843,4661,679193505416980145,6201978-1987

1997 -198868,5832,548300113110259292271,9461988-1997

2007 -199890,9413,568724321206425432196,2311998-2007

2017 -200894,5303,318618292121409233299,3162008-2017

937102002001,3282,279Not Statedغير مبين

372,99117,7302,4869956751,694153101,336398,070Totalالمجموع

2017حسب المنطقة وسنة التأسيس وصفة المالك، * عدد المباني المكتملة: 18جدول 
Table 18: Number of Completed Buildings* by Region, Year of Construction and Type of Ownership, 2017

Type of Ownership

 Region and Year ofالمنطقة وسنة التأسيس

Construction

صفة المالك
المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

    


Private, Non Resident 

Owner

GovernmentalLocal AuthorityCharitable 

Society

WaqfUNRWAOtherNot Stated

Gaza Stripقطاع غزة 

19481,0457338143241001,198Before 1948قبل عام 

1967 -194810,2614458031742500010,9161948-1967

1977 -196812,686398505493280013,2371968-1977

 1987 -197823,64674052100127190024,6301978-1987

1997 -198831,3579881307959138361032,7881988-1997

2007 -199843,0261,198248127142362393045,1451998-2007

2017 -200850,3569582201401153671012052,2592008-2017

40000000318322Not Statedغير مبين

172,3814,8008185453471,0362446318180,495Totalالمجموع

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

Occupation in1967. 
.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 

.Note: Does not include, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings.ال تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى :مالحظة

Region and Year of 

Construction

صفة المالك

المنطقة وسنة التأسيس

Type of Ownership

المجموع
Total

2017حسب المنطقة وسنة التأسيس وصفة المالك، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 18جدول 
Table 18 (Cont.): Number of Completed Buildings* by Region, Year of Construction and Type of Ownership, 2017
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىحجر قديملبن طينيطوب اسمنتياسمنت مسلححجر واسمنتحجر نظيف
Cleaned StoneStone and 

Concrete

ConcreteCement BlockAdobe ClayOld StoneOtherNot Stated

*Palestine*فلسطين

19481,2465719693,32431110,43414016,869Before 1948قبل عام 

1967 -19484,0562,0454,55522,42741012,41553045,9611948-1967

1977 -19686,3632,7664,17026,8251744,82081045,1991968-1977

 1987 -197814,3674,8694,59243,4541282,680160070,2501978-1987

1997 -198826,2698,0415,45263,1581471,1605070104,7341988-1997

2007 -199842,1148,7586,05882,5951633501,3380141,3761998-2007

2017 -200845,2647,1625,38590,2471451503,2220151,5752008 -2017

7253946573100181,6132,601Not Statedغير مبين

140,40434,25131,227332,0871,48132,1095,3931,613578,565Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

19481,2425619682,38129410,21213015,671Before 1948قبل عام 

1967 -19484,0311,9344,54912,03539012,06145035,0451948-1967

1977 -19686,3292,6414,16213,9201594,68269031,9621968-1977

 1987 -197814,2984,6024,56719,3201122,599122045,6201978-1987

1997 -198826,0867,6095,43031,1571251,138401071,9461988-1997

2007 -199841,4558,1206,01139,1091233411,072096,2311998-2007

2017 -200844,5836,2395,32740,4811021432,441099,3162008 -2017

7253946533100181,2952,279Not Statedغير مبين

138,74931,74531,060158,4561,30831,2764,1811,295398,070Totalالمجموع

2017حسب المنطقة وسنة التأسيس ومادة البناء للجدران الخارجية، * عدد المباني المكتملة: 19جدول 
Table 19: Number of Completed Buildings* by Region, Year of Construction and Material of External Walls, 2017

Material of External Wallsمادة البناء للجدران الخارجية

Region and Year of 

Construction
المجموعالمنطقة وسنة التأسيس

Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىحجر قديملبن طينيطوب اسمنتياسمنت مسلححجر واسمنتحجر نظيف
Cleaned StoneStone and 

Concrete

ConcreteCement BlockAdobe ClayOld StoneOtherNot Stated

Campsقطاع غزة 

1948410194317222101,198Before 1948قبل عام 

1967 -194825111610,392203548010,9161948-1967

1977 -196834125812,9051513812013,2371968-1977

 1987 -1978692672524,134168138024,6301978-1987

1997 -19881834322232,0012222106032,7881988-1997

2007 -19986596384743,486409266045,1451998-2007

2017 -20086819235849,766437781052,2592008 -2017

0004000318322Not Statedغير مبين

1,6552,506167173,6311738331,212318180,495Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة * 
.1967الغربية عام 

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

المنطقة وسنة التأسيس

Material of External Wallsمادة البناء للجدران الخارجية

.Note: Does not include, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings.ال تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى :مالحظة

Region and Year of 

Construction

المجموع
Total

2017حسب المنطقة وسنة التأسيس ومادة البناء للجدران الخارجية، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 19جدول 
Table 19 (Cont.): Number of Completed Buildings* by Region, Year of Construction and Material of External Walls, 2017
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين*أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther*Not Stated

Palestineفلسطين

000043,011192043,2030

111,411270,7959,9833644,4831,460298,4961

21,48596,87726,0880087124,5372

341718,73541,114003460,3003

4331,06630,965001532,0794

509815,57200415,6745

6009,4020069,4086

7004,4160024,4187

8+0012,82500512,8308+

00001000100Not Statedغير مبين

13,346387,571150,36543,3754,7751,613601,045Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

000031,213190031,4030

19,973191,2028,3083073,0951,167214,0521

21,29071,84118,695007191,8972

335712,34826,312002739,0443

43390017,852001318,7984

50677,8240047,8955

6005,1700065,1766

7002,2450022,2477

8+008,5430058,5488+

00001000100Not Statedغير مبين

11,653276,35894,94931,5203,3851,295419,160Totalالمجموع

2017، عدد المباني المكتملة حسب المنطقة وعدد المساكن في المبنى ونوع المبنى: 20جدول 
Table 20: Number of Completed Buildings by Region, Number of Housing Units in the Building and Type of Building, 2017 

Type of Buildingنوع المبنى 

Region and Number of Housing 

Units
المجموعالمنطقة وعدد المساكن

Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين*أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther*Not Stated

Gaza Stripقطاع غزة

000011,7982011,8000

11,43879,5931,675571,38829384,4441

219525,0367,393001632,6402

3606,38714,80200721,2563

4016613,11300213,2814

50317,7480007,7795

6004,2320004,2326

7002,1710002,1717

8+004,2820004,2828+

0000000Not Statedغير مبين

1,693111,21355,41611,8551,390318181,885Totalالمجموع

* Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings. .تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى *

2017، عدد المباني المكتملة حسب المنطقة وعدد المساكن في المبنى ونوع المبنى: (تابع) 20جدول 
Table 20 (Cont.):  Number of Completed Buildings by Region, Number of Housing Units in the Building and Type of Building, 2017 

Region and Number of Housing 

Units
المنطقة وعدد المساكن

Type of Buildingنوع المبنى 
المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىحجر قديملبن طينيطوب اسمنتياسمنت مسلححجر واسمنتحجر نظيف
Cleaned StoneStone and 

Concrete

ConcreteCement BlockAdobe ClayOld StoneOtherNot Stated

*Palestine*فلسطين

09,5581,9182,60220,7691092,6705,393043,0190

163,32515,32819,851168,9211,15519,9263,7351,460293,7011

230,3629,7045,82268,9771945,531087120,6772

314,9853,7681,86334,912251,97703457,5643

48,4641,74958718,223097301530,0114

53,7787142339,31404150414,4585

62,8714121214,8220282068,5146

71,116165522,4030112023,8507

8+5,945493964,50002230511,2628+

140,40434,25131,227332,8411,48332,1099,1281,613583,056Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

09,4161,7352,56910,622972,5974,183031,2190

162,59614,27219,78588,4141,03419,4132,5761,167209,2571

230,0959,3135,79337,2061655,39407188,0372

314,8033,4861,84314,223141,91202736,3083

48,3411,5585805,289094901316,7304

53,7155802291,7480403046,6795

62,8283471197050277064,2826

71,101137502780111021,6797

8+5,854317924920220056,9808+

138,74931,74531,060158,9771,31031,2766,7591,295401,171Totalالمجموع

2017حسب المنطقة وعدد المساكن في المبنى ومادة البناء للجدران الخارجية، * عدد المباني المكتملة: 21جدول 
Table 21: Number of Completed Buildings by Region, Number of Housing Units in the Building and Material of  External Walls, 2017

Material of External Wallsمادة البناء للجدران الخارجية

Region and Number of 

Housing Units
المجموعالمنطقة وعدد المساكن

Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىحجر قديملبن طينيطوب اسمنتياسمنت مسلححجر واسمنتحجر نظيف
Cleaned StoneStone and 

Concrete

ConcreteCement BlockAdobe ClayOld StoneOtherNot Stated

Gaza Stripقطاع غزة

01421833310,14712731,210011,8000

17291,0566680,5071215131,15929384,4441

22673912931,7712913701632,6402

31822822020,68911650721,2563

4123191712,9340240213,2814

56313447,566012007,7795

6436524,11705004,2326

7152822,12501002,1717

8+9117644,00803004,2828+

1,6552,506167173,8641738332,369318181,885Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله * 
.1967للضفة الغربية عام 

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

Region and Number of 

Housing Units
المنطقة وعدد المساكن

Material of External Wallsمادة البناء للجدران الخارجية

المجموع
Total

2017حسب المنطقة وعدد المساكن في المبنى ومادة البناء للجدران الخارجية، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 21جدول 
Table 21 (Cont.): Number of Completed Buildings by Region, Number of Housing Units in the Building and Material of  External Walls, 

2017
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين1948قبل عام 
Before 1948Not Stated

*Palestine*فلسطين

01,7423,2792,3493,3425,83110,92015,44110743,0110

110,38026,84320,11524,98840,13469,58195,5751,602289,2181

22,7508,92711,22117,84526,64630,10722,905276120,6772

31,0623,5805,60210,45114,37214,1318,19617057,5643

44531,6922,8665,9277,8707,4503,59415930,0114

52007511,3203,2094,0523,4091,4467114,4585

61274128561,9392,2441,994863798,5146

7531863709541,106818336273,8507

8+1022915001,5952,4792,9663,21911011,2628+

16,86945,96145,19970,250104,734141,376151,5752,601578,565Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

01,5532,5341,6982,3144,1577,97510,87610631,2130

19,82120,28613,95616,57329,69949,91564,6041,308206,1621

22,5457,1338,83813,68820,21221,25714,10525988,0372

39502,6633,9706,8189,2058,2894,25116236,3083

43981,2551,7933,1034,2393,9031,88215716,7304

51675377361,3311,6931,463681716,6795

61122984948251,0001,001473794,2826

742127181322428382170271,6797

8+832122966461,3132,0462,2741106,9808+

15,67135,04531,96245,62071,94696,23199,3162,279398,070Totalالمجموع

2017حسب المنطقة وعدد المساكن في المبنى وسنة التأسيس، * عدد المباني المكتملة: 22جدول 
Table 22: Number of Completed Buildings* by Region, Number of Housing Units in the Building and Year of Construction, 2017

Year of Constructionسنة التأسيس

1967-19481977-19681987-19781997-19882007-1998

Region and Number of Housing 

Units
المنطقة وعدد المساكن

2017 -2008

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين1948قبل عام 
Before 1948Not Stated

Gaza Stripقطاع غزة

01897456511,0281,6742,9454,565111,7980

15596,5576,1598,41510,43519,66630,97129483,0561

22051,7942,3834,1576,4348,8508,8001732,6402

31129171,6323,6335,1675,8423,945821,2563

4554371,0732,8243,6313,5471,712213,2814

5332145841,8782,3591,94676507,7795

6151143621,1141,24499339004,2326

7115918963267843616602,1717

8+19792049491,16692094504,2828+

1,19810,91613,23724,63032,78845,14552,259322180,495Totalالمجموع

Note: Does not include, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings. .ال تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى : مالحظة

1997-19882007-1998

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة * 
.1967الغربية عام 

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

المنطقة وعدد المساكن
سنة التأسيس

2017حسب المنطقة وعدد المساكن في المبنى وسنة التأسيس، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 22جدول 

Year of Construction

Region and Number of Housing 

Units 1967-19481977-19682017 -2008

Table 22 (Cont.): Number of Completed Buildings* by Region, Number of Housing Units in the Building and Year of Construction, 2017

1987-1978

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين*أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther*Not Stated

9,953334,166146,0113644,444895495,833Palestineفلسطين

8,637235,75191,8073073,082675340,259West Bankالضفة الغربية

82236,2097,994517111345,260Jeninجنين

 1446,7611,6101338298,883Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية 

42518,3375,646248924,449Tulkarmطولكرم

1,14328,73813,174301837043,338Nablusنابلس

3399,8393,5067793113,801Qalqiliyaقلقيلية

5609,3381,7265353311,697Salfitسلفيت

1,92624,51612,1833837910739,149Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

 2846,04879117364827,586Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 44616,87816,846387518035,039Jerusalemالقدس

 40416,0439,572651493726,270Bethlehemبيت لحم

2,14463,04418,759317258484,787Hebronالخليل

1,31698,41554,204571,362220155,574Gaza Stripقطاع غزة

29817,26410,73094663928,806North Gazaشمال غزة

31818,61721,259252205540,494Gazaغزة

19218,5037,11261573626,006Dier Al-Balahدير البلح

35826,7529,19563137336,697Khan Younisخانيونس

15017,2795,908112061723,571Rafahرفح

.Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings *.تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى *

Table 23: Number of Completed Buildings Used for Habitation or for Habitation and Work by Governorate and Type of Building, 2017

2017عدد المباني المكتملة المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المحافظة ونوع المبنى، : 23جدول 

Governorate المحافظة 

Type of Buildingنوع المبنى

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

Private, Non Resident 

Owner

GovernmentalLocal 

Authority

Charitable 

Society

WaqfUNRWAOtherNot Stated

*466,9539,7641443710718691927478,128Palestine*فلسطين

*314,0417,44867308816661707322,554West Bank*الضفة الغربية

44,0851,014843330011345,260Jeninجنين

 8,749102200100298,883Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية 

23,59580224271000924,449Tulkarmطولكرم

42,1511,08145423007043,338Nablusنابلس

13,4473184001003113,801Qalqiliyaقلقيلية

11,3393181213003311,697Salfitسلفيت

36,7432,217111016382111139,149Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

 7,384102206910827,586Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

*16,653550205160010817,334Jerusalem*القدس

 25,838325343825003726,270Bethlehemبيت لحم

84,0576196387308484,787Hebronالخليل

152,9122,316777192030220155,574Gaza Stripقطاع غزة

28,4652826733103928,806North Gazaشمال غزة

39,614734670815105540,494Gazaغزة

25,6323311041103626,006Dier Al-Balahدير البلح

35,9306912001007336,697Khan Younisخانيونس

23,2712781040001723,571Rafahرفح

Table 24: Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Governorate and Type of Ownership, 2017

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المحافظة وصفة المالك، * عدد المباني المكتملة: 24جدول 

Governorateالمحافظة

Type of Ownershipصفة المالك

* Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in1967. البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية * 
.1967عام 

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين**أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther**Not Stated

*Palestine*فلسطين

9,399319,696133,1612544,4430466,953Private, Resident Ownerخاص، مالك مقيم

4886,3302,92719009,764Private Non Resident Ownerخاص، مالك غير مقيم

060572700144Governmentalحكومي

028720037Local Authorityسلطة محلية

036561410107Charitable Societyهيئة أو جمعية خيرية

0103414200186Waqfوقف

0315009UNRWAوكالة غوث

0001001Otherأخرى

0112100895927Not Statedغير مبين

9,887326,267136,2713644,444895478,128Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

8,126222,67179,9522103,0820314,041Private, Resident Ownerخاص، مالك مقيم

4454,9971,98917007,448Private Non Resident Ownerخاص، مالك غير مقيم

02817220067Governmentalحكومي

021720030Local Authorityسلطة محلية

03344110088Charitable Societyهيئة أو جمعية خيرية

088364200166Waqfوقف

0312006UNRWAوكالة غوث

0001001Otherأخرى

0112100675707Not Statedغير مبين

8,571227,85282,0673073,082675322,554Totalالمجموع

المجموع
Total

 2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وصفة المالك ونوع المبنى، * عدد المباني المكتملة: 25جدول 
Table 25: Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Type of Ownership and Type of 

Building, 2017

Type of Buildingنوع المبنى

Region and Type of Ownership المنطقة وصفة المالك
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين**أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther**Not Stated

Gaza Stripقطاع غزة

1,27397,02553,209441,3610152,912Private, Resident Ownerخاص، مالك مقيم

431,3339382002,316Private Non Resident Ownerخاص، مالك غير مقيم

0324050077Governmentalحكومي

0700007Local Authorityسلطة محلية

031231019Charitable Societyهيئة أو جمعية خيرية

015500020Waqfوقف

0003003UNRWAوكالة غوث

0000000Otherأخرى

00000220220Not Statedغير مبين

1,31698,41554,204571,362220155,574Totalالمجموع

  2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وصفة المالك ونوع المبنى، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 25جدول 
Table 25 (Cont.): Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region,Type of Ownership and 

Type of Building, 2017

.Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings **.تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى **

* Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in1967. البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد * 
.1967احتالله للضفة الغربية عام 

Region and Type of Ownership المنطقة وصفة المالك

Type of Buildingنوع المبنى

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىحجر قديملبن طينيطوب اسمنتياسمنت مسلححجر واسمنتحجر نظيف
Cleaned StoneStone and ConcreteConcreteCement BlockAdobe ClayOld StoneOtherNot Stated

*114,82129,88824,441282,3371,02821,0043,714895478,128Palestine*فلسطين

*113,52927,79824,319132,34588920,4322,567675322,554West Bank*الضفة الغربية

7,3693,8224,97027,7322469515711345,260Jeninجنين

  9017471816,53237172284298,883Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية 

2,9021,2791,32717,5591101,2576924,449Tulkarmطولكرم

11,1142,9314,26621,077923,6241647043,338Nablusنابلس

1,21545339811,33437259743113,801Qalqiliyaقلقيلية

1,8804763278,28420642353311,697Salfitسلفيت

18,4692,0522,34412,204543,55636310739,149Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

 1,091446465,35716564335827,586Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 *11,1931,0966962,10271,4227388017,334Jerusalem*القدس

 17,1941,5071,2253,228222,9221353726,270Bethlehemبيت لحم

40,20112,9898,53916,936995,5633768484,787Hebronالخليل

1,2922,090122149,9921395721,147220155,574Gaza Stripقطاع غزة

308131927,754131074453928,806North Gazaشمال غزة

6661,7493837,432513641395540,494Gazaغزة

80321125,6861761383626,006Dier Al-Balahدير البلح

1421283335,96141882317336,697Khan Younisخانيونس

96503123,1591771941723,571Rafahرفح

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة * 
.1967الغربية عام 

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

in1967.

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المحافظة ومادة البناء للجدران الخارجية، * عدد المباني المكتملة: 26جدول 
Table 26: Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Governorate and Material of External Walls, 

2017

Governorate المحافظة
Material of External Wallsمادة البناء للجدران الخارجية

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين**أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther**Not Stated

*Palestine*فلسطين

8,30663,97842,34219500114,821Cleaned Stoneحجر نظيف

32721,1558,393130029,888Stone and Concreteحجر واسمنت

4321,1493,24360024,441Concreteاسمنت مسلح

1,211202,16078,140907360282,337Cement Blockطوب اسمنتي

01,02600201,028Adobe Clayلبن طيني

016,7994,153520021,004Old Stoneحجر قديم

00083,70603,714Otherأخرى

00000895895Not Statedغير مبين

9,887326,267136,2713644,444895478,128Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

7,80763,75541,77918800113,529Cleaned Stoneحجر نظيف

24420,0497,492130027,798Stone and Concreteحجر واسمنت

4121,0753,19760024,319Concreteاسمنت مسلح

479105,76025,544455170132,345Cement Blockطوب اسمنتي

08870020889Adobe Clayلبن طيني

016,3264,055510020,432Old Stoneحجر قديم

00042,56302,567Otherأخرى

00000675675Not Statedغير مبين

8,571227,85282,0673073,082675322,554Totalالمجموع

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة ومادة البناء للجدران الخارجية ونوع المبنى، * عدد المباني المكتملة: 27جدول 

Type of Buildingنوع المبنى

Region and Material of External Walls المنطقة ومادة البناء للجدران الخارجية

Table 27: Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Material of External Walls and Type of 

Building, 2017

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين**أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther**Not Stated

Gaza Stripقطاع غزة

4992235637001,292Cleaned Stoneحجر نظيف

831,1069010002,090Stone and Concreteحجر واسمنت

27446000122Concreteاسمنت مسلح

73296,40052,596452190149,992Cement Blockطوب اسمنتي

01390000139Adobe Clayلبن طيني

047398100572Old Stoneحجر قديم

00041,14301,147Otherأخرى

00000220220Not Statedغير مبين

1,31698,41554,204571,362220155,574Totalالمجموع

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة ومادة البناء للجدران الخارجية ونوع المبنى، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 27جدول 
Table 27 (Cont.): Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Material of External Walls and Type 

of Building, 2017

.Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings **.تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى **

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

in1967.
.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 

Region and Material of External Walls المنطقة ومادة البناء للجدران الخارجية

Type of Buildingنوع المبنى

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

Private, Non Resident 

Owner

GovernmentalLocal AuthorityCharitable SocietyWaqfUNRWAOtherNot 

Stated

*Palestine*فلسطين

111,3083,28745947963125114,821Cleaned Stoneحجر نظيف

29,34748634321000629,888Stone and Concreteحجر واسمنت

23,953480212300024,441Concreteاسمنت مسلح

277,8504,35054143033600282,337Cement Blockطوب اسمنتي

1,0022600000001,028Adobe Clayلبن طيني

19,7791,135910264400121,004Old Stoneحجر قديم

3,714000000003,714Otherأخرى

00000000895895Not Statedغير مبين

466,9539,7641443710718691927478,128Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

110,0543,25243947953125113,529Cleaned Stoneحجر نظيف

27,3374356221000627,798Stone and Concreteحجر واسمنت

23,833478212300024,319Concreteاسمنت مسلح

130,1552,144981115300132,345Cement Blockطوب اسمنتي

866230000000889Adobe Clayلبن طيني

19,2291,116710264300120,432Old Stoneحجر قديم

2,567000000002,567Otherأخرى

00000000675675Not Statedغير مبين

314,0417,44867308816661707322,554Totalالمجموع

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة ومادة البناء للجدران الخارجية وصفة المالك، * عدد المباني المكتملة: 28جدول 
Table 28: Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Material of External Walls and  Type of 

Ownership, 2017

Type of Ownershipصفة المالك

Region and Material of 

External Walls

المنطقة ومادة البناء 
للجدران الخارجية

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

Private, Non Resident 

Owner

GovernmentalLocal AuthorityCharitable SocietyWaqfUNRWAOtherNot 

Stated

Gaza Stripقطاع غزة

1,2543520010001,292Cleaned Stoneحجر نظيف

2,01051281000002,090Stone and Concreteحجر واسمنت

12020000000122Concreteاسمنت مسلح

147,6952,2064561918300149,992Cement Blockطوب اسمنتي

13630000000139Adobe Clayلبن طيني

550192001000572Old Stoneحجر قديم

1,147000000001,147Otherأخرى

00000000220220Not Statedغير مبين

152,9122,316777192030220155,574Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
1967.

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

Region and Material of 

External Walls

المنطقة ومادة البناء 
للجدران الخارجية

Type of Ownershipصفة المالك

المجموع
Total

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة ومادة البناء للجدران الخارجية وصفة المالك، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 28جدول 
Table 28 (Cont.): Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Material of External Walls and 

Type of Ownership, 2017
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين*أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther*Not Stated

Palestineفلسطين

1774155,26301414,4440160,6221

25,835178,90319,2605600204,0542

32,875080,391830083,3493

4469028,686470029,2024

5009,97815009,9935

6+007,69622007,7186+

00000895895Not Statedغير مبين

9,953334,166146,0113644,444895495,833Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

168494,30801143,082098,1881

24,868141,44313,3285300159,6922

32,636053,892700056,5983

4449015,265420015,7564

5004,60010004,6105

6+004,72218004,7406+

00000675675Not Statedغير مبين

8,637235,75191,8073073,082675340,259Totalالمجموع

2017عدد المباني المكتملة المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وعدد الطوابق في المبنى ونوع المبنى، : 29جدول 
Table 29: Number of Completed Buildings Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Number of Floors in the Building and 

Type of Building, 2017

Type of Buildingنوع المبنى

Region and Number of Floorsالمنطقة وعدد الطوابق
المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين*أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther*Not Stated

Gaza Stripقطاع غزة

19060,9550271,362062,4341

296737,4605,93230044,3622

3239026,499130026,7513

420013,42150013,4464

5005,3785005,3835

6+002,9744002,9786+

00000220220Not Statedغير مبين

1,31698,41554,204571,362220155,574Totalالمجموع

.Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings *.تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى *

Region and Number of Floors المنطقة وعدد الطوابق
Type of Buildingنوع المبنى

المجموع
Total

2017عدد المباني المكتملة المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وعدد الطوابق في المبنى ونوع المبنى، : (تابع) 29جدول 
Table 29 (Cont.): Number of Completed Buildings Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Number of Floors in the Building 

and Type of Building, 2017
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

Private, Non Resident 

Owner

GovernmentalLocal AuthorityCharitable SocietyWaqfUNRWAOtherNot Stated

*Palestine*فلسطين

1154,1872,90041122058304157,2251

2193,0744,163362134812011197,4222

377,1091,598232323430778,8083

426,8805552827610627,4854

58,981252150440029,2585

6+6,722296101030127,0356+

00000000895895Not Statedغير مبين

466,9539,7641443710718691927478,128Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

192,5312,1601410185130494,7911

2149,5043,399291628712011153,0602

350,7931,179152273310752,0573

413,661355525500614,0394

53,71814540330023,8755

6+3,83421000730124,0576+

00000000675675Not Statedغير مبين

314,0417,44867308816661707322,554Totalالمجموع

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وعدد الطوابق في المبنى وصفة المالك، * عدد المباني المكتملة: 30جدول 
Table 30: Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Number of Floors in the Building and 

Type of Ownership, 2017

المنطقة وعدد الطوابق

Type of Ownershipصفة المالك

Region and Number of 

Floors

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

Private, Non Resident 

Owner

GovernmentalLocal AuthorityCharitable SocietyWaqfUNRWAOtherNot Stated

Gaza Stripقطاع غزة

161,6567402722700062,4341

243,5707647561000044,3622

326,316419805120026,7513

413,2192002302110013,4464

55,263107110110005,3835

6+2,8888610300002,9786+

00000000220220Not Statedغير مبين

152,9122,316777192030220155,574Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية * 
.1967عام 

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

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وعدد الطوابق في المبنى وصفة المالك، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 30جدول 
Table 30 (Cont.):  Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Number of Floors in the Building 

and Type of Ownership, 2017

المنطقة وعدد الطوابق

Type of Ownershipصفة المالك

Region and Number of 

Floors

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين1948قبل عام 
Before 1948Not Stated

*10,47134,78938,85462,65793,469121,828110,0121,604473,684Palestine*فلسطين

*9,65825,85327,29140,41863,89382,22868,7491,382319,472West Bank*الضفة الغربية

1,0883,7054,0425,1768,93511,78010,35011345,189Jeninجنين

 1116327241,0121,6662,3082,063298,545Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية 

9273,1742,2643,3514,7975,5444,375924,441Tulkarmطولكرم

2,2394,9403,3335,1197,42710,5479,4807043,155Nablusنابلس

2791,3601,3571,7502,7023,3862,8573113,722Qalqiliyaقلقيلية

2897798041,2802,4933,1342,8503311,662Salfitسلفيت

1,2873,5903,5455,5337,5069,8357,36011438,770Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

 733922684761,3792,4092,143827,222Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

*4961,5071,6622,3703,5853,8842,31376616,583Jerusalem*القدس

 1,3331,8612,5383,7985,6186,2014,7353726,121Bethlehemبيت لحم

 1,5363,9136,75410,55317,78523,20020,2239884,062Hebronالخليل

8138,93611,56322,23929,57639,60041,263222154,212Gaza Stripقطاع غزة

571,2342,1083,6065,6227,6388,0344128,340North Gazaشمال غزة

5503,2803,4186,9988,2409,3058,4285540,274Gazaغزة

401,6461,7603,1775,2097,1016,8803625,849Dier Al-Balahدير البلح

1582,0623,1735,0636,2809,14010,4357336,384Khan Younisخانيونس

87141,1043,3954,2256,4167,4861723,365Rafahرفح

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة * 
.1967الغربية عام 

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

.ال تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى : مالحظة

1997-19882017- 2008

Note: Does not include, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings.

Table 31: Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Governorate and Year of Construction, 2017

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المحافظة وسنة التأسيس، * عدد المباني المكتملة: 31جدول 

Governorate المحافظة
Year of Constructionسنة التأسيس

1967-19481977-19681987-19782007-1998

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينمنشأةعمارةدارفيال

VillaHouseBuildingEstablishmentNot Stated

*Palestine*فلسطين

1948338,3392,06039010,471Before 1948قبل عام 

1967 -19487027,8056,87935034,7891948-1967

1977 -19688927,26211,47627038,8541968-1977

 1987 -197835237,69124,58727062,6571978-1987

1997 -19881,05657,43234,93051093,4691988-1997

2007 -19983,47883,03735,221920121,8281998-2007

2017 -20084,79784,41720,705930110,0122008-2017

1228441308951,604Not Statedغير مبين

9,887326,267136,271364895473,684Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

1948327,7581,8323609,658Before 1948قبل عام 

1967 -19485520,5645,20529025,8531948-1967

1977 -19687319,5807,61523027,2911968-1977

 1987 -197831626,30013,77923040,4181978-1987

1997 -198895042,42120,47943063,8931988-1997

2007 -19982,96558,45920,72678082,2281998-2007

2017 -20084,16852,48712,01975068,7492008-2017

1228341206751,382Not Statedغير مبين

8,571227,85282,067307675319,472Totalالمجموع

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وسنة التأسيس ونوع المبنى، * عدد المباني المكتملة: 32جدول 
Table 32: Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Year of Construction and Type 

of Building, 2017

Type of Buildingنوع المبنى

Region and Year of Construction المجموعالمنطقة وسنة التأسيس
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentNot Stated

Gaza Stripقطاع غزة 

1948158122830813Before 1948قبل عام 

1967 -1948157,2411,674608,9361948-1967

1977 -1968167,6823,8614011,5631968-1977

 1987 -19783611,39110,8084022,2391978-1987

1997 -198810615,01114,4518029,5761988-1997

2007 -199851324,57814,49514039,6001998-2007

2017 -200862931,9308,68618041,2632008-2017

0110220222Not Statedغير مبين

1,31698,41554,20457220154,212Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية * 
.1967عام 

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

Occupation in1967.

Type of Building

.Note: Does not include, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings.ال تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى: مالحظة

Region and Year of Construction المنطقة وسنة التأسيس

نوع المبنى
المجموع
Total

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وسنة التأسيس ونوع المبنى، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 32جدول 
Table 32 (Cont.): Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Year of Construction and 

Type of Building, 2017
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىحجر قديملبن طينيطوب اسمنتياسمنت مسلححجر واسمنتحجر نظيف
Cleaned StoneStone and ConcreteConcreteCement BlockAdobe ClayOld StoneOtherNot Stated

*Palestine*فلسطين

19489394506512,4191765,8360010,471Before 1948قبل عام 

1967 -19483,3801,6793,24918,2322527,9970034,7891948-1967

1977 -19685,6352,4843,32923,5001413,7650038,8541968-1977

 1987 -197812,8894,4763,78039,262962,1540062,6571978-1987

1997 -198823,2657,4094,65857,1571108682093,4691988-1997

2007 -199835,9187,8894,99672,65413523420121,8281998-2007

2017 -200832,2325,4723,75768,3441158840110,0122008-2017

56329213316208951,604Not Statedغير مبين

114,82129,88824,441281,6011,02621,0048895473,684Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

19489364446501,7531645,711009,658Before 1948قبل عام 

1967 -19483,3581,6083,2449,6652387,7400025,8531948-1967

1977 -19685,6082,3773,32312,1911303,6620027,2911968-1977

 1987 -197812,8274,2423,75817,410832,0980040,4181978-1987

1997 -198823,1167,0244,64128,171918491063,8931988-1997

2007 -199835,3837,3384,96234,2161012271082,2281998-2007

2017 -200831,7384,7363,72028,39179832068,7492008-2017

56329213116206751,382Not Statedغير مبين

113,52927,79824,319131,82888720,4324675319,472Totalالمجموع

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وسنة التأسيس ومادة البناء للجدران الخارجية، * عدد المباني المكتملة: 33جدول 
Table 33: Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Year of Construction and Material 

of External Walls, 2017

Material of External Wallsمادة البناء للجدران الخارجية

 Region and Year ofالمنطقة وسنة التأسيس

Construction

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىحجر قديملبن طينيطوب اسمنتياسمنت مسلححجر واسمنتحجر نظيف
Cleaned StoneStone and ConcreteConcreteCement BlockAdobe ClayOld StoneOtherNot Stated

Gaza Stripقطاع غزة 

19483616661212500813Before 1948قبل عام 

1967 -1948227158,56714257008,9361948-1967

1977 -196827107611,309111030011,5631968-1977

 1987 -1978622342221,85213560022,2391978-1987

1997 -19881493851728,98619191029,5761988-1997

2007 -19985355513438,4383471039,6001998-2007

2017 -20084947363739,9533652041,2632008-2017

0002000220222Not Statedغير مبين

1,2922,090122149,7731395724220154,212Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة * 
.1967الغربية عام 

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

in1967.

Material of External Walls

Region and Year of 

Construction
المنطقة  وسنة التأسيس

مادة البناء للجدران الخارجية

.Note: Does not include, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings.ال تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى :مالحظة

المجموع
Total

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وسنة التأسيس ومادة البناء للجدران الخارجية، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 33جدول 
Table 33 (Cont.): Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Year of Construction and 

Material of External Walls, 2017
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين*أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther*Not Stated

Palestineفلسطين

18,223221,6178,6793644,444746244,0731

21,32492,90025,2910086119,6012

337718,53140,122003159,0613

4291,02430,438001531,5064

509415,40800415,5065

6009,2570069,2636

7004,3770024,3797

8+0012,43900512,4448+

9,953334,166146,0113644,444895495,833Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

17,135153,8247,2523073,082550172,1501

21,15168,82718,183007088,2312

332212,17925,657002538,1833

42985817,479001318,3794

50637,7060047,7735

6005,0510065,0576

7002,2160022,2187

8+008,2630058,2688+

8,637235,75191,8073073,082675340,259Totalالمجموع

المجموع
Total

2017عدد المباني المكتملة المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وعدد المساكن في المبنى ونوع المبنى، : 34جدول 
Table 34: Number of Completed Buildings Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Number of Housing Units in 

the Building and Type of Building, 2017

Type of Buildingنوع المبنى

Region and Number of Housing 

Units
المنطقة وعدد المساكن
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين*أخرىمنشأةعمارةدارفيال
VillaHouseBuildingEstablishmentOther*Not Stated

Gaza Stripقطاع غزة

11,08867,7931,427571,36219671,9231

217324,0737,108001631,3702

3556,35214,46500620,8783

4016612,95900213,1274

50317,7020007,7335

6004,2060004,2066

7002,1610002,1617

8+004,1760004,1768+

1,31698,41554,204571,362220155,574Totalالمجموع

* Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings. .تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى *

المجموع
Total

2017عدد المباني المكتملة المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وعدد المساكن في المبنى ونوع المبنى، : (تابع) 34جدول 
Table 34 (Cont.):  Number of Completed Buildings Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Number of Housing 

Units in the Building and Type of Building, 2017

Region and  Number of Housing 

Units

Type of Buildingنوع المبنى

المنطقة وعدد المساكن
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىحجر قديملبن طينيطوب اسمنتياسمنت مسلححجر واسمنتحجر نظيف
Cleaned StoneStone and 

Concrete

ConcreteCement BlockAdobe ClayOld StoneOtherNot Stated

*Palestine*فلسطين

150,46913,23715,852142,40181612,0433,714746239,2781

228,5639,4505,66666,6851875,104086115,7412

314,4073,7221,84534,402251,89303156,3253

48,1501,72557918,026094301529,4384

53,6817082329,25504100414,2905

62,7654061214,7940277068,3696

71,090165522,3900112023,8117

8+5,696475944,38402220510,8768+

114,82129,88824,441282,3371,02821,0043,714895478,128Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

149,90312,36815,79573,76471611,6922,567550167,3551

228,3209,0785,63836,1181594,98807084,3712

314,2403,4511,82614,059141,83202535,4473

48,0321,5395735,234092001316,3114

53,6215762281,7300398046,5575

62,7233431197000272064,1636

71,075137502750111021,6507

8+5,615306904650219056,7008+

113,52927,79824,319132,34588920,4322,567675322,554Totalالمجموع

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وعدد المساكن في المبنى ومادة البناء للجدران الخارجية، * عدد المباني المكتملة: 35جدول 
Table 35: Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Number of Housing Units in the 

Building and Material of External Walls, 2017

Material of External Wallsمادة البناء للجدران الخارجية

Region and Number of  

Housing Units
المجموعالمنطقة وعدد المساكن

Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىحجر قديملبن طينيطوب اسمنتياسمنت مسلححجر واسمنتحجر نظيف
Cleaned StoneStone and 

Concrete

ConcreteCement BlockAdobe ClayOld StoneOtherNot Stated

Gaza Stripقطاع غزة

15668695768,6371003511,14719671,9231

22433722830,5672811601631,3702

31672711920,34311610620,8783

4118186612,7920230213,1274

56013247,525012007,7335

6426324,09405004,2066

7152822,11501002,1617

8+8116943,91903004,1768+

1,2922,090122149,9921395721,147220155,574Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة * 
.1967الغربية عام 

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

Region and Number of  

Housing Units
المنطقة وعدد المساكن

Material of External Wallsمادة البناء للجدران الخارجية

المجموع
Total

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وعدد المساكن في المبنى ومادة البناء للجدران الخارجية، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 35جدول 
Table 35 (Cont.): Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Number of Housing Units in 

the Building and Material of External Walls, 2017
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين1948قبل عام 
Before 1948Not Stated

*Palestine*فلسطين

15,99119,42116,52321,34835,58462,05273,081834234,8341

22,5438,55110,93917,43026,07429,43020,545229115,7412

31,0253,5105,52310,34914,22413,9037,65114056,3253

44391,6702,8415,8737,7937,3573,33013529,4384

51977491,3133,1964,0233,3811,3666514,2905

61254128511,9272,2241,968791718,3696

7531863709501,098812317253,8117

8+982904941,5842,4492,9252,93110510,8768+

10,47134,78938,85462,65793,469121,828110,0121,604473,684Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

15,60213,98411,27714,12826,41644,69247,536638164,2731

22,3566,8458,63113,38319,80920,76812,36721284,3712

39162,6153,9156,7449,1078,1213,89613335,4473

43861,2361,7723,0654,1853,8361,69813316,3114

51655367291,3221,6751,445620656,5575

6110298492816984977415714,1636

742127181319423376157251,6507

8+812122946411,2942,0132,0601056,7008+

9,65825,85327,29140,41863,89382,22868,7491,382319,472Totalالمجموع

2007-1998

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وعدد المساكن في المبنى وسنة التأسيس، * عدد المباني المكتملة: 36جدول 
Table 36: Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Number of Housing Units in the 

Building and Year of Construction, 2017

Year of Constructionسنة التأسيس

1967-19481977-19681987-19781997-19882017- 2008

 Region and Number ofالمنطقة وعدد المساكن

Housing Units

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين1948قبل عام 
Before 1948Not Stated

Gaza Stripقطاع غزة

13895,4375,2467,2209,16817,36025,54519670,5611

21871,7062,3084,0476,2658,6628,1781731,3702

31098951,6083,6055,1175,7823,755720,8783

4534341,0692,8083,6083,5211,632213,1274

5322135841,8742,3481,93674607,7335

6151143591,1111,24099137604,2066

7115918963167543616002,1617

8+17782009431,15591287104,1768+

8138,93611,56322,23929,57639,60041,263222154,212Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله * 
.1967للضفة الغربية عام 

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

2007-1998

.ال تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى: مالحظة

2017المستخدمة للسكن أو للسكن والعمل حسب المنطقة وعدد المساكن في المبنى وسنة التأسيس، * عدد المباني المكتملة: (تابع) 36جدول 

1967-19481977-19681987-19781997-1988

Note: Does not include, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings.

Table 36 (Cont.): Number of Completed Buildings* Used for Habitation or for Habitation and Work by Region, Number of Housing Units 

in the Building and Year of Construction, 2017

2017- 2008

 Region and Number ofالمنطقة وعدد المساكن

Housing Units

Year of Constructionسنة التأسيس
المجموع
Total

117



PCBS: PHC 2017 - Final Results - Buildings Report
تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين*أخرىمبنى تحت التشييدمنشأةعمارةدارفيال

VillaHouseBuildingEstablishment
Under Construction 

Building
Other*Not Stated

3835636292603488Zububaزبوبا

2459465515600790Rummanaرمانة

1020913131902266Ti'innikتعنك

142428154500513At Taybaالطيبة

0175176700205A’rabbunaعربونة

133015446421421Al Jalamaالجلمة

451,49528913560052,029Silat al Harithiyaسيلة الحارثية

0180100019As Sa'aidaالسعايدة

164521573027514701A’ninعانين

140336272004491A’rranaعرانة

11902022712243Deir Ghazalaدير غزالة

1080765572303965Faqqu'aفقوعة

08000008Khirbet Surujخربة سروج

1002,5426521892340383,755Al Yamunاليامون

086821000115Umm ar Rihanأم الريحان

31,0319697480111,286Kafr Danكفر دان

0334240043Khirbet 'Abdallah al Yunisخربة عبد هللا اليونس

     2658810084Mashru' Beit Qad (Ash Shamali)(الشمالي)مشروع بيت قاد 

0393500047Dhaher al Malihظهر المالح

 583815231591061,407Barta'a ash Sharqiyaبرطعة الشرقية

048422233600565Al A’raqaالعرقة

091000010Al Jameelatالجميالت

 62921526400343Beit Qad (Al Janubi)(الجنوبي)بيت قاد 

02441214901280Tura al Gharbiyaطورة الغربية

0401210044Tura ash Sharqiyaطورة الشرقية

121618143500284Al Hashimiyaالهاشمية

 2017عدد المباني حسب التجمع ونوع المبنى، : 37جدول 
Table 37 : Number of Buildings by Locality and Type of Building, 2017

 التجمع 

Type of Buildingنوع المبنى

Locality
المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبين*أخرىمبنى تحت التشييدمنشأةعمارةدارفيال

VillaHouseBuildingEstablishment
Under Construction 

Building
Other*Not Stated

01511010717186Nazlat ash Sheikh Zeidنزلة الشيخ زيد

09286601113At Taremالطرم

05000005Khirbet al Muntar al Gharbiyaخربة المنطار الغربية

3563,8601,82390640211417,399Jeninجنين

0794437535001,289Jenin Campمخيم جنين

458515492903685Jalbunجلبون

1521100156A’ba (Al Gharbiya)(الغربية)عابا  

05020007Khirbet al Muntar ash Sharqiyaخربة المنطار الشرقية

 024013164610316Kafr Qudكفر قود

81,3226610228231,531Deir Abu Da'ifدير ابو ضعيف

181,01514897111111,391Birqinبرقين

015538200168Umm Darأم دار

0108651402135Al Khuljanالخلجان

09749000110Wad ad Dabi' ('Aba ash Sharqiya)(عابا الشرقية)وادي الضبع 

0861460097Dhaher al 'Abedظهر العبد

 22032212700246Zabdaزبدة

171,96466920394072,954Ya'badيعبد

545577421203594Kufeiritكفيرت

0671236079Imreihaإمريحة

Firasin 02000406فراسين

08000008Kherbet Al Hamamخربة الحمام

52031017620243Umm at Tutأم التوت

530739832100455Ash Shuhada (Mothalth Ash Shuhada)(مثلث الشهداء)الشهداء 

04502137500513Jalqamusجلقموس

252240373001632Al Mughayyirالمغير

0581500165Al Mutillaالمطلة

027714261526340Bir al Bashaبير الباشا

 2017عدد المباني حسب التجمع ونوع المبنى، : (تابع) 37جدول 
Table 37 (Cont.): Number of Buildings by Locality and Type of Building, 2017

 التجمع 

Type of Buildingنوع المبنى

Locality
المجموع
Total
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المجموع
Total

046338101098Tanninتنين 

0280400032Al Hafira (Hafirat Arraba)(حفيرة عرابة)الحفيرة 

 1093,3875602901186344,504Qabatiyaقباطية

13591200057Ad Damayraالضمايرة

 61,344374180817102,002Arrabaعرابة

030441841097Telfitتلفيت

130666231310410Mirkaمركة

0282410035Wadi Du'oqوادي دعوق

0592880077Fahma al Jadidaفحمة الجديدة

 0558564337610710Rabaرابا

0340237046Al Mansuraالمنصورة

650240522020622Misliyaمسلية

0113502021Al Jarbaالجربا

19569275774403987AZ Zababidaالزبابدة

053551331301633Fahmaفحمة

122677000241AZ Zawiyaالزاوية

781,16121891750171,640Kafr Ra'iكفر راعي

751200015Al Kufeirالكفير

4204313305232Sirصير

279401036617211,156A’jjaعجة

154152539500499A’nzaعنزة

481295563100998Sanurصانور

321116121500257Ar Ramaالرامة

221,26918896670141,656Meithalunميثلون

81,250946822041,446Al Judeidaالجديدة

25592400090Al A’sa’asaالعصاعصة

1020434152400287Al A’ttaraالعطارة
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496411451490131,195Sirisسيريس

'201,576257120108042,085Jabaجبع

4518129456601763Al Fandaqumiyaالفندقومية

2195624786470111,368Silat adh Dhahrسيلة الظهر

.1,07142,6728,2564,4302,4877329559,284Jenin Govمحافظة جنين 

221330141304294Bardalaبردلة

Ein el Beida'012119144462206عين البيضا

 0154115026Kardalaكردلة

0000016117Khirbet Tell el Himmaخربة تل الحمة

0200012822Ibziqإبزيق

0100002012Salhabسلحب

151,2091796229311,498A’qqabaعقابا

64325823722530Tayasirتياسير

0000030030Al Farisiyaالفارسية

04508310066Al A’qabaالعقبة

0200053762Al Malihالمالح

1102,5566782461332083,751Tubasطوباس

Ein El- Hilua'00000000عين الحلوة

0110313018Kashdaكشدة 

06000006Khirbet Yarzaخربة يرزة

914629211701223Ras al Far'aراس الفارعة

0418244411100714El Fara’a Campمخيم الفارعة

0100020021Khirbet ar Ras al Ahmarخربة الراس األحمر

255999110158252901Wadi al Fara’aوادي الفارعة

502,028328135761862,641Tammunطمون

03348110056Khirbet A’tufخربة عاطوف

0000037037Al Hadidiyaالحديدية
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.2177,8471,6646773423424211,131Tubas & Northern Valleys Govمحافظة طوباس واألغوار الشمالية 

1704430082A’kkabaعكابة

81,60822298130102,067Qaffinقفين

241521453111516Nazlat 'Isaنزلة عيسى

53192915502375An Nazla ash Sharqiyaالنزلة الشرقية

 26720989079011,014Baqa ash Sharqiyaباقة الشرقية

19049300107An Nazla al Wustaالنزلة الوسطى

1234513900262An Nazla al Gharbiyaالنزلة الغربية

542670332700561Zeitaزيتا

5575109466900804Seidaصيدا

Illar'151,10319987149301,556عالر

281,411284162106001,991A’ttilعتيل

281,20835510674211,774Deir al Ghusunدير الغصون

21523614801213Al Jarushiyaالجاروشية

03412100047Al Masqufaالمسقوفة

451,1951559563011,554Bala’aبلعا

12360751912800594Iktabaإكتابا

044027864700789Nur Shams Campمخيم نور شمس

0613428613001,105Tulkarm Campمخيم طولكرم

 2544,9122,588919474359,155Tulkarmطولكرم

Izbat Abu Khameish'0120100013عزبة أبو خميش

 301,25020311028021,623Anabtaعنبتا

0270220031Izbat al Khilalعزبة الخالل

 571475612200877Kafr al Labadكفر اللبد

3118105700143Kafaكفا

0370330043Al Haffasiالحفاصي

Izbat Shufa'1516660161700274عزبة شوفة
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13474225200417Raminرامين

21433149641900686Far'unفرعون

1522123102400293Shufaشوفة

3553870076Khirbet Jubaraخربة جبارة

0159229700197Saffarinسفارين

119901074535001,188Beit Lidبيت ليد

012316131301166Ar Rasالراس

42283438600310Kafr Surكفر صور

0854720098Kurكور

102272125500288Kafr Zibadكفر زيباد

642076381201553Kafr Jammalكفر جمال

83373127710411Kafr A’bbushكفر عبوش

.57021,8345,8372,3891,596111632,253Tulkarm Govمحافظة طولكرم

551627323400614Bazzariyaبزارية

26689139593835959Burqaبرقة

743534165324551Yasidياصيد

8447117613103667Beit Imrinبيت إمرين

777129900114Nisf Jubeilنصف جبيل

752766553523695Sabastiyaسبسطية

01702573700239Ijnisinyaإجنسنيا

1246658213345599Talluzaطلوزة

022762112400324An Naquraالناقورة

5427685990610665Al Badhanالباذان

542810211816107686Deir Sharafدير شرف

381,1043628563051,657A’sira ash Shamaliyaعصيرة الشمالية

828813344070390An Nassariyaالنصارية

5215115262110383Zawataزواتا
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620114102804263Al 'Aqrabaniyaالعقربانية

923674244221388Qusinقوصين

304401711365574843Beit Ibaبيت إيبا

8252221224131332Beit Hasanبيت حسن

3112155114801267Beit Wazanبيت وزن

Ein Beit el Ma Camp'116621317000397مخيم عين بيت الماء

Ein Shibli'1444831061عين شبلي

1143095422200600A’zmutعزموط

5673,9656,3941,56269522713,212Nablusنابلس

033528226100644A’skar Camp (al Qadeem)(القديم)مخيم عسكر

026720721001496A’skar Camp (al Jadeed)(الجديد)مخيم عسكر 

17311109141600467Deir al Hatabدير الحطب

393781242711900687Sarraصرة

287411734270001,054Salimسالم

1787625910011,505Balata Campمخيم بالطة

Iraq Burin'01593572701229عراق بورين

17634182406608947Tellتل

52586150342020844Beit Dajanبيت دجن

16568258634000945Rujeibروجيب

8272103161605420Kafr Qallilكفر قليل

088090825184Furush Beit Dajanفروش بيت دجن

326965111500363Madamaمادما

195935233001698Burinبورين

522,143341159179282,884Beit Furikبيت فوريك

1138155342741513A’sira al Qibliyaعصيرة القبلية

698518628137001,342A’wartaعورتا

Urif'859780465302786عوريف
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0002001719Khirbet Tanaخربة طانا

222232211600293Odalaأودال

3870529412568021,232Huwwaraحوارة

Einabus'10364101194500539عينبوس

0250310029Yanunيانون

321,643404209145082,441Beitaبيتا

00000101Ar Rajman and Ad Dawaالرجمان والدوا 

1538346206333533Zeita Jamma'inزيتا جماعين

251,025183164103001,500Jamma'inجماعين

63414427800426Osarinأوصرين

591,53834913399132,182Aqrabaعقربا

091400014Za'taraزعترة

060109622Alttawel and Tall al Khashabaالطويل وتل الخشبة

3347689524601697Yatmaيتما

171,544197130105111,995Qabalanقبالن

33361617010373Jurishجوريش

71,0181006450171,211Qusraقصرة

146080354008624Talfitتلفيت

445875333100601As Sawiyaالساوية

743060306300590Majdal Bani Fadilمجدل بني فاضل

535574266090529Al Lubban ash Sharqiyaأللبن الشرقية

2036445302100480Qaryutقريوت

51141262000157Jaludجالود

0781680093A’mmuriyaعمورية

5485392320101583Dumaدوما

05000005Khirbet Sarraخربة صرة

.1,36834,34913,5114,2963,19418518057,083Nablus Govمحافظة نابلس
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01021014500131Falamyaفالمية

25556631810663Kafr Qaddumكفر قدوم

126376131902374Jitجيت

234627291300417Baqat al Hatabباقة الحطب

1140259643405575Hajjaحجة

945673503020620Jayyusجيوس

3139109900170Khirbet Sirخربة صير

0000021021A’rab ar Ramadin ash Shamaliعرب الرماضين الشمالي

41471861000185Fara’taفرعتا

44745238501574Immatinإماتين

31034831210188Al Funduqالفندق

2743,1612,18171726111116,616Qalqiliyaقلقيلية

011859411500233An Nabi Elyasالنبي إلياس

11701628800223Kafr Laqifكفر القف

0260215034A’rab Abu Fardaعرب أبو فردة

Izbat at Tabib'04041090063عزبة الطبيب

530070431200430Jinsafutجنصافوط

291,162204123111371,639A’zzunعزون

03604229172A’rab ar Ramadin al Janubiعرب الرماضين الجنوبي

Isla'115819132300214عسلة

00000303Arab Al-Khoulehعرب الخوله

0183100022Wadi ar Rashaوادي الرشا

106202768062071,055Hablaحبلة

0797390098Ras at Tiraراس الطيرة

121858201701315Ras A’tiyaراس عطية

1554770175Ad Daba’aالضبعة

9672104672108881Kafr Thulthكفر ثلث
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Izbat Jal'ud'0260660442عزبة جلعود

2405650159Al Mudawwarالمدور

Izbat Salman'138916181936164عزبة سلمان

Izbat al Ashqar'171552401107عزبة األشقر

21842092604245Beit Aminبيت أمين

053268403901680Sanniriyaسنيريا

029228202500365A’zzun A’tmaعزون عتمة

.38811,0543,5861,548837796117,553Qalqiliya Govمحافظة قلقيلية

1763869453021802Deir Istiyaدير إستيا

391,013159681091,253Qarawat Bani Hassanقراوة بني حسان

1813735181100219Qiraقيرة

18645105672811865Kifl Harisكفل حارس

2129962172801428Mardaمردا

2431,268290196151472,159Biddyaبديا

8385117333408585Harisحارس

1728344163600396Yasufياسوف

18341751512700612Mas-haمسحة

1715122171200219Iskakaإسكاكا

2451199404900723Sartaسرطة

01000001Izbat Abu 'Adamعزبة أبو آدم

71905120114116031,329Az Zawiyaالزاوية

641,374348195741432,072Salfitسلفيت

845928363102564Rafatرافات

3571467411807882Bruqinبروقين

12542819130306Farkhaفرخة

228231426443071,101Kafr ad Dikكفر الديك

436011276661110909Deir Ballutدير بلوط
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1509300063Khirbet Qeisخربة قيس

.68510,8521,8021,234831354915,488Salfit Govمحافظة سلفيت 

14416112344901626Qarawat Bani Zeidقراوة بني زيد

729096185001462Mazari' an Nubaniمزارع النوباني

933841284300459Kafr 'Einكفر عين

18566141454604820Beit Reemaبيت ريما

1927548241801385Deir Ghassanaدير غسانة

2143586394401626A’ruraعارورة

Abwein'1757075482201733عبوين

2316661035145101,097Turmusa’yyaترمسعيا

6135694710120279Al Lubban al Gharbiاللبن الغربي

487082215732001,066Sinjilسنجل

1724383131101368Deir as Sudanدير السودان

3368115522120561Rantisرنتيس

123128105430273Jilijliyaجلجيليا

61953414900258A’jjulعجول

1745046303800581Al Mughayyirالمغير

328695321310430A’budعابود

185614250113An Nabi Salihالنبي صالح

38579103302700777Khirbet Abu Falahخربة أبو فالح

006628900103Rawabiروابي

1981611700133Umm Safaأم صفا

1996881077636001,106Al Mazra'a ash Sharqiyaالمزرعة الشرقية

01111851870159Deir Nidhamدير نظام

133506617900455A’taraعطارة

7503211517650853Deir Abu Mash'alدير أبو مشعل

2315260046Jibiyaجيبيا
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67988100102Burhamبرهام

424079955104516674Kafr Malikكفر مالك

38591219546801971Shuqbaشقبا

30611118325131846Kobarكوبر

788210296159041,250Qibyaقبيا

9093322196104041,448Silwadسلواد

4115137000139Yabrudيبرود

18265173264502529Beitilluبيتللو

3476910700136Shabtinشبتين

311495283530278Jammalaجماال

4551535412165801,108Birzeitبيرزيت

3865130053Ad Dohaالدوحة

Ein Siniya'641473310072263عين سينيا

039181010068Silwad Campمخيم سلواد

1833018831134575Deir Jarirدير جرير

202901453549132554Deir A’mmarدير عمار

212810823500266Deir A’mmar Campمخيم دير عمار

021526233600300Budrusبدرس

2524566244701408Abu Shukheidimابو شخيدم

552771485745121595Jifnaجفنا

'1524513144002437Dura al Qarدورا القرع

3427959425120431At Taybaالطيبة

205951324019401982Al Mazra'a al Qibliyaالمزرعة القبلية

9571341927001,020Al Jalazun Campمخيم الجلزون

7916892257540443Abu Qashابو قش

527083403694447Deir Qaddisدير قديس

2156121410438103951Ni'linنعلين
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Ein Yabrud'10745513435110733عين يبرود

947661606536680Kharbatha Bani Harithخربثا بني حارث

31497584150281Ras Karkarراس كركر

4314666153930312Surdaصردا

2114446900175Al Janiyaالجانية

213263102603236Al Midyaالمدية

4238511417793577Rammunرمون

4612138388101874Kafr Ni'maكفر نعمة

136741294801487Bil'inبلعين

5726212119411465Beitinبيتين

Ein Qiniya'05224540085عين قينيا

0603010648163Badiw al Mu'arrajatبدو المعرجات

'528772284740443Deir Ibziدير إبزيع

24284124552551931,457Deir Dibwanدير دبوان

3041,3912,0245801274104,440Al Birehالبيرة

Ein A’rik‘31587428301267عين عريك

24474165632113751Saffaصفا

4099091,7676632391074,004Ramallahرام هللا

1519910810900341Burqaبرقة

19590167536911900Beit 'Ur at Tahtaبيت عور التحتا

526701,018146601431,963Beituniyaبيتونيا

027524639001561Al Am'ari Campمخيم األمعري

0615412001128Qaddura Campمخيم قدورة

4356131313001553Beit Siraبيت سيرا

55292323143304874Kharbatha al Misbahخربثا المصباح

513532151022201Beit 'Ur al Fauqaبيت عور الفوقا

1720133252703306At Tiraالطيرة
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Table 37 (Cont.): Number of Buildings by Locality and Type of Building, 2017

 التجمع 

Type of Buildingنوع المبنى

Locality
المجموع
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361,0073941221501111,721Beit Liqyaبيت لقيا

.2,94928,71312,8334,0282,94737917252,021Ramallah & Al Bireh Govمحافظة رام هللا والبيرة

013697412159Marj Na'jaمرج نعجة

014034131401202Az Zubeidatالزبيدات

0680730078Marj al Ghazalمرج الغزال

4550748208337749Al Jiftlikالجفتلك

02672142161302Fasayilفصايل

880657902289121,084Al A’ujaالعوجا

984711026072614An Nuwei'maالنويعمة

 Ein ad Duyuk al Fauqa'182106112126265عين الديوك الفوقا

Ein as Sultan Camp'764178473803814مخيم عين السلطان

5023,35453036742851175,249Jericho (Ariha)أريحا

00010001Deir al Qiltدير القلط

81,3599910210330101,711Aqbat Jaber Campمخيم عقبة جبر

00010001Deir Hajlaدير حجلة

0302077688An Nabi Musaالنبي موسى

 .6458,0058327366363669711,317Jericho & Al Aghwar Govمحافظة أريحا واألغوار

42216110462206442Rafatرافات

90219721534161447Mikhmasمخماس

14704446490171,005Qalandiya Campمخيم قلنديا

4693315102124Qalandiyaقلنديا

1523649122500337Beit Duqquبيت دقو

'830711718213310514Jabaجبع

1115599219111307Al Judeiraالجديرة

398641,393261591182,635Ar Ram & Dahiyat al Bareedالرام وضاحية البريد

35506145371900742Beit A’nanبيت عنان

12348189327250613Al Jibالجيب
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573633427214244876Bir Nabalaبير نباال

185277400124Beit Ijzaبيت إجزا

17387165482203642Al Qubeibaالقبيبة

03715411058Kharayib Umm al Lahimخرائب أم اللحم

36553302562314975Bidduبدو

0290308141An Nabi Samwilالنبي صموئيل

1562312935122987Hizmaحزما

813362126177245Beit Hanina al Baladبيت حنينا البلد

317731903572001,101Qatannaقطنة

7285144233101491Beit Surikبيت سوريك

1124978123293385Beit Iksaبيت إكسا

49853809250375992,066A’nataعناتا

0002017812192Al Ka'abina (Tajammu' Badawi)(تجمع بدوي)الكعابنة 

3152227360451464Az Za'ayyemالزعيم

341,1071,17528210270232,793Al 'Eizariyaالعيزرية

491,157703112797102,117Abu Disابو ديس

0123261611649339Arab al Jahalin (Salamat)(سالمات)عرب الجهالين 

1169433548234241,157As Sawahira ash Sharqiyaالسواحرة الشرقية

133616629401537Ash Sheikh Sa'dالشيخ سعد

J257311,2687,7291,66163375313922,756Total Jerusalem J2مجموع القدس 

J1667,8999,74000284017,989Total Jerusalem J1مجموع القدس 

.63919,16717,4691,6616331,03713940,745Total Jerusalem Govمجموع محافظة القدس

9281102173910449Al Walajaالولجة

11466257487110854Battirبتير

1291468277192511,883Al 'Ubeidiyaالعبيدية

011216011200285A’yda Campمخيم عايدة

1261100029Khallet an Nu'manخلة النعمان
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0578113000151Al A’za Campمخيم العزة

96513540096Al Khasالخاص

0142120019Al Haddadiyaالحدادية

1958311800198Khallet Hamamehخلة حمامة

360631700134Bir Onahبئر عونة

8896682719773032,154Beit Jalaبيت جاال

327251716887011,084Dar  Salahدار صالح

57053607968011,218Husanحوسان

213956111500223Wadi Fukinوادي فوكين

491,4351,614440117023,657Bethlehem (Beit Lahm)بيت لحم

941,21186724283612,504Beit Sahurبيت ساحور

2934260721161001,250Ad Dohaالدوحة

758960610470541,385Al Khadrالخضر

105614709614021,153Ad Duheisha Campمخيم الدهيشة

1679225364147001,272Hindaza and Bureida’aهندازة وبريضعة

196671072511051934Ash Shawawraالشواورة

1381309216600778Artasإرطاس

476553757118001,481Nahhalinنحالين

123145123200321Beit Ta'mirبيت تعمر

31221658700233Khallet al Louzaخلة اللوزة

’013527111231189Al Jabaالجبعة

201,1631586113510261,573Za'taraزعترة

91431761400189Al Fureidisالفريديس

341,0331705175031,366Jannatah (Badd Falouh)(بد فلوح)جناتا 

0210000021Khallet al Ballutaخلة البلوطه

030753245001435Wadi Rahhalوادي رحال

0233300029Jub adh Dhibجب الذيب 
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0370410042Khallet Sakariyaخلة سكاريا

0837440098Khallet al Haddadخلة الحداد

013523112100190Al Ma'saraالمعصرة

088328700135Wadi an Nisوادي النيص

430245164200409Khirbet ad Deirخربة الدير

614869141501253Jurat ash Sham'aجورة الشمعة

0170400021Khallet A’fanaخلة عفانة

112816121000167Marah Ma'allaمراح معال

0462110252Al Halqumالحلقوم

212624161602186Umm Salamunaأم سلمونة

152181130085Al Manshiyaالمنشية

'99333244990101,406Tuquتقوع

214141422502253Marah Rabahمراح رباح

0182620028Wadi  Immhamidوادي امحيميد

'0191210023Khirbet Tuquخربة تقوع

301,173507283116312,113Beit Fajjarبيت فجار

0202149441234Al Maniyaالمنيا

09057500107Kisanكيسان

03772164610619566A’rab ar Rashayidaعرب الرشايدة

.52418,6619,8492,4882,1681507533,915Bethlehem Govمحافظة بيت لحم   

2578410072Khirbet ad Deirخربة الدير

842,434368186137023,211Surifصوريف

959740110224001,133Al A’rrub Campمخيم العروب

971,931548187227002,990Beit Ummarبيت أمر

16812100082Jalaجاال

0133931580168Hittaحتا

722845295101361Shuyukh al A’rrubشيوخ العروب
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المجموع
Total

11191725673130111,489Kharasخاراس

0140000014Umm al Butmأم البطم

 071410013Hamrushحمروش

26676129588003972Nubaنوبا

215637102100226Kuzibaكوازيبا

381,853317151170152,535Beit Ulaبيت أوال

732,6874911812332023,687Sa'irسعير

020630011Khirbet Jamruraخربة جمرورة

1922,971857247265254,539Halhulحلحول

531,334329231134202,083Ash Shuyukhالشيوخ

632,396561221196163,444Tarqumiyaترقوميا

381,0531177676001,360Beit Kahilبيت كاحل

426036241500339Beit 'Einunبيت عينون

1624716400130Qla’a Zetaقالع زيتا

683,769455388312164,999Idhnaإذنا

1420500048Wadi ar Rimوادي الريم

0293330038Subaسوبا

0340620042Qinan an Namirقنان النمر

721,222543127218022,184Taffuhتفوح

218110183000241Beit Maqdumبيت مقدوم

024620112600303El Kaumألكوم

0138314300176Al Bouaierah (Al Baq'a)(البقعة)البويرة 

6189,2778,3642,11087254721,293Hebron (Al Khalil)الخليل

62101843000268Al Bouaierah (Aqabat Injeleh)(عقبة انجيلة)البويرة 

032548182703421Khallet Edarخلة  الدار

0190780034Humsaحمصة

0127137700154Al Muwarraqالمورق
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0163250026Tarusaطاروسة

371,09218411350031,479Deir Samitدير سامت

913,241429302175624,246Bani Na'imبني نعيم

01073427450186Masafer  Bani Na'im (Khallet Al Masafer)(خلة المسافر)مسافر بني نعيم 

361,384169314136252,046Beit 'Awwaبيت عوا

2403,9671,20452548914106,449Duraدورا

422218172110283Qalqasقلقس

211723101100163Sikkaسكة 

114795401167Wadi 'Ubeidوادي عبيد

0504133043Birinبيرين

08225890106Al'enالعين

03043120049Tawasطواس

842181393600585Khursaخرسا

2101129304131Tarramaطرامة

106282548956001,037Al Fawwar Campمخيم الفوار

730178502600462Al Majdالمجد

0498680071Marah al Baqqarمراح البقار

224660112000339Hadab al Fawwarحدب ألفوار

1891111900121Deir al A’sal at Tahtaدير العسل التحتا

21261071111158Wadi ash Shajinaوادي الشاجنة

1152767655100721As Suraالصرة

1425430055Deir Razihدير رازح

756584349202784Ar Rihiyaالريحية

015396300171Zifزيف

028831111800348Deir al 'Asal al Fauqaدير العسل الفوقا

1534736333400465Imreishإمريش
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0413290055Iskeikإسكيك

2124131291152Al Buweibالبويب

0000012012Tobaطوبا

17988800104Beit ar Rush at Tahtaبيت الروش التحتا

186231000102Beit Mirsimبيت مرسم

41722383100238Beit ar Rush al Fauqaبيت الروش الفوقا

721932151310287Karmaكرمة

740650157740559Beit A’mraبيت عمرة

01983123207243Al Ka’abneh - Om Adaraj (Alzoyedeen)(الزويدين)أم الدرج - الكعابنه 

1151010018Wadi al Kilabوادي الكالب

111735803137Umm Ashoqhanأم الشقحان

13352103302383Khallet al Maiyyaخلة المية

2765230189Umm Al Amad (Sahel Wadi Elma)(سهل واد الماء)أم العمد 

1918,61686965747741310,827Yattaيطا

01861131060216Ar Rifa'iyya and Ad Deiratالرفاعية والديرات 

01220914602207Khashem Adaraj (Al-Hathaleen)(الهذالين)خشم الدرج 

0170027026Khashem al Karemخشم الكرم

614123161300199Kurzaكرزة

738652363330517Rabudرابود

14301261902344Umm Lasafa and Abu Shabbanأم لصفا وابو شبان

553663434600693Al Burj and Al Biraالبرج والبيرة

0134081211165Umm al Khairأم الخير

00000909Sadit athalehسدة الثعلة

 351,678767095451,963Al Karmilالكرمل

'1290050035Majd AlBaمجد الباع

39903210108Qinan Jaberقنان جابر

538315210082Somaraسومرة
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1964,7767474894461086,672Adh Dhahiriyaالظاهرية

00000505Iqtetإقطيط

02202107Kafr Julكفر جول

01010002Abu Alhanaأبو الحنا 

0312600039At Tuwaniالتواني

0903136049Sosyaسوسيا 

29613300105An Najadaالنجادة

0900112022Khirbet Deir Shamsخربة دير شمس

00000303Ar Rakeezالركيز

05000409Almefqaraالمفقرة

25133106277Khirbet Shuweikaخربة شويكة

37951612160131A’nab al Kabirعناب الكبير

0001018019Khirbet Asafi (Al Fauqa and Al Tahta)(الفوقا و التحتا)خربة اصفي 

0100011012Al Maq'oraالمقعورة

Shi'b al Batim 0001141043 شعب البطم

0001010011Qawawisقواويس

'493,4524423053081364,575As Samuالسموع

00000303Khirbet Alrthemخربة الرظيم

0003052055Edqeqa (Khirbet Tawil ash Shih)(خربة طويل الشيح )إدقيقة 

665326247052786Ar Ramadinالرماضين

00000303Maghayir al 'Abeedمغاير العبيد

0006175385Khirbet al Fakheitخربة الفخيت

0203027032Khirbet Bir al 'Iddخربة بير العد

0300010013Haribat an Nabiهريبة النبي

01100018029Khirbet Zanutaخربة زنوتة

0430377060Imneizilإمنيزل

00000303Khirbet al Kharabaخربة الخرابة
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090203014Khirbet Ghuwein al Fauqaخربة غوين الفوقا

0101015017Khirbet ar Rahwaخربة الرهوة

0713518088A’rab al Fureijatعرب الفريجات

.2,59773,20419,3108,0336,449728169110,490Hebron Govمحافظة الخليل

11,653276,35894,94931,52022,1203,3851,295441,280Total West Bankمجموع الضفة الغربية

040748221917112679Um Al-Nnaser (Al Qaraya al Badawiya)(القرية البدوية)أم النصر 

1254,7292,578467226154138,292Beit Lahiyaبيت الهيا

453,3831,066331147104115,087Beit Hanunبيت حانون

43,7701,26935340135,440Jabalya Campمخيم جباليا

1826,4135,95890029140813,792Jabalyaجباليا

.35618,70210,9192,0737234704733,290North Gaza Govمحافظة شمال غزة

12,2771,36411715013,775Ash Shati' Campمخيم الشاطىء

30316,52620,0663,297851956841,206Gazaغزة

6392104652432353Madinat Ezahraمدينة الزهراء

 241,276163873816101,614Al Mughraqaالمغراقه 

115265342701066814Juhor ad Dikجحر الديك

.40220,69721,7503,6089982208747,762Gaza Govمحافظة غزة

12,37087317211313,431An Nuseirat Campمخيم النصيرات

 693,3541,614335712845,475An Nuseiratالنصيرات

01,7418351889012,774Al Bureij Campمخيم البريج

 111,2873608242231,787Al Bureijالبريج

382,271582220511243,178Az Zawaydaالزوايدة

073811779200936Deir al Balah Campمخيم دير البلح

51,4115201269022,073Al Maghazi Campمخيم المغازي

 28012587111111,145Al Maghaziالمغازي

1085,4282,03342419068248,275Deir al Balahدير البلح

0350186324301486Al Musaddarالمصدر
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81,1004859272991,280Wadi as Salqa وادي السلقا

.24220,8517,2581,8194471735030,840Deir Al - Balah Govمحافظة دير البلح 

453,26557730811848114,372Al Qararaالقرارة

13,1481,14420411034,511Khan Yunis Campمخيم خانيونس

18414,8955,5261,5786441846223,073Khan Yunisخانيونس

893,5301,15036421513125,373Bani Suheilaبني سهيال

231,0831975537731,405A’basan al Jadidaعبسان الجديدة  

1213,3515192271742534,420A’basan al Kabiraعبسان الكبيرة

191,22028860453511,668Khuza'aخزاعة

10953695351221,140Al Fukhkhariالفخاري

.49231,4459,4702,8491,2953149745,962Khan Yunis Govمحافظة خانيونس

Rafah 16312,1934,9431,0615031101418,987 رفح

   Rafah Camp 13,31891724530314,515 مخيم رفح

Al-Nnaser 81,3827164832691,643 النصر 

Al Shokat 292,6258813613974133,104 الشوكة 

.20119,5186,0191,5067552133728,249Rafah Gov محافظة رفح

1,693111,21355,41611,8554,2181,390318186,103Total Gaza Stripمجموع قطاع غزة

13,346387,571150,36543,37526,3384,7751,613627,383Total Palestineمجموع فلسطين

.Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings *.تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى *
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34513264113330462Zububaزبوبا

56526504928790734Rummanaرمانة

2009131302100247Ti'innikتعنك

366101552210130468At Taybaالطيبة

154562141160198A’rabbunaعربونة

3152646430230417Al Jalamaالجلمة

1,4829612443241718301,969Silat al Harithiyaسيلة الحارثية

13011103019As Sa'aidaالسعايدة

49451303843540674A’ninعانين

411222710370471A’rranaعرانة

180920910080236Deir Ghazalaدير غزالة

727555228125630942Faqqu'aفقوعة

700100008Khirbet Surujخربة سروج

2,676252185136573018503,521Al Yamunاليامون

691021120120115Umm ar Rihanأم الريحان

9575591321158701,238Kafr Danكفر دان

33220011039Khirbet 'Abdallah al Yunisخربة عبد هللا اليونس

     Mashru' Beit Qad (Ash Shamali) 67086002083(الشمالي)مشروع بيت قاد 

38050004047Dhaher al Malihظهر المالح

 747119308243538001,316Barta'a ash Sharqiyaبرطعة الشرقية

412192561920280529Al A’raqaالعرقة

7001002010Al Jameelatالجميالت

 2519252310300339Beit Qad (Al Janubi)(الجنوبي)بيت قاد 

20610149171140271Tura al Gharbiyaطورة الغربية

37022101043Tura ash Sharqiyaطورة الشرقية

21881344110249Al Hashimiyaالهاشمية

15261003080179Nazlat ash Sheikh Zeidنزلة الشيخ زيد

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : 38جدول 
Table 38 : Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

1001600000107At Taremالطرم

500000005Khirbet al Muntar al Gharbiyaخربة المنطار الغربية

4,857583855203779332906,997Jeninجنين

1,01117652191012401,284Jenin Campمخيم جنين

512174621199320656Jalbunجلبون

46210106056A’ba (Al Gharbiya)(الغربية)عابا 

502000007Khirbet al Muntar ash Sharqiyaخربة المنطار الشرقية

 23891540310270Kafr Qudكفر قود

1,11866963068112401,503Deir Abu Da'ifدير ابو ضعيف

98676845122134801,280Birqinبرقين

12658322200166Umm Darأم دار

9556023100121Al Khuljanالخلجان

872850080110Wad ad Dabi' ('Aba ash Sharqiya)(عابا الشرقية)وادي الضبع 

77042305091Dhaher al 'Abedظهر العبد

 17413104511220239Zabdaزبدة

1,950293192133612920202,860Ya'badيعبد

398404016197620582Kufeiritكفيرت

67122040076Imreihaإمريحة

Firasin 600000006فراسين

300500008Kherbet Al Hamamخربة الحمام

175816861230237Umm at Tutأم التوت

30216783204110434Ash Shuhada (Mothalth Ash Shuhada)(مثلث الشهداء)الشهداء 

39520301391400508Jalqamusجلقموس

442363613223500602Al Mughayyirالمغير

55150103065Al Mutillaالمطلة

235112781020140325Bir al Bashaبير الباشا

2127801031088Tanninتنين 

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

16040633032Al Hafira (Hafirat Arraba)(حفيرة عرابة)الحفيرة 

 3,16336328281697735104,386Qabatiyaقباطية

370120305057Ad Damayraالضمايرة

 1,3491581717776276301,921Arrabaعرابة

2241170643093Telfitتلفيت

290172042914230397Mirkaمركة

28041100034Wadi Du'oqوادي دعوق

58071120069Fahma al Jadidaفحمة الجديدة

 5314238121616180673Rabaرابا

38022100043Al Mansuraالمنصورة

4164347161726370602Misliyaمسلية

13050201021Al Jarbaالجربا

64312474261338250943AZ Zababidaالزبابدة

47027272331690620Fahmaفحمة

158671406500241AZ Zawiyaالزاوية

1,173877911723167001,565Kafr Ra'iكفر راعي

12020001015Al Kufeirالكفير

156315191013130229Sirصير

82068643337387901,139A’jjaعجة

340213694133140494A’nzaعنزة

689834870119570967Sanurصانور

193611629150242Ar Ramaالرامة

1,122166865319737001,589Meithalunميثلون

1,013936543892110001,424Al Judeidaالجديدة

546230106090Al A’sa’asaالعصاعصة

188111415811160263Al A’ttaraالعطارة

83277494131308601,146Sirisسيريس
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

'1,43117212341413713201,977Jabaجبع

5217641476150697Al Fandaqumiyaالفندقومية

860998625191349801,321Silat adh Dhahrسيلة الظهر

.41,2514,0094,2051,8451,1589973,332056,797Jenin Govمحافظة جنين 

234141389690293Bardalaبردلة

Ein el Beida'1551013543120202عين البيضا

 23110000025Kardalaكردلة

17000000017Khirbet Tell el Himmaخربة تل الحمة

19100020022Ibziqإبزيق

8002101012Salhabسلحب

1,123120544482010001,469A’qqabaعقابا

39942228104380523Tayasirتياسير

30000000030Al Farisiyaالفارسية

450800010063Al A’qabaالعقبة

62000000062Al Malihالمالح

2,671283215161375719403,618Tubasطوباس

Ein El- Hilua'000000000عين الحلوة

10030202017Kashdaكشدة 

600000006Khirbet Yarzaخربة يرزة

161132032250206Ras al Far'aراس الفارعة

529105391013430703El Far'a Campمخيم الفارعة

20000001021Khirbet ar Ras al Ahmarخربة الراس األحمر

5802695521622520843Wadi al Fara’aوادي الفارعة

1,930169117157312213902,565Tammunطمون

38275201055Khirbet A’tufخربة عاطوف

37000000037Al Hadidiyaالحديدية

.8,097786607455135142567010,789Tubas & Northern Valleys Govمحافظة طوباس واألغوار الشمالية 
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

540422215079A’kkabaعكابة

1,4791429744263511401,937Qaffinقفين

391384433150485Nazlat 'Isaنزلة عيسى

24921163612450370An Nazla ash Sharqiyaالنزلة الشرقية

 668908439287190935Baqa ash Sharqiyaباقة الشرقية

752943560104An Nazla al Wustaالنزلة الوسطى

1794131202430253An Nazla al Gharbiyaالنزلة الغربية

398373427221240534Zeitaزيتا

543684016358250735Seidaصيدا

Illar'1,07175755543543401,407عالر

1,3351541565449627501,885A’ttilعتيل

1,1961561037128499701,700Deir al Ghusunدير الغصون

1442413170430205Al Jarushiyaالجاروشية

29123011037Al Masqufaالمسقوفة

1,11763908060245701,491Bala’aبلعا

3931417422880466Iktabaإكتابا

59010359681330782Nur Shams Campمخيم نور شمس

80818860241010201,102Tulkarm Campمخيم طولكرم

 5,7761,13984023715318035608,681Tulkarmطولكرم

Izbat Abu Khameish'7013011013عزبة أبو خميش

 1,1069510713821398901,595Anabtaعنبتا

22022003029Izbat al Khilalعزبة الخالل

 657485331122430855Kafr al Labadكفر اللبد

1143461260136Kafaكفا

35030110040Al Haffasiالحفاصي

Izbat Shufa'1841715881240257عزبة شوفة

301292517812230415Raminرامين
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

454516136617420667Far'unفرعون

20010108325130269Shufaشوفة

45180717069Khirbet Jubaraخربة جبارة

1019923331140190Saffarinسفارين

81584441275215701,153Beit Lidبيت ليد

986121153180153Ar Rasالراس

19118353535170304Kafr Surكفر صور

4726201164096Kurكور

176172423023200283Kafr Zibadكفر زيباد

362373851236510541Kafr Jammalكفر جمال

2801324231136170404Kafr A’bbushكفر عبوش

.21,6902,7592,2371,2405997711,361030,657Tulkarm Govمحافظة طولكرم

502413122200580Bazzariyaبزارية

60245574131104410921Burqaبرقة

36920164254420498Yasidياصيد

4366760232214140636Beit Imrinبيت إمرين

7049301630105Nisf Jubeilنصف جبيل

4336453511725170660Sabastiyaسبسطية

10011613010620202Ijnisinyaإجنسنيا

406171820277260566Talluzaطلوزة

2432011951200300An Naquraالناقورة

43130583410930575Al Badhanالباذان

3974011119956380670Deir Sharafدير شرف

1,122144847319965601,594A’sira ash Shamaliyaعصيرة الشمالية

2681030320370350An Nassariyaالنصارية

2783225122760362Zawataزواتا

1331966313100235Al 'Aqrabaniyaالعقربانية
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

2593822153450346Qusinقوصين

5006912531636210788Beit Ibaبيت إيبا

202812653990308Beit Hasanبيت حسن

16318111111050219Beit Wazanبيت وزن

Ein Beit el Ma Camp'316541672110397مخيم عين بيت الماء

Ein Shibli'37088050058عين شبلي

43543313185250578A’zmutعزموط

7,6992,5621,502230102249173012,517Nablusنابلس

4941062676400643A’skar Camp (al Qadeem)(القديم)مخيم عسكر

394692192010496A’skar Camp (al Jadeed)(الجديد)مخيم عسكر 

3743813342170451Deir al Hatabدير الحطب

44056262601280568Sarraصرة

840534016196100984Salimسالم

1,1402278730211801,505Balata Campمخيم بالطة

Iraq Burin'16066561540202عراق بورين

6937443161521190881Tellتل

63742302787730824Beit Dajanبيت دجن

68973592495460905Rujeibروجيب

32324141408210404Kafr Qallilكفر قليل

14628200620184Furush Beit Dajanفروش بيت دجن

247251252519150348Madamaمادما

4183233643766480698Burinبورين

2,08918314353345714602,705Beit Furikبيت فوريك

38316348615240486A’sira al Qibliyaعصيرة القبلية

865107281772803601,205A’wartaعورتا

Urif'545663624718370733عوريف

30016000019Khirbet Tanaخربة طانا
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

2241118732120277Odalaأودال

7491701182640352601,164Huwwaraحوارة

Einabus'39241199121740494عينبوس

14039020028Yanunيانون

1,64116518310738738902,296Beitaبيتا

100000001Ar Rajman and Ad Dawaالرجمان والدوا 

3622017102814190470Zeita Jamma'inزيتا جماعين

9611191575147352701,397Jamma'inجماعين

297352617010330418Osarinأوصرين

1,3551171191343815716302,083Aqrabaعقربا

10031000014Za'taraزعترة

16510000022Alttawel and Tall al Khashabaالطويل وتل الخشبة

4804843281319200651Yatmaيتما

1,30917411679119710401,890Qabalanقبالن

236161639025410373Jurishجوريش

80259637717213201,206Qusraقصرة

446393625212240584Talfitتلفيت

386533642339200570As Sawiyaالساوية

3873526341714140527Majdal Bani Fadilمجدل بني فاضل

369292614131350469Al Lubban ash Sharqiyaأللبن الشرقية

342373012221150459Qaryutقريوت

94966012100137Jaludجالود

65162632085A’mmuriyaعمورية

40735241438540563Dumaدوما

500000005Khirbet Sarraخربة صرة

.37,6315,7074,0531,9748021,8691,853053,889Nablus Govمحافظة نابلس

92312111520126Falamyaفالمية
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

455163160445440655Kafr Qaddumكفر قدوم

28020131839120355Jitجيت

296192918011310404Baqat al Hatabباقة الحطب

378316031228110541Hajjaحجة

46922472320270590Jayyusجيوس

109191824180161Khirbet Sirخربة صير

21000000021A’rab ar Ramadin ash Shamaliعرب الرماضين الشمالي

126115937140175Fara’taفرعتا

421273732517300569Immatinإماتين

99433120380186Al Funduqالفندق

4,311996687116524714606,355Qalqiliyaقلقيلية

138313823420218An Nabi Elyasالنبي إلياس

13522256116100215Kafr Laqifكفر القف

27123000033A’rab Abu Fardaعرب أبو فردة

Izbat at Tabib'420100020054عزبة الطبيب

30038401315480418Jinsafutجنصافوط

1,1951241163617122801,528A’zzunعزون

60132301070A’rab ar Ramadin al Janubiعرب الرماضين الجنوبي

Isla'150151320290191عسلة

300000003Arab Al-Khoulehعرب الخوله

21010000022Wadi ar Rashaوادي الرشا

75099792636300993Hablaحبلة

673301024089Ras at Tiraراس الطيرة

2402220111130298Ras A’tiyaراس عطية

58070111068Ad Daba’aالضبعة

6366964141215500860Kafr Thulthكفر ثلث

Izbat Jal'ud'27060111036عزبة جلعود
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

45051111054Al Mudawwarالمدور

Izbat Salman'11041854400145عزبة سلمان

Izbat al Ashqar'70252013083عزبة األشقر

1898900490219Beit Aminبيت أمين

52527414167210641Sanniriyaسنيريا

29471665750340A’zzun A’tmaعزون عتمة

.12,1391,6621,482461177256539016,716Qalqiliya Govمحافظة قلقيلية

5225242642724410772Deir Istiyaدير إستيا

92570105132932701,172Qarawat Bani Hassanقراوة بني حسان

13215191472190208Qiraقيرة

5548167581414490837Kifl Harisكفل حارس

3123118293430400Mardaمردا

1,4092131905841336402,008Biddyaبديا

4074834181610180551Harisحارس

27720161672310360Yasufياسوف

3406014415103130585Mas-haمسحة

152917711830207Iskakaإسكاكا

55429382607200674Sartaسرطة

100000001Izbat Abu 'Adamعزبة أبو آدم

895851072833155001,213Az Zawiyaالزاوية

1,4051711967431398201,998Salfitسلفيت

43036331610170533Rafatرافات

6094741154328810864Bruqinبروقين

23511181171490305Farkhaفرخة

7818360223837101,058Kafr ad Dikكفر الديك

576776430457490848Deir Ballutدير بلوط

43039305063Khirbet Qeisخربة قيس
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

.10,5591,1381,212523356247622014,657Salfit Govمحافظة سلفيت 

472653400150577Qarawat Bani Zeidقراوة بني زيد

3322517271820412Mazari' an Nubaniمزارع النوباني

3271828433060416Kafr 'Einكفر عين

65242461090150774Beit Reemaبيت ريما

2481625694050367Deir Ghassanaدير غسانة

427383816409140582A’ruraعارورة

542304846216270711A’bweinعبوين

45463483976166801,052Turmusa’yyaترمسعيا

200164730030269Al Lubban al Gharbiاللبن الغربي

6828555869655201,034Sinjilسنجل

276171281611170357Deir as Sudanدير السودان

40227491038410540Rantisرنتيس

1456577313200269Jilijliyaجلجيليا

1866143001120249A’jjulعجول

43023294330150543Al Mughayyirالمغير

3343831101030417A’budعابود

9501420000111An Nabi Salihالنبي صالح

56748316122390750Khirbet Abu Falahخربة أبو فالح

5112900013094Rawabiروابي

9531345240126Umm Safaأم صفا

616336923923108001,070Al Mazra'a ash Sharqiyaالمزرعة الشرقية

1164591060141Deir Nidhamدير نظام

33921184088120446A’taraعطارة

60267502394220777Deir Abu Mash'alدير أبو مشعل

26227003040Jibiyaجيبيا

772881050101Burhamبرهام
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

48820477601320664Kafr Malikكفر مالك

709745618113320903Shuqbaشقبا

6353132222918280795Kobarكوبر

889669413951501,091Qibyaقبيا

88379861946682801,344Silwadسلواد

1281701110139Yabrudيبرود

36830262910300484Beitilluبيتللو

11241000030129Shabtinشبتين

199581140160243Jammalaجماال

6611341134043371501,043Birzeitبيرزيت

37117103050Ad Dohaالدوحة

Ein Siniya'233611111100263عين سينيا

409107001067Silwad Campمخيم سلواد

44846301109300574Deir Jarirدير جرير

38333352133270505Deir A’mmarدير عمار

195292364310261Deir A’mmar Campمخيم دير عمار

19792313010120264Budrusبدرس

2752022239660361Abu Shukheidimابو شخيدم

377385132147310550Jifnaجفنا

'310314319116170437Dura al Qarدورا القرع

24636408513150426At Taybaالطيبة

646273891613390788Al Mazra’a al Qibliyaالمزرعة القبلية

75313087121621301,013Al Jalazun Campمخيم الجلزون

26930242047140368Abu Qashابو قش

30339331619100411Deir Qaddisدير قديس

60899102172926320913Ni'linنعلين

Ein Yabrud'6123434323980732عين يبرود
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 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

46745604910200615Kharbatha Bani Harithخربثا بني حارث

20418770400240Ras Karkarراس كركر

18571530815130273Surdaصردا

1426630540166Al Janiyaالجانية

1501411683180210Al Midyaالمدية

352251712419420570Rammunرمون

64574381311390793Kafr Ni'maكفر نعمة

32632252412110439Bil'inبلعين

407291922110461Beitinبيتين

Ein Qiniya'67254300081عين قينيا

1600300000163Badiw al Mu'arrajatبدو المعرجات

'319252689180396Deir Ibziدير إبزيع

786845033712611801,402Deir Dibwanدير دبوان

2,73773457413425476204,313Al Birehالبيرة

Ein A’rik‘1813225905120264عين عريك

51562613770480730Saffaصفا

2,24553463312084668303,765Ramallahرام هللا

23420103928190332Burqaبرقة

6657452720310831Beit 'Ur at Tahtaبيت عور التحتا

1,2653221397612276201,903Beituniyaبيتونيا

4326538641330561Al Am'ari Campمخيم األمعري

85261301300128Qaddura Campمخيم قدورة

39927278164420523Beit Siraبيت سيرا

7067330305140831Kharbatha al Misbahخربثا المصباح

14891387150191Beit 'Ur al Fauqaبيت عور الفوقا

20810251726110279At Tiraالطيرة

1,1661501214627233801,571Beit Liqyaبيت لقيا

153



PCBS: PHC 2017 - Final Results - Buildings Report
تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated
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Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

.34,8934,2563,8943,0136687181,632049,074Ramallah & Al Bireh Govمحافظة رام هللا والبيرة

12147411440155Marj Na'jaمرج نعجة

158141300120188Az Zubeidatالزبيدات

520612311075Marj al Ghazalمرج الغزال

5301943501349250729Al Jiftlikالجفتلك

250514111280300Fasayilفصايل

71133898271112901,062Al A’ujaالعوجا

307122168141110614An Nuwei'maالنويعمة

 Ein ad Duyuk al Fauqa'160294800440263عين الديوك الفوقا

Ein as Sultan Camp'610514322159260776مخيم عين السلطان

2,91418135490512312621804,821Jericho (Ariha)أريحا

001000001Deir al Qiltدير القلط

1,3017598751673601,608Aqbat Jaber Campمخيم عقبة جبر

010000001Deir Hajlaدير حجلة

86020000088An Nabi Musaالنبي موسى

 .7,2003867011,367180223624010,681Jericho & Al Aghwar Govمحافظة أريحا واألغوار

292154451010440420Rafatرافات

239151585342230413Mikhmasمخماس

7481116181540130996Qalandiya Campمخيم قلنديا

84113133090123Qalandiyaقلنديا

24313141561830312Beit Duqquبيت دقو

'42023181112720493Jabaجبع

21728211390100298Al Judeiraالجديرة

1,56435124819484924302,576Ar Ram & Dahiyat al Bareedالرام وضاحية البريد

5225436481029240723Beit A’nanبيت عنان

4335830251510350606Al Jibالجيب

4959366127727470862Bir Nabalaبير نباال
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Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

9166214100120Beit Ijzaبيت إجزا

4245648211024370620Al Qubeibaالقبيبة

42342051057Kharayib Umm al Lahimخرائب أم اللحم

64313652281323570952Bidduبدو

29042600041An Nabi Samwilالنبي صموئيل

6939893101419550982Hizmaحزما

17457393740239Beit Hanina al Baladبيت حنينا البلد

85628294225371201,029Qatannaقطنة

34224219533260460Beit Surikبيت سوريك

204121373345320382Beit Iksaبيت إكسا

1,3722362236812348402,029A’nataعناتا

1890201000192Al Ka'abina (Tajammu' Badawi)(تجمع بدوي)الكعابنة 

3145230201018200464Az Za'ayyemالزعيم

1,80534826510263495902,691Al 'Eizariyaالعيزرية

1,3481661041327311510002,038Abu Disابو ديس

302516011130338A’rab al Jahalin (Salamat)(سالمات)عرب الجهالين 

81671437636207201,134As Sawahira ash Sharqiyaالسواحرة الشرقية

4111421264010110533Ash Sheikh Sa'dالشيخ سعد

J215,3122,0221,5471,196521679846022,123Total Jerusalem J2مجموع القدس 

J116,2411,464-----28417,989Total Jerusalem J1مجموع القدس 

.31,5533,4861,5471,19652167984628440,112Total Jerusalem Govمجموع محافظة القدس

358141655480410Al Walajaالولجة

5855045471626140783Battirبتير

1,4198374342155501,691Al 'Ubeidiyaالعبيدية

210541015300283A’yda Campمخيم عايدة

22123100029Khallet an Nu'manخلة النعمان

109211173000151Al A’za Campمخيم العزة
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Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

74052227092Al Khasالخاص

12011003017Al Haddadiyaالحدادية

15614834410190Khallet Hamamehخلة حمامة

1117133200127Bir Onahبئر عونة

1,3963321803946642402,081Beit Jalaبيت جاال

7314764302126780997Dar  Salahدار صالح

86312677812244001,150Husanحوسان

176121110260208Wadi Fukinوادي فوكين

 2,08475440861931073303,540Bethlehem (Beit Lahm)بيت لحم

1,49939323112015986502,421Beit Sahurبيت ساحور

696229186491041501,189Ad Dohaالدوحة

9142121061721242101,315Al Khadrالخضر

8391538819275801,139Ad Duheisha Campمخيم الدهيشة

87636602919277801,125Hindaza and Bureid'aهندازة وبريضعة

618492343636490824Ash Shawawraالشواورة

582451912529200712Artasإرطاس

1,091111511639144101,363Nahhalinنحالين

20015121014830289Beit Ta'mirبيت تعمر

99056512190146Khallet al Louzaخلة اللوزة

14951108040177Al Jab'aالجبعة

1,09770655149654101,438Za'taraزعترة

1516610920175Al Fureidisالفريديس

908625234573514301,291Jannatah (Badd Falouh)(بد فلوح)جناتا 

18102000021Khallet al Ballutaخلة البلوطه

260162045813230385Wadi Rahhalوادي رحال

22130012029Jub adh Dhibجب الذيب 

26056040041Khallet Sakariyaخلة سكاريا
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Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

79541014094Khallet al Haddadخلة الحداد

14081170030169Al Ma'saraالمعصرة

1103724110128Wadi an Nisوادي النيص

329141503330367Khirbet ad Deirخربة الدير

1623414050230238Jurat ash Sham'aجورة الشمعة

17040000021Khallet A’fanaخلة عفانة

117141170170157Marah Ma'allaمراح معال

42110304051Al Halqumالحلقوم

12981661370170Umm Salamunaأم سلمونة

565102108082Al Manshiyaالمنشية

'1,05415844914201701,316Tuquتقوع

1501840802100228Marah Rabahمراح رباح

20050010026Wadi  Immhamidوادي امحيميد

'19120000022Khirbet Tuquخربة تقوع

1,2992122603337639301,997Beit Fajjarبيت فجار

186168221420230Al Maniyaالمنيا

930701100102Kisanكيسان

49921611010520A’rab ar Rashayidaعرب الرشايدة

.22,8523,4182,331783574803986031,747Bethlehem Govمحافظة بيت لحم   

58431113071Khirbet ad Deirخربة الدير

2,340185153961004215803,074Surifصوريف

78014180648132301,109Al A’rrub Campمخيم العروب

1,9983071917151658002,763Beit Ummarبيت أمر

58228002072Jalaجاال

1384303230153Hittaحتا

23019261711070310Shuyukh al 'Arrubشيوخ العروب

1,08510766279204501,359Kharasخاراس
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Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

13000010014Umm al Butmأم البطم

 6040200012Hamrushحمروش

702575332919200892Nubaنوبا

1571310123730205Kuzibaكوازيبا

1,84713712977392710902,365Beit Ulaبيت أوال

2,523228167236679813503,454Sa'irسعير

106000108Khirbet Jamruraخربة جمرورة

3,255350220176774415204,274Halhulحلحول

1,4011272084430538601,949Ash Shuyukhالشيوخ

2,51420619472494117203,248Tarqumiyaترقوميا

1,055606843724901,284Beit Kahilبيت كاحل

225232113168180324Beit E’inunبيت عينون

9251482050126Qla’a Zetaقالع زيتا

3,69625334990795916104,687Idhnaإذنا

31055115048Wadi ar Rimوادي الريم

21031901035Subaسوبا

25065022040Qinan an Namirقنان النمر

1,4662021041780395801,966Taffuhتفوح

18031372150211Beit Maqdumبيت مقدوم

23367418900277El Kaumألكوم

13303280630173Al Bouaierah (Al Baq'a)(البقعة)البويرة 

13,5553,0241,934722312501373020,421Hebron (Al Khalil)الخليل

193348131160238Al Bouaierah (Aqabat Injeleh)(عقبة انجيلة)البويرة 

3321320615350394Khallet Edarخلة  الدار

13070204026Humsaحمصة

109152513120147Al Muwarraqالمورق

18021000021Tarusaطاروسة
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 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

1,04194961968238801,429Deir Samitدير سامت

3,1012002361861136417104,071Bani Na'imبني نعيم

8802582090159Masafer  Bani Na'im (Khallet Al  Masafer)(خلة المسافر)مسافر بني نعيم 

1,2951802741479155301,910Beit A’wwaبيت عوا

4,34957648133068589805,960Duraدورا

217114511590262Qalqasقلقس

11665511900152Sikkaسكة 

14115501100163Wadi 'Ubeidوادي عبيد

38022000042Birinبيرين

300262004098Al'enالعين

31121200037Tawasطواس

417403712120310549Khursaخرسا

915987080128Tarramaطرامة

734104833012990981Al Fawwar Campمخيم الفوار

3041832123411250436Al Majdالمجد

44133723063Marah al Baqqarمراح البقار

272910558100319Hadab al Fawwarحدب ألفوار

8536213030112Deir al A’sal at Tahtaدير العسل التحتا

1265733030147Wadi ash Shajinaوادي الشاجنة

506293540403170670As Suraالصرة

44044000052Deir Razihدير رازح

59034301002260692Ar Rihiyaالريحية

13546112190168Zifزيف

24412952814180330Deir al A’sal al Fauqaدير العسل الفوقا

343152115149140431Imreishإمريش

29011528046Iskeikإسكيك

9803228270140Al Buweibالبويب
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استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

12000000012Tobaطوبا

666611061096Beit ar Rush at Tahtaبيت الروش التحتا

6613010111092Beit Mirsimبيت مرسم

17811714600207Beit ar Rush al Fauqaبيت الروش الفوقا

22211127101110274Karmaكرمة

406151424012110482Beit 'Amraبيت عمرة

16721215514250240Al Ka’abneh - Om Adaraj (Alzoyedeen)(الزويدين)أم الدرج - الكعابنه 

11004110017Wadi al Kilabوادي الكالب

86342141100129Umm Ashoqhanأم الشقحان

2821292200250350Khallet al Maiyyaخلة المية

583204019086Umm Al Amad (Sahel Wadi Elma)(سهل واد الماء)أم العمد 

7,861447611524151244512010,350Yattaيطا

18311314040206Ar Rifa'iyya and Ad Deiratالرفاعية والديرات 

16319105140193Khashem Adaraj (Al-Hathaleen)(الهذالين)خشم الدرج 

24000000024Khashem al Karemخشم الكرم

143713105260186Kurzaكرزة

370252719186190484Rabudرابود

242161780510325Umm Lasafa and Abu Shabbanأم لصفا وابو شبان

443313127028420647Al Burj and Al Biraالبرج والبيرة

111084222170164Umm al Khairأم الخير

900000009Sadit athalehسدة الثعلة

 1,3825263132101721201,868Al Karmilالكرمل

'19006005030Majd AlBaمجد الباع

6703902250106Qinan Jaberقنان جابر

350134711061Somaraسومرة

4,69234845119712121320406,226Adh Dhahiriyaالظاهرية

500000005Iqtetإقطيط
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Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

500000005Kafr Julكفر جول

101000002Abu Alhanaأبو الحنا 

28064100039At Tuwaniالتواني

45030000048Sosyaسوسيا 

62136113160102An Najadaالنجادة

16002003021Khirbet Deir Shamsخربة دير شمس

300000003Ar Rakeezالركيز

900000009Almefqaraالمفقرة

441313006067Khirbet Shuweikaخربة شويكة

70216510250119A’nab al Kabirعناب الكبير

18010000019Khirbet Asafi (Al Fauqa and Al Tahta)(الفوقا و التحتا)خربة اصفي 

12000000012Al Maq'oraالمقعورة

Shi'b al Batim 41010000042 شعب البطم

10010000011Qawawisقواويس

'3,1372352332201495923404,267As Samuالسموع

300000003Khirbet Alrthemخربة الرظيم

52030000055Edqeqa (Khirbet Tawil ash Shih)(خربة طويل الشيح )إدقيقة 

584202318411560716Ar Ramadinالرماضين

300000003Maghayir al 'Abeedمغاير العبيد

78060000084Khirbet al Fakheitخربة الفخيت

28031000032Khirbet Bir al 'Iddخربة بير العد

13000000013Haribat an Nabiهريبة النبي

29000000029Khirbet Zanutaخربة زنوتة

48030200053Imneizilإمنيزل

300000003Khirbet al Kharabaخربة الخرابة

11020100014Khirbet Ghuwein al Fauqaخربة غوين الفوقا

14011001017Khirbet ar Rahwaخربة الرهوة
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

71057004087A’rab al Fureijatعرب الفريجات

.76,7338,0547,1264,0112,2171,9913,9090104,041Hebron Govمحافظة الخليل

304,59835,66129,39516,8687,3878,69616,271284419,160Total West Bankمجموع الضفة الغربية

5852121159360660Um Al-Nnaser (Al Qaraya al Badawiya)(القرية البدوية)أم النصر 

5,9841,0674782211302715908,066Beit Lahiyaبيت الهيا

3,9334413276862159404,940Beit Hanunبيت حانون

4,14767232433188102605,400Jabalya Campمخيم جباليا

9,9621,99490015618257250013,501Jabalyaجباليا

.24,6114,1952,050493571112535032,567North Gaza Govمحافظة شمال غزة

2,92855410921101262103,760Ash Shati' Campمخيم الشاطىء

27,2987,5613,323637607500429040,355Gazaغزة

1662664573490329Madinat Ezahraمدينة الزهراء

 1,23664829332254401,576Al Mughraqaالمغراقه 

65110411025250744Juhor ad Dikجحر الديك

.32,2798,2153,619818745560528046,764Gaza Govمحافظة غزة

2,6244141676395332403,420An Nuseirat Campمخيم النصيرات

 3,9135943562341043017305,404An Nuseiratالنصيرات

2,0603971442911081702,765Al Bureij Campمخيم البريج

 1,42698813060133701,745Al Bureijالبريج

2,300171215290291810403,127Az Zawaydaالزوايدة

7337171514040934Deir al Balah Campمخيم دير البلح

1,5312691282586101502,064Al Maghazi Campمخيم المغازي

 9118168172603101,134Al Maghaziالمغازي

6,2237844202971224119808,085Deir al Balahدير البلح

364760615280462Al Musaddarالمصدر

9973859792365101,253Wadi as Salqa وادي السلقا

.23,0822,9241,7691,121674161662030,393Deir Al-Balah Govمحافظة دير البلح 
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينتحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation onlyHabitation & WorkWork onlyClosedVacantDesertedUnder PreparationNot Stated

 2017عدد المباني المكتملة حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 38جدول 
Table 38 (Cont.): Number of Completed Buildings by Locality and Utilization of Building, 2017

 التجمع 
استخدام المبنى

Locality

Utilization of Building
المجموع
Total

3,301191287279511413104,254Al Qararaالقرارة

3,58345520115746292904,500Khan Yunis Campمخيم خانيونس

16,0111,9251,5721,579534239569022,429Khan Yunisخانيونس

3,915373352217623920005,158Bani Suheilaبني سهيال

1,05169538020108501,368A’basan al Jadidaعبسان الجديدة  

3,24527123321561821304,246A’basan al Kabiraعبسان الكبيرة

1,32711259347156901,623Khuza'aخزاعة

8353352104955101,089Al Fukhkhariالفخاري

.33,2683,4292,8092,6657903591,347044,667Khan Yunis Govمحافظة خانيونس

Rafah 13,8042,0621,056648393129392018,484 رفح

   Rafah Camp 3,39051425474182561504,485 مخيم رفح

Al-Nnaser 1,22350635510266101,560 النصر 

Al Shokat 2,4517713316785302202,965 الشوكة 

.Rafah Gov 20,8682,7031,506944762221490027,494محافظة رفح

134,10821,46611,7536,0413,5421,4133,5620181,885Total Gaza Stripمجموع قطاع غزة

438,70657,12741,14822,90910,92910,10919,833284601,045Total Palestineمجموع فلسطين

(-): Data is not available. (-): البيانات غير متوفرة.
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

Private Non 

Resident Owner

GovernmentalLocal AuthorityCharitable 

Society

WaqfUNRWAOtherNot 

Stated

*1,078,59837,9787941463651971164210,5331,129,264Palestine*فلسطين

*687,02527,91612311526916285499,976726,143West Bank*الضفة الغربية

83,0241,840767482311540685,431Jeninجنين

15,6362920013004515,977Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية 

49,1102,286143590253751,489Tulkarmطولكرم

105,4073,579581638014255109,322Nablusنابلس

27,66085251212410528,632Qalqiliyaقلقيلية

19,3465963534055720,019Salfitسلفيت

98,0759,9824322115294123306108,699Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

 14,18519600860210214,499Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

*50,6694,11416192703058,14963,290Jerusalem*القدس

59,8871,547835112058661,599Bethlehemبيت لحم

 164,0262,6322251110151428167,186Hebronالخليل

391,57310,062671319635393557403,121Gaza Stripقطاع غزة

72,8009703041642475573,928North Gazaشمال غزة

132,9844,264464192328014274138,070Gazaغزة

57,5281,1765612168758,812Dier Al-Balahدير البلح

79,0182,773170220101710482,105Khan Younisخانيونس

49,24387920360093750,206Rafahرفح

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة * 
.1967الغربية عام 

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

Occupation in1967.

Table 39: Number of Housing Units* by Governorate and Housing Unit Ownership, 2017

2017حسب المحافظة وملكية المسكن، * عدد المساكن: 39جدول 

Governorateالمحافظة 

Housing Unit Ownershipملكية المسكن

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

تحت التشطيبمهجورةخاليةمغلقةللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation Only  Habitation & Work  Work onlyClosedVacantDesertedUnder Preparation

*873,4801,8246,87276,10969,00014,20387,7761,129,264Palestine*فلسطين

*541,9371,4423,92755,52246,14912,17464,992726,143West Bank*الضفة الغربية

66,1623571744,6054,2381,2048,69185,431Jeninجنين

12,45839591,1304391571,69515,977Tubas & Northern Valleysطوباس واألغوار الشمالية 

39,5491422113,0232,6609564,94851,489Tulkarmطولكرم

83,9991443757,9975,7162,5348,557109,322Nablusنابلس

22,90082371,4571,3783032,47528,632Qalqiliyaقلقيلية

15,80186799379763051,83520,019Salfitسلفيت

73,64116253612,97010,1161,04810,226108,699Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة

 9,92748112,0158512421,40514,499Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

 *36,574421,7339,9426,1511,2797,56963,290Jerusalem*القدس

45,4741313363,2975,6891,4545,21861,599Bethlehemبيت لحم

135,4522093768,1497,9352,69212,373167,186Hebronالخليل

331,5433822,94520,58722,8512,02922,784403,121Gaza Stripقطاع غزة

63,393802621,8953,8652004,23373,928North Gazaشمال غزة

111,666801,6606,68910,0169327,027138,070Gazaغزة

48,755622302,8992,8541873,82558,812Dier Al-Balahدير البلح

66,1681084946,7142,8824335,30682,105Khan Younisخانيونس

41,561522992,3903,2342772,39350,206Rafahرفح

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
1967.

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

in1967.

2017حسب المحافظة واستخدام المسكن، * عدد المساكن: 40جدول 
Table 40: Number of Housing Units* by Governorate and Utilization of Housing Unit, 2017  

Governorate المحافظة 

Utilization of Housing Unitاستخدام المسكن

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

Private, Non Resident 

Owner

GovernmentalLocal AuthorityCharitable 

Society

WaqfUNRWAOtherNot Stated

*Palestine*فلسطين

857,1348,565996714911572797,065873,480Habitationللسكن

1,73150918502181,824Habitation and Workللسكن والعمل 

4,7632124730599341,7456,872Work onlyللعمل فقط

59,39515,51234171619012399376,109Closedمغلقة

62,5276,0888124523001386069,000Vacantخالية

11,1582,90614516180414514,203Desertedمهجورة

81,8904,645510265115560787,776Under Preparationتحت التشطيب

1,078,59837,9787941463651971164210,5331,129,264Totalالمجموع

*West Bank*الضفة الغربية

528,7355,93432651149152116,750541,937Habitationللسكن

1,35745816502181,442Habitation and Workللسكن والعمل 

2,0391021711235231,7253,927Work onlyللعمل فقط

42,89311,59420151419011085755,522Closedمغلقة

41,8693,9882518352401345646,149Vacantخالية

9,4672,57512416170394412,174Desertedمهجورة

60,6653,6789161115052664,992Under Preparationتحت التشطيب

687,02527,91612311526916285499,976726,143Totalالمجموع

2017حسب المنطقة واستخدام المسكن وملكية المسكن، * عدد المساكن: 41جدول 
Table 41: Number of  Housing Units* by Region, Utilization of Housing Unit and Housing Unit Ownership, 2017

المنطقة واستخدام المسكن

Housing Unit Ownershipملكية المسكن

Region and Utilization 

of Housing Unit

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

غير مبينأخرىوكالة الغوثوقفهيئة او جمعية خيريةسلطة محليةحكوميخاص، مالك غير مقيمخاص، مالك مقيم
Private, Resident 

Owner

Private, Non Resident 

Owner

GovernmentalLocal AuthorityCharitable 

Society

WaqfUNRWAOtherNot Stated

Gaza Stripقطاع غزة

328,3992,6316723524268315331,543Habitationللسكن

37451020000382Habitation and Workللسكن والعمل 

2,724110301936411202,945Work onlyللعمل فقط

16,5023,9181422001313620,587Closedمغلقة

20,6582,10056617604422,851Vacantخالية

1,69133121010212,029Desertedمهجورة

21,225967501140058122,784Under Preparationتحت التشطيب

391,57310,062671319635393557403,121Totalالمجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية    * 
.1967عام 

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

2017حسب المنطقة واستخدام المسكن وملكية المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 41جدول 
Table 41 (Cont.): Number of  Housing Units* by Region, Utilization of Housing Unit and Housing Unit Ownership, 2017

المنطقة واستخدام المسكن

Housing Unit Ownershipملكية المسكن

Region and Utilization 

of Housing Unit

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

تحت الشطيبمهجورةخاليةمغلقةللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط

Habitation OnlyHabitation & WorkWork OnlyClosedVacantDesertedUnder Preparation

48590592343601Zububaزبوبا

800608357915970Rummanaرمانة

28000190210311Ti'innikتعنك

495607721115606At Taybaالطيبة

21001424146286A’rabbunaعربونة

481316222075644Al Jalamaالجلمة

2,382719445213362,886Silat al Harithiyaسيلة الحارثية

20001101032As Sa'aidaالسعايدة

833152992051411,115A’ninعانين

483104096118657A’rranaعرانة

241021728135324Deir Ghazalaدير غزالة

99620595951681,289Faqqu'aفقوعة

70010008Khirbet Surujخربة سروج

4,357911392202405395,550Al Yamunاليامون

1011053021131Umm ar Rihanأم الريحان

1,41772753071351,673Kafr Danكفر دان

5120001155Khirbet 'Abdallah al Yunisخربة عبد هللا اليونس

     Mashru' Beit Qad (Ash Shamali) 870092011109(الشمالي)مشروع بيت قاد 

53000001164Dhaher al Malihظهر المالح

 1,093825718042011,545Barta'a ash Sharqiyaبرطعة الشرقية

5397212222343648Al A’raqaالعرقة

1200100215Al Jameelatالجميالت

 310002817075430Beit Qad (Al Janubi)(الجنوبي)بيت قاد 

266201231133345Tura al Gharbiyaطورة الغربية

4700210757Tura ash Sharqiyaطورة الشرقية

2682013151014322Al Hashimiyaالهاشمية

18000223054259Nazlat ash Sheikh Zeidنزلة الشيخ زيد

 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: 42جدول 
Table 42: Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of Housing Unit, 2017

 التجمع 
استخدام المسكن

Locality

 Utilization of Housing Unit

المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

تحت الشطيبمهجورةخاليةمغلقةللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط

Habitation OnlyHabitation & WorkWork OnlyClosedVacantDesertedUnder Preparation

1170015045168At Taremالطرم

80000008Khirbet al Muntar al Gharbiyaخربة المنطار الغربية

10,5937451,0398821311,46914,166Jeninجنين

2,226151520612829922,711Jenin Campمخيم جنين

615513943956768Jalbunجلبون

6800430984A’ba (Al Gharbiya)(الغربية)عابا  

80000008Khirbet al Muntar ash Sharqiyaخربة المنطار الشرقية

 31510228513364Kafr Qudكفر قود

1,3959103210931771,735Deir Abu Da'ifدير ابو ضعيف

1,520008784221371,850Birqinبرقين

15710416233213Umm Darأم دار

12901028526189Al Khuljanالخلجان

1001081026136Wad ad Dabi' ('Aba ash Sharqiya)(عابا الشرقية)وادي الضبع 

940045013116Dhaher al A’bedظهر العبد

 257007311267374Zabdaزبدة

3,4012416410182476424,722Ya'badيعبد

6382128479138863Kufeiritكفيرت

7500324589Imreihaإمريحة

Firasin 50010006فراسين

30060009Kherbet Al Hamamخربة الحمام

23230725145313Umm at Tutأم التوت

46400080439587Ash Shuhada (Mothalth Ash Shuhada)(مثلث الشهداء)الشهداء 

5022013424126689Jalqamusجلقموس

624121402034123854Al Mughayyirالمغير

7200141987Al Mutillaالمطلة

3190114162036406Bir al Bashaبير الباشا

29260192031107Tanninتنين 

1800073331Al Hafira (Hafirat Arraba)(حفيرة عرابة)الحفيرة 

 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total
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تقرير المباني- النتائج النهائية  - 2017التعداد العام : PCBS ا

تحت الشطيبمهجورةخاليةمغلقةللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط

Habitation OnlyHabitation & WorkWork OnlyClosedVacantDesertedUnder Preparation

 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

 5,0401652062041058356,411Qabatiyaقباطية

5700040869Ad Damayraالضمايرة

 2,40439157223282573,081Arrabaعرابة

3340012254105Telfitتلفيت

476208361341576Mirkaمركة

3400210441Wadi Du'oqوادي دعوق

6800111475Fahma al Jadidaفحمة الجديدة

 7572220441970914Rabaرابا

4500220049Al Mansuraالمنصورة

5932034513279791Misliyaمسلية

1600160326Al Jarbaالجربا

1,4456882331451442,061AZ Zababidaالزبابدة

632002531141802Fahmaفحمة

19700170651271AZ Zawiyaالزاوية

1,7514420047161502,172Kafr Ra'iكفر راعي

1200020115Al Kufeirالكفير

1762322171317250Sirصير

1,2055046109391161,520A’jjaعجة

434509493321551A’nzaعنزة

1,02601137223971,286Sanurصانور

24300148934308Ar Ramaالرامة

1,74813118253762182,201Meithalunميثلون

1,3127157131221341,664Al Judeidaالجديدة

970011011110Al A’sa’asaالعصاعصة

2540114131143336Al A’ttaraالعطارة

1,194426139331371,470Sirisسيريس

'2,12638975129433112,731Jabaجبع

8796175831441,089Al Fandaqumiyaالفندقومية
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

1,4307238621351971,871Silat adh Dhahrسيلة الظهر

.66,1623571744,6054,2381,2048,69185,431Jenin Govمحافظة جنين 

320001021831390Bardalaبردلة

Ein el Beida'22100811328271عين البيضا

 3800020141Kardalaكردلة

1700000017Khirbet Tell el Himmaخربة تل الحمة

2000002022Ibziqإبزيق

900220114Salhabسلحب

1,6069811538253232,124A’qqabaعقابا

592202440585748Tayasirتياسير

3000000030Al Farisiyaالفارسية

43003001056Al A’qabaالعقبة

6200000062Al Malihالمالح

4,482539460172635955,816Tubasطوباس

Ein El- Hilua'00000000عين الحلوة

1100020215Kashdaكشدة 

60000006Khirbet Yarzaخربة يرزة

23000135222272Ras al Far'aراس الفارعة

1,12371847341171,409El Fara’a Campمخيم الفارعة

2000000121Khirbet ar Ras al Ahmarخربة الراس األحمر

771107817221261,015Wadi al Fara’aوادي الفارعة

2,781141132854233463,557Tammunطمون

3910520754Khirbet A’tufخربة عاطوف

3700000037Al Hadidiyaالحديدية

.12,45839591,1304391571,69515,977Tubas & Northern Valleys  Govمحافظة طوباس واألغوار الشمالية 

64002521891A’kkabaعكابة

2,2342866108412752,734Qaffinقفين

5020053201341629Nazlat 'Isaنزلة عيسى
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Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

325142712284500An Nazla ash Sharqiyaالنزلة الشرقية

 1,01780893781131,272Baqa ash Sharqiyaباقة الشرقية

94008769124An Nazla al Wustaالنزلة الوسطى

21912330267324An Nazla al Gharbiyaالنزلة الغربية

6412172361236800Zeitaزيتا

8210017841258992Seidaصيدا

Illar'1,563449855551001,879عالر

2,19193145175752472,845A’ttilعتيل

2,119123185103563262,804Deir al Ghusunدير الغصون

25323390428329Al Jarushiyaالجاروشية

3110501240Al Masqufaالمسقوفة

1,64631876426601,887Bala’aبلعا

5951022689101796Iktabaإكتابا

1,376111309216791,605Nur Shams Campمخيم نور شمس

2,0771521615914772,405Tulkarm Campمخيم طولكرم

 13,910281799931,4482682,22819,054Tulkarmطولكرم

Izbat Abu Khameish'1000301115عزبة أبو خميش

 1,7135223966441942,263Anabtaعنبتا

Izbat al Khilal‘2800200333عزبة الخالل

 9390050623761,094Kafr al Labadكفر اللبد

161001010218201Kafaكفا

4100121045Al Haffasiالحفاصي

Izbat Shufa'301001428258403عزبة شوفة

4133034241457545Raminرامين

9010010629211331,190Far'unفرعون

2621014142537353Shufaشوفة

7000010317100Khirbet Jubaraخربة جبارة

159003343322251Saffarinسفارين
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

1,1644016815221351,508Beit Lidبيت ليد

14200020339204Ar Rasالراس

28820536744400Kafr Surكفر صور

61003152510132Kurكور

253104312639363Kafr Zibadكفر زيباد

6119010244264760Kafr Jammalكفر جمال

3544036334052519Kafr A’bbushكفر عبوش

.39,5491422113,0232,6609564,94851,489Tulkarm Govمحافظة طولكرم

588003315534675Bazzariyaبزارية

8930789641191021,274Burqaبرقة

504106574813638Yasidياصيد

7023054541557885Beit Imrinبيت إمرين

98001001610134Nisf Jubeilنصف جبيل

6880075282627844Sabastiyaسبسطية

1380036215139330Ijnisinyaإجنسنيا

5872017158531737Talluzaطلوزة

3820046181318477An Naquraالناقورة

688015223915788Al Badhanالباذان

6560167296079892Deir Sharafدير شرف

1,942725273871113472,792A’sira ash Shamaliyaعصيرة الشمالية

37300464419446An Nassariyaالنصارية

5570028491667717Zawataزواتا

184007071322296Al 'Aqrabaniyaالعقربانية

453312714529532Qusinقوصين

9021314444431231,260Beit Ibaبيت إيبا

2981073111020413Beit Hasanبيت حسن

3120039381085484Beit Wazanبيت وزن

Ein Beit el Ma Camp'7861063522312874مخيم عين بيت الماء
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

Ein Shibli'6100915480عين شبلي

6801497225125934A’zmutعزموط

35,858252473,7713,2136553,02446,793Nablusنابلس

1,36700619514101,547A’skar Camp (al Qadeem)(القديم)مخيم عسكر

9972195301301,156A’skar Camp (al Jadeed)(الجديد)مخيم عسكر 

5790626364113764Deir al Hatabدير الحطب

729229111452891Sarraصرة

1,248631056691981,635Salimسالم

3,0391412724818633,455Balata Campمخيم بالطة

Iraq Burin'2070112171713267عراق بورين

1,07638697933751,343Tellتل

97030915091971,320Beit Dajanبيت دجن

1,188109421171851,506Rujeibروجيب

602307049101789Kafr Qallilكفر قليل

1550020062183Furush Beit Dajanفروش بيت دجن

4250119481960572Madamaمادما

5836070806997905Burinبورين

3,000161494158763233,681Beit Furikبيت فوريك

5750018241861696A’sira al Qibliyaعصيرة القبلية

1,430204010082991,753A’wartaعورتا

Urif'77702365420109998عوريف

1800000018Khirbet Tanaخربة طانا

306001135343398Odalaأودال

1,4531098206401991,997Huwwaraحوارة

Einabus'5840053452252756عينبوس

16001102029Yanunيانون

2,40739209241824183,369Beitaبيتا

10000001Ar Rajman and Ad Dawaالرجمان والدوا 
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

4981013601648636Zeita Jamma'inزيتا جماعين

1,48819108113381001,857Jamma'inجماعين

4680036912105630Osarinأوصرين

2,02925354691613823,002Aqrabaعقربا

1600100017Za'taraزعترة

1650100022Alttawel and Tall al Khashabaالطويل وتل الخشبة

6937050573996942Yatmaيتما

1,782213151631201792,310Qabalanقبالن

297006302578463Jurishجوريش

1,077311057732091,475Qusraقصرة

670234351367803Talfitتلفيت

52600107544378808As Sawiyaالساوية

5543068271565732Majdal Bani Fadilمجدل بني فاضل

5550029211651672Al Lubban ash Sharqiyaأللبن الشرقية

508013062357625Qaryutقريوت

13820901326188Jaludجالود

72003103694A’mmuriyaعمورية

5440051049107715Dumaدوما

60000017Khirbet Sarraخربة صرة

.83,9991443757,9975,7162,5348,557109,322Nablus Govمحافظة نابلس

1560012264180Falamyaفالمية

655008144795882Kafr Qaddumكفر قدوم

497005641161629Jitجيت

410003211267522Baqat al Hatabباقة الحطب

568014653235687Hajjaحجة

73322285044814Jayyusجيوس

14300212423193Khirbet Sirخربة صير

2100000021A’rab ar Ramadin ash Shamaliعرب الرماضين الشمالي
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

16700175840237Fara’taفرعتا

5653042111880719Immatinإماتين

234202017336312Al Funduqالفندق

10,54750278581,013761,34213,913Qalqiliyaقلقيلية

30600525419359An Nabi Elyasالنبي إلياس

23020711638294Kafr Laqifكفر القف

3000400034A’rab Abu Fardaعرب أبو فردة

Izbat at Tabib'5100012054عزبة الطبيب

473212260459621Jinsafutجنصافوط

1,819123743813672,026A’zzunعزون

6200130167A’rab ar Ramadin al Janubiعرب الرماضين الجنوبي

Isla'2210040214241عسلة

30000003Arab Al-Khoulehعرب الخوله

3300010034Wadi ar Rashaوادي الرشا

1,53172914381531,835Hablaحبلة

930001424113Ras at Tiraراس الطيرة

42400119160505Ras A’tiyaراس عطية

8600021392Ad Daba’aالضبعة

1,040201747171381,261Kafr Thulthكفر ثلث

Izbat Jal'ud'3500011340عزبة جلعود

7100011174Al Mudawwarالمدور

Izbat Salman'184017540201عزبة سلمان

Izbat al Ashqar'103002013109عزبة األشقر

2650010410280Beit Aminبيت أمين

72900625754821Sanniriyaسنيريا

41500213821459A’zzun A’tmaعزون عتمة

.22,90082371,4571,3783032,47528,632Qalqiliya Govمحافظة قلقيلية

77101923526861,011Deir Istiyaدير إستيا
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

1,08491129413671,244Qarawat Bani Hassanقراوة بني حسان

230252729242337Qiraقيرة

810568244161031,066Kifl Harisكفل حارس

50602453614576Mardaمردا

2,1581316124194453252,875Biddyaبديا

7825037371059930Harisحارس

431012492312500Yasufياسوف

504403550358654Mas-haمسحة

235021321830300Iskakaإسكاكا

689205351057816Sartaسرطة

10000001Izbat Abu Adamعزبة أبو آدم

1,29340237123641,478Az Zawiyaالزاوية

2,5091721203150674923,459Salfitسلفيت

54431272039616Rafatرافات

827341884281441,108Bruqinبروقين

3380119101539422Farkhaفرخة

1,19971299431201,453Kafr ad Dikكفر الديك

833127431137701,085Deir Ballutدير بلوط

570014301488Khirbet Qeisخربة قيس

.15,80186799379763051,83520,019Salfit Govمحافظة سلفيت 

729101557236840Qarawat Bani Zeidقراوة بني زيد

508007061068662Mazari' an Nubaniمزارع النوباني

438031464419542Kafr 'Einكفر عين

95522658441171,229Beit Reemaبيت ريما

399019719115532Deir Ghassanaدير غسانة

622211676992818A’ruraعارورة

725306441665877A’bweinعبوين

579035196022811,264Turmusa’yyaترمسعيا
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

3300080022360Al Lubban al Gharbiاللبن الغربي

1,2204524347731921,784Sinjilسنجل

4277027441053568Deir as Sudanدير السودان

6654017328111837Rantisرنتيس

1630010791324316Jilijliyaجلجيليا

29600544140395A’jjulعجول

547009012284735Al Mughayyirالمغير

5180010150102726A’budعابود

11300171014145An Nabi Salihالنبي صالح

847241361431351,141Khirbet Abu Falahخربة أبو فالح

8501677302151,080Rawabiروابي

1371158311166Umm Safaأم صفا

8290032665111321,363Al Mazra'a ash Sharqiyaالمزرعة الشرقية

16700209014210Deir Nidhamدير نظام

5370373191062704A’taraعطارة

9352270914871,191Deir Abu Masha’alدير أبو مشعل

360014211063Jibiyaجيبيا

12800121006156Burhamبرهام

670011501163886Kafr Malikكفر مالك

1,16023608681631,482Shuqbaشقبا

950136070191431,246Kobarكوبر

1,2601158298761,433Qibyaقبيا

1,4832445190751152,220Silwadسلواد

125002316547216Yabrudيبرود

6811358340108885Beitilluبيتللو

23600144020274Shabtinشبتين

310101528017371Jammalaجماال

2,103213138560451873,048Birzeitبيرزيت
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

47001610670Ad Dohaالدوحة

Ein Siniya'2060128221161419عين سينيا

9100121010114Silwad Campمخيم سلواد

92900157192011,297Deir Jarirدير جرير

651013238460786Deir A’mmarدير عمار

406422425335499Deir A’mmar Campمخيم دير عمار

320101831021373Budrusبدرس

480005665666673Abu Shukheidimابو شخيدم

6550115731481421,277Jifnaجفنا

'657401064616119948Dura al Qarدورا القرع

354101984654617At Taybaالطيبة

992022359201371,233Al Mazra’a al Qibliyaالمزرعة القبلية

1,718673912081742,072Al Jalazun Campمخيم الجلزون

500116457867698Abu Qashابو قش

5040536231047625Deir Qaddisدير قديس

1,12611667030861,380Ni'linنعلين

Ein Yabrud'5770037838181311,142عين يبرود

7060112271487847Kharbatha Bani Harithخربثا بني حارث

389003901054492Ras Karkarراس كركر

3381172421786557Surdaصردا

25400231749334Al Janiyaالجانية

3071001615376427Al Midyaالمدية

530002042971816Rammunرمون

1,0151032310641101,271Kafr Ni'maكفر نعمة

46290258113545Bil'inبلعين

50700227991389935Beitinبيتين

Ein Qiniya'13200613018169عين قينيا

166000000166Badiw al Mua’rrajatبدو المعرجات
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

'52400921159614Deir Ibziدير إبزيع

1,0171667526342111,970Deir Dibwanدير دبوان

11,109131923,1062,1291431,30617,998Al Birehالبيرة

Ein A’rik‘367104917469507عين عريك

92131655401611,205Saffaصفا

9,727192262,4832,9121231,64617,136Ramallahرام هللا

4110013511862627Burqaبرقة

1,11911455601451,367Beit 'Ur at Tahtaبيت عور التحتا

5,8291024772881641,0368,616Beituniyaبيتونيا

1,023911041419701,240Al Ama’ri Campمخيم األمعري

23403383062313Qaddura Campمخيم قدورة

6950048456126920Beit Siraبيت سيرا

1,25991458361761,579Kharbatha al Misbahخربثا المصباح

23040147121277Beit 'Ur al Fauqaبيت عور الفوقا

30840234612357At Tiraالطيرة

1,93621112143242082,426Beit Liqyaبيت لقيا

.73,64116253612,97010,1161,04810,226108,699Ramallah & Al Bireh Govمحافظة رام هللا والبيرة

157201181414206Marj Na'jaمرج نعجة

2883055131333Az Zubeidatالزبيدات

56001131273Marj al Ghazalمرج الغزال

5820164135050760Al Jiftlikالجفتلك

3031028134349Fasayilفصايل

945219647112101,312Al A’ujaالعوجا

3671017624124674An Nuwei'maالنويعمة

 Ein ad Duyuk al Fauqa'19120520061306عين الديوك الفوقا

Ein as Sultan Camp'93541356311901,139مخيم عين السلطان

4,3001281,4726541415947,181Jericho (Ariha)أريحا

00000000Deir al Qiltدير القلط
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

1,716210914881952,079Aqbat Jaber Campمخيم عقبة جبر

10000001Deir Hajlaدير حجلة

8600000086An Nabi Musaالنبي موسى

.9,92748112,0158512421,40514,499Jericho & Al Aghwar Govمحافظة أريحا واألغوار

6170432853152561,012Rafatرافات

33601519984360697Mikhmasمخماس

2,008160101105832432,601Qalandiya Campمخيم قلنديا

1630143034038279Qalandiyaقلنديا

38301240343041540Beit Duqquبيت دقو

'765115709271051,055Jabaجبع

5500225193673795Al Judeiraالجديرة

4,15993133,5771,53427672710,595Ar Ram & Dahiyat al Bareedالرام وضاحية البريد

9507361456440761,318Beit A’nanبيت عنان

911017168111131831,403Al Jibالجيب

1,481072685347525223,159Bir Nabalaبير نباال

1770876562265Beit Ijzaبيت إجزا

83314910644321821,247Al Qubeibaالقبيبة

80043959110Kharayib Umm al Lahimخرائب أم اللحم

1,60646011977333002,199Bidduبدو

4903680066An Nabi Samwilالنبي صموئيل

1,41909490240393942,276Hizmaحزما

287013193271033563Beit Hanina al Baladبيت حنينا البلد

1,4540358382451131,812Qatannaقطنة

8001105854531311,107Beit Surikبيت سوريك

415013148104893727Beit Iksaبيت إكسا

4,3892244796478858976,891A’nataعناتا

189020100192Al Ka'abina (Tajammu' Badawi)(تجمع بدوي)الكعابنة 

1,034326704301653062,439Az Za'ayyemالزعيم
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

5,50473501,4051,2881211,2619,936Al 'Eizariyaالعيزرية

3,30061245866321598115,618Abu Disابو ديس

402014414158493A’rab al Jahalin (Salamat)(سالمات)عرب الجهالين 

1,632040321202334732,701As Sawahira ash Sharqiyaالسواحرة الشرقية

681025219127201221,194Ash Sheikh Sa'dالشيخ سعد

J236,574421,7339,9426,1511,2797,56963,290Total Jerusalem J2مجموع القدس 

.*36,574421,7339,9426,1511,2797,56963,290Total Jerusalem Gov*محافظة القدس

569212366447712Al Walajaالولجة

1,0310010111953841,388Battirبتير

2,7572411537083523,608Al 'Ubeidiyaالعبيدية

61612881515728A’yda Campمخيم عايدة

2601930039Khallet an Nu'manخلة النعمان

33220302338398Al A’za Campمخيم العزة

820055211105Al Khasالخاص

1600110624Al Haddadiyaالحدادية

355202451525462Khallet Hamamehخلة حمامة

353023534246472Bir Onahبئر عونة

3,42510382877951164765,147Beit Jalaبيت جاال

9950173116302311,446Dar  Salahدار صالح

1,5256347167351911,974Husanحوسان

31203711335371Wadi Fukinوادي فوكين

 6,295371154691,4852875209,208Bethlehem (Beit Lahm)بيت لحم

3,39714735544152415165,210Beit Sahurبيت ساحور

2,66451738421382763,567Ad Dohaالدوحة

2,423321126301932663,233Al Khadrالخضر

1,891113188112232032,431Ad Duheisha Campمخيم الدهيشة

1,4771076105352561,950Hindaza and Bureida’aهندازة وبريضعة

85911126020371111,110Ash Shawawraالشواورة
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

1,108009260711461,477Artasإرطاس

1,7371938303231652,276Nahhalinنحالين

313003765116423Beit Ta'mirبيت تعمر

130008141332197Khallet al Louzaخلة اللوزة

’20900837023277Al Jabaالجبعة

1,5387107412067971,913Za'taraزعترة

211001061317257Al Fureidisالفريديس

1,3564352163382831,899Jannatah (Badd Falouh)(بد فلوح)جناتا 

2500610032Khallet al Ballutaخلة البلوطه

3733167172088569Wadi Rahhalوادي رحال

24005011646Jub adh Dhibجب الذيب 

2900704040Khallet Sakariyaخلة سكاريا

1060020114123Khallet al Haddadخلة الحداد

20300102129245Al Ma’saraالمعصرة

1740071037201Wadi an Nisوادي النيص

38420448924471Khirbet ad Deirخربة الدير

34200516197461Jurat ash Sham'aجورة الشمعة

1900000019Khallet A’fanaخلة عفانة

18200100122215Marah Ma'allaمراح معال

470001001067Al Halqumالحلقوم

20200118310234Umm Salamunaأم سلمونة

920028016118Al Manshiyaالمنشية

'1,649533614629991,967Tuquتقوع

271001512225325Marah Rabahمراح رباح

2700121031Wadi  Immhamidوادي امحيميد

'2600020129Khirbet Tuquخربة تقوع

2,544113116138712753,158Beit Fajjarبيت فجار

227101181613276Al Maniyaالمنيا
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

970111812120Kisanكيسان

4290040412416550A’rab ar Rashayidaعرب الرشايدة

.45,4741313363,2975,6891,4545,21861,599Bethlehem Govمحافظة بيت لحم   

8000011789Khirbet ad Deirخربة الدير

3,482511124260434364,361Surifصوريف

1,815538412213962,138Al A’rrub Campمخيم العروب

3,28625441252861232584,147Beit Ummarبيت أمر

6700800479Jalaجاال

18400010210206Hittaحتا

36200204609437Shuyukh al A’rrubشيوخ العروب

1,86114499729982,139Kharasخاراس

1400021118Umm al Butmأم البطم

 900020112Hamrushحمروش

1,16624444721871,371Nubaنوبا

235001521712290Kuzibaكوازيبا

2,82704130115292923,397Beit Ulaبيت أوال

3,7651244402421293804,981Sa'irسعير

00000033Khirbet Jamruraخربة جمرورة

5,4811231478334545886,978Halhulحلحول

2,3192975118572712,851Ash Shuyukhالشيوخ

3,89612351491481025094,851Tarqumiyaترقوميا

1,5711141132711,700Beit Kahilبيت كاحل

316001632841413Beit E’inunبيت عينون

210001912127269Qla’a Zetaقالع زيتا

4,943151075171822865,582Idhnaإذنا

3700511650Wadi ar Rimوادي الريم

2900190140Subaسوبا

2500502436Qinan an Namirقنان النمر
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 2017حسب التجمع واستخدام المسكن، * عدد المساكن: (تابع) 42جدول 
Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

3,0403240277422213,625Taffuhتفوح

22000712125265Beit Maqdumبيت مقدوم

300000391020369El Kaumألكوم

27400520715348Al Bouaierah (Al Baqa’a)(البقعة)البويرة 

39,749281173,3523,0708873,89451,097Hebron (Al Khalil)الخليل

26710813117307Al Bouaierah (Aqabat Injeleh)(عقبة انجيلة)البويرة 

53013111636570Khallet Edarخلة  الدار

1100020619Humsaحمصة

160000171328218Al Muwarraqالمورق

2600100330Tarusaطاروسة

1,5934220130251741,948Deir Samitدير سامت

4,46268275260724615,544Bani Na'imبني نعيم

9100572010160Masafer Bani Na'im (Khallet Al   Masafer)(خلة المسافر)مسافر بني نعيم 

1,945711010720922,182Beit A’wwaبيت عوا

7,8681227576418806409,621Duraدورا

30800312510338Qalqasقلقس

1660001895198Sikkaسكة 

1880150114209Wadi 'Ubeidوادي عبيد

4200000042Birinبيرين

31005900494Al'enالعين

4600020654Tawasطواس

686301313041756Khursaخرسا

135105759162Tarramaطرامة

1,487737159141201,761Al Fawwar Campمخيم الفوار

457101551249575Al Majdالمجد

58001172684Marah al Baqqarمراح البقار

440102610877562Hadab al Fawwarحدب ألفوار

1130001907139Deir al A’sal at Tahtaدير العسل التحتا
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Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

180003504192Wadi ash Shajinaوادي الشاجنة

757001279469921As Suraالصرة

6100510471Deir Razihدير رازح

87620339369992Ar Rihiyaالريحية

16900216110198Zifزيف

334114451532432Deir al A’sal al Fauqaدير العسل الفوقا

45400446930543Imreishإمريش

4000062957Iskeikإسكيك

1000022827139Al Buweibالبويب

1200000012Tobaطوبا

910001568120Beit ar Rush at Tahtaبيت الروش التحتا

7400010118103Beit Mirsimبيت مرسم

25700020615298Beit ar Rush al Fauqaبيت الروش الفوقا

31300522124365Karmaكرمة

594104101417667Beit A’mraبيت عمرة

183004752133289Al Ka’abneh -Om Adaraj (Alzoyedeen)(الزويدين)أم الدرج - الكعابنه 

1100411017Wadi al Kilabوادي الكالب

100012113120156Umm Ashoqhanأم الشقحان

32040120032377Khallet al Maiyyaخلة المية

6800011030109Umm Al Amad (Sahel Wadi Elma)(سهل واد الماء)أم العمد 

10,715261962528125688712,809Yattaيطا

204001604215Ar Rifa'iyya and Ad Deiratالرفاعية والديرات 

1700010516192Khashem Adaraj (Al-Hathaleen)(الهذالين)خشم الدرج 

2600000026Khashem al Karemخشم الكرم

207108627231Kurzaكرزة

540601933729634Rabudرابود

270001710080377Umm Lasafa and Abu Shabbanأم لصفا وابو شبان

618001752865787Al Burj and Al Biraالبرج والبيرة
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Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

117001022420173Umm al Khairأم الخير

90000009Sadit athalehسدة الثعلة

 1,6100013216212492,028Al Karmilالكرمل

'2100600532Majd AlBaمجد الباع

7500100226113Qinan Jaberقنان جابر

4700481262Somaraسومرة

6,9747102742922375658,359Adh Dhahiriyaالظاهرية

50000005Iqtetإقطيط

60010007Kafr Julكفر جول

00000011Abu Alhanaأبو الحنا 

3300410038At Tuwaniالتواني

4500000045Sosyaسوسيا 

7400611419114An Najadaالنجادة

1700200423Khirbet Deir Shamsخربة دير شمس

30000003Ar Rakeezالركيز

90000009Almefqaraالمفقرة

480013001071Khirbet Shuweikaخربة شويكة

850072036130A’nab al Kabirعناب الكبير

1800000018Khirbet Asafi (Al Fauqa and Al Tahta)(الفوقا و التحتا)خربة اصفي 

1200000012Al Maq'oraالمقعورة

Shi'b al Batim 4100000041شعب البطم

1000000010Qawawisقواويس

'4,66131289173623215,510As Samuالسموع

30000003Khirbet Alrthemخربة الرظيم

5200000052Edqeqa (Khirbet Tawil ash Shih)(خربة طويل الشيح )إدقيقة 

75020311012140945Ar Ramadinالرماضين

30000003Maghayir al 'Abeedمغاير العبيد

7800000078Khirbet al Fakheitخربة الفخيت
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Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

2800100029Khirbet Bir al 'Iddخربة بير العد

1300000013Haribat an Nabiهريبة النبي

2900000029Khirbet Zanutaخربة زنوتة

4900020051Imneizilإمنيزل

30000003Khirbet al Kharabaخربة الخرابة

1100010012Khirbet Ghuwein al Fauqaخربة غوين الفوقا

1400000115Khirbet ar Rahwaخربة الرهوة

8200700796A’rab al Fureijatعرب الفريجات

.135,4522093768,1497,9352,69212,373167,186Hebron Govمحافظة الخليل

*541,9371,4423,92755,52246,14912,17464,992726,143Total West Bank*مجموع الضفة الغربية

796002048337904Um Al-Nnaser (Al Qaraya al Badawiya)(القرية البدوية)أم النصر 

15,6361484647761451,10718,294Beit Lahiyaبيت الهيا

8,4592425178412324589,588Beit Hanunبيت حانون

8,315645100554213349,375Jabalya Campمخيم جباليا

30,187361089502,090992,29735,767Jabalyaجباليا

 63,393802621,8953,8652004,23373,928North Gaza Governorateمحافظة شمال غزة

7,22688186538294238,418Ash Shati' Campمخيم الشاطىء

100,729621,6456,0239,2488626,006124,575Gazaغزة

97463334152121011,582Madinat Ezahraمدينة الزهراء

 1,9074410964251212,234Al Mughraqaالمغراقه 

83000371443761,261Juhor ad Dikجحر الديك

111,666801,6606,68910,0169327,027138,070Gaza Governorateمحافظة غزة

5,720626283343362366,650An Nuseirat Campمخيم النصيرات

 9,968385717503341,12512,435An Nuseiratالنصيرات

4,985128128320112425,706Al Bureij Campمخيم البريج

 2,76301975234142493,354Al Bureijالبريج

4,170415574111204535,347Az Zawaydaالزوايدة

1,2445065210311,366Deir al Balah Campمخيم دير البلح
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Table 42 (Cont.): Number of  Housing Units* by Locality and Utilization of of Housing Unit, 2017

 التجمع 
Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Locality
المجموع
Total

3,284414104333101533,902Al Maghazi Campمخيم المغازي

 1,710184721511502,132Al Maghaziالمغازي

13,1742654796703531,05515,861Deir al Balahدير البلح

48401635215543Al Musaddarالمصدر

1,253101043661161,516Wadi as Salqa وادي السلقا

.48,755622302,8992,8541873,82558,812Dier Al-Balah Govمحافظة دير البلح 

5,358122047968163716,324Al Qararaالقرارة

7,4801615534147372978,526Khan Yunis Campمخيم خانيونس

35,813593724,2812,0192862,47445,304Khan Yunisخانيونس

7,451547615239478739,277Bani Suheilaبني سهيال

1,7580416769132632,274A’basan al Jadidaعبسان الجديدة  

4,996529398238105906,266A’basan al Kabiraعبسان الكبيرة

2,2078511888193542,799Khuza'aخزاعة

1,10532122145841,335Al Fukhkhariالفخاري

.66,1681084946,7142,8824335,30682,105Khan Yunis Govمحافظة خانيونس

Rafah 30,502322391,8842,3561701,97237,155 رفح

   Rafah Camp 6,4721555168607681887,573 مخيم رفح

Al-Nnaser 1,575338713981331,948 النصر 

Al Shokat 3,01222251132311003,530 الشوكة 

.41,561522992,3903,2342772,39350,206Rafah Govمحافظة رفح

331,5433822,94520,58722,8512,02922,784403,121Total Gaza Stripمجموع قطاع غزة

*873,4801,8246,87276,10969,00014,20387,7761,129,264Total Palestine*مجموع فلسطين

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * 
1967.

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

in1967.
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Notice for Users 
 

 

1. For mere statistical purposes, Jerusalem Governorate was divided into two parts.  

 Jerusalem (Area J1): includes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 

occupation in 1967. Those parts include the following localities: (Kafr A'qab, Beit 

Hanina, Shu'fat Camp, Shu'fat, Al 'Isawiya, Sheikh Jarrah, Wadi al Joz, Bab as Sahira, 

As Suwwana, At Tur, Jerusalem (Al Quds), Ash Shayyah, Ras al 'Amud, Silwan, Ath 

Thuri, Jabal al Mukabbir, As Sawahira al Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, Sur Bahir, 

Umm Tuba). 
 

 Jerusalem (Area J2): Includes the following localities: (Rafat, Mikhmas, Qalandiya 

Camp, Qalandiya, Beit Duqqu, Jaba', Al Judeira, Ar Ram & Dahiyat al Bareed, Beit 

A'nan, Al Jib, Bir Nabala, Beit Ijza, Al Qubeiba, Kharayib Umm al Lahim, Biddu, An 

Nabi Samwil, Hizma, Beit Hanina al Balad, Qatanna, Beit Surik, Beit Iksa, A'nata, Al 

Ka'abina (Tajammu' Badawi), Az Za'ayyem, Al 'Eizariya, Abu Dis, A'rab al Jahalin 

(Salamat), As Sawahira ash Sharqiya, Ash Sheikh Sa'd).  
 

 

2. Data presented in this report represents West Bank including Jerusalem and Gaza Strip 

unless otherwise stated. 
 

 

3. The percentages in the main findings chapter were calculated on the cases with 

specified characteristics only. 
 
 

4. (-): Data is not available. 
 

5. For more information about the methodology and the data quality of the Population, 

Housing and Establishments Census 2017, please refer to the report entitled 

"Population, Housing and Establishment Census 2017: Census Final Results Summary 

2017" which is available on the link below:     
 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2369.pdf    
 

 

 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2369.pdf
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Introduction 
 

Population, housing and establishment censuses form one of the cornerstones in the 

establishment of a sound statistical system that could serve planning and development.  It is a 

basic requirement for social and economic planning and monitoring.  Most countries conduct 

censuses regularly every ten years to track the major socioeconomic changes in population 

characteristics. The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) conducted the third 

Population, Housing, and Establishment Census (PHC2017) in order to bridge the gap 

between the requirements of local community and governmental and international institutions 

and the reality on the ground in Palestine after the implementation of the first census in 1997 

and the second census in 2007.  In addition, the census represented a legal obligation and a 

developmental and statistical needs. The census is the only opportunity to produce small scale 

estimates for the sake of local government planning and monitoring.  

 

PHC2017 was composed of three main stages; delineation, numbering, and counting.   Listing 

and Numbering the buildings was the second stage of the PHC2017. This stage was a key step 

in conducting the census and ensuring coverage of all targeted units, including housing units, 

households, individuals and establishments. The census of buildings played a dual role; it was 

an organizational stage to prepare for counting households and population, and was a target 

by itself especially considering that the census of buildings includes all public and private 

buildings. The census of the buildings aimed to provide comprehensive and up-to-date data on 

the status of buildings and housing units in Palestine in terms of number, geographic 

distribution, and to identify urban development and the prevailing patterns of construction 

(types of buildings). Moreover, the buildings census aimed to identify the characteristics of 

the buildings with respect to ownership, material of external walls, number of floors, 

utilization of building, number of housing units, and the reasons why such housing units are 

considered closed, vacant, or deserted.  

 

Traditionally the implementation of the census of buildings in conjunction with the population 

census.  In the Palestinian case, the buildings census has an additional feature due to multiple 

supervisory authorities over buildings and building licenses. Municipalities, local councils 

and the Ministry of Local Governments, while UNRWA takes charge of building in the 

refugee camps. The buildings census is the only opportunity to comprehensively review 

changes in the number of buildings and their distribution in Palestine. The buildings census 

implemented by an integrated technological system using geographic information systems 

(GIS) and tablets. 

 

We are pleased to provide this report on the final results of the Buildings and Housing Units 

Census 2017. We hope it will provide the required data for planners, decision makers, 

researchers, and scholars and assist them in designing policies and taking decisions necessary 

for building the homeland. 

 

 

July, 2018 Ola Awad 

President of PCBS / 

Census National Director 
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Chapter One 

 

Terms, Indicators and Classifications  
 

1.1 Terms and Indicators 

The following terms and indicators are defined in accordance with the glossary and guide 

statistical indicators issued by PCBS and certified on the latest international recommendations 

in statistics and consistent with international systems. 
 

Geographical, Administrative and Statistical Divisions 

According to current administrative divisions, Palestine is divided into two geographic 

regions: the Remaining West Bank and Gaza Strip.  

1. West Bank is divided into 11 Governorates (Jenin, Tubas & Northern Valleys, Tulkarm, 

Nablus, Qalqiliya, Salfit, Ramallah & Al-Bireh, Jericho & AlAghwar (Ariha), Jerusalem 

(Al Quds), Bethlehem (Beit Lahm), and Hebron (Al Khalil)).  

2. Gaza Strip is divided into 5 Governorates (North Gaza, Gaza, Deir Al Balah, Khan 

Yunis, Rafah).   
 

Locality: 

A permanently inhabited place, which has an independent municipal administration or             

a permanently inhabited, separated place not included within the formal boundaries of another 

locality and not have an independent administrative authority. 
 

Buildings Census: 

This is the overall process for the collection, classification, processing, analysis, evaluation 

and dissemination of statistical data and provides for the preparation and distribution of the 

buildings by various characteristics of the buildings in the reference period and within certain 

specific geographic area. 
 

Building: 

A building is any independent free-standing structure comprising one or more rooms or other 

spaces, covered by a roof and usually enclosed within external walls or dividing walls that 

extend from the foundations to the roof. However, a building may consist of a roof with 

supports only, that is to say, one without constructed walls; in some cases, a roofless structure 

consisting of a space enclosed by walls may be considered a building. 

 

A building may be used or intended for residential, commercial or industrial purposes or, it 

may therefore be a factory, shop, detached dwelling, residential building, warehouse, and so 

forth, the building may be vacant, closed, deserted, under preparation or under construction. 
 

Housing Unit: 

A housing unit is a separate and independent place (a building or part of a building) intended 

for habitation by a single household, or one not intended for habitation but occupied as 

housing unit by a household at the time of the census. The housing unit may be an occupied 

or vacant, an occupied non-conventional housing unit or any other place occupied as housing 

unit by a household at the time of the census. This category includes housing unit of various 

levels of permanency and acceptability for habitation.  
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The Basic Definitions for the Buildings and Housing Units Characteristics 
 

Building Type: 

It refers to the engineering or the architectural shape of the building, regardless of its 

utilization. A building may be constructed for habitation purposes (e.g., villa, house, 

Building) or for work purposes (e.g., mosques, schools, hospitals, factories, hotels … etc.). Its 

exterior shape classifies the building as follows: 

1. Villa: A separately established building that is usually constructed from clean stone. It 

is constructed for the living of one household and consists of a 2-suite floor or 2 floors 

or more connected through internal stairs. One of the suites is constructed as bedrooms 

whereas the second suite is constructed for reception and involves the kitchen and other 

related services. In general, a villa is surrounded by a garden, regardless of the area of 

this garden, and a wall surrounding its borders. A parking area (garage) is always 

associated with the villa along with clay tile roofing on its upper surface. Another 

building or buildings might be found inside the boundaries of the villa, and is 

considered to belong to it. 

2. House: A building usually established for the residence of one household and 

comprised of one floor. Nevertheless, it may consist of two floors, which together 

represent one apartment only. The house is the typical form of residential buildings 

prevailing in Palestine. 

3. Building: A building comprised of two or more floors, including the ground floor that 

usually involves stores, groceries, garages or apartments. Every floor consists of more 

than one apartment usually constructed for housing purposes. 

4. Tent: It is either made of textile, wool, or hair. It is typically used in the Bedouin 

localities, but it does not undergo listing if it is not occupied. 

5. Marginal/ Caravan/Barracks: It is a separately established building, temporary and 

non-residential building comprised usually of one or more rooms, the main construction 

material of the ceiling and the external walls is made of zinc, tinplate, asbestos, 

reinforced fiber, or a building whose ceiling consists of previous materials, and the main 

construction material of the external walls of cement block and other materials, 

regardless of its utilization and the materials in which the walls are fixed. 

6. Establishment Building: It is a building usually constructed for non-residential 

purposes, e.g., mosques, schools, hospitals, factories, hotels, or a number of stores or 

multi-storey buildings originally intended for the entire work only, such as office 

buildings or commercial markets. 

7. Under Construction Building: It refers to buildings being built, provided that four 

walls or one ceiling are completed, But has not yet reached the completion of its 

external structure and is not ready for Under Preparation work.  

8. Other: Any building whose architecture does not allow classifying it under one of the 

aforementioned types. Examples of this type include cottages, caves, grottos, and booths 

occupied by a tenant during the census. 
 

Buildings by Type are divided into: 

1. Completed Buildings: The buildings that structurally completed including the 

vacant buildings that's good for use. Regardless of whether partially or completely 

constructed or they are used or not. It represents all types of buildings other than 

those being constructed (under construction). Data were collected on this type during 

the Census. 

2. Uncompleted Buildings: A building where construction work is not complete, 

provided the wall and ceiling of at least one storey is completed and it refers to 
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buildings Under Construction only. No data were collected on this type during the 

Census. 

 

Ownership: 

It refers to the sector or party to which the building belongs, to and not to the party operating 

the building. Ownership could be one of the following: 
 
 

1. Private, Resident Owner: This means that the building is owned by an individual, 

group of persons, or legal personality such as institutions or a private sector company or 

establishments regardless of whether this sector is national or international and be a 

residence according to the definition of the residence below. 

2. Private, Non Resident Owner: This means that the building is owned by an individual, 

group of persons, or legal personality such as institutions or a private sector company or 

establishments regardless of whether this sector is national or international and be non-

residence according to the definition of the residence below. 
 

The Residence: 

It is defined in economic, and not legal terms.  The main criterion to determine residence of 

an entity is centre of economic interest.  Persons are considered residents of the country where 

they live for at least one year.  Exceptions to this rule are embassy staff (but for locally 

employed people who are residents of the country where they live), patients who are treated 

abroad and students who live abroad even when their stay exceeds one year. 

 

3. Governmental: This means that the building is owned by the Palestinian National 

Authority (excluding Waqf properties, e.g., mosques, buildings dedicated to charitable 

work, etc.), taking into account that the government buildings rented from individuals 

are considered private. This category does not include buildings belonging to foreign 

governmental entities. 

4. Local Authority: It refers to a building owned by the municipality or village council. 

5. Charitable Societies: (Non- profit organizations) this term refers to the building owned 

by non- profit organizations, (such as sports, clubs, etc.). 

6. Waqf: It refers to the buildings dedicated to charitable work, e.g., mosques and other 

suspended buildings, whether Islamic or Christian. 

7. United Nations Relief and Works Agency (UNRWA): This term refers to the building 

owned by the UNRWA including schools and hospitals belonging to UNRWA not 

rented from other parties. 

8. Other: This refers to buildings to which none of the aforementioned definitions apply or 

to cases in which a building is possessed by more than one of those aforementioned 

entities, or owned by a foreign government or an International organization which 

Includes various United Nations organizations (except for UNRWA), such as 

UNESCO, UNDP and a like, and similar international institutions (such as the 

International Red Cross and the World Bank, the International Monetary Fund ..). 
 

Materials of External Walls: 

The main material used in the construction of external sides of walls could be one of the 

following elements: Cleaned Stone, Stone and Concrete, Concrete, Cement Blocks, Adobe 

Clay, Old Stone, Other.    

1. Cleaned Stone: It is intended to be the building three facades clean stone at least. 

2. Stone and Concrete: It means that the building material for the external walls of the 

building consists of two facades of stone and two facades of Concrete. 

3. Concrete: If the external walls of the building are built of reinforced concrete.  
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4. Cement Blocks: If the external walls of the building are built of Cement Blocks. 

5. Adobe Clay: It is refers to old buildings whose external walls were built of old stone, 

and It is a common construction method in the Jericho and Al Aghwar. 

6. Old Stone: It refers to the material used in old buildings in the old neighborhoods of 

cities and villages. 

8. Other: It is including wood, straw, fabric, hair, zinc, tin, asbestos, etc. 
 

Number of Floors in the Building (Indicator): 

It refers to the number of floors in the building, taking into account that the basement is 

deemed one of the floors if it's not less than 1.5 meters high. Likewise, the roof room is also 

considered as a floor and is counted within the number of housing units if it has other 

belongings such as bath, toilet, and constitute 50% or more of the total surface area of the 

roof.  
 

Utilization of the Building: 

It refers to the way the building is using in listing time counted, regardless of the purpose of 

its construction. The utilization could be one of the following: 

1. Habitation Only: It means that the building was completely used for residential 

purposes only, i.e., normal buildings.  

2. Habitation and Work: It means that some of the houses in the building are used for 

habitation purposes whereas other units are used for work. 

3. Work Only: It means that the building was used for work only, i.e. not occupied by any 

household.  

4. Closed: It means that one household or more occupied the building but it was closed 

during the listing period. This applies as well to buildings used for work purposes but 

found closed during the listing period. 

5. Vacant: It means that the building is not being utilized. Normally, such a building is for 

rent or for sale. 

6. Deserted: A building that has not been used for a long period of time due to being 

unsuitable and requires necessary repairs and maintenance to be suitable for living. 

Deserted also includes buildings that cannot be used by owners as a result of Israeli 

measures. Buildings that are partly destroyed and fall-down are not considered 

buildings. 

7. Under Preparation: A building with fully completed external façade, i.e., the entire 

floors are built, but internal finishing is still underway, including plastering, tiling, and 

installing electric and water networks. The building in this case would not be ready for 

use. 

 

Year of Construction: 

It refers to the year in which the building was built. 
  
Number of Housing Units in the Building (Indicator): 

It represents the number of housing units in the building regardless of whether the housing 

unit is used for habitation purposes or for habitation and work or for work only or closed or 

vacant or deserted or under preparation. 
 

Housing Unit Ownership: 

It refers to the sector or party to which the housing unit belongs, to and not to the party 

operating the housing unit. Ownership could be one of the following: 

1. Private, Resident Owner: This means that the housing unit is owned by an individual, 

group of persons, or legal personality such as institutions or a private sector company or 
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establishments regardless of whether this sector is national or international and be a 

residence according to the definition of the residence which was defined previously.  

2. Private, Non Resident Owner: This means that the housing unit is owned by an 

individual, group of persons, or legal personality such as institutions or a private sector 

company or establishments regardless of whether this sector is national or international 

and be non-residence according to the definition of the residence which was defined 

previously. 

3. Governmental: This means that the housing unit is owned by the Palestinian National 

Authority (excluding Waqf properties, e.g., mosques, buildings dedicated to charitable 

work, etc.), taking into account that the government buildings rented from individuals 

are considered private. This category does not include housing units belonging to 

foreign governmental entities. 

4. Local Authority: It refers to a housing unit owned by the municipality or village 

council. 

5. Charitable Societies (Non- profit organizations): This term refers to the housing unit 

owned by non- profit organizations, (such as sports, clubs, etc.). 

6. Waqf: It refers to the housing units dedicated to charitable work, e.g., mosques and 

other suspended housing units, whether Islamic or Christian. 

7. United Nations Relief and Works Agency (UNRWA): This term refers to the housing 

unit owned by the UNRWA including schools and hospitals belonging to UNRWA not 

rented from other parties. 

8. Other: This refers to housing unit to which none of the aforementioned definitions 

apply or to cases in which a housing unit is possessed by more than one of those 

aforementioned entities, or owned by a foreign government or an International 

organization which Includes various United Nations organizations (except for 

UNRWA), such as UNESCO, UNDP and a like, and similar international institutions 

(such as the International Red Cross and the World Bank, the International Monetary 

Fund ..). 
 

Utilization of the Housing Unit: 

This item was used for all housing units in the buildings comprising housing units, regardless 

of whether these units were used for habitation purposes, or for work purposes, or habitation 

and for work purposes, vacant, closed or deserted or under preparation. Utilization could be 

classified as follows: 

1. Habitation Only: It means that the housing unit is used for residential purposes only. 

2. Habitation and Work: It means that the houses in the building are used for both 

habitation and for work purposes.  It should be noted that the place constructed for work 

purposes only (grocery, factory, or clinic, parts of which are used for residential 

purposes) is considered habitation and work at the same time. 

3. Work Only: It means that the housing unit was completely used for work only, i.e. law 

office, clinic, etc.  

4. Closed: It means that the housing unit was occupied by one household but it was closed 

during the listing period due to the absence of the household living therein.  

5. Vacant: It means the construction of the housing unit is complete but it is not used for 

habitation or for work purposes although it is suitable for such purposes. Normally, such 

a housing unit is for rent or for sale. 

6. Deserted: A housing unit that has not been used for a long time due to being unfit and 

requires basic repairs and maintenance in order to be suitable for living. Also, the 

housing units whose owners cannot use them due to Israeli measures. Note, demolished 

and unsecured housing units are not considered housing units. 



PCBS: PHC 2017 - Final Results - Buildings Report  
    

 

]22[ 

 

7. Under Preparation: A housing unit with fully completed external façade, i.e., the 

entire floors are built, but internal finishing is still underway, including plastering, tiling, 

and installing electric and water networks. The building in this case would not be ready 

for use. 
 

The reason for Closed, Vacant and Deserted: 

The main reasons behind a Closed, Vacant, or Deserted housing unit include: 

1. Deportation and Israeli measurements: A housing unit that is closed or vacant or 

deserted as a result of eviction or expulsion of its inhabitants by Israeli authorities. 

2. The Household Exists outside the country: A housing unit closed or vacant or 

deserted because its inhabitants live outside the country on temporary or permanent 

basis. 

3. The Household Exists elsewhere in the country: A housing unit closed or vacant or 

deserted because its inhabitants live inside the country on temporary or permanent basis. 

4. For rent: A housing unit that is up for rent. 

5. For sale: A housing unit that is up for sale. 

6. For future family uses: A housing unit closed or vacant or deserted because it is will 

be used by the family or one of its members in the future, (for instance: leaving it to 

marry a son in the future, or it is being processed for family use, or in order to reserve it 

for the future). 

7. Other: Reasons not included above, which render a housing unit closed, vacant, or 

deserted temporarily or permanently (for instance: to be demolished despite its validity, 

or to be used for household purposes as a store, or to be in need of rebuilding or repairs 

to become habitable, or for other reasons). 
 

Jerusalem Governorate  

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

 Jerusalem (Area J1): includes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 

occupation in 1967. Those parts include the following localities: (Kafr A'qab, Beit 

Hanina, Shu'fat Camp, Shu'fat, Al 'Isawiya, Sheikh Jarrah, Wadi al Joz, Bab as Sahira, 

As Suwwana, At Tur, Jerusalem (Al Quds), Ash Shayyah, Ras al 'Amud, Silwan, Ath 

Thuri, Jabal al Mukabbir, As Sawahira al Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, Sur Bahir, 

Umm Tuba). 
 

 Jerusalem (Area J2): Includes the following localities: (Rafat, Mikhmas, Qalandiya 

Camp, Qalandiya, Beit Duqqu, Jaba', Al Judeira, Ar Ram & Dahiyat al Bareed, Beit 

A'nan, Al Jib, Bir Nabala, Beit Ijza, Al Qubeiba, Kharayib Umm al Lahim, Biddu, An 

Nabi Samwil, Hizma, Beit Hanina al Balad, Qatanna, Beit Surik, Beit Iksa, A'nata, Al 

Ka'abina (Tajammu' Badawi), Az Za'ayyem, Al 'Eizariya, Abu Dis, A'rab al Jahalin 

(Salamat), As Sawahira ash Sharqiya, Ash Sheikh Sa'd).  
 

1.2 Classifications 
 

Palestinian Localities Guidance, 2017 

The Palestinian Localities Guidance, 2017 was used in the classifications of localities under 

each governorate for the purpose of data dissemination. 
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Chapter Two 

 

Main Findings 
 

This Chapter presents the main findings of the Buildings and Housing Units Census in 

Palestine, which was counted between the period from 16/09/2017 to 31/10/2017.  The 

Census of Buildings and Housing Units aimed to count all existing buildings and their 

components from Housing Units to update the general framework of the buildings and 

housing units according to the latest international recommendations.  Moreover, the Buildings 

Census aimed to identify the characteristics of the buildings with respect to their type, 

ownership, material of external walls, number of floors, Utilization of building, number of 

housing units, and, to identify the characteristics of housing units according to ownership, 

Utilization of housing units and the reasons behind such housing units are considered closed, 

vacant, or deserted as well. 

 

2.1 Timely Development of Buildings and Housing Units Numbers 

There are 609,394 buildings in Palestine (excluding Jerusalem J1), of which 423,291 are in 

the West Bank, and 186,103 in Gaza Strip with percent of increase during the last decade by 

30.6%.  Additionally, the census results showed that there were 1,129,264 housing units in 

Palestine (excluding Jerusalem J1), of which 726,143 are in the West Bank, and 403,121 in 

Gaza Strip with percent of increase during the last decade by 60.9%. (See Tables, 1, 2                 

and 39). 

 
Number of Buildings and Housing Units in Palestine 2007, 2017 (in Thousands) 

 
* For comparison purposes data compared (excluding Jerusalem J1). 

 

2.2 Geographic Distribution of Buildings 

Most of West Bank buildings are located in Hebron governorate, which has 110,490 

buildings, followed by Jenin governorate at 59,284. Tubas & Northern Valleys governorate 

comes last in the number of buildings, with 11,131 buildings. (See Table 2). 
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Number of Buildings in Palestine by Governorate, 2017 (in Thousands) 

 
 

Gaza governorate in Gaza Strip has the largest number of buildings (41,162 buildings) 

followed by Khan Yunis governorate at 44,162. Rafah governorate has the smallest number of 

buildings in Gaza Strip at 21,249  buildings. (See Table 2). 

 

2.3 Geographic Distribution of Completed Buildings 

The number of completed buildings in Palestine totals 601,045 buildings, of which 419,160 

are in the West Bank (69.7%), and 181,885 are in Gaza Strip with (30.3%).  Data showed that 

most of completed buildings in the West Bank are located in Hebron governorate, which has 

104,041 buildings followed by Jenin governorate at 56,797, while Jericho & Al Aghwar 

governorate has 10,681 completed buildings. (See Table 3). 
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In Gaza Strip Results showed that Gaza governorate has the largest number of completed 

buildings at 44,144 followed by Khan Yunis governorate at 44,467 completed buildings and 

Rafah is last with 21,494 completed buildings. (See Table 3). 

 

2.4 Completed Buildings by Type of Building 

64.7% of the completed buildings in Palestine are classified as houses, which represent the 

traditional Palestinian building. The percentage of completed buildings classified as buildings 

is 24.1%. The number of completed buildings that are classified as establishments is 

constitute 7.2%, and there are 2.2% classified as villa of total number of completed buildings 

in Palestine. (See Table 3). 

 
Percentage Distribution of Completed Buildings in Palestine by  

Type of Building, 2017 

 
* Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings. 

 

2.5 Completed buildings by Type of Ownership 

Most of the completed buildings in Palestine (excluding Jerusalem J1) are owned by the 

private sector, and constituting 98.5% of the total number of completed buildings, This 

percentage is divided according to residence of the owner and sector to private/ resident 

owner with 94.6%, in addition to private/ non resident owner with 3.9%. The completed 

governmental buildings constitute 0.6% of the total number of completed buildings in 

Palestine. (See Table 6). 

 
Percentage Distribution of Completed Buildings* in Palestine by Type                                  

of Ownership, 2017 

 
*Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in1967. 
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2.6 Completed Buildings by Material of External Walls 

Cement blocks are mostly used in constructing external walls in most completed buildings 

(57.2%) in Palestine (excluding Jerusalem J1). Cleaned stone is used in constructing the 

external walls of 24.1% of the completed buildings, stone and concrete are used in 

constructing the external walls of 5.9%. (See Table 9). 

 
Number of Completed Buildings* in Palestine by the Material of External Walls,                                 

2017 (in Thousands) 

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

 

2.7 Completed Buildings by Number of Floors 

91.4% of the completed buildings in Palestine have less than four floors.  232,715 buildings 

or 38.1% of the total number of completed buildings have two floors. 224,854 buildings or 

37.9% have one-floor. 12,116 buildings or 15.0% have three floors of the total number of 

completed buildings. (See Table 13). 

 
Number of Completed Buildings in Palestine by Number of Floors, 2017                             

(in Thousands) 
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2.8 Completed Buildings by Utilization of Building 

73.0% of the completed buildings are utilized only for habitation purposes. The percent of 

completed buildings used for habitation and work purposes is 9.5% and 6.9% of the 

completed buildings are used for non-habitation purposes (Work only), while 1.8% of the 

completed buildings are vacant. (See Table 4).  
 

Percentage Distribution of Completed Buildings in Palestine by Utilization                             
of Building, 2017  

 
 

 

2.9 Completed Buildings by Year of Construction 

26.3% of the completed buildings were built during the last decade it's were built between 

2008 and 2017, While, 24.6% of the completed buildings were built between 1998 and 2007, 

However, 18.2% of the completed buildings were built between 1988 and 1997. (See       

Table 15). 
 

Percentage Distribution of Completed Buildings* in Palestine by Year 
 of Construction, 2017 

 
* Does not include, tent, marginal/ caravan/ barracks and other buildings, and excluded those parts of Jerusalem which 

were annexed by Israeli Occupation in1967. 

 

2.10 Completed Buildings by Number of Housing Units in the Building 

49.7% of the completed buildings constitute single housing unit, 20.7% are two housing unit, 

10.0% have three housing unit, 7.2% have no housing unit, and the remaining percentage is 

referring to completed buildings that have four housing unit or more constituted 12.4% of the 

total buildings completed. (See Table 20). 

Habitation Only 
73.0% 

Habitation & Work 
9.5% 

Work Only 
6.9% 

Closed 
3.8% 

Vacant 
1.8% 

Deserted 
1.7% 

Under Preparation 
3.3% 

%2.9 

%8.0 %7.8 

%12.2 

%18.2 

%24.6 
%26.3 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Before 1948 1967-1948 1977-1968 1987-1978 1997-1988 2007-1998 2017-2008 

P
e
rc

e
n

ta
g

e
 

Year of Construction 



PCBS: PHC 2017 - Final Results - Buildings Report  
    

 

]21[ 

 

Number of Completed Buildings in Palestine by Number of Housing Units in                    
the Building, 2017 (in Thousands)  

 
 

2.11 Housing Units by Type of Ownership  

Most of the Housing Units in Palestine (excluding Jerusalem J1) are owned by the private 

sector, the number of such housing units 1,116,576 and constitute 99.8% of the total number 

of housing units, these housing units are distributed according to resident of the owner and 

sector to Private/ Resident Owner with number 7,211,598 or 96.4% of the total number of 

housing units, in addition to Private/ Non Resident Owner with number 31,111  housing units 

or 3.4%.  (See Table 39). 
 

Number of Housing Units* in Palestine by Type of Ownership, 2017  
(in Thousands) 

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

** Other include, local authority, charitable society, waqf, UNRWA, other and not stated. 

 

2.12 Housing Units by Utilization of the Housing Unit 
The number of housing units in the Palestine (excluding Jerusalem J1) is 7,721,264 of which 

77.3% are used for habitation purposes only, 7.8% are under preparation, 6.7% were closed, 

6.1% are vacant housing units. (See Table 40). 
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Percentage Distribution of Housing Units* in Palestine by Utilization of              
Housing Units, 2017  

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

 

Compared with 2007 census results, it is noted that 84.0% of the housing units were used for 

habitation purposes only, 8.1% were vacant housing units, 5.0% were closed housing units, 

1.5% were used for non- habitation (work only) purposes, 0.5% were used for habitation and 

work purposes. (See Table 1). 
 

As for distribution closed, vacant and deserted housing units by governorate, results showed 

that most closed, vacant and deserted housing units in the West Bank are located in Ramallah 

& Al-Bireh governorate, which has 24,734 housing units, followed by Hebron governorate in 

the second place at 18,776 housing units. In contrast, the results indicated that the Tubas & 

Northern Valleys governorate comes last in the number of closed, vacant and deserted 

housing units since it has only 1,726 housing units. (See Table 40). 
 

Number of Closed, Vacant and Deserted Housing Units* in Palestine by Governorate, 
2017 (in Thousands) 

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

 

 

In Gaza Strip results showed that Gaza governorate has the largest number of closed, vacant 

and deserted housing units at 17,637, followed by Khan Yunis governorate at 72,229 housing 

units and Rafah is last with 4,101 housing units. (See Table 40). 
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Chapter Three 

 

Methodology 
 

6.6 Introduction   
Due to the technological development in telecommunication in terms of the exchange of data 

and geographic information systems (GIS), and due to huge growth in the use of tablets  as a 

tool for data collection and dissemination as well; PCBS has decided to implement the 2017 

Population, Housing and Establishment Census using such technology; where this census was 

the first one carried out using such technology to increase the data quality in terms of  

accuracy, comprehensiveness and integration as well. 
 

The use of the technology in this census led to a qualitative leap. All stages of the census were 

carried out using the tablets, in addition to the use of geographic information systems. 

Electronic applications were also developed for each stage of the census, starting with the 

map update stage, the pilot census, demarcation and delineation of enumeration areas stage, 

the Listing and numbering of buildings, housing units and establishments stage, the actual 

population count, and finally the post-enumeration survey. This was contributed to save time 

and efforts, increased data quality, consistency and ease of analysis, and strengthening the 

monitoring of field work.  

 

3.2 Goals of the Buildings and Housing Units Census 

The buildings and housing units census is designed primarily to count all buildings and 

housing units in Palestine in 2017, in order to update the buildings and housing units frame 

based on the international recommendations.  The specific objectives of buildings and 

housing units census are summarized as follows: 

1. To determine the number of buildings by type, type of ownership, the material of 

external walls, number of floors, utilization of building, year of construction and number 

of housing units.  

2. To know the distribution of the number of buildings by the governorate, locality type 

and region. 

3. To know the distribution of the number of housing units according to ownership and 

their utilization.  

4. To know the distribution of the number of housing units as the reason for closed, vacant 

and deserted. 

 

3.3 Coverage of the Buildings and Housing Units Census 

The 2017 census covered all the buildings and housing units in Palestine, whether those 

buildings and housing units were used only for habitation or habitation and work or work only 

or closed or vacant or deserted. 

 

6.4 The Buildings and Housing Units Census Questionnaire  

The census questionnaire for the buildings and housing units was divided into four parts: 

1. Part one: includes identification data, (such as: Governorate Name, Locality Name, and 

Locality Code and Enumeration Area Code).   

2. Part two: provides data for all census buildings, (such as: Building Number in 

Enumeration Area, Name of the Owner of the Building or Building Name and Address, 

Building Municipality Number, Type of Building, Type of Ownership, Material of 

External Walls, Number of Floors, Utilization of Building, Year of Construction, Total 

Number of Housing Unit in Building). 
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3. Part three: provides data for all Housing Units, (such as: Number of Housing Unit the 

Building, Type of Ownership, Utilization of Housing Unit, The reason for Closed, 

Vacant and Deserted Housing Unit). 

4. Part four: provides data for all Housing Units used for habitation or work and 

habitation, (such as: Name of the Head of Household, Number of Household 

Members (Males, Females). 

 

Questionnaire for Jerusalem Governorate 

Because of the particular situation of the Governorate of Jerusalem, especially Area J1, those 

parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967, a different 

methodology for data collection was adopted where paper questionnaire was used. It consisted 

of a short questionnaire for full listing of the households and a long questionnaire applied to a 

sample of 10% of households in Area J1 of the Governorate of Jerusalem. 
 

The short questionnaire that has been relied on to obtain data for buildings and housing units 

included the following questions: 

1. Characteristics of the Building: (Type of Building, Utilization of Building, Number of 

Floors, Total Number of Housing Unit). 

2. Characteristics of Housing Conditions: (Type of Housing Unit, Tenure of the Housing 

Unit, Number of Rooms in the Housing Unit). 

3. Household members: (Relationship to the Head of Household, Sex, Age, Religion, 

Refugee Status for Palestinians, Enrollment in Education, Educational Attainment and 

Marital Status). 

 

3.5 Applications Used in the Buildings and Housing Units Census 

Tablets were used to collect data for the census with special applications designed for this 

purpose supported with the maps of the updated Palestinian enumeration areas for Palestinian 

localities. The applications were designed to match the census questionnaire and were 

supported with logical checks and warning messages for logical data and consistency of the 

data. The key applications included the listing application, designed to full the needs of the 

questionnaire of buildings and housing units, and the establishments questionnaire with their 

logical checks. It was used to list the buildings, housing units and establishments and to 

collect data on their characteristics. 

 

3.6 Fieldwork Operations 

The fieldwork phase for the implementation of Census 2017 includes sequential activities, as 

follows: 
 

6.6.6 Maps Update 

During this phase, maps were fully updated for all Palestinian localities in a separate project 

that spanned the period from mid October 2016 to end February 2017.  All land marks 

(locations of buildings, streets and other land marks) were updated to match reality on the 

ground for all localities whose boundaries were adopted. A special application designed for 

this purpose was downloaded on tablets and operated using the aerial photo of 2016.  The 

application permitted for updating buildings by drawing them in geometric shapes or 

removing them or merging them or any other matter. This phase followed by the digitalizing 

of the census maps using from 2007 based on aerial photo of 2009. They were updated in 

office using aerial photo from 2015.  Additionally a Palestinian Localities Guidance, 2017 

was prepared by a national committee in 2017. The manual was approved by the National 

Committee, Ministry of Local Government and the Council of Ministers. 
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During the maps updating phase, all amendments to the maps were digitalized in office using 

Aerial photos for 2016 and localities were electronically divided into enumeration areas 

according to specific criteria. This allowed for the specification of functions of census teams 

(supervisors, crew leaders and enumerators). Every team was designated an area of activity 

specified on the maps to avoid any overlapping or omission of enumeration areas. The total 

number of enumeration areas in Palestine reached 7,294 being 4,890 in the West Bank and 

2,404 in the Gaza Strip. This phase was completed mid-April 2017. 
 

6.6.8 Training and Appointment 

In preparation to implement the census according to the plan, training sessions were organized 

to cover the technical and field-related topics. The first central training course targeted 83 

trainees from PCBS employees with experience and capacity in implementing censuses and 

field surveys in order to lead the implementation of census in the governorate. The training 

included theoretical lectures and practical training on the use of the applications to enable the 

team to operate the applications in all stages of the census. The training aimed to train trainers 

and lasted for 18 days in the period from 4 – 24 May 2017. 
 

Additionally a special training was held to select supervisors to run the delineation stage; they 

counted 394 trainees and received a 13-day training course. It was organized in eight halls 

nation-wide. The training was conducted by governorate census directors and their assistants 

in addition to a technical team from PCBS staff. 

 

As for listing and numbering of buildings, housing units and establishments stage: a training 

course was organized to target crew leaders (a total of 1,730 trainees) over 13 days from                

19 August to 6 September 2017.  The course was held in 31 halls nationwide and was 

conducted by governorate's census directors, their assistants and a number of supervisors.  
   
6.6.3 Delineation and Demarcation of Enumeration Areas on the Ground 

During this phase, enumeration areas were specified per supervisor on tablets using the 

geographic database uploaded on the application per every enumeration area. Every 

supervisor was designated 25 enumeration areas. The supervisors delineated and demarcated 

the enumeration area on the ground and placed delineation marks on the outer walls of 

buildings within the external boundaries of the enumeration areas. As such, the external 

boundaries of the enumeration areas were matched to the electronic maps uploaded on the 

tablets, taking into account to provide supervisors with certain flexibility to enable them 

modify the starting point or external boundaries of some enumeration areas to ensure that the 

situation on the ground matches the electronic maps uploaded on the tablet. During this phase, 

6,831 (with the exception of Area J1 in Jerusalem Governorate with 463 enumeration areas 

which was updated by using paper maps) were delineated and demarcated covering all 

localities in the West Bank and Gaza Strip. This phase was completed in 21 days spanning the 

period from 15 July 2017 to 7 August 2017. 
 

6.6.4 Listing and Numbering of Buildings, Housing Units and Establishments 

All buildings, housing units and establishments were listed and numbered in the period from 

16 September 2017 to 31 October 2017 by visiting all buildings and placing census numbers 

on their entrances; all housing units within the same building were numbered and main data 

on the characteristics of buildings and housing units were collected to cover their use, number 

of households and the total number of members per household. All establishments in Palestine 

were also numbered and listed to collect data using tablets with an e-application designed for 

the purpose of listing. The application enables the crew leaders to number buildings, housing 

units and establishments and collect data on their characteristics in addition to adding or 
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removing any building when needed. Every crew leader was designated five enumeration 

areas. All numbers written on the entrances of buildings, housing units and establishments are 

matched with the ones on the e-maps and applications. 
 

This process aimed mainly to collect important data on the number of buildings, and their 

characteristics for policy making, additionally, the listing of establishments aimed to collect 

data to configure the structure of the Palestinian economy. This process also aimed to 

facilitate the job of enumerators upon implementation of the population counting. During this 

phase, crew leader handed every household a remainder questionnaire to be filled on the 

morning of 1 December 2017 to count the people who spent the night of the census’s 

reference period (the night between 30
th

 November and 1
st
 December 2017) in the housing 

unit. The questionnaire would be submitted to the enumerator during the actual count phase to 

support the population count and to ensure accuracy and full coverage. During this phase, 

every hotel management was provided with a special questionnaire to count the hotel guests 

on the night of the count and hand the questionnaire to the enumerator during the counting 

phase as well.  Re-interview had been implemented by supervisors in all governorates for 

enumeration areas which was selected proportional to size. 

 

6.7 Data Processing 

Data processing was limited to conduct the final inspection and cleaning of the census 

databases, with the documentation process for the checks occurred on the questionnaire 

topics.  Data cleaning and editing stage was focused on: 
 

1. Auditing skips and range for answer. 

2. Checking the consistency between different census questionnaire questions based on 

logical relationships. 

3. Checking on the basis of relations between certain questions so that a list of non-

identical cases was extracted, reviewed and identified the source of the error case by 

case, and if such errors were immediately modified and corrected based on the source 

of the error. 

  

3.8 Preparation of Results and Dissemination 

As PCBS used modern technology in all phases of the Population, Housing and Establishment 

Census, 2017, this saved time for the implementation, and collection and processing of census 

data. It also ensured higher quality of data and quicker dissemination. Data entered during the 

fieldwork was of better quality since all the application used were supported with logical 

checks to locate errors and send warning messages to supervisors, crew leaders, and 

enumerators to ensure that the accuracy of data collected. Parallel to data collection, the data 

entered were verified centrally and returned to the field for amendment during data collection. 

 

Preliminary results of the census were published in March 2018 after full verification of 

databases to ensure coverage and quality of data.  Furthermore, different indicators were 

compared against the actual data from previous censuses and surveys.  
 

The final results was published after completion of databases and comparisons with previous 

censuses and surveys in both hard and soft copies on the Internet and through computerized 

statistical reports in addition to geographic publication application. 
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Chapter four 

 
Quality 

 

This Chapter deals with and assesses the quality of the data of the Buildings and Housing 

Units Census of 2017. This process is carried out through dealing with the procedures that 

guarantee data accuracy and reduce possible sampling  and non-sampling errors. 

 

4.1 Data quality 

The main goal of the quality control program is to minimize errors and to locate any error that 

takes place so that proper corrective measures may be taken. Without such a system, the 

census data may be full of major errors, which render them unusable. 

 

4.1.1 Sampling Errors 

The sampling errors occur during the sample-based surveys but not in censuses. And these 

errors are easy to measure with the error point estimate also, since it is considered as an error 

in the sample. 
 

4.1.2 Non-Sampling Errors 

The non-sampling errors occur at any stage during the implementation of censuses and 

surveys. Therefore, it is necessary to provide for a data quality control system to ensure 

maximum accuracy. Many of these stages were used during the census planning and 

implementation. 

 

4.2 Quality control procedures 
For best efficiency, a strict procedure were set up to control data quality in all census stages, 

including the preparation stage, data processing, and dissemination in order to achieve the 

required efficiency and accuracy. The control over data quality in the planning stage is highly 

significant since next stages would be based on it. Therefore, each stage had the sufficient 

time and measures that guaranteed high census data quality.  
 

4.2.1 Control Mechanism During the Preparation Stage 

The preparation stage is the most important stage in the census. Several measures were 

provided to ensure high quality of data: 

1. Standard international recommendation for censuses implementation were reviewed 

together with the UN Manual on the Implementation of Population and Housing Census, 

Third Edition. The instructions were followed as regards designing the questionnaires 

and complying with the definitions to facilitate international comparisons and 

comparisons with previous censuses to fulfill the needs of local and international data 

users. 

2. Review of regional and international experiences in IT-supported censuses for the 

purpose of developing tools and methodologies to implement an advanced census. 

3. During this stage, official decision relating to the census were made including a 

resolution relevant to the implementation and a decision to appoint the National Director 

of the Census. Furthermore, consultations were held with all stakeholders and data users 

to identify priorities and reach national consensus on the contents of the census for the 

year 2017. 

4. The variables used for comparison with previous censuses were listed together with new 

variables that lay the foundation of a new era that relies on administrative records for 

updating. 
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5. Several meetings and workshops were held with data users from government agencies 

and national and international organizations to meet their needs as best as possible.  

6. Since the outset, PCBS invited a number of technical missions to upgrade the capacities 

of census teams and develop their technical skills as well as to verify the follow-up of all 

international procedures recommended internationally, it was as follows: 

 In 2016 a technical mission was invited to assess PCBS performance in GIS where 

the decision was taken to implement the census electronically supported by the use of 

geographic information systems.  

 Early 2017, during the preparation of the questionnaires, a technical mission from 

UNFPA and another from ESCWA arrived to ensure that questionnaires’ form and 

content complied with international recommendations. 

 In the first half of 2017, Another GIS technical mission arrived to assess GIS uses 

and prepare a future roadmap for use of GIS in the production of data and not only in 

their dissemination. 

 Another communication technical mission arrived to assess PCBS’s dissemination of 

data and use of social media. It also prepared a roadmap for the dissemination of the 

census data. 

 A technical mission was also invited to analyze PCBS experience in using GIS 

application in the implementation of the census.  
 

 

Expert missions’ reports – especially the report on work methodologies and implementation 

of international recommendations showed that PCBS implemented the census in accordance 

with international recommendations and standards and that measures applied throughout the 

stages of the census reflected the quality of data. 

 
 

7. Tablet applications were developed in concordance with the questionnaires designed to 

facilitate clear collection of data in the field. The applications’ interfaces were made 

user-friendly to enable staff collect data quickly with minimal errors. Proper data entry 

tools were also used to concord with the question including drop down menus/ lists.  

8. Develop automated data editing mechanism consistent with the use of technology in the 

census and uploading the tools for use to clean the data entered into the database and 

ensure they are logic and error free as much as possible. The tool also accelerated 

conclusion of preliminary results prior to finalization of results. 

9. The pilot census was implemented from 19 September 2016 to 10 January 2017 using 

tablets and GIS. It aimed to conclude final recommendations for the execution of the 

Population Housing and Establishments Census 2017. The progress rate and proposed 

timeframe were tested for the implementation of fieldwork using tablets in all stages. 

Human and financial resources needs were assessed as well as the conditions and 

implementation using tablets. The training programs and trainees were appraised and the 

training methods were evaluated. Fieldwork was assessed for the use of tablets in 

conducting the census since the delineation of the enumeration areas up to the 

implementation of the post-enumeration survey. The questionnaires were assessed for 

easy handling using tablets and for the clarity and logic of items; automated editing 

tools for e-applications were tested for all questionnaires. Systems of fieldwork 

management, and field monitoring were also tested. The efficiency of exchange of data 

from the field to the center was assessed. Clarity and coverage of definitions and 

instructions of the documents of the census were also examined. The office codification 

of the establishments questionnaire tested in the field was also assessed the same was 

assessed for the households and housing conditions questionnaire. Efficiency of tablets 
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in field conditions was also tested; an evaluation of the pilot census is made followed by 

making the right procedures according to this evaluation.  

10. At the same time, the Palestinian Localities Guidance, 2017 was also prepared and 

adopted and was used to update the maps, which aimed to create updated geographic 

databases showing all components including buildings, landmarks and roads and others. 

During this period, the enumeration areas were visited to ensure matching of maps and 

aerial photo with the situation in the ground and amendments were introduced where 

necessary. Data was collected and verified to ensure they are of good quality. Later, the 

enumeration areas were divided in office using GIS.  After the delineation phase, field 

visits were organized to demarcate the enumeration areas that will be used during the 

listing and post-enumeration phases. The systems created during the visits to the 

enumeration areas allowed for the demarcation and confirmation of boundaries and the 

starting point of every enumeration area. This phase complements the updating phase 

during which the internal components of the enumeration areas were updated and 

administrative boundaries confirmed taking into account the track of the expansion wall 

and settlements. Upon the completion of the delineation, the geographic database and 

maps were full updated prior to the listing and counting of all localities and enumeration 

areas so that every building, establishment, housing unit, household and individual can 

be reached. 

11. In parallel to these activities, the census organizational structure was prepared for all 

governorates and assessment of staffing was made. Functions and tasks were allocated 

to every administrative level in the organizational structure. Qualifications of field 

workers were drafted and logistic and material needs were assessed for each phase right 

before it is done. 

 

4.2.2 Control Mechanism During the Implementation Stage (Fieldwork Stage) 

To control and monitor fieldwork, a number of measures were taken for full control of the 

electronic and human resources that led to the existence of an integrated monitoring tool, 

which was as follows: 
 

4.2.2.1 Human Resources 

1. A central operation room was established to manage and monitor the fieldwork covering 

all geographic areas to monitor performance and quality of data and to abide by the 

timeframe. The room was chaired by the National. Director of the Census with 

membership of 11 senior officials and the executive director of the census. The purpose 

of the room was to follow up on work instantly and to make timely policy decisions to 

facilitate the execution of the census in all stages. 

2. An organizational structure was set for every governorate identifying the different 

administrative levels starting with the Governorate’s census director and his/her 

assistants then the supervisors then crew leaders and enumerators. Training was 

organized for every administrative level on administrative and technical tasks and on the 

mandate of every level. 

3. A technical sub-operation room was set up to cover different technical topics and to 

verify the data entered, locate errors and report on them to the field. 

4. Upon selection of the teams for every stage, the academic qualifications and experience 

were taken into account; furthermore, attention was given to selecting staff from the 

same locality since they know their area better and can easily locate buildings, 

establishments and households. For the selection of supervisors, preference was given to 

those with previous field experience with PCBS. 
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5. Training plans and programs for all the teams for all stages were prepared beforehand. 

training started with the directors of the census at governorate level and their assistants; 

supervisors came next and they trained the crew leaders. Attention was given to training 

an additional 30% - 50% team members to provide for cases of resignation, dismissal of 

staff and for emergencies in case of weak progress, the training included both a 

theoretical and a practical part. 

6. The teams selected included the trainees with best fieldwork evaluation and who 

successfully passed the final evaluation test of the training. 

7. A field visits program was prepared for on-site follow-up of fieldwork and assess the 

key problems to solve them. The visits also reviewed how data was entered on the            

e-applications and teams’ compliance with the instructions they received during the 

training to ensure good progress. 

8. Mechanisms were prepared to handle cases of non-cooperation by citizens, especially in 

the Jerusalem Governorate and neighboring areas because of Israeli restrictions on the 

residency of Palestinians in the Jerusalem Governorate and its suburbs. The mechanisms 

included field visits by members of the central operation room to handle these cases. 

Different officials and representatives of local authorities and civil society organizations 

participated in the visits to reassure citizens and convince them to cooperate in order to 

minimize non-response. 
 

4.2.2.2 Electronic or Technical Element 

This included systems to obtain high-quality data, including: 
 

First: Tablets and E-applications 

The tablets and e-applications system aimed to ensure easy access of field teams in the areas 

designated to them on the tablets and monitor their work instantly. They included: 

1. Depending on the definitions and reference data to upload the maps of the enumeration 

areas designated to the field teams, together with the aerial photos and geographic layers 

defining the administrative boundaries and the landmarks and buildings layer. 

2. Field teams were prevented from collecting data outside the boundaries of the 

enumeration areas designated to them to avoid any overlapping. Field workers were 

distributed in a manner that allocates an average of 5 crew leaders per supervisor and 5 

enumerators per crew leader.  Every enumerator collets data on around 150 households 

within 15 days. 

3. Geographic locations of field teams were audited before entering into the buildings and 

establishments by saving the geographic coordinates of every building using GPS and 

comparing them to the geographic location registered for the building, as noted during 

the maps updating stage. Crew leaders were prevented from completing their work if 

they exceeded the specified distance. 

4. Global positioning system (GPS) was used for accurate identification of the location of 

field teams to represent them on PCBS central map. i.e. keep tracking of field teams in a 

temporal manner. 

5. Field teams were provided with the possibility of adding and removing buildings on the    

e-maps based on their observation on the ground. 

6. Representation of buildings data on the e-map using specific symbology and different 

colors to enable field teams identify the status of the building (unvisited, incomplete, 

complete, removed, non-census buildings). 

7. Automated editing databases were activated to avoid registration of inconsistency in 

data and to complete all the questions in sequence. The system does not allow for 

moving to the next question before responding to the previous one. The system also 
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displays and hides questions according to the automated editing databases uploaded on 

the system. 

8. Exchange of data between the tablets and the central database at PCBS through 

synchronization.  

9. Keep backup files of data prior to the exchange of data to avoid any loss of data. 

10. Supervisors repeated the interview to collect data on buildings, housing units and 

establishments at random, covering 3% of the units accomplished by the crew leaders in 

each enumeration area during the listing phase.  

 

Second: Monitoring Work in the Field 
 

1. Management of Fieldwork 

The system allows the fieldwork and central office management to review data at both 

individual and collective levels. It produces reports on indicators of daily progress and 

performance through tables, graphs and e-maps. It also produces interactive reports to keep 

the fieldwork supervisors and national director and the central operation room updated with 

the latest progress and problems as they take place. 
 

2. User’s Management System 

Considering the hierarchy of the census, the governorate census director may use this system 

to identify supervisors and follow up on their work and progress; the system also allows for 

monitoring the teams under the supervisors’ responsibility (crew leaders). Furthermore, 

supervisors can monitor crew leaders and enumerators to assess their work and daily progress. 
 

3. Distribution of Work 

Enumeration areas in every governorate were designated to supervisors by the census director 

of the governorate; supervisors then allocated enumeration areas to crew leaders and 

enumerators. With this method, work was distributed with guarantees to fully cover the work 

areas and to avoid any overlapping or omission. 
 

4. Exchange of Data  

To ensure delivery of data to the main server at PCBS headquarters, supervisors, crew leaders 

and enumerators were instructed to send data in successive order through a three-staged data 

collection process.  
 

5. Progress Review 

To control daily progress approval during the delineation stage, the governorate census 

director was requested to review the progress of every supervisor, approve it before sending 

data to the main server. The same applied to the review and approval of work of crew leaders 

and enumerators. And if  governorate census director had any comments on the progress, 

he/she would refer to the field for amendment prior to final approval. 
 

6. GPS Tracking 

 The system enables the governorate census director, supervisor and crew leader to track 

enumerators’ progress in their respective areas either online or offline. It also enables 

them to learn about the daily activity of crew leaders and display the information on             

e-maps. 

 Provide information on specific situations or potential risk including weak GPS signal 

in enumeration areas 

 Provide a real opportunity to control filling of questionnaires within the coverage of 

work of crew leaders in the enumeration area by identifying a certain distance near the 

targeted building. 
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5. Geographic Information System (GIS) 

The system allowed for linking of data collected in the field to the geographic dimension and 

permitted for review of daily progress of enumerators based on performance indicators and 

daily e-reports output through the fieldwork management system.  The system also allowed 

for management of fieldwork by noting deviation from the values of some indicators adopted 

as a reference to monitor the results achieved every day. These include the number of 

building, number of housing units in listing phase compared with maps updating data and 

previous census data. 
 

8. Temporary Administrative Information System 

A special administrative system for human resources was established for the following 

processes: 

 Record data on all temporary workers in the census. 

 Record daily attendance and departure of temporary census workers. 

 Provide information about tablets used by field teams. 

 Ensure timely payment of wages to field workers. 
 

9. Operations Room 

The operations room system (which is part of the fieldwork management system) played a 

key role in monitoring the activities of fieldworkers including supervisors, crew leaders and 

enumerators throughout the stages of data collection, review and editing. It provides decision 

makers in PCBS management with statistical data on the nature of work and level of 

compliance of workers with the plan approved. The operations room system comprised a 

number of reports in the following manner: 

1. Performance assessment indictors, while shedding light on the important indicators to 

provide decision makers with full representation of progress in the field and ensure 

activities are implemented within the required schedule. 

2. Statistical reports on the consistency of data collected in the field. 

 

4.2.3 Control During Data Processing Stage 

Several levels for data processing during the different stages were applied: 
 

4.2.3.1 Data Processing During Fieldwork 

1. The maps uploaded on the applications helped in preventing collection of data outside 

the boundaries of the enumeration areas designated to every fieldwork team to ensure 

avoiding any overlapping. 

2. GPS and GIS were used to avoid duplication and omission of counting units 

(buildings, housing units, households and establishments). 

3. Automated databases editing directly during data collection in all stages to minimize 

errors since the system sends warning messages and error messages to fieldworkers 

requesting either amendment or verification of data. 

4. Data from official documents were used as much as possible. 
 

4.2.3.2 Data Processing after Completion of the Listing Stage 

1. During this phase, final data files were received and scrutinized for all questions and 

variables to ensure they include all of the items required. Shifts and pauses as well as 

links and harmony of questions were also scrutinized in addition to the logic of 

responses. 

2. Errors output report were produced to amend errors in the field. All statements were 

documented.  

 



PCBS: PHC 2017 - Final Results - Buildings Report  
    

 

]47[ 

 

4.3 Assessment of Data Quality 

The assessment of data was based on the following items:  

 

4.3.1 Data Coverage 

In order to have comprehensive coverage for all the buildings and housing units in Palestine, 

an update for localities were conducted and divided into enumeration areas with a clear 

boundary using GIS application that is uploaded on the listing application. Each supervisor 

and crew leader were assigned to work in one enumeration area using GPS, the crew leaders 

visited all the existing building on the map and update any building that is not exist on the 

application (through prepared mechanism) and fulfill the information of the building, housing 

unit and establishment in line with comparison with the buildings in the enumeration area that 

was exist in the census of buildings and housing 2007 database. 
 

4.3.8 Data Comparison and Examination  

The data of the Buildings and Housing Units Census in Palestine of 2017 were compared to 

the previous censuses data of the Buildings and Housing Units. Moreover, inconsistency 

between questions and the internal inconsistency of the data were examined as part of the 

review of logic and completion of the data.  

 

4.3.3 Not Stated Cases 

In some cases the crew leader was not able to have an accurate answer to one of the questions 

or all variables in the questionnaire; due to the absence of official documents or the 

respondent during listing stage and the crew leader visit, whereby these cases were in the 

minimal levels, and the census management treated these cases, while in some cases there 

was insufficient  information to treat those cases and it is mentioned as not stated, the 

following table represent the percentages of not stated for selected variables: 

 
Percentage of Not Stated for Selected Variables, 2017 

 

Variable Percentage of Not stated (%) 

Type of building 0.3 

Utilization of building 0.0 

Type of ownership 0.3 

Material of external walls 0.3 

Year of construction 0.4 

Housing unit ownership 2.1 

 
4.4 Technical Notes About the Data 

The data of the buildings and housing units obtained are accurate and comprehensive. All the 

actions taken at all stages played a role in this field from the preparation stage to the 

completion of the data collection.  It is worth noting that the questionnaire of the Buildings 

and Housing Units Census in Palestine 2017 has a number of new variables and questions in 

comparison with the questionnaire of the Buildings and Housing Units Census 2007, 

including: 
 

1. In the question on the type of building, the item “Caravan/ Barracks” was added to the 

item marginal and became (Marginal/ Caravan/ Barracks), and the item " Under 

Preparation" was deleted and transferred to the question of the utilization of a 

building. 
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2. In the question the type of ownership for buildings the item "Private" has been 

modified to become (Private, Resident Owner), (Private, Non Resident Owner). 

3. In the question about the utilization of a building, the item “Under Preparation” was 

added. 

4. In the housing units data, the item "Under Preparation" was added to the question 

about utilization of the housing unit, as well as a question about the type of ownership 

for housing unit ((Private, Resident owner), (Private, Non Resident Owner), 

Governmental, Local Authority, Charitable Society, Waqf, UNRWA, Other) was 

added. 

 

 
 
 


