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 2019، حزران –هـ 1440، شوال.  

ع الحقوق محفوظة   .جم
  

التالي اس، یرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة    :في حالة االقت
  

ز لإلحصاء الفلسطیني،           ".21"رقم  2019السنو تاب القدس اإلحصائي  .2019الجهاز المر
  .فلسطین - رام هللا 

  

  

ل  ةتم تمو ة الصین الشعب ر من جمهور اعة هذا التقر  ط
  

ع المراسالت توجه إلى   :جم
ز لإلحصاء الفلسطیني   الجهاز المر

  فلسطین -، رام هللا1647. ب.ص
  2982700 2 (970/972): هاتف
 2982710 2 (970/972): فاكس

   1800300300: الرقم المجاني
  diwan@pcbs.gov.ps:  برد إلكتروني

ة   http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترون
  
  
  

  2446: الرقم المرجعي
  

  

  
  

  

ة المحددة في میثاق  الكتابتم إعداد هذا  ار حسب اإلجراءات المع
ة  ة الفلسطین   2006الممارسات لإلحصاءات الرسم
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ر وتقدیر   ش
  

ــع الـذین ســاهموا فــي إخــراج هــذا الكتــاب إلــى حیــز  ر والتقــدیر لجم الشــ ــز لإلحصــاء الفلســطیني  یتقـدم الجهــاز المر
  .  النور

  
تاب القدس االحصـائي السـنو  ـز لإلحصـاء الفلسـطیني، 2019لقد تم إعداد  ـ فنـي مـن الجهـاز المر ـادة فر ق  ،
ل من دولة فلسطین  دعم مالي مشترك بین  ة للجهاز و س ل الرئ تب  2019لعام ) CFG(ومجموعة التمو م ممثلة 

ة لد ج ة النرو     .فلسطین دولة الممثل
  

سیـة للجـهاز  ل الرئ ر والتقدیر إلى أعضـاء مجموعة التمو ل الش ز لإلحصاء الفلسطیني بجز یتقدم الجهاز المر
)CFG ( مة في لعلى مساهمتهم الق   .هذا الكتاب تمو
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  فر العمل
  

 ة   الدائرة الفن
    معن سلحب  مدیر الدائرة

                             یوسف االشقر
    رامي الصروان

    غدیر الحاج علي                     
  

 إعداد المواد  
ات رهام موسى ة عودة  هناء البخار  دمحم شاهین  حسن دو   رى القبج        نها

ر   فاد عمارنه        روان ابو فرحة فداء عبید  حسینرهام   مصطفىایناس   مصعب ابو 
ات صالح دعاء برغوثي     ماسة زدان   آ  نضال عمر        عبیر الشیخ حسن  مرم الخطیب

م منال زن  اسید العارضة ة ابراه ات  اصالة خالد  صف   ایناس الرفاعي        أحمد دو
            

  

 م الخرائط   تصم
  الشعیبيامتثال 

 ي م جراف   تصم
  مصعب ثمینات

  

 تدقی معاییر النشر  
    حنان جناجره

  

 ة  المراجعة األول
  معن سلحب      
   دمحم العمر       
ح          ماهر صب
   ابو غبوش اران      

  

 ة  المراجعة النهائ
ة زدان         عنا

  

   اإلشراف العام 
س الجهاز                   عال عوض         رئ

  



PCBS : 2019كتاب القدس اإلحصائي السنوي  

   

  
  
  

    



PCBS : 2019كتاب القدس اإلحصائي السنوي  

   

  المقدمة
  

ـــز لإلحصـــاء  ـــا، فقـــد أفـــرد الجهـــاز المر ـــة للقـــدس موقعـــًا ورمـــزًا وتارخـــًا وجغراف ـــة والوطن ة والدین اســـ ـــة الس نظـــرًا لألهم
ًا متخصصــًا  ــع  شــؤون الفلســطیني برنامجــًا إحصــائ قــوم هــذا البرنــامج علــى تجم ة فــي  االحصــاءاتالقــدس، حیــث  الرســم

انمختلف المجاالت  فها ومعالجتها ونشرها في  ةالس بها وتصن ة وتبو ة والجغراف ة واإلقتصاد جامع هو  تابواإلجتماع
  . تاب القدس اإلحصائي السنو 

  
التعــاون مــع عــدد  ــة  ــة والثانو ة مــن مصــادرها األول انــات اإلحصــائ ســتند عمــل برنــامج إحصــاءات القــدس علــى جمــع الب
ة ومعالجتها ونشرها،  م منهجیتها العلم انات وتقی ة في مختلف المجاالت، حیث یتم دراسة الب بیر من المؤسسات الوطن

ة حـول ومن خالل هذا البرنـامج نحـاول تـوفیر أكبـر قـدر مـ ـاة المختلفـةن المعلومـات اإلحصـائ فـي محافظـة  مجـاالت الح
ة فــي محافظــة  ــة اإلحصــائ ــة فعالــة فــي المراق ــأداة معلومات القــدس والتغیــرات التــي تطــرأ علیهــا عبــر الــزمن إلســتخدامها 

  . القدس
 

تاب القدس والعشرون الحاد سرنا ان نقدم العدد  ، وذلك رغم التعق االحصائي من  یدات والعوائ العدیدة في السنو
أسره شها المجتمع الفلسطیني  ع ة التي  ة الشاملة عن القدس، خاصة في ظل الظروف الصع انات اإلحصائ   . توفیر الب

  
اإلضافة الى واقع القدس تحت االحتاللستعرض هذا الكتاب  اني واالجتماعي مختلفة حول  احصاءات،  الواقع الس
ات حول  . والجغرافي واالقتصاد عرض أبرز المعط ة االنتهاكاتما  ما فیها االست اإلسرائیل طان في محافظة القدس 
ةومصادرة االراضي  ة المقدس طاقات الهو   . وهدم المنازل ومصادرة 

  
عزز قدرة ة، و ًا هامًا، ومصدرًا وافرًا للمعلومة حول القدس عاصمتنا األبد ل هذا الكتاب مرجعًا إحصائ ش  نأمل أن 

ة على القدسطِ خَ المُ  ادة الفلسطین ة الى تجسید الس احثین في جهودهم الرام ع المهتمین وال   . ط الفلسطیني وجم
  

  
  ،،،وهللا ولي التوفی

  

ران   2019، حز
  عال عوض        

س الجهاز   رئ
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ه   تنو
  

ــن  م ــز لإلحصــاء الفلســطیني و ة المدرجــة فــي هــذا الكتــاب مصــدرها منشــورات الجهــاز المر انــات اإلحصــائ ــع الب جم
ـالرجوع الـى اصـدارات الجهـاز  انات عـن أ موضـوع  ة وجودة الب للقارئ الكرم الحصول على تفاصیل اكثر حول منهج

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

م نفس المتغیر بین الجداول المختلفة، ونجم ذلك عن التقرب ع لق فة في المجام عض االختالفات الطف  .الحظ وجود 
 

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

مة أقل من نصف وحدة  )0(   الق
 ال یوجد )-(

انات غیر متوفرة   (..)   الب
انات غیر متاحة للنشر  (:)   الب
  ال ینطب   (.)
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ـات   قائمـة المحتو
  

  الصفحة    الموضوع
      

م     تقد
  

  
  17  االسرائیلي تحت االحتاللالقدس   :  الفصل األول

      

ان  :الفصل الثاني   23  الس
      

ة  :الفصل الثالث   29  اإلحصاءات الحیو
      

ع   41  الصحة  :الفصل الرا
      

  49  العمل  :الفصل الخامس
      

شة معاییر  :الفصل السادس   59  المع
      

ع م  :الفصل السا   67  التعل
    

  79  الثقافة  :الفصل الثامن
    

  85  مجتمع المعلومات  :الفصل التاسع
    

اني   :الفصل العاشر   89  الم
    

  95  المساكن   :الفصل الحاد عشر
    

  101  األراضي الزراعة واستعماالت  :الفصل الثاني عشر
    

ةو  البیئة  :الفصل الثالث عشر ع   107  المصادر الطب
    

عالفصل    119  من والعدالةألا  :عشر الرا
    

  125  المنشآت  :عشرالخامس الفصل 
    

ات   :عشر السادسالفصل  ةالحسا   131  القوم
    

عالفصل  ة  :عشر السا اس   135  األسعار واألرقام الق
    

  141  النقل واالتصاالت  :عشر الثامنالفصل 
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  147  اإلنشاءات  :عشر التاسعالفصل 
    

  151  الصناعة  :العشرون الفصل  
    

احة  :الحاد والعشرون الفصل    155  الس
    

  161  الخدمات  :والعشرون  الثانيالفصل 
    

ة  :والعشرون  الثالثالفصل    165  التجارة الداخل
    

عالفصل  ة  :والعشرون  الرا  169  المرصودة التجارة الخارج
    

ة  :والعشرون  الخامسالفصل   173  االنتهاكات اإلسرائیل

طان ومصادرة األراضي 1.25     175  االست
ة 2.25   ة المقدس طاقات الهو   180  مصادرة 
عاد 3.25     182  االعتقال واال
  183  الشهداء 4.25  
  184   هدم المنازل 5.25  
ارك 6.25     185  المسجد االقصى الم

    

م والمصطلحات  :والعشرون  السادسالفصل   187  المفاه
    

 205  المصادر  
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 مقدمة
أامددد  ندددن ن ا أتددد   وناا تددد   و من نتددد  الم عالمدددّ  نتددد  ّو القدددمد نم عدددّ  اسالمدددّ الدددةنالمّ   لنالمدددّ  توالدددّ ّتلدددف عالّ  ن نلددده   م

 تالدو  وقال ندّ النلدال  صدل     تالدو ولدت  ونعدا  الالدولتي  ولى الق تن ن ّنتبط المال ع ت اللن والّ   القمد.  والاوحالمّ
  ق ل النالةم 0333لعّ   تى  م ال  ول  ن وم  نن ال عع ع  ن العاه   ُ ِعَ تالقمد نن النمن القمالنّ ّي الع ل .  اللة 

 شدا ن حوصدات القدمد ند  ق القدل  دن أندد و و  ح د  مويندت . ومي النوقع الذي ناعدو للالدو ينالدع األند  والحتد اات
 .  أص ئصت  وح و نت نع لنت  و ناة  ول عت  صنمت ّي ويو ينالع نح وقت نغ  ا 

 

     شدداق و وأفددو   ددا  35° 30′ 0″و ″3 ′4° 03نقددع نح ّ ددّ القددمد ولددط التددفّ الغاسالددّ  تددنن أفددو  فددول 
نددن % 1.7ونشددكل مددذم النلدد حّ  2كدد  043وستغددت نلدد حّ نح ّ ددّ القددمد .  شددن قو   31° 53′ 0″و 3″ °40′ 07

حله النقلالن ت ) نينع و  33و  تغ  مم نينع ت نح ّ ّ القمد .  نن نل حّ ّتلف ن% 3.1نل حّ التفّ الغاسالّ و 
 (.  2371اقماا ّ لتنعمام الع   لتلك ن والنل  ن والنعش ت 

 

ن   أف  عقفّ نقدع ّدي  د ن التدو ة    ن لف  البحا    ع 121نقع   تى عقفّ ّي نح ّ ّ القمد ّي الفوا وب انف ع 
   دن  111 ن  ّي   ت النقمد ّنعن دا قتعدّ ماووم   تدى عقفدّ والندي نانفدع .   ن لف  البحا   173ب انف ع " لتوان"

 .    ن لف  البحا 122لف  البحا  ّي ح ن  أف  عقفّ نقع ّي الحا  الشا ف واانف  و 
 

 أسماء القدس عبر التاريخ
لن ت القمد   صنّ ّتلف ن بعشاات األلن ء الني اقناعت بألن ء ال ع ة  و الغ اة  والني  عم النعااتت   ن  ن  ن لتد  
نن النملوقت ن  العفالو الن ا خ لماالالو  مذم األلدن ء وامت ّدي و د ئس ولديةت  م دمة ّدي نأنتدف  عحد ء العد ل   ومدذا 

تددد  نددن أدددةل األلددن ء ال عع عالددّ والف الدددالّ وال وع عالددّ والاون عالدددّ نأنتدددف الحتدد اات  تدددى القددمد كندد   ن صددااع ؤكددم 
الذي مو القمد ّي  صاع  الح تدا  مدذا " حصن   ود"ّنعذ لنّ آقف لعو ن   ع ء   واإللةنالّ لتذم النم عّ النقملّ

ماف كنوقدع وحتد اة اقل  الذي لو نن الاع ن النن   ن  ل  العداف الند ا خ لدو ن دالةو ندن ح د  كوعدو نوقعد و بندم  اقلدنت
 . ل   الت و إوحنى ك

 

 :برز األسماء التي سميت بها القدسومن أ
 .علبّ للى ال  ول  ن: حصن   ود .7
 .علبّ للى ال  ول  ن:   ود .2
 .ش ل  اإللو ال عع عي نعع م اللة :  اوش ل  .0
 .ل  كعع عي الععي اللة ا: اوال ل  .4
 .ل  كعع عي والععي اللة ا: ل لال  .3
 .والععي اللة  عي ل  كععا: ش لال  .1
 .علبّ للى الع ي ماوم: نم عّ ماوم .1
 .نم عّ   .1
 .ّي  تم الل م النلال  وام ذكام  ّي اإلعي ل: شتال  .1

 .ّي ال ن ب ت ال عع عالّ القمالنّ: ال اوش ل  .73
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 (.ال اوش ل )ل  لّاعيي نحا ف لةل  ال عع عي ا: ي او ال  .77
الت اوغتالفالددّ  لدن ت ب لتغدّ النصدا ّ والتغدّ مكددذالدن ت لدم  الفاا عددّ ونحا دف لةلد  ال ععد عي ول دن : الد    ندي .72

 .آعذاك
 .  ح   ك عت نحت اقلنعن ا الاون عي 703اقل  األول لإلن اافوا الاون عي مم ا  ن     : ا تال  ك  نو ل ع  .70
 .  ت النقمد .74
 .القمد الشا ف .73

 

االفدددن  نم عدددّ األعتددد ا  نم عدددّ الومالددد ن  : ن دددل الحددد ليلتددد ّّ لتعم دددم ندددن األلدددن ء الندددي حنتنتددد  القدددمد نددد  ق دددل العصدددا 
ل  ن تو    ا   اعنوأال   .  تولنك  عوانلنك  عوا اللة   عوا الغلس  ال اة  ك تّ  اا  عو  يبلني   ّو

 

 القدس تحت االحتالل االسرائيلي
ألااتددي التددفّ الغاسالددّ والنددي نشددكل القددمد يدد ءاو نعتدد  وب لنحم ددم ّددي ال دد نن والعشددا ن نددن  اقحددنةل اقلدداائ تيبع ددم 

ي  ول ليااء ب فل وغ ا شا ي 7111ح  اان      حدوالي ) الشداقالّ نااو لماا  و القتي بت  القدمد  ت للاائ ل صما   ّو
 01حدوالي )لنم عدّ والندي ك عدت نلد حنت  للى الي ء الغاسدي ندن ا  و شاات ال  تونناات األأا  ( لبع ك تو نناات ناسعّ

  و لغددت الشدداقالّ  ونو  ددع التوالددّ اقلدداائ تالّ  تددى لددك ن القددمد نددةم حددل نيتددد األن عددّ الفتلددف عي  (ك تددو نندداا ناسعدد و 
اتدت نعد مع النعتدال  اقلداائ تالّ  وغ امد  ققصد ء اي موا  القواع ن اقامعالّ واغتقت النح    الشدا الّ وال عدوك العاسالدّ  ّو

 .تلتفّ العاسالّ  واأت ع اقا  واللك ن ل  ّّ اشك ل اللتفّ اقلاائ تالّل
 

القدمد  " تمالدّ" ن  اللنى   ن  نولالع حمومّي الاائ ل ح لّ النواصل والعنس اليغااّي نع النمن األأا  ونن ايل أتس  
أل  ددا نلدد حّ نددن   وذلددك  تددى ق  ددمة ا7111ق ددل ح  دداان  نددن  ااتددي التددفّ الغاسالددّ بحددوالي تددعفي ندد  ك عددت  تالددو

  ندد   األا  واألقددل  ددمماو نددن اللددك ن للددى ي عدده النددمن ا ال  نددل   عندد   نكددن لتنينعدد ت الفتلددف عالّ النددي نشددكل   ئقدد 
  أ صّ ّي اقني م الغاسي لتنم عّ كند  حصدل لقدا  التفداون الد ة   ندواد والد لو وس دت عوبد   ح د  النذكوا النواصل

 .ن  نمن ام  ب ل  نل ونشا م  متت 
 

 و ما د و واقالد"ّدي  عد ء حد ا  الدنالف عي الحدالط ب لقدمد لالشدكل  اقحدنةل اقلداائ تي   ل شداع الحمول  نقف األنوا  عم مذا 
ونن دل ذلدك ّدي لال لدّ نصد ماة آقف الدموعن ت ندن " حدمومم "كأط مّ ع  ول  ن  " تمالّ اقحنةل ّي القمدن  اللنى ل

 تددى  ةلددالفا الاإللدداائ تالّ  ت تدد  لتدد ّّ للددى اللال لددّ األنعالددّ و  ااتالنلددنعنوسعدد ء   نحددت ذاائددع وحيددع نأنتفددّ ّتلددف ن
 تمالددّ اقحددنةل ّددي "كدد ن آأامدد  ندد  لحددس بنح ّ ددّ القددمد عن يدّ لق نددّ يددماا التدد  والنولددع لحددموم  الن  دم نددن األااتددي

   قدده اكفدد ونينعدد تنددن الع حالددّ الشددن لالّ والنح ذالددّ لنفدد ا قتعددمال   يددماا التدد  والنولددع  ح دد  ندد  الددنحما  " القددمد
 قدده  ن ددل الدداا  وس اعبدد ق وكفددا( للددك نوا األا )ح دد  العدد ل نينعدد ت بك نتتدد    الدداا  وتدد حالّ ال ا ددم  ااّدد ت  قتعددمال 

 . يماا الت  والنولعوالي ه  نن  الع س نع ال  شؤون اللك ن والتفام  لتتياة أ ا  حموم نعفقّ 
 

ن عددى ال عاللددت اإللدداائ تي القدد عون األل لددي الددذي قمننددو  03/31/7113 وبعددم  ة ددّ  شددا   ندد و نددن اقحددنةل وسندد ا خ
  كعن يددّ اننددمت يددذوام  للددى األالدد   األولددى "القددمد النوحددمة   صددنّ للدداائ ل"الحكونددّ اإللدداائ تالّ والددذي  ددع   تددى  ن 

 . قحنةل القمد العاسالّ
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  ددا قواع عتدد  ونعددمالةنت  اإلماا ددّ " أيالندد ا " فبقددت ّكددي ال ن شددّ  تددى نشدداو ت   ّقددمو تالددو ونددن ويتددّ ع ددا للدداائ ل  
والح قت  لت  بن  الشنل ذلك ينالع ني قت  الشاقالّوالني  مت ّي العت الّ للى ّا  للاائ ل لتفنت  واماانت   تى القمد 

ا  الحق ئس  تى األا  نن  يدل نيد و   شدا الّ اإليدااءات   دم حال ة اللك ن الفتلف ع  ن  ي ممة ّي نشوالو الواقع ّو
 .نن قاااات الشا الّ المولالّ وأ صّ قاااات م ئّ األن  الننحمة ونيتد األنن المولي الشاقالّاإللاائ تالّ والن ع ء القمد 

 
ددي نقددمننت  عصددو  انف قالددّ يع ددف الاابعددّ لعدد    نددّا  نددن األلدد د نغ  ددا الواقددع  7141ّدد لقاااات والنوا  ددس المولالددّ ّو

ندددن القلددد  ال  لددد  ندددن مدددذم اإلنف قالدددّ ينالدددع نن الددد ت اقحدددنةل  30و 41بنويددده النددد من ن  لألااتدددي النحنتدددّ ونح دددا
 .الننن تّ بأ ن ل النمن ا واأةء النع فس واعنت ك  نن اللك ن ونعا   حال نت  لتأفا

                                                      

 8491تجمعات القدس المدمرة عام 
نن   ا  اآل  ا الني عنيت  ن اإلحنةل اإللاائ تي  مو نشا م الشعه واللالفاة  تى األا   ّد لي ء الدذي ند  احنةلدو 

ن  نمن ام ك نةو نن ع حالّ ال عالدّ النحنالدّ والنعد فس الن عالدّ  واللدك ن ّدي  غت  دنت  اللد حقّ ميداوا  7141نن القمد     
ونو ع البد قون  تدى النح ّ د ت الفتلدف عالّ ( القمد)ا الشاقي نن النم عّ عن يّ الحاه ح   النقا ي ء نعت  ّي الشف
  علدنّالدف  11آعدذاك الدذ ن ناكدوا  نة تد   حدوالي   ناللدك ن الفتلدف ع  دمم األأا  والمول العاسالّ والع ل  ح د  القدما 

 .موعن و ( 272,735) كن  نقما األنةك بن  الع مل
 

 عدد السكان والمساحةحسب  8491عام القدس التي طرد أهلها منها محافظة تجمعات  
Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by  

Population and Area
 

 

 التجمع
 تاريخ النزوح

Displaced 
Date 

 السكان عدد

Population 

 (دونم) األرض مساحة

Land Area 
(Dunum) 

Locality 

 Lifta 8,743 2,958 02/02/2991 لفن 

 Bayt Naqquba 2,979 278 02/02/2991   ت عقوب 

 Bayt Thul 4,629 302 02/02/2991   ت  ول

 Qaluniya 4,844 1,056 00/09/2991 ق لوعال 

 Al Qastal 1,446 104 00/09/2991 القلفل

 Dayr Yassin 2,857 708 09/09/2991 م ا ال ل ن

 Nitaf 1,401 46 21/09/2991 عف ف

 Saris 10,699 650 21/09/2991 ل ا د

 Jerusalem (Qatamon) 20,790 69,693 11/09/2991 (القفنون )القمد 

 Bayt Mahsir 16,268 2,784 20/01/2991   ت نحل ا

 Al Jura 4,158 487 22/00/2991 اليوام

 Aqqur 5,522 46 20/00/2991  قوا

 Khirbat al Lawz 4,502 522 20/00/2991 أاسّ التو 

 Sataf 3,775 626 20/00/2991 صف ف
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 عدد السكان والمساحةحسب  8491عام القدس التي طرد أهلها منها محافظة تجمعات : (تابع)
 (Cont.): Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by 

Population and Area
 

 

 التجمع
 تاريخ النزوح

Displaced 
Date 

 السكان عدد

Population 

 (دونم) األرض مساحة

Land Area 
(Dunum) 

Locality 

 Suba 4,102 719 20/00/2991 صوب 

 Maliha 6,828 2,250 21/00/2991 الن لحّ

 Dayr 'Amr 3,072 12 20/00/2991 م ا  ناو

 Khirbat Ism Allah 568 23 20/00/2991 أاسّ ال   

 Kasla 8,004 325 20/00/2991 كلة

 Artuf 403 406 21/00/2991  انوف

 Ayn Karum 15,029 3,689 21/00/2991   ن ك ا 

 Dayr Rafat 13,242 499 21/00/2991 م ا ااّ ت

 Ishwa 5,522 719 21/00/2991 اشوع

 Islin 2,159 302 21/00/2991  لت ن

 Sar'a 4,967 394 21/00/2991 صا ّ

 Al Burayj 19,080 835 29/20/2991 ال ا ع

 Dayr Aban 113009 13901 29/20/2991 م ا  ب ن 

 Dayr Al Hawa 5,907 70 29/20/2991 م ا التوا

 Sufla 2,061 70 29/20/2991 لفتى

 Bayt 'Itab 8,757 626 12/20/2991   ت  ف ه

 Bayt Umm Al Mays 1,013 81 12/20/2991   ت    النالد

 Dayr Al Sheikh 6,781 255 12/20/2991 م ا الش خ

 Jarash 3,518 220 12/20/2991 ياش

 Ras Abu A'mmar 8,342 719 12/20/2991 ااد   و  ن ا

 Kirbat Al Tannur .. .. 12/20/2991 أاسّ النعوا

 Kirbat Al Umur 4,163 313 12/20/2991 أاسّ العنوا

 Al Walaja 17,708 1,914 12/20/2991 الوليّ

 Allar 12,356 510 11/20/2991  ةا

 Al Qabu 3,806 302 11/20/2991 الق و

 Total 272,735 97,949  المجموع
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 السكان



PCBS : السكان                                                                                                   1029كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                   
 

32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS : السكان                                                                                                   1029كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                   

 

 32 

 السكانتوزيع 
 ذ غغغ ا   228,837مغغغن    ،فغغغ كا   441,585 ظغغغيالي 8102العغغغا  منتصغغغ  فغغغي مظافاغغغس القغغغك  المقغغغك  بلغغغد  غغغكك ال غغغ ا   

مغغ  % 15.1مغغ  مومغغيس ال غغ ا  فغغي فل غغ    ي% 9.1ييشغغ ل  غغكك ال غغ ا  فغغي المظافاغغس مغغا ن غبت   ،أنثغ  212,748ي
 .ذ   لكل مائس أنث  701.6بلغت ن بس الون  في مظافاس القك   ما .  الضفس الغ بيسموميس ال  ا  في 

 

 
 

 3102-3102حسب المنطقة، المقدر  للسكان التوزيع النسبي
Percentage Distribution of Estimated Population by Region, 2013-8102

 

 

 فلسطين السنة

Palestine 

 *الضفة الغربية
West Bank* 

 غزة قطاع

Gaza Strip 

 القدس
Jerusalem 

Year 

1022 100 61.5 38.5 9.2 1022 

1022 100 32.2 2..3 9.2 1022 

1022 100 32.2 2..9 9.1 1022 

1023 100 60.9 39.1 9.1 1023 

1023** 100 60.3 39.7 9.1 2017** 

102. 011 30.1 29.. 9.2 2018 

تمثل منتص  العا ، اما  8102، 8102-8102بيانات اال يا   :مالظاس
 0/08/8102-21/00تمثل منتص  ل لس  8102بيانات العا  

Note: Data of Years 2013-2016, 2018 Represent  Mid-

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

 * .Data includes Jerusalem Governorate . القك البيانات تشمل مظافاس * 

تشمل ال  ا  الذ   ت   كه  فعال  في فل    ، يتقك  ات  غكك  البيانات*  *
 .ال  ا  الذ   ل   ت   كه   ل  ضيء نتائج الك ا س البعكيس

** Data includes population counted in Palestine, and also 

includes the uncounted  population estimates according to 
post enumeration survey 
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 3102، منتصف العام عدد السكان في فلسطين حسب المنطقة والجنس
Population in Palestine by Region and Sex Mid -Year, 2018 

 

 المحافظة/المنطقة
 الجنس

 
Sex 

Region/ Governorate كال الجنسين 
Both Sexes 

 ذ ي 
Males 

 اناث
Females 

 Palestine 8542452,0 854,950,8 452,45104 فلسطين

West Bank 1,431,799 1,489,371 2,921,170 *الضفس الغ بيس
* 

  Gaza Strip 953,052 979,791 1,932,843 ق اس غزة

  Jerusalem 212,748 228,837 441,585 القدس
 

 * .Data includes Jerusalem Governorate .القك  تشمل مظافاس البيانات*

 
 3102-3112،3102 حسب المنطقة، في فلسطينعدد السكان 

Population in Palestine by Region, 2007, 2017-2018 
 

Number in Thousand   العكك باألل 

Year 

  Jerusalem                             القدس
 غزة قطاع

Gaza Strip 

 *الغربية الضفة
West 

Bank* 

 فلسطين

Palestine 
 (J2)من قس  السنة

Area (J2) 

 (J1)من قس 
Area (J1) 

 المجموع

Total 

1003 137.0 224.7 361.7 1,395.7 2,323.5 3,719.2 1003 

2017** 154.6 281.2 435.8 1,899.3 2,882.0 4,781.3 1023** 

2018 156.7 284.9 441.6 1,932.8 2,921.2 4,854.0 102. 
 

Note: Data of Years 2007,2018 Represent  Mid-Year, Data of 

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

تمثل منتص  العا ، اما بيانات العا   8102، 8112بيانات اال يا  : مالظاس
 .0/08/8102-21/00 تمثل منتص  ل لس 8102

Data includes Jerusalem Governorate. * 

** Data includes population counted in Palestine, and also 

includes the uncounted  population estimates according to post 

enumeration survey. 

 .القك  تشمل مظافاس البيانات* 
شغغمل ال غغ ا  الغغذ   تغغ   غغكه  فعغغال  فغغي فل غغ   ، يتقغغك  ات  غغكك ال غغ ا  ت البيانااا **  

       .الذ   ل   ت   كه   ل  ضيء نتائج الك ا س البعكيس
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 3102 ،منتصف العام عدد السكان في محافظة القدس حسب التجمع
Population in Jerusalem Governorate by Locality Mid-Year, 2018  

 

 التجمع/ المنطقة
 عدد السكان

Population 
Area  / Locality 

 Jerusalem Governorate 441,585 القدسمحافظة 

  284,926 Area (J1) (J1)منطقة 

  156,659 Area (J2) (J2)منطقة 

 Rafat 2,980 َ اَفات

 Mikhmas 1,381 ِمْخَما 

 Qalandiya Camp 8,448 ُمَخيَّْ  َقَلْنِكَيا

 Qalandiya 580 َقَلْنِكَيا

 Beit Duqqu 1,777 ِب ت ُكقُّي

 ’Jaba 3,973 َوَبعْ 

 Al Judeira 2,669 الُوَكْ َ ة

 Al Ram & Dahiyat al Bareed 16,026 الَ ا  يَضاِظَيس الَب يك

 Beit A ‘nan 4,266 ِب ت َ َنا 

 Al Jib 4,187 الِوْ ب

 Bir Nabala 6,084 ِب   َنَباال

 Beit Ijza 865 ِب ت إْوَزا

 Al Qubeiba 3,928 الُقَبْ َبس

 Kharayib Umm al Lahim 406 َخ اِئب أ ُّ الَلْظ ْ 

ي  Biddu 8,341 ِبكُّ

 An Nabi Samwil 237 الَنِبي َصُميئ ل

 Hizma 7,213 ِظْزما

 Beit Hanina al Balad 1,122 ِب ت َظِن َنا الَبَلك

 Qatanna 7,074 َقَ نَّس

 Beit Surik 4,079 ِب ت ُ يِ يك

 Beit Iksa 1,797 ِب ت إْكَ ا

 A ‘nata 17,145 َ ناَتا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 869 (َتَومُّع َبَكيي )الَكعاِبَنس 

 Az Za'ayyem 6,354 الْزَ يِ  ْ 

 Al ‘Eizariya 21,458 الِعْ َزِ يَّس

 Abu Dis 12,415 ابي ِكي 

 A'rab al Jahalin (Salamat) 1,881 ( المات)  ب الَوَ ال   

 As Sawahira ash Sharqiya 6,287 الَ ياِظَ ة الَشْ ِقيَّس

 Ash Sheikh Sa'd 2,813 الَشْ خ َ ْعك
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 الثالثالفصل 
 

الحيوية ءاتاإلحصا



PCBS : اإلحصاءات الحيوية                                                                  9102كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                            
 

03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS : اإلحصاءات الحيوية                                                                                   9102كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

 

03 
 

 المواليد األحياء والوفيات
الم اا  يش ااا  الاااف  الودحتاا  وتهم ااوش ال وتاا   األاااداو اا ل ال اا اشم  فاامل ا اا  المواليااو والواتااام الم اا    ااا  وقااا   

 .اداو الذيش تهم وش هوت  ال وس الزدقاءألبتانام هذه الوقا   ال  فمل ا أشالف  طينت م  ما 
 

عوام  أللهم   ال وت  الصاودة عش وزادة الواخ ت  الف  طينت  ل –ا  مهااظ  ال وس  الم   يش ب غ عوو المواليو أهتاء
لنفس   الواتام الم    ب غ عووبينما  3,601  م 3,637م3,239م 3,475وع ى ال وال   9332م 9332م 2015م 2014

 . هال  وااة ع ى ال وال  043م 023م 318م 309 عوامألا
 

  4102 -4102ون في الضفة الغربية ومحافظة القدس حسب الجنس، المسجل أحياءالمواليد عدد 
Number of Registered Live Births in the West Bank and Jerusalem Governorate by      

 Sex, 2014-2017 
  

Region/Governorate 
and Sex 

Year   السنة 
 المحافظة والجنس/المنطقة 

9102 9102 9102 9102 

West Bank*     الضفة الغربية* 
Both Sexes             80,544        77,951         69,889          71,710   كال الجنسين 
Males          41,405                 40,293                36,049          36,835  ذ ود 
Females           39,139                 37,658                33,840          34,875  اناث 

Jerusalem*     القدس* 
Both Sexes             3,601        3,637                   3,239             3,475   كال الجنسين 
Males            1,838        1,881                   1,719             1,756  ذ ود 
Females             1,763        1,756                   1,520             1,719  اناث 

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

البتانام  فمل مواليو مهااظ  ال وس مش هم   ال وت  * 
 .ا   الف  طينت 

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

completeness of registration, so the published figure represents only 

registered births. 

 :اتمالحظ

 ناقص أعواو المواليو الم   يش ه ب ال ن   ببه ن ص ا    .0
اك مال    يل المواليوم وبال ال  العوو المنفود تمثل الهاالم 

 .الم     ا  
2. Presented data for years 2016 and 2017 based on statistical tables 

of Population Register. 
اع موم ع ى   9102م 9102لألعوام  البتانام المعدوا . 9

 .مهوث  مش   ل ال  اشاهصا ت   واول 
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 4102-4102، والسنة في محافظة القدس حسب شهر الوالدة *ون المسجل أحياء المواليدعدد 
Number of Registered Live Births* in Jerusalem Governorate by Month of               

Birth and Year, 2014-2017 
 

 شهر الوالدة
 Year السنة

Month of Birth 
2014 2015 2016 2017 

 January        306                    307             296 280  انوش ثان 

 February        284                    287             245 254 فباط

 March        272                    314             304 274 اذاد

 April        261                    309             248 271 نت اش

 May        299                    283             255 280 اتاد

 June        293                    267             277 261 هزيداش

 July        340                    343             311 313  موز

 August        343                    343             318 340 آب

 September        297                    299             270 355 اي ول

 October        323                    298             268 294  فديش اول

 November        290                    282             216 273  فديش ثان 

 December        293                    305             231 280  انوش اول

 Total        3,601                 3,637           3,239            3,475           المجموع
 

 Data includes deaths of Jerusalem governorate * .البتانام  فمل المواليو مش هم   ال وت  الف  طينت  ا  * 

holding Palestinian ID's only. 

 :مالحظات
 ناقص أعواو المواليو الم   يش ه ب ال ن   ببه ن اص اا  اك ماال   ا يل .  0 

 .م الم     ا  المواليوم وبال ال  العوو المنفود تمثل الهاال

Notes: 

1. Declining numbers of registered deaths by year is 

due to lack of completeness of registration, so the 

published figure represents only registered deaths. 

إهصا ت   واول اع موم ع ى  9102م 9102لألعوام  البتانام المعدوا . 9
 .  ل ال  اشمهوث  مش 

2. Presented data for years 2016 and 2017 based on 
statistical tables of Population Register. 
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 4102-4102، الجنسفي الضفة الغربية ومحافظة القدس حسب  المسجلة الوفياتعدد 
Number of Registered Deaths in the West Bank and Jerusalem Governorate by            

Sex, 2014-2017 
 

 سنة الوفاة
 *Jerusalem                            *القدس *West Bank *                الضفة الغربية

Year of 
Death  كال الجنسين

Both Sexes 

 ذ ود
Males 

اناث 
Females 

 كال الجنسين 
Both Sexes 

 ذ ود
Males 

اناث 
Females 

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

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

2016 7,388 3,991 3,397 361 214 147 2016 

2017           7,123              3,767        3,356        341 200 141 2017 

 Data includes deaths of Jerusalem governorate holding * .ا   مش هم   ال وت  الف  طينت  البتانام  فمل واتام مهااظ  ال وس* 
Palestinian ID's only. 

 ااااااواول اع مااااااوم ع ااااااى   9102م 9102لألعااااااوام البتانااااااام  :مالحظةةةةةةة
 .مهوث  مش   ل ال  اشإهصا ت  

Note: Data for years 2016 and 2017 based on statistical 

tables of Population Register. 
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 الزواج والطالق
ع ااوا م هيااث  اا  م  43,515ش  ااا  ا  ااطي 2018ب ااغ عااوو ع ااوو الاازواة الم اا    ااا  المهاااكم الفاادعت  والكن اات  عااام 

ماش م مال ع اوو الازواة الم ا    اا  % 7.4ع اوا  أ  ماا ن اب ه  3,239المهااكم الفادعت  والكن ات  اا  مهااظا  ال اوس 
 .ا  طيش

 

ع اوا م أ  ماا 16,966لإلنااث اا  ا  اطيش  ( ان  51-51)ل ف   العمدي   2018وقو ب غ عوو ع وو الزواة الم     عام 
لانفس الف ا  العمديا  اا   2018أما عوو ع اوو الاازواة لإلنااث عاام  . مش م مل ع وو الزواة ا  ا  طيش% 39.0ن ب ه 

 . ا  مهااظ  ال وس 2018مش م مل ع وو الزواة لعام % 15.1ع وا م أ  ماا ن ب ه 1,357مهااظ  ال وس ا و ب غ 
 

ماش % 4.9أ  ماا ن اب ه .  ع اوا 2,153ل ذ ود ا  ا  اطيش  ( ن  51-51)وح وم ع وو الزواة الم     ل ف   العمدي  
ل ااذ ود لاانفس الف ااا   ع اااوو زواة 110م هيااث  اا ل اااا  مهااظاا  ال ااوس 2018م ماال ع ااوو الااازواة ااا  ا  ااطيش لعاااام 

 .مش م مل ع وو الزواة الم     ا  المهااظ % 3.4م أ  ما ن ب ه العمدي 
 

  2018، عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية في محافظة القدس حسب فئات عمر الزوج والزوجة
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Jerusalem Governorate by 

Age Groups of Groom and Bride, 2018 
 

 فئات عمر 
 الزوج

 المجموع Age Groups of Bride فئات عمر الزوجة
Total 

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

19-15 0 95 14 1 0 0 0 110 15-19 

24-20 9 789 484 32 2 3 0 1,319 20-24 

29-25 2 434 602 187 16 4 2 1,247 25-29 

34-30 0 34 143 109 26 0 4 316 30-34 

39-35 0 2 11 25 24 9 4 75 35-39 

+40 0 3 12 26 48 36 47 172 40+ 

 Total 3,239 22 24 001 081 1,266 1,357 00 المجموع
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  2018-2013، عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية في محافظة القدس حسب فئات عمر الزوج والزوجة
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Jerusalem Governorate by 

Age Groups of Groom and Bride, 2013-2018 
 

 فئات العمر 
 Year السنة

Age Groups  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Groom       الزوج

14-10 - - - - -  10-14 

19-15 135 160 155 161 140 110 15-19 

24-20 1,213 1,211 1,375 1,328 1,386 1,319 20-24 

29-25 1,036 1,008 1,137 1,095 1,214 1,247 25-29 

34-30 280 310 320 328 350 316 30-34 

39-35 95 109 117 123 116 75 35-39 

+40 137 133 159 164 157 172 40+ 

 Total 06403 06010 3,199 06410 2,931 2,896 المجموع

 Bride       الزوجة

14-10 9 10 09 7 01 11 10-14 

19-15 1,404 1,397 04220 1,435 04222 1,357 15-19 

24-20 1,042 1,076 04920 1,198 04111 1,266 20-24 

29-25 275 287 922 346 110 111 25-29 

34-30 87 84 012 107 22 002 30-34 

39-35 35 49 22 55 22 29 35-39 

+40 44 28 22 51 22 22 40+ 

 Total 06403 06010 06033 06410 2,931 2,896 المجموع
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 2018-2008 مختارة، في فلسطين ومحافظاتالمسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية  الزواج عقود
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Palestine and Selected 

Governorates, 2008-2018 
 

 السنة
 Governorate                                                                 المحافظة 

Year  فلسطين
Palestine 

 ناب س
Nablus 

 القدس
Jerusalem 

 الخ يل
Hebron 

 غزة
Gaza 

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 49,930 4,129 06033 8,556 6,944 2016 

9102 47,218 4,130 3,363 8,517 6,281 2017 

9101 43,515 3,839 3,239 8,008 5,477 2018 

 
 

واقع  طالقم هيث    م مهااظ  ال وس  8,509 م ا و ب وم2018أما وقوعام الطالق الم     ا  ا  طيش لعام 
 . مش م مل وقوعام الطالق الم     ا  ا  طيش% 0.7 واقع  أ  ما ن ب ه 595

 
واقع  طالقم أ  ما  750ا  ا  طيش  ( ن  51-51)وقو ب غ عوو وقوعام الطالق الم     ل ذ ود ا  الف   العمدي   

واقع  طالق لنفس الف   العمدي  ا  مهااظ  ال وس أ  ما  11وقو    م . مش م مل وقوعام الطالق% 7.2ن ب ه 
 . مش م مل وقوعام الطالق الم     ا  المهااظ % 1.8ن ب ه 

 
واقع  أ  ما  1,901ا و ب وم ا  ا  طيش  ( ن  51-51)أما عوو وقوعام الطالق لإلناث ا  الف   العمدي  مش  

واقع  طالق لنفس  527مش م مل وقوعام الطالق الم     ا  ا  طيشم و   م ا  مهااظ  ال وس % 22.3ن ب ه 
 .مش م مل وقوعام الطالق ا  المهااظ % 70.7الف   العمدي  أ  ما ن ب ه 
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 2018والمطلقة،  عمر المطلقفئات القدس حسب  محافظةالطالق المسجلة في المحاكم الشرعية في  وقوعات
Registered Divorces in Shariah Courts in Jerusalem Governorate by Age Groups of 

Divorces and Divorcee, 2018 
 

 فئات عمر المطلق
 المجموع Age Groups of Divorcee   فئات عمر المطلقة

Total 
Age Groups of 

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

19-15 - 9 2 0 0 0 0 11 15-19 

24-20 - 84 54 3 1 1 0 143 20-24 

29-25 - 60 83 42 3 2 0 190 25-29 

34-30 - 7 29 36 21 0 0 93 30-34 

39-35 - 1 7 19 11 5 0 43 35-39 

+40 - 1 4 17 15 15 63 115 40+ 

 Total 232 10 40 20 002 023 014 - المجموع
 
 

  2018-2013والمطلقة،  عمر المطلقفئات القدس حسب  محافظةالطالق المسجلة في المحاكم الشرعية في  وقوعات
Registered Divorces in Shariah Courts in Jerusalem Governorate by Age Groups of 

Divorces and Divorcee, 2013-2018 
 

 فئات العمر 
 Year السنة

Age Groups  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Divorces       المطلق

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

19-15 9 23 16 14 12 11 15-19 

24-20 147 172 167 148 166 143 20-24 

29-25 168 174 209 215 187 190 25-29 

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

39-35 39 49 40 38 62 43 35-39 

+40 71 108 88 94 124 115 40+ 

 Total 232 102 619 614 615 527 المجموع

 Divorcee        المطلقة

14-10 - - - - 0 - 10-14 

19-15 164 219 021 183 021 014 15-19 

24-20 187 187 912 225 991 023 20-24 

29-25 77 85 22 94 12 002 25-29 

34-30 49 46 21 41 22 20 30-34 

39-35 20 33 91 30 21 40 35-39 

+40 30 45 12 46 10 10 40+ 

 Total 232 102 619 102 615 527 المجموع
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 2018 -2008محافظات مختارة، و  فلسطينالمسجلة في  الطالق وقوعات
         Registered Divorces in Palestine and Selected Governorates, 2008-2018 

  

 السنة
 Governorate                                                                           المحافظة 

Year  فلسطين
Palestine 

 ناب س
Nablus 

 القدس
Jerusalem 

 الخ يل
Hebron 

 غزة
Gaza 

2008 5,009 433 438 506 833 2008 

2009 5,761 470 547 533 915 2009 

2010 6,150 624 316 628 1,038 2010 

2011 6,155 558 445 658 983 2011 

2012 6,574 590 492 678 1,022 2012 

2013 7,114 614 527 765 1,066 2013 

2014 26110 694 615 867 1,080 2014 

2015 86023 201 614 221 04029 2015 

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

9102 86218 857 635 1,043 1,200 2017 

9101 8,509 211 232 1,082 1,127 2018 
 
 

 الزواج االولالعمر الوسيط عند 
 ن  لإلناثم  وح غ العمد  20.5 ن  م ابل  25.1ل ذ ود  2018ا  ا  طيش لعام  الزواة االولب غ العمد الو ت  عنو 

 .  ن  لإلناث 77.1م ابل  ن   25.1ال وس   ألول مدة ل ذ ود ا  مهااظ الزواةالو ت  عنو ع و 
 

 8102، محافظة القدس حسب الجنسو  فلسطين في الزواج االولالعمر الوسيط عند 
Median Age at the First Marriage in Palestine and Jerusalem Governorate by           

Sex, 4108 
 

 فلسطين الجنس
Palestine 

  محافظة القدس

  Jerusalem Governorate 
Sex 

 Males 25.1 25.1 ذ ود

 Females 20.5 20.5  إناث
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 8102، محافظة القدس حسب الجنسو  فلسطين في الزواج االولالعمر الوسيط عند 
Median Age at the First Marriage in Palestine and Jerusalem Governorate by           

Sex, 4108 
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 8102، والجنس الحالة الزواجية في محافظة القدس حسب( سنة فأكثر 01)السكان الفلسطينيون 
Palestinian Population (14 Years and Above) in Jerusalem Governorate by Marital Status and Sex, 2017 

 

 الحالة الزواجية

 محافظة القدس
Jerusalem Governorate  

J1 منطقة 
Area J1 

J2 منطقة 
Area J2 

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

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

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

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

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

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

  Separated 129 33 162 236 122 358 365 155 520 منفصل

 Not Stated 88 143 231 - - - 88 143 231 غيد مبيش

  Total 36,498 36,964 73,462 90,867 96,204 187,071 127,365 133,168 260,533 المجموع 
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 الخدمات الصحية
التدظ تردرع علا دة رادردة   2017رركداا  ع دةدل للمدة   51بلغ عددد ررازدا الرعة دل الصدا ل اة ل دل ادظ راةاددل ال دد  

   اارل الصدال، ادظ ادان كدةن  ادة  ،(اة ادر ا)االر  الرتادل ةغةثل  ترغال الالجئان الفلسطاااان غار اك ر ل،   كةلل 
 . 7114سريرا اظ المة   417رسترف ة  عةرلل بسمل  7
 

رريضدة،،  للدغ  64,838 رستردف ة  ال دد بلدغ عددد االاراجدة  ادظ ا دد  7114بةلاسدبل لفمةل دة  الرستردف ة  ادظ المدة  
كردة بلدغ عدددد %.  88.6ا ردة،،  باارددة بلدغ رمددا اردغةا اةسددر ل  230,979عددد اة دة  الترريضد ل اددظ افد  الرستردف ة  

 .  عرل ل جراا ل 18,760 الالمرل ة  الجراا ل الراج
 

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

 

 عدد المستشفيات السنة
Number of Hospitals 

 االسّرة عدد
Number of Beds 

Year 

1021 9 642 1021 

1022 9 342 1022 

1024 8 658 1024 

1022 7 371 1022 

1023 7 698 1023 

1027 7 724 1027 

 
 

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

 

 المؤشر
 Year السنة

Indicator 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

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

 Hospitalization Days 230,979 197,629 179,357 150,070 146,605 151,448 الترريض ل اة ة 

 Mean of Duration 3.6 3.9 4.4 4.3 4.3 4.7 اإلقةرل رمدا

 Bed Occupancy Rate 88.6 77.6 7232 62.5 62.5 64.6 رلارغةا اةس   رمدا

 Surgeries 18,760 19,436 .. 17,815 15,362 16,072 الجراا ل المرل ة 

 
 

 األطباء والممرضون 

طبابددة، عةرددة،، باارددة بلددغ عدددد   714بلددغ عدددد اةطبددةم المددةران المددةرلان اددظ رسترددف ة  راةادددل ال ددد   7114اددظ المددة  
 .ل  قةبلل/رررضة،  1,329أرة عدد الرررضان  ال ةبال  ا د بلغ .  طبابة،  731أطبةم االاتصةص 

 
 2102، 2102، 2102المهنة،  القدس حسب محافظة في بعض المهن الطبية في مستشفيات العاملةالقوى 

Labor Force in Certain Medical Professions in Jerusalem Governorate Hospitals by 
Profession, 2014, 2016, 2017 

 

 المهنة
 Year السنة

Profession 
1024 1023 1027* 

 General physician 429 272 219 عة  طباب

 Specialist physician 122 131 238 راتص طباب

 Pharmacist 33 29 17 صادلظ

 Nurses & Midwives 1,329 822 329  قةبال رررضان 

 Lab. technical 33 38 74 راتبر ااظ

 X-Ray  technical 33 13 11 أرمل ااظ

 Total 1,979 1,381 1,029 المجموع
 

الرسجلان اظ ا ةبة  الر ن الب ةاة  ترثل ال  ى المةرلل اظ الر ن الصا ل *
 .4142الصا ل لمة  

 

* Data represent the labor force of the health 

professions registered in the health professions 

unions for 2017. 
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 التامين الصحي
 (.J1)راط ل  اظ راةادل ال د % 411 ذه الاسبل  بلغ اظ اان ، (J2)اظ راةادل ال د  راط ل  4142االا عة  % 27.4بلغ  اسبل السكةن الررر لان بةلتأران الصاظ  

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

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

 

 الخصائص الخلفية

بدون تأمين  Health Insurance Type   نوع التأمين الصحي
 صحي 

Without 
Health 

Insurance 

Background 
Characteristics اك رظ* 

Governmental* 
 اال ار ا

UNRWA 
 إسرائالظ
Israeli 

 اةص
Private 

   كةلل* اك رظ
Governmental*  

& UNRWA 

  اةص* اك رظ
Governmental* 

& Private 

  اةص اال ار ا
UNRWA  & 

Private 
 أخرى

Others 

 الجنس 
    

    
 

Sex  

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

 Males 20.8 0.7 1.8 0.3 16.8 2.6 5.7 22.8 28.5 ذك ر 

  Females 19.9 0.7 1.8 0.3 18.3 2.4 5.5 21.6 29.5 إاةث 

 حالة اللجوء
    

    
 

Refugee Status 

 - 0.8 4.3 - 42.0 - - 53.0 - الجئ رسجل
Registered 
refugees 

 39.3 0.9 0.8 0.8 6.7 2.1 8.5 5.4 35.3 الجئ غار رسجل
Non - registered 
refugees 

   Not-refugee 34.1 0.7 0.1 0.5 0.4 4.3 9.5 0.8 49.6 ل   الجئة، 

 Total 20.3 0.7 1.8 0.3 17.5 2.5 5.6 22.2 29.0 المجموع

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

Characteristics, 2017 
 

 الخصائص الخلفية

 Health Insurance Type   نوع التأمين الصحي
بدون تأمين  

 صحي 
Without 
Health 

Insurance 

Background 
Characteristics اك رظ* 

Governmental* 
 اال ار ا

UNRWA 
 إسرائالظ
Israeli 

 اةص
Private 

   كةلل *اك رظ
Governmental*  

& UNRWA 

  اةص *اك رظ
Governmental* 

& Private 

  اةص اال ار ا
UNRWA  
& Private 

**اخرى  
Other** 

 الجنس 
    

    
 

Sex  

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

 Males 0.0 24.4 0.6 0.1 0.4 0.2 73.1 0.2 1.0 ذك ر 

  Females 0.0 26.1 0.6 0.2 0.4 0.2 71.0 0.4 1.1 إاةث 

 حالة اللجوء
    

    
 

Refugee Status 

 0.0 94.9 2.2 0.0 1.3 0.0 0.5 1.1 0.0 الجئ رسجل
Registered 
refugees 

 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 91.9 0.0 0.3 الجئ غار رسجل
Non - registered 
refugees 

   Not-refugee 0.0 1.3 0.1 0.2 0.1 0.3 96.4 0.1 1.5 ل   الجئة، 

 Total 0.0 25.2 0.6 0.1 0.4 0.2 72.1 0.3 1.1 المجموع

د لل السطان                                                            *   * State of Palestine 

.تررل االاراد الذان لدا   تةران اسرائالظ   كةلل ا  غاره**   ** includes whom have Israeli and UNRWA or other insurance. 
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 االعاقة
ذكدد ر % 4.1( %4.7( J2)اددظ اددان بلغدد   ددذه الاسددبل اددظ راةادددل ال ددد  راط ددل (. ااددةث% 4.1ذكدد ر  % %4.4 )4.4( J1)راط ددل راةادددل ال ددد   اددظ اسددبل ذ ا اإلعةقددلبلغدد   
 (. ااةث% 4.2 
 

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

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

Sex 

 نسبة السكان ذوي االعاقة
Percentage of 

Population with 
Disabilities 

Type of Disability نوع االعاقة 

 الت اصل الجنس
Communication 

 التذكر  التركاا
Remembering    

& Concentration 

الاركل  استادا  
 االصةبع

Mobility 

 السرع
Hearing 

 البصر
Seeing 

Both Sexes 
1.8 0.4 0.4 0.9 0.4 0.6 

 كال الجنسين

Males 1.9 0.4 0.4 1.0 0.4 0.6 
 ذك ر 

Females  1.7 0.4 0.4 0.8 0.4 0.6 
 إاةث 
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 المشاركة في القوى العاملة 
فتتا .  8552فتتا الةتتا  % 32.1فتتا مفاف تت  الىتت س  ةتتب  فتت   ة 50بتت ا ارفتتةا   فتتا الىتتلع الةاملتت  المشتتاة  بلغتتن بةتت   

 .لبفس الةا % 9.69ف ا  ابن بة   المشاة   فا فلةط ا 

 

ةتب   50متا مجمتلا اابتاف % 4.7 فتا مفاف ت  الىت س بلغن بة   المشتاة   لنبتاف فتا الىتلع الةاملت  ما جه  أخةع،
 .%0765 ب بما بلغن بة   مشاة   الذ لة، 8552 الةا  فاف   ة 

 
 8152من محافظة القدس حسب أهم سمات القوى العاملة، ( سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 

Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) From Jerusalem 
Governorate by Labor Force Status, 2018 

   
 

 القوى العاملة سمات
 النسبة

Percentage Labor Force Status 

 In the Labor Force 32.1 الةامل  الىلع   اخل

 Outside Labor Force 67.9 الىلع الةامل  خاةج

 Total 100 المجموع

 Employment 88.7  الةمال 

 Unemployment 11.3 ال طال 

 Total 100 المجموع

 
 

 8152من محافظة القدس حسب العالقة بقوة العمل والجنس، ( سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) From Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Sex, 2018 
  

Labor Force Status 

Sex  الجنس 
 الجنسين كال بقوة العملالعالقة 

Both Sexes 

 إباف

Females 

 ذ لة

Males 

In the Labor Force 1.23 9.9 09.0 الىلع الةامل   اخل 

Outside Labor Force 9.26 90.9 09.0 الىلع الةامل  خاةج 

Total 311 311 311 المجموع 
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8152من محافظة القدس حسب العالقة بقوة العمل وفئات العمر، ( سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد   
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) From Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Age Groups, 2018 
 

Labor Force Status  
 المجموع

Total 

Age Groups العمر فئات  
 العالقة بقوة العمل 

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

In the Labor Force 1.23 9.9 09.0 09.9 00.9 12.0 الىلع الةامل   اخل 

Outside Labor Force 9.26 90.9 0..0 0..9 00.2 9..0 الىلع الةامل  خاةج 

Total 311 311 311 311 311 311 المجموع 

 
 

 8152من محافظة القدس حسب العالقة بقوة العمل وعدد السنوات الدراسية، ( سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) From Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Years of Schooling, 2018 
 

Labor Force Status 
 المجموع

Total 

Years of Schooling الدراسيةالسنوات  عدد 
 العالقة بقوة العمل 

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

In the Labor Force 32.1 42.3 35.8 32.7 14.7 3.0 الىلع الةامل   اخل 

Outside Labor Force 67.9 57.7 64.2 67.3 85.3 97.0 الىلع الةامل  خاةج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 
  البطالة

أما % 11.3ةب  ف   ة  50فا مفاف   الى س ب ا ارفةا  المشاة  ا فا الىلع الةامل   2018بلغ مة ل ال طال  عا  
 .فا قطاا غزة% 52.0فا الضف  الغةبي  ل% 17.6؛ %30.8فا فلةط ا فبلغ مة ل ال طال  

 

فا عا   ، فيالفظ أا أعلى مة ل لل طال فا مفاف   الى س ع   الةبلان ال ةاةي أما على صة   مة ل ال طال  فةب 
 %. 5060، ف ف بلغ مة ل ال طال  ب ا أفةا  تلك الفئ  ةب   ةاةي  ف   ة 51 اا ب ا ارفةا  الذ ا أبهلا  8552

 
 ل لل طال   اا ب ا ارفةا  ال طال  فةب الفئان الةمةي  فا مفاف   الى س، فيالفظ أا أعلى مة لفيما  تةلق  مة ل

 .8552فا الةا  % 8461ف ف بلغن البة   ةب ،  89-50الذ ا أعماةه  
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8102، حسب المحافظةفلسطين في بين المشاركين في القوى العاملة  نالبطالة ممعدل   

Unemployment Rate from Participants in the Labour Force in Palestine by 
Governorate, .132 

 
  

 
    

 
 

 132.محافظة القدس حسب عدد سنوات الدراسة،  في البطالة معدل
Unemployment Rate in Jerusalem Governorate by Years of Schooling,  .132  

 

Years of Schooling 
 البطالةمعدل 

Unemployment Rate الدراسة سنوات عدد 

0 : 0 

1-6 21.9 6-1 

7-9 21.9 9-7 

10-12 ..2 12-10 

13+ 20.0 29+  

Total 3321 المجموع 

7.4 
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132.، رالعمفئات محافظة القدس حسب  في البطالة معدل  
Unemployment Rate in Jerusalem Governorate by Age Groups, .132 

  

Age Groups 
 معدل البطالة

Unemployment Rate فئات العمر 

15-19 19.9 20-10  

20-24 10.0 10-90  

25-29 7.8 90-00  

30-34 0.0 00-00  

50+ 3.3 00+  

Total 11.3 المجموع 

 

 

  العمالة
 .8552فا الةا  % 22.7فا مفاف   الى س ( عمال  باقص  متصل   اللقنعمال  تام ، ل )بلغن بة   الةامل ا 

 
               العاملة أهم سمات القوى  حسبمحافظة القدس  من (سنة فأكثر 31)لألفراد  العاملة للقوى   النسبي التوزيع

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

Jerusalem Governorate by Labor Force Characteristics and Sex, 2018 
  

Labor Force 
Characteristics  

 كال الجنسين

Both Sexes 

Sex الجنس 

 إباف القوى العاملة  سمات
Females 

 ذ لة

Males 

Employment 88.7 77.0 90.9  عمال  

Unemployment 11.3 23.0 9.1  طال  
Total 100 100 100 المجموع 

 

 
 لحالة العمليةا

يةمللا % 55.4أةباب عمل، ل% 7.1بلاقع  8552تلزا الةامللا ما مفاف   الى س فةب الفال  الةملي  فا عا  
 . يةمللا أعضاء أةةة غ ة م فلعا ارجة% 5.4مةتخ ملا   جة، ل% 25.5لفةابه ، ل
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8152التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب الحالة العملية،   
Percentage Distribution of Employed Individuals From Jerusalem Governorate by 

Employment Status, .132  
 

 
 

 
  المهنة الرئيسية

للةتامل ا فتا الفتةم لمتا ،  ابن أعلتى بةت   8552على صة   تلزيع الةامل ا ما مفاف   الى س فةب المهب  فا عا  
 فب ت ا لمتخصصت ا  الةتامل ا لمتا  ت % 8567 ل هتا الةتامل ا فتا المهتا ارلليت  ببةت   ، %8968 بلاقتع ال ها متا المهتا

 ،  ل هتتتتا فئتتتت  مشتتتتغلل ا  ن%5065فتتتتا الختتتت مان لال اعتتتت  فتتتتا ا ةتتتتلا  ببةتتتت    ل هتتتتا الةتتتتامل ا  ،8569%ببةتتتت   ل ت تتتت  
الةمتال المهتةة فتا الزةاعت  لأخ تةا   %..9ببةت    يةمللا  مشةع ا لمل فا إ اةة علياالذ ا     %5162 ببة   لمجمةلها

 . %5.5 ببة   لص   الةمك
 

8152التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب المهنة،   
Percentage Distribution of Employed Individuals From Jerusalem Governorate by 

Occupation, .132 
  

Occupation 
 النسبة

Percentage 
 المهنة

Legislators, Senior officials & Managers 4.8  اا اةة الةليا لمل فل المشةعلا 

Professionals, Technicians & clerks 20.4  لال ت  لالمتخصصلا  الفب لا 

Service, Shop & Market workers 15.0  فا ارةلا  لال اع فا الخ مان  الةامللا 

Skilled Agricultural & Fishery Workers 0.1 لص   ارةماك الزةاع المهةة فا  الةمال 

Craft and Related Trade Workers 24.2  ما المها إل هافا الفةم لما  الةامللا 

Plant & Machine Operators                     
& Assemblers 13.8              مشغلل ا  ن لمجمةلها 

Elementary Occupations 21.7 ارللي  المها                             

Total 100 المجموع 
 
 

 رب عمل
 Employer 

7.1% 

 يعمل لحسابه
 Self employed 

10.9% 

 مستخدم بأجر
 Wage employee 

81.1% 

 عضو أسرة غير مدفوع األجر
 Unpaid family member 

0.9% 
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 النشاط االقتصادي
 الخت مان لالفتةلا ارختةع  فتا قطتاا 8552تة ز تلزيع الةامل ا ما مفاف   الى س فةب البشتا  ا قتصتا ف فتا الةتا  

،  تت  الةتتامل ا فتتا %8068 الفبتتا  ل التجتتاةة لالمطتتاع   ،  ليتت  قطتتاامتتا مجمتتلا الةتتامل ا %87.9 شتت للا متتا بةتتبت ف تتف 
، ل ابتتتن أقتتتتل بةتتت   متتتتا %5065ببةتتتت    لالصتتتتباع  التفليليتتت  لالمفتتتاجة التةتتتت  ا قطتتتاا  ليتتتت ، %88.5الببتتتاء لالتشتتت    

  .%560الةامل ا فا قطاا الزةاع  لالفةاج  لالص   ف ف بلغن 
 

 8152التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي، 
Percentage Distribution of Employed Individuals From Jerusalem Governorate by 

Economic Activity, 2018 
  

Economic Activity 
 النسبة

Percentage 
 االقتصادي النشاط

Agriculture & Hunting  0.5  لالص  لالفةاج   الزةاع 

Mining, Quarrying & Manufacturing 15.1 لالصباع  التفليلي  لالمفاجة التة  ا 

Construction 22.1 لالتش    البباء 

Commerce, Hotels & Restaurants 25.2 لالفبا  لالمطاع   التجاةة 

Transportation, Storage & Communication 9.7 لا تصا نلالملاصالن  البىل 

Services & Other Branches 27.4 ارخةع لالفةلا  الخ مان 

Total 311 المجموع 
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  العمل مكان

فتتا إةتتةائ ل  بةتت   الةتتامل ا  المىابتتل بلغتتن، %7165بلغتتن  8552عتتا   متتا مفاف تت  الىتت س بةتت   الةتتامل ا فتتا فلةتتط ا
 .8552عا  فا % 8765لالمةتةمةان 

 
 8152التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب مكان العمل، 

Percentage Distribution of Employed Individuals From Jerusalem Governorate by 
Place of Work, 2018 

  

Place of Work 
 النسبة

Percentage العمل مكان 

Palestine 99.0 فلةط ا 

Israel and Settlements 19.0 لالمةتةمةان إةةائ ل 

Total 311 المجموع 

 
 

 وأيام العمل وساعات العمل األجور
فتت ا بلتتغ مةتت ل ا جتتة شتتي ل، فتتا  171.3للةتتامل ا متتا مفاف تت  الىتت س  8552ل عتتا  بلتتغ مةتت ل ارجتتة ال تتلما  الشتتيى

ل للتتذ ا يةملتتلا فتتا شتتيى 85069مىابتتل ، شتتي ل 50568ل للتتذ ا يةملتتلا فتتا فلةتتط ا متتا مفاف تت  الىتت س ال تتلما  الشتتيى
 .اةةائ ل لالمةتةمةان ما مفاف   الى س

 

، ب بمتا ةتاع  95.8فىت  بلتغ  8552للةتا  فاف ت  الىت س للةتامل ا فتا فلةتط ا متا م ةاعان الةمتل ارةتبلعي لأما مة ل 
   . ةاع  43.1بلغ مة ل ةاعان الةمل للةامل ا ما مفاف   الى س فا إةةائ ل لالمةتةمةان 

 

المىابتتل  ،  تل  8561فىت  بلتغ  8552للةتا  للةتامل ا فتا فلةتط ا متا مفاف ت  الىت س  أيتا  الةمتل الشتهةي ل البةت   لمةت ل 
 .  ل  85.8الةمل الشهةي  للةامل ا فا إةةائ ل لالمةتةمةان ما مفاف   الى س بلغ مة ل أيا  

 

محافظة القدس  من األجرللمستخدمين معلومي   بالشيكلاليومية  واألجرةوأيام العمل الشهرية  األسبوعيةساعات العمل معدل 
 132.حسب مكان العمل، 

Average Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 
Employees Working From Jerusalem Governorate by Place of Work, .132 

 

Place of Work  

الوسيط  األجر
 بالشيكلاليومي 

Median 
Daily Wage 

in NIS 

اليومية  األجرة معدل
 بالشيكل

Average Daily 
Wage in NIS 

العمل  أيام معدل
 الشهرية

Average 
Monthly 

Work Days 

ساعات  معدل
 األسبوعيةالعمل 

Average 
Weekly 

Work Hours 

 العمل  مكان

Palestine 200.0 202.1 12.9 02.1 فلةط ا 
Israel & Settlements 100.0 120.0 12.1 09.2 إةةائ ل لالمةتةمةان 
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132.النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب متغيرات مختارة،  التوزيع  

Percentage Distribution of Employed Individuals From Jerusalem Governorate by 
Selected Variables, .132 

 

Variable 
 الجنسين كال

Both Sexes 

 Sex الجنس 

 إباف المتغير
Females 

 ذ لة

Males 

Years of schooling    الدراسة سنوات عدد 

0 0.4 0.3 0.4 0 

1-6 6.9 2.1 7.6 6-1 

7-9 22.6 7.3 25.0 9-7 

10-12 44.3 24.2 47.5 12-10 

13+ 25.8 66.1 19.5 +13 

Total 100 100 100 المجموع 

Employment status    العملية الحالة 

Employer 7.1 3.7 7.6 عمل ةب 

Self Employed 10.9 5.4 11.8 لفةا   يةمل 

Wage Employee 81.1 89.9 79.7   جة مةتخ   

Unpaid Family Member 0.9 1.0 0.9 ارجةأةةة غ ة م فلا  عضل 

Total 100 100 100 المجموع 
Age groups    العمر فئات 

15 - 24 13.9 [12.8] 14.0 24 -15 

25 - 34 31.3 [36.7] 30.5 34 - 25 

35 - 44 29.7 [25.4] 30.4 44 - 35 

45 - 54 17.8 [22.5] 17.1 54 - 45 

55+ 7.3 [2.6] 8.0 +55 

Total 100 100 100 المجموع 

Marital status    الزواجية الحالة 

Never Married 24.3 [43.1] 21.3  أب ا تزلج   ل 

Married 73.8 [46.0] 78.3 متزلج 

Other 1.9 [10.9] 0.4  أخةع 

Total 100 100 100 المجموع 

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

   
األجر  ومعدل العمل وساعات العمل أيام

 للمستخدمين بأجر اليومي

Work Days (Monthly) 21.3 20.4 21.4  (شهةف ) الةمل أيا  

Work Hours (Weekly) 41.8 34.2 43.0 (اةبلعا) الةمل ةاعان  

Average of Daily Wage (NIS) 171.3 128.2 178.2 (  الشي ل) ارجة ال لما مة ل 

   High variance:[  ] الت ا ا مةتفع]  [: 
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 ةمعايير المعيش
قوع همووص قصوواد  الووديل ال   سو   البووي بسبقوود ل  حوا األسوو   ووي ق ا  وو  األجور  رال رابوون قووع ت الوال السقوول اةسوو ا      

،    حووا J2 ووي قه قوو  % 69.3ر J1 ووي قه قوو  % 90.3غراتوو  % 06.6  ووب غ  وول هسووغبحا  3662يوو ا السوواص  القوودس
 وي % 0632ر J1 وي قه قو  % 6236، غراتو  %3236قع الق اع الياص كقصد  ديل    سي غهسب   رال رابن األجر 
  J1 وي قه قو  % 3632اتو  غر % 6230، رقع ثص قيصصال قع البأق ع الر هي كقصد  ديل    سوي غهسوب  J2قه ق  

رال رابن قع ال كرق   غ  ل هسوب  اعلبقواد ل  حوا كقصود  ديول    سوي ليسو    وي  األجر ، هقا J2 ي قه ق  % 639ر
 .J2 ي قه ق  % 6839ر J1 ي قه ق  % 333، غرات  %837ق ا    القدس 

 
، %2630د  ووي ق ا  وو  القوودس  وورالي البووي بقوو ص ر ووسحا القس جووي بالج وو 3662 ووي لوواص  غ  وول هسووب  األسوو  الف سوو  ه  

 .ت قل ر سحا القس جي بالفق    جدا% 630ر% 238،  ق    %0032قبرسط 
 

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

and Main Source of Income, 2013 
 

 القدس المصدر الرئيسي للدخل
Jerusalem  

 J1منطقة 
Area J1 

 J2منطقة 
Area J2 Main Source of Income 

الز ال  رب ب   ال  راهال رص د 
 األسقاك

1.2 0.7 1.9 Agriculture and fishing 

  Household’s business 7.4 6.0 6.5 (غ   الز ال  )قجا ي  ليس   

 17.5 2.2 7.8 هجر  ر رابن قع ال كرق 
Wages and salaries from the 
government 

 40.3 13.1 23.1 هجر  ر رابن قع الق اع الياص
Wages and salaries from the 
private Sector  

هجر  ر رابن قع ت الال السقل 
 اةس ا     

40.0 54.2 15.2 
Wages and salaries from Israeli 
sectors 

 National insurance 0.5 21.3 13.6 قيصصال قع البأق ع الر هي

 Transfers from inside Palestine 1.4 0.3 0.7   س  عب ر  ل قع دايل 

 Transfers from abroad 2.8 0.0 1.0 ب ر  ل قع اليا ج

 Social assistance 8.7 0.1 3.2 قسالدال اجبقال  

 0.8 1.2 1.0 درل   م  الاجر  ر رابن قع 
Wages and salaries from 
international bodies 

 Log in ownership 1.2 0.2 0.6 ديرا ق ك  

 Other 2.3 0.7 1.3 هي ى 

 Total 100 100 100 المجموع
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 3102 ، والمنطقة المعيشي من وجهة نظر األسرة التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب وضعها
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Living Standard from Viewpoint of Household and Area, 2013  

     

 القدس الوضع المعيشي
Jerusalem  

 J1منطقة 
Area J1 

 J2منطقة 
Area J2 

Living Condition Status 

 Well 20.5 38.0 31.6 ج د 

 Fairly good 70.9 60.5 64.3 قبرس  

 Poor 7.7 1.5 3.7  ق   

 Very poor 0.9 0.0 0.4  ق    جدا

 Total 100 100 100 المجموع

 
 

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

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

Living Standard from Viewpoint of Household, 2013 
 

 
 
 

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

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

the Month of April 2013 
 

 نسبةال نفقات األسرة التغير في
Percentage 

Change in Household 
Expenditures 

  Decreased 9.4 اهيف ل 

 No change 74.7  بب   لص 

  Increased 15.9 ازدادل 

 Total 100 المجموع

 
  

Well  جيدة 
31.6% Fairly Good 

 متوسطة 
64.3% 

Poor فقيرة 
3.7% 

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

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

Month of April 2013 
 

 نسبةال المؤشر
Percentage Indicator 

قيمة المبلغ الذي خصص من القرض لتغطية نفقات 
 األسرة بالشيكل

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

  NIS and less 1000 4.5 ج كل  أتل 2000

3000-1001 6.9 0000-2002 

0002-0000 9.8 3001-5000 

0002+ 78.8 5001+ 

 Total 100 المجموع

التي حصلت على قروض خالل الشهور نسبة االسر 
 الماضية 03

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

 
 

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

 

 النسبة البند
Percentage 

Item 

 Food 71.7 ال ذاء

 Cloth 74.8 الق بس

 Education expenditure [45.6] هفقال البس  ص

 Health expenditure [52.3] هفقال الص  

 House expenditure 62.6 هفقال القسكع

 Water expenditure [70.1] هفقال الق اه

 Entertainment / Travel 26.8 السف /الب   ه

 Other 1.0 هي ى 

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

Allowances by Type of Allowance, 2013 

 النسبة نوع المخصصات
Percentage Type of Allowance 

 Widows allowances 4.8 قيصصال ه اقل 

 Children allowances 36.9 قيصصال هرعد 

 Pension allowances 9.0 قيصصال ج يري  

 Disability allowances 4.1 قيصصال لجز 

 Unemployment allowances 2.6 قيصصال ب ال  

 Difference in minimum wage 0.3   ق ال د األدهى قع األجر 

  Other 0.2 هي ى 

 
 

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

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

April 2013 
 

 النسبة نوع المساعدة
Percentage Type of Assistance 

  Food 6.8 غذاء 

 Free medical treatment 2.7 دراء/ ل ج قجاهي 

 Working 0.1 بج  ل

 Assistance - in cash 76.4 قسالدال هقد   

 Health insurance 0.1 بأق ع ص ي

 Multi  10.1 قبسدد 

 *Other 3.8 *هي ى 

 Total 100 المجموع

 .Other included  clothes, Martyrs compensation :* . هي ى بجقل ق بس، بسر  ال الجحداء*: 
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 التي 03خالل الشهور التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تلقت مساعدات حسب مؤشرات مختارة، 
 3102سبقت شهر نيسان  

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

 the Month of April 2013 
 

 النسبة مؤشرات مختارة
Percentage 

Selected Indicators 

 Households that need assistance 23.7 األس  البي ب ى بأهحا ب اج  إلى قسالد 

 Households that not sure if need assistance 72.3 قسالد  بأهحا ب اج  إلى  األس  غ   القبأكد 

 Households did not  need assistance 4.0  األس  البي ع ب باج إلى قسالد 

 Total 100 المجموع

 21األس  البي ب قل قسالدال ي ا الجحر  
 1122البي سبقل جح  ه ساع 

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

 21األس  البي لص بب ق قسالدال ي ا الجحر  
 1122البي سبقل جح  ه ساع 

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

 Total 100 المجموع

 
 

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

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

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

 القدس قيمة التحويالت بالشيكل
Jerusalem  

 J1منطقة 
Area J1 

 J2منطقة 
Area J2 Value of  Transfers (NIS) 

  NIS and less 3000 90.6 100.0 91.5 ج كل  أتل 2111

 More than 3000 9.4 0.0 8.5 0000أكثر من 

 Total 100 100 100 المجموع

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

Percentage of households 
receiving any regular 
transfers  from outside the 
country 
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  1المدارس
 821، 871، 820فاي اا ك نا ا   مدرساا 826 فاي ماافةاا السادس 8106/8106 في العاا  الدراساي عدد المدارسبلغ 

على التوالي وذلك باساتن ا  المادارس التاي ت ار   8106/8106، 8107/8106، 8102/8107مدرسا لألعوا  الدراسيا 
 .  عل ها وزارة المعار  والبلديا اإلسرائ ل ت ك

 
 5102/5102 -5102/5102 المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة،عدد 

Number of Schools in Jerusalem Governorate by Supervising Authority,        
5102/ 5102- 5102 /2019 

 

 Supervising Authority 5102/5102 5102/5102 5102/5102 5102/5102 الجهة المشرفة

 Government   126    122  126   120  انوما

 UNRWA   15    15   16    16  ونالا الغوث

 Private   117    113   118    115  خاصا

 Total   258    250   260    251  المجموع

 
مااا ه   يالبااااط ويالباااا، 61,641افةاااا السااادس فاااي ما 8106/8106للعاااا  الدراساااي  بلاااغ عااادد اليلباااا فاااي المااادارسوقاااد 

لألعاوا   70,547، 683604، 603320مك اإل اث، ب  ما ناك عدد اليلبا في المادارس  37,764ر وذنو مك ال 34,047
 .على التوالي 8106/8106، 8107/8106، 8102/8107الدراسيا 

 
 5102/5102-5102/5102 ،المرحلةالمدارس في محافظة القدس حسب عدد الطلبة في 

Number of Students in Schools in Jerusalem Governorate by Stage,                
5102/5102-5102/5102 

 

 Stage 5102/5102 5102/5102 5102/5102 5102/5102 المرحلة

 Basic stage 57,707 57,794 323616   63,558 المرالا األساسيا

 Secondary stage 263266 213356 13292  7,793 المرالا النا ويا

 Total 70,840 70,547 72,814  71,351 المجموع

أصاابا  المرالاا األساساايا  8106/8106ابتادا ط مااك العاا  الدراساي : مالاةاا
ت مل الصفو  مك األول األساسي اتى التاسع األساسي أماا المرالاا النا وياا 

باالسااات اد الاااى فت ااامل الصااافو  العا ااار والااااادي ع ااار والناااا ي ع ااار وذلاااك 
قاا وك التعلاي  اليد اد الصاادر عااك وزارة الترلياا والتعلاي  العاالي باعتباار الصاا  

 .العا ر ضمك المرالا النا ويا

Note: From the scholastic year 2017/2018, the basic stage 

includes grades from one to 9th while secondary stage includes 

grades   10th,11th and 12th, based on the new education law 

issued by the Ministry of Education and Higher Education that 

consider the tenth grade in secondary stage. 

 

 
إلى أك معادل عادد اليلباا لمال معلا  فاي مادارس ماافةاا السادس والتاي ت ار   8106/8106ت  ر بيا ا  العا  الدراسي 

يالباااط لماال معلاا  فااي الماادارس التااي ت اار   88.0يالباااط لماال معلاا ، فااي ااا ك بلااغ  ااذا المعاادل  07.6عل هااا الانومااا بلااغ 
 . يالباط لمل معل  في المدارس الخاصا 06.6عل ها ونالا الغوث و

                                                 
 .Note: Data excludes Municipality and Culture Committee Schools in Jerusalem                           .  البيا ا  ال ت مل مدارس المعار  والبلديا في السدس :مالاةا
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 2019/2018-2017/2018ي مدارس محافظة القدس حسب الجهة المشرفة، معدل عدد الطلبة لكل معلم ف
Average Number of Students Per Teacher in Schools in Jerusalem Governorate by 

Supervising Authority, 2017/2018-2018/2019 
  

 الجهة المشرفة
2017/2018

 
2018/2019

 

Supervising 
Authority م يسا (J1) 

Area (J1) 

 (J2) م يسا
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 (J1) م يسا
Area (J1) 

 (J2) م يسا
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 Government    16.7   17.4   14.8   17.0   17.6   15.4 انوما

 UNRWA    22.1   25.3   15.2   22.2   25.4   16.0 الغوث ونالا

 Private    17.7   17.5   17.9   18.7   19.4   18.3 اخاص

 17.5   18.0   16.9 18.1   18.8   17.3 العام المعدل
 General Average 

 
يالبااط  88.3 بلاغ 8106/8106فاي مادارس ماافةاا السادس التابعاا للانوماا للعاا  الدراساي  اليلبا لمال  اعبا عدد معدل

 . يالباط لمل  عبا في المدارس الخاصا 88.6يالباط في مدارس ونالا الغوث، و 31.1ب  ما بلغ 
 

، م هااا شددة   3,086 فقددب غت دد  فااي ماافةااا الساادس 8106/8106للعااا  الدراسااي  عاادد ال ااعص الصاافيا فااي الماادارسأمااا 
 اااعبا مختلياااا، وبالمسابااال نااااك عااادد ال اااعص فاااي  المااادارس للعاااا   03166،  اااعبا لث ااااث 03006 اااعبا للاااذنور،  891

 03137و ، ااعبا لث اااث 03167و ، ااعبا للااذنور 646 ااعبا م هااا  83661فااي ماافةااا الساادس  8106/8106الدراسااي 
 . عبا مختليا

 

 2019/2018-2017/2018معدل عدد الطلبة لكل شعبة في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة، 
Average Number of Students Per Class in Jerusalem Governorate by Supervising 

Authority, 2017/2018-2018/2019 
 

 الجهة المشرفة
2017/2018 2018/2019 

 Supervising 
Authority م يسا (J1) 

Area (J1) 

 (J2) م يسا
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 (J1) م يسا
Area (J1) 

 (J2) م يسا
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 Government   22.3   23.4   19.4   22.9   23.9   20.8 انوما

 UNRWA   30.0   34.6   20.2   29.9   33.9   21.7 الغوث ونالا

 Private   22.8   21.9   23.4   23.8   23.2   24.1 اخاص

 General Average   23.0   23.6   22.2   23.8   24.4   23.0 العام المعدل
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 5102/5102-5102/5102والمنطقة  والجنسالمدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة  عدد

Number of Schools in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Sex and 
Area, 5102/5102-5102/5102 

 

 الجهة 
 المنطقة/المشرفة

5102/5102
 

5102/5102
 

Supervising  
Authority/Area ذنور 

Males 

 إ اث

Females 

 مختليا

Co-ed 

 المجموع
Total 

 ذنور

Males 

 إ اث

Females 

 مختليا

Co-ed 

 المجموع
Total 

  Jerusalem         القدس

 Government   126    27    44    55    122    30    40    52  انوما

 UNRWA   15    2    9    4    15    2    9    4  الغوثونالا 

 Private   117    94    12    11    113    89    13    11  خاصا

 Total   258    123    65    70    250    121    62    67  المجموع

 Area (J1)         (J1)منطقة 

 Government   38  7 15 16   37  9 13 15 انوما

 UNRWA   6  1 3 2   6  1 3 2 ونالا الغوث

 Private   64  45 11 8   61  42 11 8 خاصا

 Total   108    53    29    26    104    52    27    25  المجموع

 Area (J2)         (J2)منطقة 

 Government   88  20 29 39   85  21 27 37 انوما

 UNRWA   9  1 6 2   9  1 6 2 ونالا الغوث

 Private   53  49 1 3   52  47 2 3 خاصا

 Total   150    70    36    44    146    69    35    42  المجموع 

 Data exclude Municipality and Culture Committee Schools in .البيا ا  ال ت مل مدارس المعار  والبلديا في السدس

Jerusalem. 
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 2018/2019-2017/2018عدد طلبة المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والجنس والمنطقة،  
Number of School Students in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Sex 

and Area 2017/2018-2018/2019 
 

 الجهة 
 المنطقة/ المشرفة

2018/2017 2019/2018 
Supervising 

Authority/Area ذنور 

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

 ذنور

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

  Jerusalem       القدس

 Government   115125   025212   015212   115520   025202   015231 انوما

 UNRWA   35222   15225   05011   25552   15232   05522 الغوث اونال

 Private   125221   025022   025122   125121   025515   025252 اخاص

 Total   215231   125223   135032   215232   125222   115221  المجموع

 Area (J1)        (J1) منطقة

 Government   25222 5200 2596   25521 5,558 2,735 انوما

 UNRWA   05125 783 269   05520 921 340 الغوث اونال

 Private   555511 10441 11759   505225 10,387 11,205 اخاص

 Total   105132   025353   035253   105032   025222   035521  موعالمج

 Area (J2)            (J2) ةمنطق

 Government   555222 11535 11041   505222 11,160 10,808 انوما

 UNRWA   15231 2979 864   15222 3,026 939 الغوث اونال

 Private   015121 5756 7617   015322 5,845 7,623 اخاص

 Total   125225   515521   025255   125310   515110   025121  المجموع

 Data exclude Municipality and Culture Committee Schools in .البيا ا  ال ت مل مدارس المعار  والبلديا في السدس

Jerusalem. 

      



PCBS :التعليم                                                                                                                                                                                      1029ئي السنوي كتاب القدس اإلحصا                                                                    

 63 

 2019/2018عدد طلبة المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والمرحلة والجنس والمنطقة، 

Number of School Students in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Stage, Sex and Area, 2018/2019 
 

الجهة 
 المنطقة/المشرفة

 Grand Total                          العام المجموع Secondary                                   ثانوية Basic                                      أساسية
Supervising  

Authority/Area ذنور 

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

 ذنور

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

 ذنور

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

  Jerusalem          القدس

 Government   30,372   16,735   13,637   8,111   5,327   2,784   22,261   11,408   10,853 انوما

 UNRWA   4,895   3,762   1,133   135   103   32   4,760   3,659   1,101 ونالا الغوث

  Private   35,573   16,197   19,376   4,887   2,312   2,575   30,686   13,885   16,801 خاصا

 Total   70,840   36,694   34,146   13,133   7,742   5,391   57,707   28,952   28,755 المجموع 

 Area (J1)          (J1) منطقة

 Government   7,796   5,200   2,596   2,498 1932 566   5,298 3268 2030 انوما

 UNRWA   1,052   783   269   135 103 32   917 680 237 الغوث ونالا

  Private   22,200   10,441   11,759   3,655 1747 1908   18,545 8694 9851 خاصا

 Total   31,048   16,424   14,624   6,288   3,782   2,506   24,760   12,642   12,118  المجموع

 Area (J2)          (J2) منطقة

 Government   22,576   11,535   11,041   5,613 3395 2218   16,963 8140 8823 انوما

 UNRWA   3,843   2,979   864 -   - -   3,843 2979 864 الغوث ونالا

  Private   13,373   5,756   7,617   1,232 565 667   12,141 5191 6950 خاصا

 Total   39,792   20,270   19,522   6,845   3,960   2,885   32,947   16,310   16,637  المجموع

 .Data exclude Municipality and Culture Committee Schools in Jerusalem .البيا ا  ال ت مل مدارس المعار  والبلديا في السدس

التاسااع األساسااي أمااا أصاابا  المرالااا األساساايا ت اامل الصاافو  مااك األول األساسااي اتااى  8106/8106ابتاادا ط مااك العااا  الدراسااي : مالاةااا
والتعلاي  المرالا النا ويا فت مل الصفو  العا ر والاادي ع ر والنا ي ع ر وذلك باالست اد الى قاا وك التعلاي  اليد اد الصاادر عاك وزارة الترلياا 

 العالي باعتبار الص  العا ر ضمك المرالا النا ويا

Note: From the scholastic year 2017/2018, the basic stage includes grades from one to 9th while secondary 

stage includes grades   10th,11th and 12th, based on the new education law issued by the Ministry of 

Education and Higher Education that consider the tenth grade in secondary stage 
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 2019/2018 - 2018/2017توزيع الشعب في مدارس محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والجنس والمنطقة، 
Distribution of Classes in Jerusalem Governorate Schools by Supervising Authority, 

Sex and Area, 2017/2018-2018/2019
 

 

الجهة 
 المنطقة/المشرفة

2018/2017 2019/2018 
Supervising 

Authority/Area ذنور 

Males 

 إ اث

Females 

 مختليا

Co-ed 

 المجموع

Total 

 ذنور

Males 

 إ اث

Females 

 مختليا

Co-ed 

 المجموع

Total 
  Jerusalem         القدس

 Government 1,365 184 636 545 1,320 197 604 519 حكومة

 UNRWA 163 16 112 35 175 16 120 39 وكالة الغوث

 Private 1,558 877 370 311 1,475 823 362 290 خاصة

 Total 3,086 1077 1118 891 2,970 1,036 1,086 848 المجموع 

 Area (J1)         (J1) منطقة

 Government 401 43 223 135 399 47 218 134 انوما

 UNRWA 52 4 31 17 58 4 35 19 الغوث ونالا

 Private 948 456 276 216 895 422 273 200 اخاص

 Total 1,401 503 530 368 1,352 473 526 353  المجموع

 Area (J2)         (J2) منطقة

 Government 964 141 413 410 921 150 386 385 انوما

 UNRWA 111 12 81 18 117 12 85 20 الغوث ونالا

 Private 610 421 94 95 580 401 89 90 اخاص

 Total 1,685 574 588 523 1,618 563 560 495  المجموع

 Data exclude Municipality and Culture Committee Schools in .البيا ا  ال ت مل مدارس المعار  والبلديا في السدس

Jerusalem. 

 
 مدارس المعارف والبلدية اإلسرائيليتين في القدس الشرقية 

فااي ماادارس المعااار  والبلديااا اإلساارائ ل ت ك فااي الساادس ال اارقيا  8106/8106بلااغ عاادد اليلبااا الملتاساا ك للعااا  الدراسااي 
  .أ نى 06,060ذنراط، و 80,368يالباط ويالبا، م ه   41,263
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 8102/8102 ،مؤشرات مختارة حول مدارس المعارف والبلدية في القدس الشرقية
Selected Indicators of the Israeli Municipality and Culture Committee Schools in      

East Jerusalem, 5102/5102 
 

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of Schools 74 عدد المدارس

 Number of Students  عدد الطلبة

 Total 40,573 المجموع

 Males 21,392 ذنور

 Females 19,181 إ اث

 Number of Classes 1,531 عدد الشعب

 

 التعليم العالي
يالبااااط ويالباااا، مااا ه   03,816فاااي يامعاااا  ماافةاااا السااادس  8106/8106بلاااغ عااادد اليلباااا الملتاسااا ك للعاااا  الدراساااي 

 40 يالباااط ويالبااا ماا ه  862وللاااغ عاادد يلبااا نل اااا  الميتمااع المتوساايا فااي العااا   فساا  . أ نااى 6,612ذنااراط، و 2,214
 .أ نى 824وذنراط 

 

 1,479ذناراط و 0,876يالبااط ويالباا ما ه   8,646فساد بلاغ  8107/8106أما عدد خرييي اليامعا  في العا  الدراساي  
 . أ نى 002وذنراط  07يالباط ويالبا م ه   131وقد بلغ عدد خرييي نليا  الميتمع المتوسيا في العا   فس  . أ نى
 

 000و ذنااور 360ماا ه   8106/8106عضااو   ئااا تاادريس للعااا   218وللااغ عاادد العااامل ك فااي التاادريس فااي اليامعااا  
 88عضاو   ئاا تادريس لا فس العاا  ما ه   87أما في نليا  الميتمع المتوسيا فسد بلغ عدد أعضا    ئا التادريس . أ نى
 .إ اث 4وذنراط 

 
 8102/8102-8102/8102، العالي في محافظة القدسعدد الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم 

Number of Enrolled students in Higher Education Institutions in Jerusalem 
Governorate, 5103/5102-  5102/5102  
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 8102/8102-8102/8102مؤشرات مختارة حول التعليم العالي في محافظة القدس، 
Selected Higher Education Indicators in Jerusalem Governorate,                    

5103/5102-  5102/5102  
 

 Indicator 5102/5102 5102/5102 5102/5102 5103/5102 المؤشر

 Number of universities 3 3 3 4 الجامعات  عدد

 University students     الجامعات طلبة

 Males   5,504 5,561 5,565 5,640     ذنور

 Females   7,705 7,244 7,322 7,118     إ اث

 Total   13,209 12,805 12,887 12,758 مجموعال

 University graduates     الجامعات خريجو

 Males   .. 1,269 1,224 1,190       ذنور

 Females   .. 1,479 1,649 1,536       إ اث

 Total   .. 2,748 2,873 2,726 المجموع

     *الجامعات في التدريس هيئة
Teaching staff at 
universities* 

 Males   391 483 509 595       ذنور

 Females   111 153 147 163       إ اث

 Total   502 636 656 758 المجموع

 5 5 2 2 كليات المجتمع المتوسطة       عدد
Number of community 
colleges 

المجتمع  كليات طلبة
 المتوسطة

    
Community college 
students 

 Males   41 45 53 67       ذنور

 Females   254 272 265 264       إ اث

 Total   295 317 318 331 المجموع

كليات المجتمع  خريجو
 المتوسطة 

    
Community colleges 
graduates 

 Males   .. 16 66 21       ذنور

 Females   .. 115 83 100       إ اث

 Total   .. 131 149 121 المجموع

في كليات  التدريس هيئة
 *المجتمع المتوسطة

    
Teaching staff at 
community colleges* 

 Males   22 18 22 18       ذنور

 Females   4 6 8 6       إ اث

 Total   26 24 30 24 المجموع

 .Full Time and Part Time* وغ ر المتفرغ ك المتفرغوك   *

 The data of universities include Universities and the - اليامعا  والمليا  اليامعيابيا ا  اليامعا  ت مل  -

University  Colleges 
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 الخصائص التعليمية 
% 12.8بواقاااع % 14.5فاااي ماافةاااا السااادس  8106 سااابا األفاااراد الاااذ ك مااا  له  العلماااي بناااالوريوس فااا على عاااا  بلغااا  
 .لث اث% 16.2للذنور و

 
 5102علمي، المؤهل وال الجنس محافظة القدس حسب في (فأكثر سنة 02)لألفراد  النسبي التوزيع

Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in Jerusalem 
Governorate by Sex and Qualification, 5102 

 

 علمي المؤهل وال الجنس
 القيمة

Value 
Sex and Qualification  

 Both Sexes  كال الجنسين

 None 5.9 ال شيء  

 Elementary 11.1 ابتدائي

 Preparatory 38.9 إعدادي

 Secondary 24.4 ثانوي 

 Associate Diploma 5.2 دبلوم متوسط

 Bachelor and above 14.5 فأعلىبكالوريوس  

 Males  ذكور

 None 4.7 ال  ي    

 Elementary 12.3 ابتدائي 

 Preparatory 42.1 إعدادي

 Secondary 24.0 نا وي 

 Associate Diploma 4.1 دبلو  متوسط

 Bachelor and above 12.8 ف علىبنالوريوس  

 Females  إناث

 None 7.0 ال  ي    

 Elementary 9.9 ابتدائي

 Preparatory 35.5 إعدادي

 Secondary 24.8 نا وي 

 Associate Diploma 6.4 دبلو  متوسط

 Bachelor and above 16.2 ف علىبنالوريوس  
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  5102 ،والفئات العمرية القراءة والكتابة في محافظة القدس حسب الجنس معرفة معدالت
Literacy Rate in Jerusalem Governorate by Sex and Age Groups, 5102 

 

 القيمة الجنس والفئات العمرية
Value 

Sex and Age Groups 

 Both Sexes  كال الجنسين

19-15 99.7 15-19 

24-20 99.5 20-24 

34-25 99.3 25-34 

44-35 99.1 35-44 

+45 93.1 45+ 

 Total 97.7 المجموع

  Males     ذكور

19-15 99.7 15-19 

24-20 99.4 20-24 

34-25 99.3 25-34 

44-35 99.1 35-44 

+45 96.9 45+ 

 Total 98.7 المجموع

 Females  إناث

19-15 99.8 15-19 

24-20 99.7 20-24 

34-25 99.4 25-34 

44-35 99.0 35-44 

+45 88.8 45+ 

 Total 96.7 المجموع
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 المراكز الثقافية 
عغغد  غغلن بلغغع دغغلل الم الغغا  ،2018م كغغااث ثااعاغغاث اغغام ال غغا   18بلغغع دغغلل الم الغغا الثااعاغغة ال املغغة عغغد م اع غغة الاغغل  

م كغااث ثااعاغاث دغاماث عغد  97م كغااث ثااعاغاث دغاماث عغد الاغفة ال، واغة،   528م كااث ثااعااث؛  597الثااعاة ال املة عد علسطلن 
 .  قطاع غاة

 
 المتاحف

م غغا ح داملغغة  م  فغغاث  ا غغلاث ح لغغاام   غغذ ال غغ ما  منغغ   4منهغغا  بلغغع دغغلل الم غغا ح عغغد م اع غغة الاغغل  امسغغة م غغا ح،
م  فغاث عغد الاغفة ال، واغة،  40م  فاث؛  33عد علسطلن  4880ال ا   ، عد  لن بلع دلل الم ا ح ال املة عد4884ال ا  

 . م ا ح عد قطاع غاة 1 
 

 المسارح
عغد  غلن بلغع دغلل المسغا ح ال املغة عغد علسغطلن . عغد م اع غة الاغل  مسغ  لن 4880بلع دلل المسا ح ال املة عد ال ا  

 .مسا ح عد قطاع غاة 3مس  اث عد الافة ال، واة،   83مس  اث؛  89
 

 المساجد 
 .مسجل 889عد م اع ة الال   4880عد ال ا   ال املة بلع دلل المساجل

 
 8102والمنطقة،  عب النو سحت الثقافية العاملة في فلسطين اسسؤ ملا عدد

Number of Cultural Institutions in Operation in Palestine by Type and Region, 8102 
 

Region/ Governorate 

 المؤسسات الثقافية العاملة
Operational Cultural Institutions ظةفاحملا/ةقطنملا  

 ح  اسملا
Theaters 

 ح ا ملا

Museums 
 ةالثااعا الا  ملا

Cultural Centers 
Palestine 01 33 597 فلسطين 
West Bank* 21 12 528 ةاو  ،ة الفالا* 
Gaza Strip 1 5 99 ع غاةاطق 
Jerusalem 1 4 52   الال 

* Data includes Jerusalem Governorate.  *الال م اع ة   شمل البااناذ.                                                              
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 8102توزيع المؤسسات الثقافية في محافظة القدس حسب نوع المؤسسة والمنطقة والحالة، 
Distribution of Cultural Institutions in Jerusalem Governorate by Type, Region and 

Status, 8102 
 

Type of Cultural 
Institutions  
and Region 

 Status                                         الحالة
 المجموع
Total 

نوع المؤسسة الثقافية 
   ذ ال  ما  والمنطقة

Under Construction 

 م،لق

Closed 
 دامل

In Operation 
Cultural Centers     ةالثقافي زكار ملا 
Jerusalem - 7 50 82 القدس 
Area J1 - 2 25 82  منطاةJ1 

Area J2 - 5 29 30  منطاةJ2 

Museums     تاحفملا 
Jerusalem 1 1 4 1 القدس 
Area J1 1 1 3 8  منطاةJ1 

Area J2 - - 1 0  منطاةJ2 

Theaters     لمسارحا 
Jerusalem - 1 2 3 القدس 
Area J1 - - 2 2  منطاةJ1 

Area J2 - 1 - 1  منطاةJ2 

 
 

 2018 -5102المساجد العاملة ودور القرآن في محافظة القدس، 
Operating Mosques and Holy Quran Dour (Houses) in Jerusalem Governorate,     

2015-2018 
  

 المحافظة/المؤشر
 Year   السنة

Indicator /Governorate 
2015 2019 2017 2018 

 Operating mosques     العاملة المساجد

 Palestine 32822 32032 32112 82982 فلسطين

  Jerusalem 229 209 209 220 الال 

 Holy Quran Dour (Houses)     القرآن دور

 Palestine 1,657 .. .. 02113 فلسطين

  Jerusalem 11 .. .. 12 الال 
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 4102محافظة القدس، مؤشرات رئيسية حول ثقافة األسر الفلسطينية في 
Main Indicators about Culture of Palestinian Households in Jerusalem  

Governorate, 2014 
 

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator   

 19.4 نسبة األس  ال د ل  ع  لللها مك بة بل اة
Percentage of households who have home 
library  

 12.0 نسبة األس  ال د   صل دلى الص ح الل ماة 
Percentage of households who get daily 
newspapers 

 49.0 اإل اداةالم طاذ  إلىنسبة األس  ال د  س مع 
Percentage of households who listen to radio 
stations 

 99.2 نسبة األس  ال د لللها جهاا  لفاي ن 
Percentage of households who have 
television set  

 DVD 41.1/نسبة األس  ال د لللها جهاا عللل  
Percentage of Households who have 
video/DVD set 

نسبة األس  ال د لللها  لفاي ن   شاهل المسلساذ ال لفاي ناة 
 54.1 ال  واة  إلىالم  جمة 

Percentage of households who have TV set 
and view translated series 

نسبة األس  ال د لللها  لفاي ن   شاهل المسلساذ ال لفاي ناة 
 ال  واة  إلىالملبلجة 

9..9 
Percentage of households who have TV set 
and view dubbed series 

نسبة األس  ال د لللها  لفاي ن   شاهل الم طاذ ال لفاي ناة 
 12.9 (الااصة)الم لاة 

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

 29.2 نسبة األس  ال د لللها  لفاي ن   شاهل  لفاي ن علسطلن
Percentage of households who have TV set 
and view Palestine television 

األس  ال د  إجمالدنسبة األس  ال د لللها حقط عاائد من 
 200.0 لللها جهاا  لفاي ن 

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

نسبة األس  ال د لللها ع ل أ  أع ال ل  ل ن اللبا  الفلسطلند 
 ال الللي 

15.5 
Percentage of households who have family  
Members  dressed in traditional Palestinian 
dress 

  نسبة األس  ال د   اقب ن ع الب امج ال د اشاهلها األطفام 
 ( سنة 71 -5)

94.9 
Percentage of households who control 
programs viewed by children  (5-17 years) 

نسبة األس  ال د   اقب دلل ساداذ المشاهلة الل ماة لل لفاي ن 
 5.2. (سنة 71-5)األطفام من قبل 

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

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

Jerusalem Governorate, 2014 
 

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator   

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

 Males 41.2  ك  

 Females 1..1 إناث

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

 Males 21.9  ك  

 Females ..11 إناث

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

 Males 5...  ك  

 Females 95.9 إناث

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

 Males 50.1  ك  

 Females 19.2 إناث

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

 Males 49.2  ك  

 Females 41.5 إناث

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

 Males 5..9  ك  

 Females 2..9 إناث

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

82.3 
Percentage of persons who have free 
time and willing to perform activities 
during free time and did not do 

 Males 11.5  ك  

 Females ..10 إناث
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 التاسعالفصل 
 

 مجتمع المعلومات
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 مجتمع المعلومات 
 أ  دسدالالال ا أ  دكتبالالل) ساسالال   ج الالالا بلغالالالس ةسالالسر ايسالالا ظالالالل دساظلالالر الفالاللد التالالالل  تالال ظا لالالل  ا ،  8102خالال ا المالالا  

% 296،   بلغس ةسسر ايسا التل  ت ظا لالل  ا خلدالر اتةتاةالس الفلسال  ةل %2296 ج ا  هاتف ذكل  ،%6.93 (تابلس
 9  خط إةتاةس إساائ لل %8392دفابل 

 

 8102نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب توفر أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Availability         

of ICT Tools, 2018 
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 8102توفر أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و  المنطقة حسب ألسر الفلسطينية في محافظة القدسنسبة ا
Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area and 

Availability of ICT Tools, 2018 
 

 تكنولوجيا المعلومات توفر أدوات
 تواالتصاال

 J1منطقة 
Area J1 

 J2منطقة 
Area J2 

 القدس
Jerusalem 

Availability of ICT Tools 

 T.V Normal 5.12 37.6 15.8 تلف ي ن عالي
 LCD/ LED 90.1 60.4 82.4 TV LCD/ LED تلف ي ن 

 *Satellite/ Dish 99.0 96.2 100.0 *صسن القط
 Telephone Line 29.2 20.7 32.2 خط هاتف ثابس

 Palestinian Internet 8.3 26.4 2.0 خط إةتاةس ظلس  ةل 

 Israeli Internet 76.8 48.8 86.5 خط إةتاةس إساائ لل 
ةفاا ظلس  ةل خط   4.2 70.2 21.3 Palestinian Mobile Phone Line 

ةفاا إساائ لل خط  95.7 71.3 89.4 Israeli Mobile Phone Line 
(دكتبل)أج  ة ساس     14.4 3.9 11.7 Desktop 
 Laptop 28.6 24.3 30.1 أج  ة البت س

  IPad 19.5 17.0 18.8 Tablet/ IPAD أ أج  ة تابلس 
 Smart phone 88.3 79.2 91.4 أج  ة ال  اتف الذكير

 

التل لل  ا  ايسا إجداللالتل لل  ا القط ظضائل دن  ايساةسسر *: 
 تلف ي ن 

 

*: Percentage of households who have satellite dish from 

whom own TV set 
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 العاشر الفصل
 

 المباني 
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 المباني 
إلغغغغغ   91/98/7995تغغغغغه  صغغغغغرتا  غغغغغ   الفتغغغغغر   غغغغغ    ب غغغغغ    غغغغغ  09,507فغغغغغ    افقغغغغغ  ال غغغغغم  عغغغغغمم ال  غغغغغا   بلغغغغغ  

 (.J2) ب   ف    ط    77,571و ،(J1)  ط    ب   ف   959898   ها ،19/99/7995
 

  .ف ط (J2)ت  ت ثل  ساك    ط   و ، ا   سك  119789   افق  ال م عمم ال ساك  ف  وبل  
 

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

  المحافظة/ المنطقة
 *المساكنعدد  عدد المباني

Region / Governorate Number of 
Buildings 

Number of Housing 
Units* 

 Palestine 1,129,264 627,383 فلسطين

 West Bank 726,143 441,280 الضف  الغربي 

 Gaza Strip 403,121 186,103 قطاع غز 

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

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

البيا غغغغات م تشغغغغ ل ءلغغغغح الةغغغغزس  غغغغ    افقغغغغ  ال غغغغم  والغغغغء  ضغغغغ   * 
 .7691ام ت   اإلسرائ ل  إلي  ع و   ع م ا ت ل  للضف  الغربي  عاه 

*Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 7102, في محافظة القدس حسب المنطقةعدد المباني 
Number of Buildings in Jerusalem Governorate by Area, 2017 

  

 
  

 
 2017نوع المبنى والمنطقة,  حسب محافظة القدس عدد المباني في

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

 نوع المبنى
 (J2)منطقة  (J1)منطقة  القدس

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

 Villa 573 66 639 في 

 House 11,268 7,899 19,167 مار

 Building 7,729 9,740 17,469 ع ار 

 Establishment 1,661 .. 1,661   شأ 

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

 *Other 753 284 1,037 *أ رى 

 Not Stated 139 - 139 غ ر  ب  

 Total 22,756 17,989 40,745 المجموع

 .Includes: tent, marginal, caravan, barracks and other buildings * .ال ي   والبراكي  والكرفا  والبرك  وال  ا   ام رى  :تش ل* 
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 7102 ,في محافظة القدس حسب التجمع المباني وعدد المساكنعدد 
Number of Buildings and Number of Housing Units in Jerusalem Governorate                           

by Locality, 2017  

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

Number of Buildings Number of Housing Units* 

  Jerusalem .. 40,745 القدس

  17,989 .. Area (J1) (J1)منطقة 

  22,756 63,290 Area (J2) (J2)منطقة 

 Rafat 1,012 442 َراَفات

 Mikhmas 697 447 ِ ْ َ ا 

 Qalandiya Camp 2,601 1,005 ُ َ يَّْه َقَلْ ِمَيا

 Qalandiya 279 124 َقَلْ ِمَيا

 Beit Duqqu 540 337 ِب ت ُمقُّو

 'Jaba 1,055 514 َةَ عْ 

 Al Judeira 795 307 الُةَمْ َر 

 Ar Ram & Dahiyat al Bareed 10,595 2,635 الَراه وَضاِ َي  الَبريم

 Beit A'nan 1,318 742 ِب ت َعَ ا 

 Al Jib 1,403 613 الِةْ ب

 Bir Nabala 3,159 876 ِب ر َ َ ام

 Beit Ijza 265 124 ِب ت إْةَزا

 Al Qubeiba 1,247 642 الُ َبْ َ  

 Kharayib Umm al Lahim 110 58 َ راِئب أهُّ الَلْ هْ 

و  Biddu 2,199 975 ِبمُّ

 An Nabi Samwil 66 41 َصُ وئ لالَ ِب  

 Hizma 2,276 987 ِ ْز ا

 Beit Hanina al Balad 563 245 ِب ت َ ِ  َ ا الَبَلم

 Qatanna 1,812 1,101 َقَط َّ 

 Beit Surik 1,107 491 ِب ت ُسوِريح

 Beit Iksa 727 385 ِب ت إْكَسا

 A'nata 6,891 2,066 َع اَتا

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

 Az Za'ayyem 2,439 464 الْزَعيِ هْ 

 Al 'Eizariya 9,936 2,793 الِعْ َزِريَّ 

 Abu Dis 5,618 2,117 ابو ِمي 

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

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

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

البيا ات م تش ل ءلح الةزس      افق  ال م  والء  ض   * 
 .7691ام ت   اإلسرائ ل  إلي  ع و   ع م ا ت ل  للضف  الغربي  عاه 

 *Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed 
by Israeli Occupation in1967. 
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 2017استخدام المبنى والمنطقة,  حسب محافظة القدسعدد المباني المكتملة في 
Number of Completed Buildings in Jerusalem Governorate by Utilization of Building 

and Area, 2017 

 استخدام المبنى 
 (J2)منطقة  (J1)منطقة  القدس

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

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

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

 Work only 1,547 .. 1,547 للع ل ف ط

 Closed 1,196 .. 1,196  غلق

 Vacant 521 .. 521  ال 

 Deserted 679 .. 679  هةور

 Under Preparation 846 .. 846 ت ت التشط ب

 Not Stated - 284 284 غ ر  ب  

 Total 22,123 17,989 40,112 المجموع

 
 

 2017, استخدام المسكن حسب محافظة القدسفي  *عدد المساكن
Number of Housing Units* in Jerusalem Governorate by Utilization of Housing        

Unit, 2017 

 استخدام المسكن 
 عدد المساكن

Utilization of Housing Unit 
Number of Housing Units 

 Habitation only 36,574 للسك  ف ط

 Habitation and Work 42 للسك  والع ل 

 Work only 1,733 للع ل ف ط

 Closed 9,942   غل 

 Vacant 6,151   الي

 Deserted 1,279   هةور 

 Under Preparation 7,569 ت ت التشط ب

 Total 63,290 المجموع
 

  البيا غغغغات م تشغغغغ ل ءلغغغغح الةغغغغزس  غغغغ    افقغغغغ  ال غغغغم  والغغغغء  ضغغغغ   *  
 .7691ام ت   اإلسرائ ل  إلي  ع و   ع م ا ت ل  للضف  الغربي  عاه 

*  Data excluded those parts of Jerusalem which were  

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

 .  سرد لكل غرس  0.4محاس   ال د  
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 7102مختارة للمسكن،  في محافظة القدس حسب مؤشرات االسر
Households in Jerusalem Governorate by Selected Indicators for Housing Unit, 2017 

 عدد مؤشرات مختارة
Number Selected Indicators 

 Type of housing unit   نوع المسكن

 Villa 443 سيال

 House 26,037 دار 

  Apartment 59,035 ش  

 *Others 697 *اخرى 

 Not Stated 9,022 غير مبية

 Total 95,234 المجموع

 حيازة المسكن
 

Tenure of housing unit  

 Owned 69,337 ملك 

 Rented 15,690 مستأجر

 **Others 1,176 **أخرى 

 Not Stated 9,031 غير مبية

  Total 95,234 المجموع 

  كثافة السكننسبة االسر حسب 
 

Percentage  of households 
Housing density 

 Less than 1 21.8 2أقل من 

2000-2099 51.2 1.00-1.99 

1000-1099 22.1 2.00-2.99 

0000+ 4.9 3+ 

  Total 100 المجموع 

  Average of housing density 1.4 متوسط كثافة المسكن
 

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

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

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

 الغرفعدد 
 المساكن المأهولة

Number of Rooms  
Occupied Housing Units 

2 1,497 2 

1 9,674 2 

0 48,591 3 

4 18,201 4 

5+  8,240 5+ 

 Not Stated 9,031 غير مبية

  Total 95,234 المجموع

 Average number of rooms 3.3 متوسط عدد الغرف

 
 

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

 

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

 

 التجمع/المنطقة/المحافظة
 عدد المساكن

Number of Housing Units Governorate/ Area/ Locality 

  Jerusalem 95,234 القدس

 62,892 Area (J1) (J1)منطقة 

 32,342 Area (J2) (J2)منطقة 

 Rafat 553 َراَسات

 Mikhmas 291 ِمْخَما 

 Qalandiya Camp 1,694 ُمَخيَّْ  َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 137 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 الُجَدْيَرة

 Al Ram & Dahiyat al Bareed 4,016 الَرا  وَضاِحَي  الَبريد

 Beit A ‘nan 910 ِبيت َعَناة

 Al Jib 799 الِجْيب

 Bir Nabala 1,089 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 الُ َبْيَب 

 Kharayib Umm al Lahim 72 َخراِئب أ ُّ الَلْح ْ 

و  Biddu 1,498 ِبدُّ

 An Nabi Samwil 49 الَنِبن َصُموئيل

 Hizma 1,336 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 218 َحِنيَنا الَبَلدِبيت 

 Qatanna 1,388 َقَطنَّ 

 Beit Surik 757 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 ِبيت إْكَسا

 A ‘nata 3,889 َعناَتا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 157 (َتَجمُّع َبَدوي )الَكعاِبَن  

 Az Za'ayyem 1,923 الْزَعيِ  ْ 

 Al ‘Eizariya 4,231 الِعْيَزِريَّ 

 Abu Dis 2,325 ابو ِدي 

 A'rab al Jahalin (Salamat) 336 (سالمات)عرب الَجَهالية 

 As Sawahira ash Sharqiya 1,315 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّ 

 Ash Sheikh Sa'd 571 الَشْيخ َسْعد
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 عشر الثانيالفصل   
 

 راضيل الزراعة واستعماالت ا
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 الزراعة السرية
مين % 26.1فيي حيين   .12/1/1012لديها حديقة منزلية وذلك كما هو في من األسر في محافظة القدس يتوفر % 6.8

وذلييك لييلع ال ييا   مارسيية نشيياا زراعييي فييي الحديقييةاألسيير فييي محافظيية القييدس والتييي يتييوفر لييديها حديقيية منزلييية تقييو   م
 .1011/1012الزراعي 

 
 الثروة الحيوانية

 . 12/1/1012كما هو في ( منزلية)في محافظة القدس تقو  بتربية ثروة حيوانية  من األسر% 1.2
 

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

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

Availability of Garden 
 التوزيع النسبي

Percentage Distribution  
 توفر حديقة

    Available 6.8 متوفر 
Not Available   92.9    غير متوفر 
Total 100 المجموع 

 
 

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

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

Agricultural Activity 
 التوزيع النسبي

Percentage Distribution  
 الحديقةممارسة نشاط زراعي في 

    Used 96.1 تمارس 
Not Used   2.6 ال تمارس    
Total 100 المجموع 

 
 

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

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

Rearing of Livestock 
 التوزيع النسبي

Percentage Distribution 
 تربية الثروة الحيوانية

Rearing 3.5 تربي 
Not Rearing 98.9 ال تربي 
Total 100 المجموع 
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  الكثافة السكانية
، 1كي /فيرد 1,265فيي محافظية القيدس  1016، وبلغيت الثثافية السيكانية فيي ال يا  1كي  122بلغت مساحة محافظة القدس 

، وفيي ططيا  1كي / فيرد 218، في حين بلغت في الضفة الغربيية 1ك / فرد 608أما في فلسطين فقد بلغت الثثافة السكانية 
 .1ك / فرد 5,297غزة 

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

Population Density (Capita/km
2
) by Region, Mid Year 2018 

  

 
 .Data includes Jerusalem Governorate:* البيانات تشمل محافظة القدس*: 
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  معاصر الزيتون 
 440.2بهييدع عصييرت السييتلرات الز ييت  1028بلغييت كمييية الز تييون المييزودة للم اصيير فييي محافظيية القييدس لموسيي  عييا  

وبلغت القيمية المضيافة لنشياا م اصير الز تيون لموسي  عيا  .  من الز ت متري  طن 107.4، وطد استلرت منها متري  طن
أليييو دوالر أمر كيييي  64.6أليييو دوالر أمر كيييي، فيييي حيييين بلغيييت طيمييية االسيييتهلك الوسيييي  حيييوالي  14.6حيييوالي  1028

 .ألو دوالر أمر كي 79.2وطيمة إنتات الم اصر حوالي 
 

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

 

  Quantity in Metric Ton and Value in USD 1000                                                  أمر كي                          ر ، والقيمة  األلو دوالالمتري  الثمية  الطن
 

 المؤشرات
 Year   السنة 

Indicators 
1029 1028 1022 1026 

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

  No. of Full automatic presses 1 9 9 3 الم اصر االتوماتيكيةعدد 

لم اصر القديمة والنصو عدد ا
 2 - - - االتوماتيكية

No. of Traditional and half automatic 
presses  

 1 - - 2 عدد الم اصر المغلقة مؤطتا
No. of olive presses temporarily  
closed 

 Quantity of olive pressed 440.2 1,035.3 930.9 1,372.1 كمية الز تون المدروس

 Quantity of oil extracted 107.4 193.6 182.0 393.9 المستلرجةكمية الز ت 

 Number of employed persons 17 18 19 18 اجمالي عدد ال املين

 No. of unpaid employed persons 5 9 8 9 عدد ال املين بدون أجر

 No. of paid employed persons 12 12 13 12 عدد ال املين  اجر

 Compensation of employees value 7.1 29.2 12.2 19.9 ال املينت ويضات طيمة 

 Olive presses output value 79.2 181.2 390.0 112.2 طيمة انتات نشاا م اصر الز تون 

 Intermediate consumption value 64.6 19.9 92.1 93.9 طيمة االستهلك الوسي 

 Gross value added 14.6 131.2 306.9 282.2 القيمة المضافة
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والمصادر الطبيعية البيئة



PCBS : البيئة والمصادر الطبيعية                                                                                1029كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

701 

 

  



PCBS : البيئة والمصادر الطبيعية                                                                                                                                                                        1029القدس اإلحصائي السنوي كتاب 

701 

 

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

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

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

 

 التجمع

 لمياه الشربالمصدر الرئيسي 
 

  Main Source of Drinking Water 

Locality  شبكة مياه عامة 

Public water 
network 

ينبوع (/ محمي)بئر ارتوازي 
 (محمي)

Protected dug 
well/protected spring 

ينبوع (/ غيرمحمي)بئر ارتوازي 
 (غير محمي)

Unprotected dug 
well/unprotected spring 

تجميع  هميا
 االمطار

Rainwater 

عربة تجر /تنك/صهريج
 صهريج صغير

Small tanker 
truck/Cart with tank  

زجاجات  هميا
 معدنية

Bottled 
water 

 حنفية 
 عامة

Public 
tap 

 اخرى 

Others 
 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع

Total 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 التجمع

 لمياه الشرب المصدر الرئيسي 
 

  Main Source of Drinking Water 

Locality 
شبكة مياه عامة 
 متصلة بالمسكن

Piped into 
dwelling 

ينبوع (/ محمي)بئر ارتوازي 
 (محمي)

Protected dug 
well/protected spring 

ينبوع (/ غيرمحمي)بئر ارتوازي 
 (غير محمي)

Unprotected dug 
well/unprotected spring 

تجميع  هميا
 االمطار

Rainwater 

عربة تجر /تنك/صهريج
 صهريج صغير

Small tanker 
truck/cart with 

tank 

زجاجات ه ميا
 معدنية

Bottled 
water 

 حنفية عامة

Public 
tap 

 اخرى 

Others 
 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع

Total 

و  Biddu 1,498 12 0 0 0 0 11 0 0 1,475 ِبدُّ

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

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

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

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

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

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

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

َتَجمُّع )الَكعاِبَنة 
 (َبَدوي 

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

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 1 0 0 0 0 90 الْزَعيِ مْ 

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

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

عرب الَجَهالين 
 (سالمات)

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

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

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

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله  ال البيانات: مالحظة
.7191للضفة الغربية عام   

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

Occupation in 1967. 
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من المياه لمحافظتي رام هللا والبيرة والقدس منطقة  متر مكعب مليون  5.42مت سلطة المياه الفلسطينية بشراء حوالي قا
(J2 ) القدس منطقة و ، في حين بلغت كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي لمحافظتي رام هللا والبيرة 5071عام(J2) 

           لفرد من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي لمحافظتيلنفس العام، وبلغت حصة ا متر مكعب مليون  5245
أما عن المياه المتدفقة من الينابيع في محافظتي رام هللا  (. يوم/فرد/لتر) 77241( J2)القدس منطقة و  رام هللا والبيرة

 .2017عام  متر مكعب مليون  041فقد بلغت ( J2)والبيرة والقدس منطقة 
 

  2017-7102المنطقة،  في فلسطين حسب( ميكروت)سرائيلية من شركة المياه اال (0)راةكمية المياه المشت
Quantity of Water Purchased

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

Region, 2013-2017 
 

Unit: Million m   3مليون م: الوحدة
3
 

 المحافظة/المنطقة
 Year     السنة  

Region/ Governorate 

2013 2014 2015 2016 2017 

 Palestine 83.2 79.1 70.2 63.5 63.3 (1)فلسطين
(1)
 

West Bank 72.6 69.0 63.8 60.0 59.3 (1)الضفة الغربية
(1)
 

Ramallah & Al-Bireh and Jerusalem 1.42 23.6 21.3 20.0 20.4 (1)والقدسهللا والبيرة  رام
(1)
  

 Gaza Strip 2041 10.1 6.4 542 40. غزة قطاع

شمل الكميات المضخوخة من االبار الواقعة ضمن أراضي دولة فلسطين ت( 2)
 (.ميكروت)والمسيطر عليها من قبل شركة المياه اإلسرائيلية 

(1) Includes the pumped water from the wells which 
are located in the territories of the State of  Palestine 

and controlled by Israeli Water Company (Mekorot). 

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  ال البيانات (1)
 .7191اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

(5)  Data exclude those parts of Jerusalem governorate 
which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 

 محافظة القدسوعدد السكان وحصة الفرد اليومية في  والمياه المستهلكة المياه المزودة للقطاع المنزلي كمية
 2017، والضفة الغربية   

Quantity of Water Supply for Houshold Sector, Water Consumed, Population and 
Daily per Capita Share in Jerusalem Governorate and the West Bank, 2017 

 

 /المنطقة
 المحافظة

كمية المياه المزودة للقطاع 
 (3مليون م)المنزلي 

Quantity of Water 
Supply for 

Houshold Sector 
(Milion m

3
) 

 المستهلكةالمياه 

 (السنة/3مليون م) 
Water 

Consumed 
(Milion 

m
3
/year) 

نهاية العام  عدد السكان
7102  

Population End 
Year 2016  

 

من حصة الفرد اليومية 
المياه المستهلكة 

 (يوم/فرد/لتر)

Daily Allocation 
Per Capita 

(liter/capita/day) 

Region/ 
Governorate 

 *West Bank 88.3 2,607,018 84.1 116.8 *الضفة الغربية

هللا والبيرة  رام
 *والقدس

25.2 20.4 484,333 115.3 Ramallah & 
Al-Bireh and 
Jerusalem * 

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  ال البيانات*: 
 .7191اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

*:  Data exclude those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 

 
 

 



PCBS : البيئة والمصادر الطبيعية                                                                                1029القدس اإلحصائي السنوي كتاب 

  

775 

 2017-2014، المحافظةفي الضفة الغربية حسب  (0)للينابيع ي التدفق السنو كمية 
Amount of the Annual Discharge Springs

(0)
 in the West Bank by Governorate, 2014-2017 
 

Discharge: million m       5م مليون : التدفق
3

 

 المحافظة
           Year السنة

 Governorate 
102. 1022 1021 1022 

 West Bank 23.5 29.0 7102 28.2 الضفة الغربية

 Jenin 0.4 0.5 042 0.5 جنين 

 Tubas and Northern Valleys 0.9 1.0 049 0.9 واالغوار الشمالية  طوباس

 Nablus 4.0 3.5 49. 5.1 نابلس

 Salfit 0.2 0.2 041 0.2 سلفيت

 0.8 2.3 41. 1.9  رام هللا والبيره والقدس
Ramallah & Al-Bireh and 
Jerusalem 

 Jericho & Al Aghwar 16.5 20.8 1.41 18.9 أريحا واالغوار

 Bethlehem & Hebron 0.7 0.7 240 0.7 بيت لحم والخليل

تشاااامل ذلااااك الجاااازء ماااان محافظااااة القاااادس والااااذي ضاااامه  ال البيانااااات( 2)
 .7191االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

(7)  Data exclude those parts of Jerusalem 

governorate which were annexed by Israeli 
Occupation in 1967. 

كمياااااة الميااااااه المتدفقاااااة فقااااام لليناااااابيع المراقباااااة مااااان قبااااال سااااالطة الميااااااه  -
 .الفلسطينية والتي يقتصر وجودها في المحافظات الواردة في الجدول

- Quantity of discharged water are for the springs 

monitored by the Palestinian Water Authority and 
restricted to the governorates mentioned. 

  
 

 

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

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

Electricity, 2017 

 التجمع

 Main Source of Electricity المصدر الرئيسي للكهرباء

Locality شبكة عامة 

Public 
Network 

 مولد خاص

Private 
Generator 

 ال يوجد

No Electricity 

 مبينغير 

Not Stated 

 المجموع

Total 

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

 Rafat 553 25 0 0 528 َراَفات

 Mikhmas 291 0 2 13 276 ِمْخَماس

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

 Qalandiya 137 40 0 0 97 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 16 0 0 345 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 39 1 25 624 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 20 0 2 435 الُجَدْيَرة

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

 Beit A ‘nan 910 12 0 2 896 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 55 0 11 733 الِجْيب

 Bir Nabala 1,089 99 0 0 990 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 7 0 0 158 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 42 1 0 728 الُقَبْيَبة

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

و  Biddu 1,498 12 0 0 1,486 ِبدُّ

 An Nabi Samwil 49 0 0 9 40 الَنِبي َصُموئيل

 Hizma 1,336 98 0 2 1,236 ِحْزما

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

 Qatanna 1,388 58 0 0 1,330 َقَطنَّة

 Beit Surik 757 2 0 0 755 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 19 0 0 326 ِبيت إْكَسا

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

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

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 91 الْزَعيِ مْ 

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

 Abu Dis 2,325 406 0 0 1,919 ابو ِديس

عرب الَجَهالين 
 (سالمات)

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

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

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

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه  ال البيانات: مالحظة
 .7191االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which 

were annexed by Israeli  Occupation in 1967. 

 
 



PCBS : البيئة والمصادر الطبيعية                                                                                1029القدس اإلحصائي السنوي كتاب 

  

77. 

 النفايات الصلبة
ة يتقوم بالتخلص من النفايات المنزل 5071خالل العام ( J2منطقة )محافظة القدس من المساكن المأهولة في  21,721

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

 

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

Disposal and Locality, 2017 

 التجمع

 Methods of Solid Waste Disposal الطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية

Locality القاؤها في اقرب حاوية 

Throwing it in the 
Nearest Container 

 حرقها

Burned 

 القاؤها بشكل عشوائي

Thrown 
Randomly 

 أخرى 

Other 

 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع

Total 

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

 Rafat 553 25 0 0 1 527 َراَفات

 Mikhmas 291 0 0 0 18 273 ِمْخَماس

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

 Qalandiya 137 40 0 0 0 97 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 16 0 0 0 345 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 39 0 0 77 573 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 20 0 0 7 430 الُجَدْيَرة

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

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

 Al Jib 799 55 1 1 64 678 الِجْيب

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

 Beit Ijza 165 7 0 0 0 158 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 42 0 4 83 642 الُقَبْيَبة

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

و  Biddu 1,498 12 0 0 18 1,468 ِبدُّ

 An Nabi Samwil 49 0 0 1 47 1 الَنِبي َصُموئيل

 Hizma 1,336 98 1 0 14 1,223 ِحْزما

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

Disposal, and Locality, 2017 

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

Locality القاؤها في اقرب حاوية 

Throwing it in the 
Nearest Container 

 حرقها

Burned 

 القاؤها بشكل عشوائي

Thrown 
Randomly 

 أخرى 

Other 

 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع

Total 

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

 Beit Surik 757 2 0 0 7 748 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 19 0 1 22 303 ِبيت إْكَسا

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

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

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 13 78 الْزَعيِ مْ 

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

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

عرب الَجَهالين 
 (سالمات)

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

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

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

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه  ال البيانات: مالحظة
 .7191االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which 
were annexed by Israeli  Occupation in 1967. 
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 نوع المرحاض المستخدم لدى االسرة
من المساكن المأهولة تستخدم مراحيض  7,954و ،5071خالل عام  تستخدم مراحيض متصلة بشبكة مجاري عامة( J2منطقة )محافظة القدس من المساكن المأهولة في  8,928

 .تستخدم مراحيض متصلة بحفر صماءمن المساكن المأهولة  6,097، في حين أن متصلة بحفر امتصاصية
 

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

 التجمع

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

Locality 
مرحاض متصل بشكبة 

 مجاري عامة
Flush to piped 
sewer system 

مرحاض متصل بحفرة 
 امتصاصية

Flush to septic 
porous tank  

مرحاض متصل بحفرة 
 صماء

Flush to septic 
tight tank  

مرحاض متصل 
 توحفبمصرف م

Flush to open 
drain  

ال يوجد مرحاض في البرية 
 في الحقل

No 
facility/bush/field 

 اخرى 

Others 

 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع
Total 

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

 Rafat 553 25 0 0 0 153 522 0 َراَفات

 Mikhmas 291 0 0 1 12 10 .11 0 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 1,694 127 0 0 2 2 0 26215 ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 137 40 0 0 0 27 29 22 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 16 0 0 2 257 1. 0 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 39 0 15 3 27 102 0 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 20 0 0 0 0 2 51. الُجَدْيَرة

 Beit A ‘nan 910 12 0 0 0 683 2. 1.0 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 55 0 0 11 6 122 0 الِجْيب

 Al Ram & Dahiyat al 4,016 1,972 0 1 4 111 2.5 262.2 الَرام وَضاِحَية الَبريد
Bareed 

 Bir Nabala 1,089 99 0 1 5 13 12 920 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 7 0 0 0 142 21 0 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 42 0 1 13 592 215 0 الُقَبْيَبة

 Kharayib Umm al Lahim 72 0 0 0 6 30 51 0 َخراِئب أمُّ الَلْحمْ 
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 7102المساكن المأهولة في محافظة القدس حسب التجمع ونوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة، (: تابع)

(Cont.): Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Locality and Type of Toilet facility used by the household, 2017 
 

 التجمع

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

Locality 
مرحاض متصل بشكبة 

 مجاري عامة
Flush to piped 
sewer system 

مرحاض متصل بحفرة 
 امتصاصية

Flush to septik 
porous tank  

مرحاض متصل بحفرة 
 صماء

Flush to septik 
tight tank  

مرحاض متصل 
 توحفبمصرف م

Flush to open 
drain  

ال يوجد مرحاض في البرية 
 في الحقل

No 
facility/bush/field 

 اخرى 

Others 

 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع
Total 

و  Biddu 1,498 12 2 0 18 1,166 500 0 ِبدُّ

 An Nabi Samwil 49 0 0 0 43 0 1 0 ُموئيلالَنِبي َص 

 Hizma 1,336 98 0 1 0 881 521 0 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 218 5 0 0 8 33 .5 .25 يَنا الَبَلدِبيت َحنِ 

 Qatanna 1,388 58 0 0 53 834 5.. 0 َقَطنَّة

 Beit Surik 757 2 0 0 3 516 151 0 يكِبيت ُسورِ 

 Beit Iksa 345 19 0 2 31 99 .29 0 اِبيت إْكسَ 

 A ‘nata 3,889 1,712 0 5 11 21 2. 16092 َعناَتا

 (َتَجمُّع َبَدوي )ة الَكعاِبنَ 
0 225 

1 3 0 0 0 157 
Al Ka'abina (Tajammu' 
Badawi) 

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 0 0 9 1. مْ الْزَعي ِ 

 Al ‘Eizariya 4,231 2,028 0 1 33 135 .2610 50. يَّةالِعْيَزرِ 

 Abu Dis 2,325 406 0 0 4 106 26.09 0 ابو ِديس

الين عرب الَجهَ 
 111 0 (سالمات)

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

 ة الَشْرِقيَّةالَسواِحرَ 
2.. .15 

141 34 3 0 170 1,315 
As Sawahira ash 
Sharqiya 

 Ash Sheikh Sa'd 571 215 0 0 0 17 212 .12 ْعدالَشْيخ سَ 

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة  ال لبياناتا: مالحظة
 .7191بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

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

Occupation in 1967. 
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 البيئة االجتماعية المحيطة 
%  594 اا  ,2112عنن ا العننا   المحيدنن يعتقننن ا ج دنن ن صشننعاط نتعنناد ا المعنننراة  نن  الجن نن   مننا ار ننر% 4195

 تعتقنن ار نر صا صهن   ن ب ص نباو ل دن ن هن   .  ما ار ر تعرض ص رانها لمضايقاة  ضنو داة منا هن األ ارشنعاط
علنن  % 1491, %1.91, %22.2الظنناهره هنن  عننن  مراهبنن  ااهننل,  المشننا،ل ااهتصنناني ,  المشننا،ل اادتماعينن  ج  ننب  

        نننن % J1  291 نننن  م دقنننن  % 291 نننن  محا ظنننن  القننننن  تعرضننننة لفعننننل ادرامنننن  ج اهننننع  مننننا ار ننننر% 291. التنننن ال 
 .  J2م دق  

 
اا،جننر  ألتحملنة الضننحي  ا  عشنننرتاا العننو ,2112عنن ا العننا   ااضننرار المانينن عنوأل  منا حنننب الدانن  التنن  تحملننة 

,  نن  حنننا تحملننة شننرماة التنن منا   ننب  %492 م فنن  الدرةمنن  ص  عشنننرت  تحمننل ج  ننب   ,%2.91مننا ااضننرار ج  ننب  
 .ااضرار الماني  ألما عو% 492
 

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

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

Indicators, 2013 

     
 مؤشرات مختارة

 القدسمحافظة 
Jerusalem 

Governorate  
 J1منطقة 

Area J1 
 J2منطقة 

Area J2 Selected Indicators 

ار نننر الفل ننندن ي  التننن  تعتقنننن ج دننن ن 
صشعاط نتعاد ا المعنراة    الجن   

 :المحيد 
      

Palestinian Households 
that Believe there are 
Drug Addicts in Their 
Environment: 

 Yes 52.9 63.2 59.4  ع  

  No 47.1 36.8 40.6 ا

 Total    100 100 100 المجموع   

ار نننننننننر الفل ننننننننندن ي  التننننننننن   ادانننننننننة 
 : مضايقاة ما ه األ ارشعاط

  
 

  
Palestinian households 
that report  being abused 
by a drug addicts: 

 Yes 4.9 4.6 4.7  ع  

  No 95.1 95.4 95.3 ا

 Total    100 100 100 المجموع   

 

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

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

 

 النسبة ظاهرة تعاطي المخدراتالسبب الرئيسي في وجود 
Percentage 

Main Reason of the Phenomena of 
Drug Abuse 

 Failure of parental control over children 28.8 لألج األ عن  مراهب  ارهل

 Economic problems 16.0 المشا،ل ااهتصاني 

 Social problems 15.0 المشا،ل اادتماعي 

 Association with bad friends 14.9 مرا ق  صصنهاأل ال  أل

 Psychological problems 13.0 مشا،ل  ف ي 

 Israeli occupation 8.6 ااحت ا اإل را نل 

 The lack of control on schools 3.7 عن  مراهب  المنار 

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

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

     
 القدس نوع الفعل اإلجرامي

Jerusalem  
 J1منطقة 

Area J1 
 J2منطقة 

Area J2 Type of Criminal Offense 

  Property theft 0.8 1.4 1.1  ره  بعض الممتل،اة 

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

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

  robbery or theft Attempt 0.5 0.2 0.3 محا ل   د  ص   ره  

 هن  عقار ص  دزأل ما / مصانره 
 عقار

0.5 0.0 1.3 
Confiscation  /Demolished all 

or part of a real  estate  

تحرشاة  اعتناألاة ه اة ااحت ا ص  
 الم ت د نا اإل را نلننا

0.1 0.1 0.0 
Harassment and assault 
Israeli soldiers or settlers  

نسبة األسر التي تعرضت لفعل 
 إجرامي

3.0 2.9 3.1 
percentage of Victimized 

households 

 
 

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

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

Damage, 2013 
 

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

physical damage Percentage 

 Victim/clan 86.9 عشنرت /الضحي 

 Crime port/clan 7.3 عشنرت /م ف  الدرةم 

 Insurance company 5.8 شرم  الت منا

 Total 100 المجموع
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شهر الماضية حسب الجهة التي  03التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تعرضت لفعل اجرامي خالل 
 3102األضرار المادية،  ءتحملت عب

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

Damage, 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عشيرته     /الضحية 
Victim /Clan 

86.9% 

/  منفذ الجريمة 
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Crime 
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7.3% 

شركة التأمين 
Insurance 
Company 
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 عدد المنشآت
عاملاة فاي القعاا   منشاآت  9,704، منهاامنشأة 10,227في محافظة القدس  1027ت العاملة في العام آبلغ عدد المنش

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

 .(J2)في منعقة  عمال
 

أ  نشااط تااارة الاملاة والتازياة  تبا  عند توزيع المنشآت العاملة في محافظة القدس حسب النشاط القتصااد  الري ساي، 
صاااال المرح اااات احتااال المرت اااة ا ولااا  ف ماااا ااااا  نشااااط  ،ةأمنشااا 3,516يا ح اااا بلاااغ عاااددمااا  ح اااا عااادد المنشاااآت  وا 

  .منشأة 969بواقع  ا خرى الخدمات  أنشعةوتايا  ،ةأمنش1,239  حويل ة في المرت ة الثان ة بواقعالصناعة الت
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 7102، محافظة القدسعدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في 

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

Jerusalem Governorate, 2017  
 

 المحافظة/المنطقة
 عدد المنشآت

No. of 
Establishments 

 عدد العاملين
No. of Employed 

Persons 
Region/Governorate 

 Palestine 444,086 148,974 فلسطين

 *West Bank 309,848 101,517 *الغربيةالضفة 

 Gaza Strip 134,238 47,457 قطاع غزة

 Jerusalem Governorate 34,786 9,704 محافظة القدس

 4,444 19,182 Area (J1) (J1)منعقة 

 5,138 21,604 Area (J2) (J2)منعقة 

* Data includes Jerusalem governorate.  * القدسالب انات تشمل محافظة.  

 
محافظة القدس حسب     عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في 

 7102، المنطقة

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

Companies in Jerusalem Governorate by Area, 2017  
 

9,704 

4,466 5,238 

34,786 

19,182 

15,604 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

 محافظة القدس 
Jerusalem Govenorate 

 Area J2منطقة     Area J1منطقة

  
د 

عد
ال

N
u

m
b

e
r

 

  Areaالمنطقة 

  No. of Establishmentsعدد المنشآت 

 No. of Employed Personsعدد العاملين 



PCBS : المنشآت                                                                                                  1029كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                                

 521 

 7102، محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي الرئيسيعدد المنشآت العاملة في 

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

 

 الرئيسي النشاط االقتصادي
 عدد المنشآت

No. of 
Establishments 

Main Economic Activity 

  Mining and quarrying 7 التعد    واستغال المحاار

  Manufacturing 1,239 الصناعات التحويل ة

 8 إمدادات الكهربا  والغاز والبخار وتك  ف الهوا 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

دارة النفا ات  امدادات الم اه وأنشعة الصرف الصحي وا 
 ومعالاتها

10 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

 Construction 34 اإلنشا ات

صال ( التازية)تاارة الاملة والمفرد  المرح ات ذات وا 
 المحرحات والدرااات النارية

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

 Transportation and storage 177 النقل والتخزي 

 669 انشعة خدمات القامة والععام
Accommodation and food service 
activities 

 Information and communication 54 والتصالتالمعلومات 

 Financial and insurance activities 76 النشعة المال ة وأنشعة التأم  

 Real estate activities 20 ا نشعة العقارية

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

 131 أنشعة الخدمات الدارية والخدمات المساندة  
Administrative and support service 
activities 

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

 Education 461 التعل م

 Human health and social work activities 467 والعمل الاتماعيانشعة صحة النسا  

 Arts, entertainment and recreation 187 الفنو  والترف ه والتسل ة

 Other service activities 969 انشعة الخدمات ا خرى 

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

 لستخدامها الخا 

1 

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

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

Activities of extraterritorial organizations 
and bodies 

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

Number of Operating Establishments in Jerusalem Governorate by Locality, 2017 
 

 التجمع/ المنطقة
 عدد المنشآت العاملة

Number of Operating 
Establishments 

Area / Locality 

 Jerusalem Governorate 10,227 محافظة القدس

  4,668 Area (J1) (J1)منطقة 

  5,559 Area (J2) (J2)منطقة 

 Rafat 65 َراَفات

 Mikhmas 27 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 219 ُمَخ َّْم َقَلْنِدَ ا

 Qalandiya 18 َقَلْنِدَ ا

 Beit Duqqu 35 ِب ت ُدقُّو

 ’Jaba 46 َاَ عْ 

 Al Judeira 76 الُاَدْ َرة

 Al Ram & Dahiyat al Bareed 1,109 الَرام وَضاِحَ ة الَبريد

 Beit A ‘nan 108 ِب ت َعَنا 

 Al Jib 145 الِاْ ب

 Bir Nabala 249 ِب ر َنَ ال

 Beit Ijza 14 ِب ت إْاَزا

 Al Qubeiba 167 الُقَبْ َ ة

 Kharayib Umm al Lahim 8 َخراِيب أمُّ الَلْحمْ 

و  Biddu 302 ِبدُّ

 An Nabi Samwil 2 الَنِبي َصُموي ل

 Hizma 249 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 11 ِب ت َحِن َنا الَبَلد

 Qatanna 74 َقَعنَّة

 Beit Surik 66 ِب ت ُسوِريك

 Beit Iksa 36 ِب ت إْكَسا

 A ‘nata 709 َعناَتا

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

 Az Za'ayyem 94 الْزَع ِ مْ 

 Al ‘Eizariya 1,126 الِعْ َزِريَّة

 Abu Dis 422 ابو ِد س

 A'rab al Jahalin (Salamat) 20 (سامات)عرب الَاَهال   

 As Sawahira ash Sharqiya 122 الَسواِحَرة الَشْرِق َّة

 Ash Sheikh Sa'd 38 الَشْ خ َسْعد
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 الحسابات القومية
ليةا   J1 فةي ماافةةة القةدس منطقةةالمرصودة والمتفقةة مةا الميةا  ر الدوليةة  االقتصادية جمالي القيمة المضافة لألنشطةإ

 .1022مريكي لليا  أمل ون دوالر 1,230.2  مقابل( سيار الجاريةباأل)مريكي أ مل ون دوالر 1,295.7 بلغ 1026
 

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

Years 2102-2016 at Current Prices 
 

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

Agriculture and fishing 2.5 2.6 3.5 3.3 2.1 الزراعة وص د األسماك 

Mining, 
manufacturing, 
electricity and water 

 والكهرباء الصناعة التاويلية والمياه 117.2 146.4 175.5 204.7 233.8

Construction 35.5 35.5 30.8 45.5 42.3 اإلنشاءات 
Wholesale and retail 
trade 

 تجارة الجملة والتجزئة 416.3 399.2 382.1 364.9 347.8

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

 الميلومات واالتصاالت - - - - 1.5

Services 670.4 616.3 567.2 471.8 409.9 الخدمات 
Public administration 
and defence 

 االدارة اليامة والدفاع 2.2 1.8 0.8 0.7 0.8

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

Notes: 
 

1. Value added within national accounts includes all value 

added incurred from all economic sectors including the 

informal sector. 
 

2. Data for the years 2012-2016 will be revised based on the 

results of the Population, Housing and Establishment 

census 2017. 

 :اتمالحظ
المضافة  لاسابات القومية تشمل كافة القي القيمة المضافة ضمن ا .1

من كافة القطاعات االقتصادية بما في ذلك القطاع غ ر ة المتولد
 .المنة 

استنادا الى نتائج  1112 -1111تنقيح البيانات لألعوا   س ت  .1
 .1112التيداد اليا  للسكان والمساكن والمنشآت 
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 6102حسب النشاط االقتصادي،  (J1)منطقة  التوزيع النسبي الجمالي القيمة المضافة في محافظة القدس
Percentage Distribution of Value Added in Jerusalem Governorate Area (J1)  

by Economic Activity, 2016 
 

 
 
 

Note: Value added within national accounts includes all 

value added incurred from all economic sectors including 

the informal sector. 

 

المضافة  لاسابات القومية تشمل كافة القي القيمة المضافة ضمن ا :مالحظة
 .من كافة القطاعات االقتصادية بما في ذلك القطاع غ ر المنة  ةالمتولد
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 حركة أسعار المستهلك
 سارنججج  % 5.10ار فاعجججاس نسججج     8152عجججال  (J1) نطسججج   السججج   حافظجج   فجججر الجججرال السياسجججر اسجججهار ال سججج    سجج ل 
 . 8151 سارن  بالهال  8151 عال %8152 ك ا س ل الرال ار فاعاس نس   ، 8151بالهال 

 
 8102، (J1)ألسعار المستهلك في محافظة القدس منطقة الشهرية األرقام القياسية 

Monthly Consumer Price Index Numbers in Jerusalem Governorate Area (J1), 8102 
 

                                          Base Year 2010=100                                                                                511= 8151سن  ااسا     
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  القدسالمستهلك حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية في محافظة ألسعار األرقام القياسية ونسبة التغير السنوية  
 8102 ،8102، (J1)منطقة               

Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change by Major Groups of 
Expenditure in Jerusalem Governorate Area (J1), 8102, 8102 

 

Base Year 2010= 100  200=1020 سن  ااسا   

Major Groups of Expenditure 
%نسبة التغير   
Percent 

Change % 

 أقسام اإلنفاق الرئيسية 2017 2018

Food and soft drinks 0.93 111.80 110.76  ال وا  الغذائي  وال شروبات ال رطب 

Alcoholic beverages and tobacco -0.78 174.37 175.74 ال شروبات الكحولي  وال بغ 

Textiles, clothing and footwear -4.73 121.62 127.66  ااا ش  وال الب  وااحذي 

Housing 1.71 117.45 115.47  و س  ز ا  ال سكن 

Furniture and household goods  -0.35 123.58 124.02  ااثاث وال فروشات والس ع ال نزلي 

Medical care -2.43 115.30 118.17  الخ  ات الط ي 

Transportation 2.56 110.59 107.83 النسل وال واصالت 

Communications 0.90 97.83 96.95 اال صاالت 

Recreational, cultural goods and services 0.65 108.31 107.61  الس ع والخ  ات ال رفي ي  والثسافي 

Education 0.58 130.54 129.79 خ  ات ال ه يل 
Restaurants, hotels and cafes -0.19 119.30 119.53 خ  ات ال طاعل وال ساهر والفنا ق 

Miscellaneous goods and services 4.31 115.36 110.59  الس ع والخ  ات ال  نوع 

All Items of consumer price index 1.04 116.58 115.39 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك 
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  8101، المنطقةأقسام اإلنفاق الرئيسية و  حسب األوزان المستخدمة في احتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك
Relative Weights Used in Calculating Consumer Price Index Numbers by Major 

Groups of Expenditure and Region, 8101 
 

 فلسطين أقسام اإلنفاق الرئيسية
Palestine 

*الضفة الغربية  

West 
Bank* 

 قطاع غزة 
Gaza Strip 

منطقة  القدس
(J1) 

Jerusalem 
Area (J1) 

Major Groups of 
Expenditure 

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

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

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

 Housing 9.2789 8.7349 8.8268 8.8652 ال سكن و س  ز ا  

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

 Medical care 3.3219 3.0826 4.4389 3.9328 الخ  ات الط ي 

 Transportation 18.3655 7.9311 15.3316 13.8281 النسل وال واصالت

 Communications 4.6886 3.1687 3.4552 3.5508 اال صاالت

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

 Education 2.5117 3.3806 3.5926 3.3886 خ  ات ال ه يل

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

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

الرقم القياسي العام ألسعار 
 المستهلك

100.1111 100.0000 100.0000 100.0000 All Items of 
consumer price index 

ال يانات ال  ش ل ذل  ال زء  ن  حافظ  الس   والذي ض   *
 .5111االح الل اإلسرائي ر إلي  عنوة بهي  اح الل  ل ضف  الغربي  عال 

*Data exclude those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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 خارج المنشآتالنقل 
 فةي عةام ا  111مركبةة ععمةل ب ةا  111 قطاع النقل خارج المنشآت في محافظةة القةد  بلغ عدد المركبات العاملة ضمن

دنالر، نبلغةت القعمةة المضةافة الم حققةة مةن مليةنن  6.3 حقة  مةن هةال المركبةات ، فعمةا بلةغ ح ةم اان ةاج الم 1111 عام
 .ملينن دنالر 3.3ل ال المركبات  خارج المنشآتنشاط النقل 

 
دنالر في العام  ألف 1104من  عنعضات العاملين لقطاع النقل خارج المنشآت حنالي   رأبنبلغ نصيب المس خدم 

ألف  252.0من االن اج   رأبب المس خدم الف دنالر بينما بلغ نصي47.7 نبلغ نصيب العامل من االن اج  1111
 . دنالر

 
 8102القدس،  محافظةفي  خارج المنشّاتالنقل ألنشطة هم المؤشرات االقتصادية أ

Main Economic Indicators for Outside of Establishment Transport 
 in Jerusalem Governorate, 2018 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                       (دنالر امريكي باأللفالقعمة )

 
 

 2018، في محافظة القدس خارج المنشّاتالمستخلصة ألنشطة النقل  المعدالت بعض
Selected Rates for Outside of Establishment Transport Activities in Jerusalem 

Governorate, 2018 
 

 المؤشر
 القيمة

Indicator 
Value 

بأ ر من  عنعضات العاملين  نصيب المس خدم
 بالدنالر

20821,00 Annual compensation per paid employed person  in 
(USD) 

 Output per employed person in (USD)  24847202 نصيب العامل من اان اج  بالدنالر

 Output per paid employed person in (USD)  101807,00 بأ ر من اان اج بالدنالر المس خدمنصيب 

 Value added  per employed person in (USD)  ,1284,00 نصيب العامل من القعمة المضافة بالدنالر

 Value added per paid employed person in (USD) 00,,,2708 نصيب المس خدم  بأ ر من القعمة المضافة بالدنالر

 (%) Value added to output 0209 نسبة القعمة المضافة الى اان اج

 (%) Compensation of employed persons to value added 00, نسبة  عنعضات العاملين الى القعمة المضافة

 (%) Depreciation to output 407 نسبة ااه  ك السنني الى اان اج
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 2018القدس،  محافظةفي  خارج المنشّاتالنقل  النشطة اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Outside of Establishment Transport in Jerusalem 

Governorate, 2018 
 

    (Value in USD 1000)                                                                       (دنالر امريكي باأللفالقعمة )        

 المؤشر
 القيمة

Indicator 
Value 

 Number of  vehicles 128 عدد المركبات

 Number of persons engaged 132 عدد العاملين

 Output 6,300.9 اان اج

 Gross value added 3,271.7 إ مالي القعمة المضافة

 Intermediate consumption 3,029.2 االس   ك النسعط

  
 

 والتخزينالنقل 
خ ل العام  عام ا  311 ععمل ب ا منشأة  111العاملة في انشطة النقل نال خزين في محافظة القد   المنشآتبلغ عدد 

ملينن  1.1 لنف  العام ةنشطاال ل ا ها المضافة ال ي حققبلغت القعمة ، ن ملينن دنالر 1.1 نبلغ ح م اان اج ،1111
 .دنالر

 
 8102القدس،  محافظةفي النشطة النقل والتخزين اهم المؤشرات االقتصادية 

Main Economic Indicators for Transport and Storage in Jerusalem Governorate, 8102 
 

    (Value in USD 1000)                                                                           (دنالر امريكي باأللفالقعمة )      
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 8102القدس،  محافظةفي  النشطة النقل والتخزين اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Transport and Storage in Jerusalem Governorate, 8102 

 
 

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

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of persons engaged 683 عدد العاملين

 Output 7,110.0  اان اج 

  Intermediate consumption 3,390.6 االس   ك النسعط 

 Gross value added 3,719.4 إ مالي القعمة المضافة

 
 المعلومات واالتصاالت

خ ل  عام ا  114ععمل ب ا منشأة  14ناال صاالت في محافظة القد   بلغ عدد المنشآت العاملة في انشطة المعلنمات
 2.0 ي حقق  ا هال االنشطة لنف  العامملينن دنالر، نبلغت القعمة المضافة ال  2.6نبلغ ح م اان اج  ،2017العام 

 .دنالر ملينن 
 

 8102القدس،  محافظةفي  واالتصاالت ألنشطة المعلومات المؤشرات االقتصاديةهم أ

Main Economic Indicators for Information and Communication Activities in Jerusalem 
Governorate, 8102 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                                (دنالر امريكي باأللفالقعمة )    
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 8102القدس،  محافظةفي  واالتصاالت ألنشطة المعلومات اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Information and Communication Activities in 

Jerusalem Governorate, 2017 
 

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

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of persons engaged 134 عدد العاملين

 Output 2,569.8  اان اج 

  Intermediate consumption 567.5 االس   ك النسعط 

 Gross value added 2,002.3 القعمة المضافةإ مالي 
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 رخص االبنية

 ر صغغل سفسغغغاظل يةفاليغغل بل غغغ  139 (J2)فغغغح فظافاغغل النغغغخ  فن نغغل  2018االبنيغغغل الصغغاخر  عغغا   بلغغع عغغخخ ر غغغ 
ألف فتر فربع، افا ر   االبنيغل يرغر السغكنيل  86.3ر صل ألبنيل سكنيل سفساظل  127ألف فتر فربع،  فنها  101.2

 .ألف فتر فربع 7441ر صل سفساظل اةفاليل بل    71فكان عخخها 
 

 8102لألبنية السكنية حسب استخدام المبنى،  (J2)منطقة  رخص األبنية الصادرة في محافظة القدس
Building Licenses Issued in Jerusalem Governorate Area (J2) for Residential 

Buildings by Status of Licensed Buildings, 8102 
 

 هوضع البناء المطلوب ترخيص
 عدد الرخص 
Number of 
Licenses 

 (8ألف م) المساحة المرخصة 
Licensed Area (1000m

2
) 

Status of Licensed 
Building  فساظا  ةخرخ 

New Areas 

 فساظا  قائفل 
Existing 
Areas  

 Residential Buildings 6.2 80.1 127 فبنى سكنح

 Non-Res. Buildings 0.0 14.9 12 فبنى يرر سكنح

 *أسوار
0 0.0 0.0 Boundary walls* 

 Total 6.2 95.0 139 المجموع

 .For boundary walls it refers to length in (1000 m.r):* .سالنسسل لألسوار تفثل ال ول ساأللف فتر  ولح*: 
 
 

 
 

ً   غًل العغا   211فنشغة  يعفغل بهغا  44نشاءا  فح فظافال النخ  بلع عخخ الفنشآ  العافلل فح نشاط اال ، 1171عغاف
 لغغنف  العغغا  الفؤسسغغا  ههغغا هغغ تبل غغ  النيفغغل الف غغافل التغغح ظننأفريكغغح، و  فلرغغون خوالر 12.1ظغغوالح  االنتغغا وبلغغع ظةغغ  

 .أفريكح فلرون خوالر 71.5
 

 8102القدس،  محافظةفي  النشطة االنشاءات هم المؤشرات االقتصاديةأ
Main Economic Indicators for Constructuin Activities in Jerusalem          

Governorate, 2017 
 

 (Value in 1000 USD) (النيفل سااللف خوالر افريكح)

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of employees 622 عخخ العافلرن

 Output 26,219.5  اإلنتا  

 Gross value added 18,528.4 يةفالح النيفل الف افل

  Intermediate consumption 7,691.1 االستهًك الوسيط 
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 8102القدس،  محافظةفي  نشطة االنشاءاتأل  اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Construction Activities in Jerusalem Governorate, 2017 
 

 (Value in 1000 USD)                                                                                   (خوالر افريكح ساأللفالنيفل )    
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 الصناعةنشاط 

خة   العةا   عةام ا  5,740يعمةل باةا منشةة   1,462بلغ عدد المنشآت العاملة  يةأ شنشةا  الصةناع  يةأ م ايقة  ال ةد  
مليةةون دو،ر، وبل ةةت ال يمةة  الم ةةاي   56542  ةةوالأ ، وبلةةغ   ةة  اجنألةةاة انشةةا  الصةةناع  يةةأ م ايقةة  ال ةةد 4112

 4مليون دو،ر 92342الألأ    ألاا هذه ا،نشا  لنف  العا  
 

 7102القدس،  محافظةفي  النشطة الصناعة اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate, 2017 
 

 (Value in 1000 USD)                                                                                 (دو،ر امريكأ باالفال يم  )    
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 7102القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  النشطة الصناعة القتصاديةاهم المؤشرات ا
Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2017 

 

  Value in USD 1000 دو،ر امريكأ باالفال يم  

 االقتصادي النشاط
 العاملين عدد

Number of 
Employed 
Persons 

  اإلنتاج 

Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption  

 القيمة المضافة إجمالي
Gross Value 

Added 

Economic Activity 

الصناعات الألعدين واسأل    الم ا ر و 
 الأل ويلي 

4,654 311,687.4 164,688.0 146,999.4 Mining, quarrying and manufacturing 

إمدادات الكارباء وال از والبخار وألكييف 
مدادات الاواء  الصرف وشنشا  المياه وا 

دار   ومعال ألاا النفايات الص أ وا 

           1,086 253,691.9 51,012.0 202,679.9 Electricity, gas, steam, air conditioning 
supply, water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

 Total 349,679.3 215,700.0 565,379.3 5,740 المجموع
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 :النشاط الفندقي
، مدا مجموعد  2018 نهايدة العدا في محافظة القدد  فدي  مسح النشاط الفندقيالتي استجابت في  بلغ عدد الفنادق العاملة

عداما  781  فيهداوبلدغ متوسدع عددد العداملين  ،سدرررا  ,3 444غدر  و,1 464مدا مجموعد   يتدوفر فيهدا ،فنددقا  عداما 21
   .من اإلناث 110و من الذكور 164 ، منه 1048خال عا  وعاملة 

 
 1028-1024, القدس ي محافظةف الفندقيللنشاط  الرئيسية المؤشرات

Main Indicators for Hotel Activities in Jerusalem Governorate, 1024-1028 
 

 المؤشر
 Year                              السنة

Indicator 

1022 1022 1022 1022 1028 

 *Number of hotels  21 20 24 12 24 *الفنادق عدد

 *Number of rooms  1,464 1,480 1,462 20201 1,612 *الغر  عدد

 *Number of beds  3,144 3,242 3,168 10012 3,530 *ةاألسر   عدد

 560.8 554.3 22812 678.0 اشغال الغر  متوسع
587.6 

Average of room 
occupancy 

 % Room occupancy 41.2 37.9 41.7 2110 42.1 %اشغال الغر  نسبة

 934.4 893.8 2002212 1,256.7 ةاشغال األسر   متوسع
980.4 

Average of bed 
occupancy 

 Bed occupancy percent 31.1 28.8 30.4 1112 35.6 ةاشغال األسر   نسبة

  Number of guests 2120112 113,911 99,372 2100028 177,602 النزالء عدد

  Number of guest nights 1220821 341,065 326,232 1820922 458,701 ليالي المبيت عدد

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

 
 1028-1024 حسب توفر خدمات مختارة, محافظة القدس يالعاملة ف فنادقالعدد الغرف المجهزة في 

Number of Furnished Rooms in Operated Hotels in Jerusalem Governorate by 
Availability of Selected Facilities, 1024-1028 

 

Year 
 هاتف

Telephone 
 تكييف

Air 
Condition 

 تدفئة

Heaters 

 تلفزيون 

T.V 
 حمام خاص

Private 
Bathroom 

 عدد الغرف
No. of 

Rooms 

*عدد الفنادق  
No. of 

Hotels* 
 السنة

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

2015 20112 20128 20128 20222 20128 20201 12 2015 

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

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

2018 1,318 1,330 1,330 1,137 1,330 1,343 21 2018 

*At the end of the year.   * في نهاية العا.  
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 1028-1024ة نهاية العام, عدد الفنادق في محافظة القدس حسب توفر خدمات عامة مختار 
Number of Hotels in Jerusalem Governorate by Availability of Selected Public 

Services at the end of the year, 2014-2018 
  

Year  أخرى 
Other

  
 خدمات للغرف

Room 
Services 

صالون 
 تجميل

Beauty 
Salon 

 متاجر
Shops 

 مصبغة
Dry 

Clean 

تصوير 
 وثائق

Copy 
Printer 

 طباعة

Printing 

 فاكس
Fax 

 عدد الفنادق
No. of 
Hotels 

 السنة

2014 19 23 2 2 13 23 21 23 12 2014 

2015 28 10 1 2 22 12 29 12 12 2015 

2016 18 22 2 3 11 22 21 23 12 2016 

2017 16 19 2 3 11 20 18 20 10 2017 

2018 15 20 1 4 11 21 19 21 21 2018 

 
  1028- 2014,عدد النزالء في فنادق محافظة القدس

Number of Hotel Guests in Jerusalem Governorate, 2014 – 1028 
 

 
 

  2018متوسط عدد العاملين في فنادق محافظة القدس حسب الربع وطبيعة العمل والجنس, 
Average Number of Employees in Jerusalem Governorate Hotels by Quarter, Type of 

Work and Sex, 2018 
 

 الربع

    إدارة
Administration 

 إنتاج
Operation 

 المجموع
Total 

Quarter 
 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 First quarter 253 565 185 438 68 127 الربع األول

 Second quarter 251 579 183 450 68 129 الربع الثاني

 Third quarter 171 532 114 412 57 120  الربع الثالث

  Fourth quarter 205 569 141 440 64 129 الربع الرابع

 Average  220 561 156 435 64 126 المتوسط
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 2018النشاط الفندقي في محافظة القدس لمؤشرات مختارة حسب الشهر, 
Activities in Jerusalem Governorate Hotels for Selected Indicators by Month, 2018 

 

 الشهر
 الفنادق عدد

No. of 
Hotels 

الغرف  عدد
 المتاح

No. of 
Available 
Rooms 

 األسّرة عدد
 المتاح

No. of 
Available 

Beds 

 النزالء عدد

No. of 
Guests 

 المبيت ليالي عدد

No. of Guest 
Nights 

 الغرف إشغال

Room Occupancy 

 رةاألسّ  إشغال

Bed Occupancy 

Month 
 المتوسع

Average 

 %النسبة

Rate % 

 المتوسع

Average 

 %النسبة 

Rate % 

 January 22.7 874.9 36.2 539.7 27,122 8,978 3,862 1,489 23 كانون ثاني

 February 28.9 904.0 38.7 543.5 25,311 8,374 3,131 1,405 20 شباط

 March 25.4 795.5 34.4 482.8 24,660 8,270 3,131 1,405 20 آذار

 April 22.5 779.2 30.6 480.5 23,375 7,220 3,462 1,568 23 نيسان

 May 28.4 888.0 36.3 511.3 27,527 9,287 3,131 1,408 20 أيار

 June 37.4 1,172.1 46.9 660.5 35,163 12,442 3,131 1,408 20 حزيران

 July 39.8 1,134.1 50.1 672.9 35,156 11,844 2,850 1,343 21 تموز

 August 37.1 1,057.5 46.0 617.5 32,784 12,122 2,850 1,343 21 آب

 September 33.0 941.0 45.7 614.2 28,230 9,317 2,850 1,343 21 أيلول

 October 28.2 1,054.4 34.7 591.5 32,687 10,959 3,733 1,707 29 تشرين أول

 November 38.0 1,082.2 50.4 676.5 32,467 11,039 2,850 1,343 21 تشرين ثاني

 December 37.8 1,076.5 49.0 658.1 33,370 11,474 2,850 1,343 21 كانون أول

المعدل 
 *السنوي

 1,425 352,3 121,326 357,852 587.5 41.2 980.4 31.1 
Annual 
Average*

 

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

* Represents the annual average of indicators except number of guests and 
number of guest nights which represents the annual total. 
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 2018توزيع النزالء في فنادق محافظة القدس والضفة الغربية حسب الجنسية والربع, 
Distribution of Guests in Jerusalem Governorate and the West Bank Hotels by Nationality and Quarter, 2018 

 

المحافظة / المنطقة
 الربعو 

 

 الفنادق عدد

No. of 
Hotels 

 Nationality الجنسية

 المجموع

Total 
 

Region/  
Governorate 
and  Quarter 

 فلسطين

Palestine 

 عربية دول

Arab 
Countries 

 إسرائيل

Israel 

 آسيا

Asia 

 المتحدة الواليات

 وكندا

U.S.A 
& Canada 

 أمرركا دول

 األخرى 

Other 
American 
Countries 

 األوروبي االتحاد

European 
Union 

 أوروبا باقي

Other 
European 

 

 أفررقيا
Africa 

 استراليا
 ونيوزرلندا

Australia         
& 

New Zealand 
 

 West Bank 653,744 3,449 10,780 25,703 283,845 15,849 54,580 118,566 87,406 5,959 47,607 130 الضفة الغربية 

  First quarter 133,965 742 1,300 7,271 66,974 2,238 11,893 23,011 10,960 1,048 8,528 125 األولالربع 

 167,457 1,050 1,551 6,791 72,059 4,122 12,570 38,103 19,589 3,031 8,591 128 لثانياالربع 
Second 
quarter 

 Third quarter 146,148 544 2,969 3,375 53,976 3,318 9,496 17,962 40,246 856 13,406 132 لثالثاالربع 

 Fourth quarter 206,174 1,113 4,960 8,266 90,836 6,171 20,621 39,490 16,611 1,024 17,082 130 لرابعاالربع 

  Jerusalem 121,326 492 372 3,275 51,836 3,391 23,062 20,060 11,912 231 6,695 21 القدس

  First quarter 25,622 169 98 1,001 10,511 872 4,920 4,677 2,201 55 1,118 20 األولالربع 

 28,949 149 139 862 11,859 965 5,409 5,386 2,574 63 1,543 20 لثانياالربع 
Second 
quarter 

 Third quarter 33,283 143 44 749 14,922 691 4,612 5,346 4,396 60 2,320 21 الثالثالربع 

 Fourth quarter 33,472 31 91 663 14,544 863 8,121 4,651 2,741 53 1,714 21 لرابعاالربع 
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 نشاط الخدمات
عمدا  خد   العدا   15,304يعمدل بادا منشدة   77233بلغ عدد المنشآت العاملة في انشطة الخدمات في محافظة القدد  

 454.6العدا  وبلغدت القيمدة المفدافة التدي حققتادا الدشط االنشدطة لدنف   مليون دوالر، 662.6، وبلغ حج  اإلنتاج 2103
 .مليون دوالر

 

 7102اهم المؤشرات االقتصادية النشطة الخدمات في محافظة القدس، 
  Main Economic Indicators for Services in Jerusalem Governorate, 7102  

 

 (Value in 1000 USD)                                                                                (دوالر امريكي باأللفالقيمة )   
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 7102القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  النشطة الخدمات اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Services in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 7102 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                                                                                                                                ( دوالر امريكي باأللفالقيمة)  

 
 

  

 االقتصادي النشاط
 العاملين عدد

Number of 
Employed 
Persons 

  اإلنتاج 

Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption  

 القيمة المضافة إجمالي
Gross Value Added 

Economic Activity 

 Accommodation and food service activities 49,771.0 21,694.1 71,465.1 2,102 أنشطة خدمات االقامة والطعا 

 Real estate activities 3,795.9 451.4 4,247.3 77 وااليجاريةاألنشطة العقارية 

 22,012.6 3,427.8 25,440.3 736 األنشطة المانية والعلمية والتقنية
Professional, scientific and technical 
activities 

 Administrative and support service activities 13,489.6 5,442.2 18,931.8 355 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساند 

 Education 75,635.2 61,273.3 136,908.5 4,665 التعلي 

 Human health and social work activities 73,655.5 12,355.0 86,010.4 3,609 الصحة والعمل االجتماعي

 Arts, entertainment and recreation 5,755.0 3,270.1 9,025.1 794 الفنون والترفيه والتسلية

 Other service activities 210,525.6 100,066.3 310,591.9 2,966 أنشطة الخدمات االخرى 

 Total 454,640 207,980 662,620 15,304 المجموع
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 نشاط التجارة الداخلية

دغغام    11,594اعمغغل ب غغا منشغغ ي  1,626العاملغغف  غغش انشغغجف الالغغاري ال املاغغف  غغش م ا  غغف ال غغ    المنشغغ  بلغغع دغغ   
لغنف   فنشغجار ه غا ذغ اال امغف الماغا ف الاغش    بلغغ  ، و مليغون  ورر 162.9وبلغع  لغ  اتناغا  ، 2151م ل العغا  

 .مليون  ورر 464.1 العا 
 

 7102القدس،  محافظةفي  النشطة التجارة الداخلية اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Internal Trade Activities In Jerusalem           
Governorate, 2017 

 (Value in 1000 USD)                                                                                   ( ورر امريكش باأللفال امف )  

 
 

 

 7102القدس،  محافظةفي  النشطة التجارة الداخلية اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities in Jerusalem         

Governorate, 2017 
 

 (Value in 1000 USD) (ال امف بارلف  ورر امريكش)

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

  Number of employed persons 11,594 د   العاملين

 Output 562,943.5  اتناا  

  Intermediate consumption 128,252.0 ارسا  ك الوساط 

 Gross value added 434,691.5 إلمالش ال امف الماا ف
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 الواردات والصادرات
ايجج   7196د لرنججم دججع عججل   %7.7بنسججبم  ارتفلعججل   7197الججوارتا  السجج علم الدرصججوتف لدالقدججم ال ججت  لعججل   سججت  
لعججل   الصججلترا  السجج علم الدرصججوتف لدالقدججم ال ججت ارتفعجج   دججل . د يججون تو ر ردري جج  366.2 اججوال  قلدتهججلب غجج  
 .د يون تو ر ادري   92.9وب غ  قلدتهل اوال   2016د لرنم دع عل  % 55.2بنسبم  2017

 
 5102-5102، *الواردات المرصودة لمحافظة القدسمؤشرات 

Registered Imports indicators for Jerusalem Governorate*, 5102-5102 
 

 (Value in 1000 USD) (لف تو ر ادري  ال لدم بلأل) 
Indicator 2017 2016 2015 المؤشر 

Total imports 366,150 041,474 343,165 إجمالي الواردات 

Imports by mean of entry  
  

واسطة  الواردات حسب
   الدخول

By land 350,540 325,690 328,581 بواسطم البر 
Networks and pipelines** 15,609 14,784 14,584 شب ل  وخطوط** 
Imports by country  

  
 الواردات حسب البلد

Israel 288,883 250,043 264,955 إسرائيل 
European countries 31,654 37,975 36,414  تول ا تالت األوروب 
Arab countries 15,092 16,595 16,540 التول العربلم 
American countries 4,729 6,950 6,185 التول األدري لم 
Other countries 25,792 28,911 19,071  بلق  تول العلل 

(*): Data excluded those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli Occupation in 1967. 
البللنل    تشدل ذلك التزء دن دالقدم ال ت  والذي ضده  )*(:

 .0291ا اتالل ا سرائي   الله عنوف بعيت ااتالله ل ضفم الغربلم عل  
(**): Including Water and Electricity. )** :) والكهربلءتشدل الدلله. 

 

 5102-5102، *الصادرات المرصودة لمحافظة القدسمؤشرات 
Registered Exports Indicators for Jerusalem Governorate*, 5102-5102 

 

 (Value in 1000 USD) (تو ر ردري   بلأللف ال لدم)  

Indicator 2017 2016 2015 المؤشر 
Total exports 92,864 59,851 55,453  إجمالي الصادرات 

Exports by country  
  

 الصادرات حسب البلد

Israel 87,727 56,077 51,134 إلى إسرائيل 
Arab countries 4,540 3,755 4,315 إلى التول العربلم 
Other countries 597 19 4  إلى بلق  تول العلل 

Exports distribution  
  

 توزيع الصادرات
National exports 41,601 25,894 24,732 صلترا  وطنلم 
Re-exports 51,263 33,957 30,721 دعلت تصتيرهل 

(*): Data excluded those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli Occupation in 1967. 
البللنل    تشدل ذلك التزء دن دالقدم ال ت  والذي ضده ا اتالل )*(: 

 .0291ا سرائي   الله عنوف بعيت ااتالله ل ضفم الغربلم عل  
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  االستيطان ومصادرة األراضي 12.5
محافظة  في ةر عمستم 02 اهنمرة مستعم 72ي محافظة القدس ف 7102 املعا هايةي نفة ليئيار رات اإلسمتعمسالدد علغ ب

 ًا،مستعمر  125,103بواقع  سقدلافظة امحفي  سكنون ي ينر عمتسمال مظمع نأت امن البيان حضيتو ، (J1)القدس منطقة 
 ةبير لغاة فضة في الليئيار رات اإلسمتعمسالدد علغ ب بينما  (.J1)قة طالقدس منمحافظة في  اً مستعمر  001,111منهم 
 .اً مستعمر  511,503 يلواح اهيف يمقي ةر ستعمم 051
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 2017عدد المستعمرات وعدد المستعمرين في الضفة الغربية حسب المحافظة، 

Number of Settlements and Settlers in the West Bank by Governorate, 2017 
  

 المحافظة
 عدد المستعمرات
Number of 

Settlements 

 عدد المستعمرين
Number of Settlers 

Governorate 

 West Bank  356,350  051 الضفة الغربية

 Jenin  40013  5 جنين

 Tubas & Northern Valleys  90979  7 واألغوار الشمالية طوباس

 Tulkarm  40333  4 طولكرم

 Nablus  010351  09 نابلس

 Qalqiliya  410341  1 قلقيلية

 Salfit  340147  04 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh  0920910  93 هللا والبيرةرام 

  Jericho & Al-Aghwar  30749  07 أريحا واألغوار 

 Jerusalem  613,553  53 القدس

 03  9950445  Area (J1)   (J1)منطقة

 01  100023  Area (J2)   (J2)منطقة

 Bethlehem  190021  04 بيت لحم

 Hebron  910199  91 الخليل
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 2017عدد المستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسب التصنيف والمنطقة، 
Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate, by Classification and 

Area, 2017 
   

 المحافظة
 والمنطقة

 Classification التصنيف

 المجموع
Total Governorate 

and Area 

 تابعة لمجلس يشع مستعمرات
Settlements Affiliated 

the Yesha Council 

 مستعمرات تم ضمها إلى إسرائيل
Settlements 

Annexed to Israel 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 Jerusalem  613,553 26  555,665  03  40,038  01 القدس

 03  9950445  16 555,665  Area (J1)  -  - (J1)منطقة 

 01  100023  -  -  10 40,038  Area (J2) (J2)منطقة 

 
 

 2011-2017، (J1)عدد المستعمرين في المستعمرات في محافظة القدس منطقة 
                 Number of Settlers in the Settlements in Jerusalem Governorate                    

                 Area )J1(, 2011-2017 
 

 السنة
عدد المستعمرين 
Number of 

Settlers 

 الزيادة السنوية
Annual Increase 

 معدل الزيادة السنوية
Annual Rate of 

Increase 

Year 

9100 205,088  4,543  2.27  2011 

2012 205,746  658  0.32  2012 

9104 209,912  4,166  2.02  2013 

9103 214,362  4,450  2.12  2014 

9105 218,297  3,935  1.84  2015 

9103 222,325  4,028  1.85  2016 

9107 9950445  3,010  1.35  2017 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS : االنتهاكات االسرائيلية                                                                                                                                                                 9102كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

371 
 



PCBS : االنتهاكات االسرائيلية                                                                                     9102كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

373 
 

 2017، الضفة الغربية ومحافظة القدس حسب المنطقةالفلسطينيين في عدد المستعمرين في المستعمرات وعدد السكان 
Number of Settlers in the Settlements and Palestinian Population in West Bank and 

Jerusalem Governorate by Area, 2017 
 

 المؤشر
 *الضفة الغربية

West Bank* 

 القدس
Jerusalem 

 Area Indicator (J2)منطقة  Area (J1)منطقة 

 Number of Settlements 01 03 93  051 عدد المستعمرات

 Number of Settlers  100023  9950445  4130592  356,350 عدد المستعمرين

عدد  السكان 
 الفلسطينيين

2,888,931 436,645 281,913  154,732  
Number of Palestinian 
population 

نسبة المستعمرين إلى 
 السكان الفلسطينيين

5523 7109 79.9 5905 
Percentage of Settlers to 
Palestinian population 

 .Data includes Jerusalem* .القدسالبيانات تشمل * 

 
 

 2017عدد المستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسب نوع المستعمرة والمنطقة، 

Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate by Type of Settlement 
and Area, 2017 

  

نوع 
 المستعمرة

 القدس
Jerusalem 

 Area (J2)منطقة  Area (J1)منطقة 
Type of 

Settlement المستعمرات 
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 Urban 730375 3 9950445 03 615,101 55 حضر

 Rural  30502 3 - -  8,503 8 ريف

 Total  40,038 01  555,665 03  613,553 53 المجموع

 
 2017عدد المستعمرين في المستعمرات الريفية في محافظة القدس حسب األيديولوجيا السائدة، التوزيع النسبي ل

Percentage Distribution of Number of Settlers in Rural Settlements in             
Jerusalem Governorate by Overwhelming Ideology, 2017 

 

 
  

 

 Secularعلمانية  
 

64.8% 

 Mixedمختلطة  
 

35.2% 
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 2017عدد المستعمرات الريفية والمستعمرين في محافظة القدس حسب األيديولوجيا السائدة، 

Number of Rural Settlements and  Settlers in Jerusalem Governorate by 
Overwhelming Ideology, 2017 

 

 المؤشر

 Overwhelming Ideology األيديولوجيا السائدة
 المجموع
Total 

Indicator دينية 
Religious 

 علمانية
Secular 

 مختلطة
Mixed 

 Number of Settlements 8  0  4 - عدد المستعمرات

 Number of Settlers  8,503  00521  90292  - عدد المستعمرين

 
 

 2017عدد المستعمرات الريفية والمستعمرين في محافظة القدس حسب التبعية المؤسسية، 
Number of Rural Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate by 

Organizational Affiliation, 2017 
  

 المؤشر

 Organizational Affiliation التبعية المؤسسية

 المجموع
Total 

Indicator حركة الكيبوتس الموحد 
The United Kibbutz 

Movement 
 حيروت
Herut 

 أمناه
Amana 

 Number of Settlements 8 9 0 0 عدد المستعمرات

 Number of Settlers  8,503  90541  00521 422 عدد المستعمرين

 
 مصادرة بطاقات الهوية المقدسية 2.25

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

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

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

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

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

 ،0237شهر آب  -3357بطاقة في الفترة ما بين  31,511درة والتي تشير إلى مصا اإلسرائيلية،خالل وزارة الداخلية 
، وهذا يعني سحب هوية األفراد المسجلين ضمن هوية رب األسرة بشكل سراألأرباب هويات هذا الرقم يمثل  جزء من

 . تلقائي، وعليه فان عدد األفراد الذين تم سحب هوياتهم أعلى من هذا الرقم بكثير
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فيما اسقط هذا الحق  2017مقدسيًا خالل العام  37 باإلضافة إلى ذلك فقد أسقطت الداخلية اإلسرائيلية حق اإلقامة عن
القدس للمساعدة وذلك حسب بيانات مركز .  2015مقدسيًا خالل العام  87، 2016دسيًا خالل العام مق 50عن 

  .القانونية وحقوق االنسان
 
 

 *5102-5113عدد بطاقات الهوية المقدسية المصادرة حسب السنة، 

Number of Confiscated Jerusalemites ID's by year, 5113-2017
* 

  

 

* Data up to 31/08/2017  * 40/11/9107البيانات حتى. 
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 2017-0332المقدسية المصادرة،  بطاقات الهويةعدد 
Number of Confiscated Jerusalemites ID’s, 1967-2017 

 

Year 
 عدد الحاالت

Number of Cases 

 
 السنة

 

1967-1976 00339 0237-0273 

1977-1986 00315 0277-0213 

1987-1996 1,061 0217-0223 

1997-9113 4,361 0227-9113 

2007 289 9117 

2008 4,577 9111 

2009 725 9112 

2010 191 9101 

2011 010 9100 

9109 116 9109 

2013 013 9104 

2014 017 9103 

2015 17 9105 

2016 51 9103 

2017* 07 9107* 

Total 14,635 المجموع 
* Data up to 31/08/2017 * 40/11/9107البيانات حتى. 
 

 
 
 

 االعتقال واإلبعاد 2.25
  .امرأة 52، وطفالً  112منهم  مقدسياً  1,800 بلغ 0231محافظة القدس خالل العام  منعدد المعتقلين 

 
 12، وطفالً  31بينهم  ،0231خالل العام  المسجد األقصى المباركو  القدس عن مقدسيا 375وأبعدت سلطات االحتالل 

 .زمنية متفاوتة ودفع غرامات ماليةلفترات  امرأة
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 الشهداء 2.25
 . 0231خالل عام  شهداء 1منهم  0231-0222شهيدًا خالل الفترة  311بلغ عدد الشهداء في محافظة القدس 

 
 2018-5111، عدد الشهداء في محافظة القدس

Number of Martyrs in Jerusalem Governorate, 2000-2018 
 

Year 
 الشهداءعدد 

Number of Martyrs 
 السنة

2000 15 2000 

2001 19 2001 

 9119  03 9119 

2003 5 2003 

2004 2 2004 

 9115  9 9115 

9113 9 9113 

9117 2 9117 

2008 9 2008 

9112 0 9112 

9101 1 9101 

9100 4 9100 

9109 0 9109 

2013 0 2013 

2014 05 9103 

2015 93 9105 

2016 93 9103 

2017 09 9107 

2018 5 9101 

Total 054 المجموع 
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 2018-5113عدد الشهداء في محافظة القدس، 
Number of Martyrs in Jerusalem Governorate, 2006-2018 

 
                                                                   

 
 

  هدم المنازل 5.25
لم تكتف سلطات االحتالل االسرائيلية بسياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين من خالل سحب الهويات وهدم المنازل بل 
سعت في كل اتجاه نحو التضييق عليهم في جميع جوانب حياتهم اليومية من خالل العديد من السياسات المتبعة والتي 

زل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات إلصدار تراخيص البناء ال يمكن حصرها، تقوم سلطات االحتالل بهدم المنا
 32، منها طفالً  11مقدسيا بينهم  311وتشريد  0231في محافظة القدس خالل العام  منزل 17للفلسطينيين، تم هدم 

ل لم ينفذ امر اتم هدمها بيد صاحب البناء لتوفير تكاليف الهدم الباهظة التي تلقى على عاتق منفذ البناء في ح منازل
 . 0231خالل العام  منشأة 10، كما هدمت سلطات االحتالل الهدم بنفسه

 
 2018-5105عدد المنشآت المهدومة في محافظة القدس، 

Number of Demolished Establishments in Jerusalem Governorate, 2012-2018  
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 2018-0332المساكن المهدومة وعدد االفراد المتضررين في محافظة القدس، 
Demolished Housing Units and Member of Persons Affected  in Jerusalem, 1967-2018 

 

Year 
 عدد األفراد المتضررين

No. of Persons 
Affected 

 عدد المساكن المهدومة

No. of Demolished 
Housing Units 

 السنة

1967 - 1976 777 162 1976 - 1967 

1977 - 1986 161 42 1986 - 1977 

1987 - 1996 1,074 211 1996 - 1987 

1997 - 2006 3,942 727 2006 - 1997 

2007 378 79 2007 

2008 396 96 2008 

2009 555 112 2009 

2010 130 72 2010 

9100 32 04 9100 

2012 71 64 2012 

2013 333 25 2013 

9103 037 50 9103 

2015 003 37 9105 

9103 925 11 9103 

9107 055 30 9107 

9101 033 57 9101 

Total  4,428 0,322 المجموع 
 

  المبارك المسجد األقصى 62.5
حتى  0622تقوم سلطات االحتالل االسرائيلي باتخاذ اجراءات تهويدية ممنهجة منذ احتالل المدينة المقدسة منذ العام  

تعرض المسجد االقصى خالل   .واإلسالمييومنا هذا من اجل تهويد المدينة وتهجير سكانها وتغيير طابعها العربي 
حاولة سلطات االحتالل فرض التقسيم الزماني والمكاني في لهجمة تهويدية غير مسبوقة، من خالل م 7102العام 

تواصل اقتحامات المستوطنين  7102، وخالل العام المسجد االقصى من خالل وضع بوابات ألكترونية على مداخله
للمسجد، حيث تسمح سلطات االحتالل لهم بتدنيس األقصى طوال أيام األسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، تحت 

أعلى عدد لمقتحمي  7102وقد شهد عام .  ، وتتم على فترتين صباحية وبعد صالة الظهر"السياحة الخارجية" غطاء
 .مستعمراً  30,000، حيث بلغ عدد المقتحمين نحو 0622ل المسجد عام منذ احتال المسجد األقصى

 
 
 
 
  

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

 

المفاهيم والمصطلحات
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 المفاهيم والمصطلحات
 

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

 
 أ

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

 
 :أيام العمل الشهرية

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

 
 :اخراجات المرضى

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

 
 :ادخاالت المرضى

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

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

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

 
 :استخدام الحاسوب

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

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

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

 
 :االستهالك الوسيط

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

 
 :األسرة

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

 
 :األسرة المركبة

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

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

 
 :األسّرة الفندقية

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

 
 :أسرة من فرد واحد

 .وهي األسر  البي بباون من شخص وااد فقط
 

 :أسرة نووية
وهي األسر المعيشية البي بباون للية من  دوا  أسرية وااد ، وببشلل من أسر  مؤلفة من زوجين فقط أو من زوجين م  

لديها ( رل األسر ) لديل ابن أو ابدة أو أاثر أو أم( رل األسر ) أو أاثر أو أل( بالدم فقط وليس بالببدي) ابدةابن أو 
 .ابن أو ابدة أو أاثر، م  عدم وجود أي شخص من األدرباء اآلخرين أو من غير األدارل

 
 
 
 



PCBS : المفاهيم والمصطلحات                                                                                  1029كتاب القدس اإلحصائي السنوي 
 

 818 

 :J2و J1القدس، 
 القدس بشمل  لك الجزء من ماافظة( J1مدلقة )األول  نجزئيألغراض إاصائية بابة، بم بقسيم ماافظة القدس إلى 

ِبي  ، َلْفر َعَقل  J1مدلقة وبضم .2691عدو  بعيد ااباللل للضفة الغربية عام ي إليل سرائيلل االابالل اإلال ي ضم
الُقْدس ، (َجَبل الَزْيُبون )الُلوْر ، الُصوَّاَدة، باْل الَساِهَر ، وادي الَجْوز، َشْيخ َجرَّاح، الِعيَسِويَّة، ُشْعَفاط، ُمَخيَّْم ُشْعَفاط، َاِديدا
ُصوْر ، َشَرَفا ، ِبي  َصَفافا، الَسواِاَر  الَغْرِبيَّة، َجَبْل الُمَلبِ ر، الَثْوِري ، ِسْلوان، راس الَعاُمود، الَشيَّاح، (ِبي  الَمْقِدس)

بجمعا   J2مدلقة  وبضم ،بادي الماافظة(  J2مدلقة) من ماافظة القدس الجزء الثادييشمل و . أمُّ ُلوبا، َباِهر
ن، الِجْيل، ِبير َدَباال، ِبي  َراَفا ، ِمْخَماس، ُمَخيَّْم َدَلْدِدَيا، َدَلْدِدَيا، ِبي  ُددُّو، َجَبْ ، الُجَدْيَر ، الَرام وَضاِاَية الَبريد، ِبي  َعَدا)

و، الَدِبي َصمُ  وئيل، ِاْزما، ِبي  َاِديَدا الَبَلد، َدَلدَّة، ِبي  ُسوِريك، ِبي  إْاَسا، َعداَبا، إْجَزا، الُقَبْيَبة، َخراِئل أمُّ الَلْاْم، ِبدُّ
 . (، الَسواِاَر  الَشْرِديَّة، الَشْيخ َسْعد(سالما )، الْزَعيِ ْم، الِعْيَزِريَّة، ابو ِديس، عرل الَجَهالين (َبَجمُّ  َبَدوي )الَاعاِبَدة 

 
 :االصول الثابتة

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

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

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

 
 : الهيئة المحلية

دار  شؤون جمي  السلان في البجم  ومعبرف بها من وزار   هي الهيئة البي بمبلك صالايا  بقديم الخدما  العامة وا 
 .الالم المالي

 
 :أسعار فترة األساس

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

 :األفراد خارج القوى العاملة
ولادهم ال يعملون وال يباثون ( ضمن القو  البشرية)بشمل ه   الفئة من السلان جمي  األفراد ال ين يدبمون لسن العمل 
العمل أو السبغدائهم عن الباسل عن لريق العمل أو  عن عمل وال ابى مسبعدين للعمل سواءًا بسبل عدم رغببهم في

 .ألسبال أخرى 
 

 :أوزان الترجيح
، وبسبخدم في العمليا  بين ملودا  الردم القياسيهي األهمية الدسبية للسل  والخدما  داخل سلة المسبهلك أو 

 .الاسابية للردم القياسي
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 :اإلنترنت
الشبلا  وماليين أجهز  الااسول المخبلفة األدواع  واألاجام في العالم، وهي الشبلة العالمية البي بربط عد  آالف من 

ويملن الدفا  لخدمة اإلدبرد  بعد  لرق مدها . وسيلة للبواصل وببادل المعلوما  بين مخبل  األفراد والمؤسسا 
 .االبصال الهابفي، والدلاق العريض والخط الردمي والبريد اإللابرودي

 
  :إنفاق األسرة

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

 . رعا ، الفوائد على الديون واألمور غير االسبهالاية األخرى ، الزلا ، البأميدا ، الهدايا، البب(االسبثمارية
 

 ب
 :(حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية)البطالة 

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

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

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

 .المرلز القادودي للسل  في أي بلد وسيط
 

 ت
 :التأمين الصحي

هطو . وهو عقد ما بين المؤمن و المؤمن عليل يبعلق ببغلية الباالي  المبعلقة بمشللة صاية ما وعالجها وفق ما هو مادد فطي العقطد
مططا وعالجهططا والطط ي يططبم دفعططل للمططؤمن أو لمقططدم الخدمططة بعططويض عططن خسططار  ماديططة بططرببط ببغليططة الباططالي  المبعلقططة بمشططللة صططاية 

 .الصاية
 

 :التركيب العمري والنوعي
ويعد البرليل العمري والدوعي للسلان .  برليل السلان اسل عدد أو دسبة ال لور واإلدا  ضمن لل فئة عمرية
ويعببر بوفر المعلوما  اول البرليل . الدبيجة البراامية لالبجاها  السابقة في معدال  الخصوبة والوفيا  والهجر 

 .العمري والدوعي شرلًا أساسيًا مسبقًا لوص  وباليل العديد من أدواع البيادا  الديموغرافية
 

 :تعويضات العاملين
هي عبار  عن البعويضا  المباققة للمقيمين في االدبصاد المالي ال ين يعملون في الخارج، وبلك المدفوعة لغير  

 .ن يعملون في الداخلالمقيمين ال ي
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 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وص  أدوا  ولرق الدفا  لوسائل بادولوجيا المعلوما ، والقيام بعمليا  اسبرجاع البيادا ، وبخزيدها، وبدظيمها، 

دباجها    .ل لك وص  وسائل عرض المعلوما  وببادلها من خالل اللرق اإللابرودية واليدوية. وأساليل معالجبها وا 
 
 ح

 :حالة اللجوء
وبشمل األبداء ال لور مدهم  2691وهي خاصة بالفلسليديين ال ين هجروا من فلسلين البي اابلبها إسرائيل عام 

 .وأافادهم
 

 :حفرة امتصاصية
 (.افر برابية)بئر أو افر  يخزن بها الغائط البشري أو دا ورا  أخرى وببدى من جدران مسامية 

 
 :حفرة صماء
 .يخزن بها الغائط البشري أو دا ورا  أخرى وببدى من جدران مالمةبئر أو افر  

 
 :الحيازة الزراعية

هي واد  ادبصادية فدية لإلدباج الزراعي بخض  إلدار  وااد ، وبشمل جمي  الايوادا  الموجطود  ولطل األراضطي المسطبغلة 
ودطد باطون إدار  الايطاز  الوااطد  بيطد .  القطادوديلليا أو جزئيا ألغراض اإلدباج الزراعي بغض الدظر عن الملاية أو الشطلل 
دطد ببوالهطا عشططير  أو دبيلطة أو دطد بططدار مطن دبططل  شطخص وااطد أو أسططر ، ودطد يشطبرك فيهططا شخصطان أو أسطربان أو أاثططر، أو

  ودد بباون أرض  الاياز  من جطزء وااطد أو أاثطر، بقط.  شخصية اعببارية مثل شرلة أو جمعية بعاودية أو ولالة الومية
فططي بجمطط  وااططد أو أاثططر مططن البجمعططا  المدفصططلة فططي ماافظططة وااططد  بشططرط أن بشططبرك أجططزاء الايططاز  فططي وااططد  أو أاثططر 

 .الخ... من وسائل اإلدباج مثل العمل والمبادي واآلال  وايوادا  الجر 
 

 :الحيازة النباتية
با  بصرف الاائز، على أن ال بقل بلك  وجود مسااة من األراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ألي ماصول زراعي

 .دودم للزراعا  المامية( 5.1)دودم للزراعا  الملشوفة و( 2)المسااة عن 
 

 :الحيازة الحيوانية
أي عدد :  يقصد بالاياز  الايوادية وجود ايوادا  لدى الاائز ويعببر الفرد اائزا إ ا بوفر لديل أي من الااال  اآلبية

فأاثر من الدواجن ( 15)أو الخدازير، عدد ( الضأن أو الماعز)رؤوس فأاثر من األغدام ( 1)عدد من األبقار أو اإلبل، 
فأاثر من األرادل أو الليور األخرى مثل الابش، والبط، والفر، والسمن وغيرها أو خليط ( 15)، عدد (الالام والبياض)

 .خاليا دال فأاثر( 3)مدها، أو أن يدير الاائز 
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 :طةالحيازة المختل
بعببر الاياز  مخبللة إ ا اشبرك الاائز بإدار  اياز  دبابية وايوادية معا اسل بعري  الاياز  الدبابية والايوادية، بشرط 

 .  أن يبم اسبخدام دفس العمالة أو دفس اآلال  أو دفس المبادي للدشالين الدبابي والايوادي
 

 :الماشية/ حيوانات المزرعة
( الضططأن والمططاعز)الماططبفظ بهططا والمربططا  بشططلل رئيسططي ألغططراض زراعيططة وبشططمل األبقططار واألغدططام بشططمل جميطط  الايوادططا  

  .الخ...والخيول والبغال والامير والجمال والخدازير، والدال، وليور المزرعة لالدجاج الالام والبياض، والابش، والفر 
 

 خ
 : خطوط الهواتف الرئيسية

 .للمشبرك بالشبلة العمومية الببديلية ولل مدف  مخصص في معدا  البدالة الهابفيةخط هابفي يصل المعدا  اللرفية 
 
 د

 :الدار
وهي مبدى معد أصاًل لسلن أسر  وااد  أو أاثر، ويمثل البداء البقليدي في فلسلين، ودد بباون الدار من لابق وااد أو 

  سلدية مدفصلة لل مدها بشمل المرافق الخاصة بها لابقين بسبغلهما أسر  وااد ، أما إ ا لاد  الدار مقسمة إلى وادا
 .ويقيم بلل مدها أسر  مسبقلة، فيعببر لل مسلن شقة

 
 :درس الزيتون 

 (.عصر الزيبون )وهي عملية اسبخراج الزي  من ثمار الزيبون 
 

 :الدخل
 .الشهر أو السدة هو العائد الدقدي أو العيدي المباقق للفرد أو األسر  خالل فبر  زمدية مادد  لاألسبوع أو

 
 ر

 :الرقم القياسي ألسعار المستهلك
عبار  عن وسيلة إاصائية لقياس البغيرا  في أسعار السل  والخدما  ضمن سلة المسبهلك بين فبر  زمدية بسمي فبر  

 . المقاردة وأخرى بسمى فبر  األساس
 

 :الرقم القياسي لألسعار
 .أسعار السل  والخدما  بين فبربين زمديبين هو وسيلة إاصائية لقياس البغيرا  الااصلة على
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 :رياض األطفال
لل مؤسسة بعليمية بقدم بربية لللفل دبل مرالة البعليم األساسي بسدبين على األاثر، وباصل على برخيص مزاولة 

عاد  في سن الرابعة، مرالة البسبان ويلون األلفال فيها : وبقسم إلى مرالبين.  المهدة من وزار  البربية والبعليم العالي
 .ومرالة البمهيدي ويلون األلفال فيها عاد  في سن الخامسة

 
 س

 :سجل السكان
هو آلية البسجيل المسبمر لمعلوما  مدبقا  ببعلق بلل فرد من السلان المقيمين لبلد ما او مدلقة ما معيدة، وهو ما 

 .في اي ود  معين يجعل من المملن باديد معلوما  مسباملة عن عدد السلان وخصائصهم
 

 :سعر المستهلك
 .هو السعر ال ي يدفعل المسبهلك األسري مقابل اصولل على سلعة أو خدمة لالابياجا  األسرية

 
 : السرقة

دباامها لما بشمل سردة السيارا ، أما  ويقصد بها أخ  المال أو الممبلاا  دون موافقة المالك، وبشمل سردة المدازل وا 
المخالفا  الصغرى مثل السردا  البسيلة واللفيفة فيملن أن بصد  أو ال بصد  ضمن دشل الاوادي  وسائر 

 .السردا 
 

 :السرير
ساعة مبواصلة على األدل  19هو السرير المبواجد في غرفة أو ردها  المسبشفى وال ي يشغل من دبل المرضى لمد  

 .لبقديم الرعاية اللبية
 

 :السيارة الخاصة
، وموصوفة (بما في  لك السائق)رلال  6وال بزيطد امولبها عن ( دون اجر)بسبعمل لدقل الرلال هي لل مرلبة آلية 

 .في رخصبها لمرلبة خاصة، وال يشمل ه ا الدوع الدراجا  الدارية
 

 :السور
لقد اعببر  األسوار لاالة خاصة، و لك عددما يبم برخيص السور بشلل مدفصل، دظرًا الخبالف خصائص السور 

أما إ ا لان السور المرخص مصاابًا لبرخيص المبدى فال (.  رخص مثال بالمبر اللولي وليس بالمبر المرب فهو ي)
 .ي لر في ه   الاالة
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 ش
 :شبكة صرف صحي

ميا  األملار، الميا  )دظام من أجهز  الجم  وخلوط األدابيل والموصال  والمضخا  يسبخدم إلخالء الميا  المسبعملة 
ودقلها من مواد  إدباجها إما إلى مالة بلدية لمعالجة ميا  المجاري أو إلى مود  ( المدزلية، وغيرها من الميا  المسبعملة

 . ميا  سلايةاي  يبم بصري  الميا  المسبعملة إلى 
  

 :شبكة مياه عامة
شبلل من األدابيل الرئيسية والفرعية بدبشر في البجم  السلادي لغرض بوزي  وبوصيل الميا  الصالاة للشرل الى 

 .البجم 
 

 : الشقة
وهي جزء من دار أو عمار  بباون من غرفة أو أاثر م  المرافق من ملبخ وامام ومرااض، ويقفل عليها جميعًا بال 

 .خارجي، وهي معد  لسلن أسر  وااد ، ويملن الوصول إليها عن لريق درج أو ممر يؤدي إلى اللريق العام
 

 ص
 :صاحب عمل

ويعمل با  إشرافل أو لاسابل مسبخدم وااد على ( شريك)هو الفرد ال ي يعمل في مدشأ  يملاها أو يملك جزءا مدها 
يديرون مشاري  أو مقاوال  خارج المدشآ  بشرط أن يعمل با  ويشمل  لك أصاال العمل ال ين .  األدل بأجر

إشرافهم أو لاسابهم مسبخدم وااد على األدل بأجر وال يعببر املة األسهم في الشرلا  المساهمة أصاال عمل ابى 
 .ولو عملوا فيها

 
 :الصادرات

ويبم دقل ملايبها إلى ادبصاد آخر من هو إجمالي السل  والخدما  البي يبم بصديرها أو إعاد  بصديرها خارج البالد، 
العالم، أو إلى المدالق الجمرلية الار ، وبشمل الصادرا  ولدية المدشأ والمعاد بصديرها من السل  والخدما  وبعبمد 

 .لل خصم من االدبصاد الولدي دبيجة للبعامال  م  االدبصاديا  األخرى أو االدبصاد غير المقيم
 

 :الصحة
 .من الدااية الجسدية والدفسية واالجبماعية وليس فقط الخلو من المرض أو اإلعادة هي االة رفا  لامل

 
 ط

 :الطاقة الكهربائية
وواططد  ديططاس اللادططة الاهربائيططة المسططبدف   هططي .  مصططللح يشططير إلططى الشططغل المبطط ول لباريططك شططادة لهربائيططة فططي موصططل

 .ساعة /الايلوواط
 (.ساعة)الزمن × ( ليلوواط)القدر  = اللادة الاهربائية المسبهلاة 



PCBS : المفاهيم والمصطلحات                                                                                  1029كتاب القدس اإلحصائي السنوي 
 

 817 

 ع
 :عضو أسرة غير مدفوع األجر

هو الفرد ال ي يعمل لاسال العائلة، أي في مشروع أو مصلاة أو مزرعة للعائلة وال يبقاضى دظير  لك أي أجر  وليس 
 .لل دصيل في األرباح

 
 :العام الزراعي

 .ايلول من العام البالي هو الفبر  الممبد  ما بين بداية بشرين اول من العام لغاية دهاية
 

 :العاملون في الفنادق
يشمل  لك لافة المشبغلين في الفددق سواء لادوا من أصاال الفددق أو أفراد أسرهم العاملين سواء لان  لك بأجر أو 

 .  دون أجر، بدوام للي أو جزئي
 

 :العمالة
ويعملون، ( القو  البشرية)ال ين يدبمون لسن العمل بشمل ه   الفئة لل من يدلبق عليل مفهوم العمالة، أي جمي  األفراد 

ويضم  لك أصاال العمل، المسبخدمين بأجر، العاملين لاسابهم أو في مصالاهم الخاصة، باإلضافة ألعضاء األسر  
 .غير مدفوعي األجر

 
 :العمالة المحدودة

بصور  غير اعبيادية، سواء لادوا يعملون بضم ه   المجموعة جمي  األفراد ال ين يدلبق عليهم مفهوم العمالة ويعملون 
عدد ساعا  أدل من المعباد لسبل من األسبال وال ين يرغبون في  ا  الود  بزياد  عدد ساعا  عملهم إلى العدد 

، ويااولون زياد  ه ا العدد بإادى اللرق، لالبا  عن عمل إضافي أو يااولون (ساعة فأاثر أسبوعيا 31)اللبيعي 
ويددرج ل لك ضمن العمالة . و مصلاة خاصة وه ا الدوع سمي بالعمالة المادود  الظاهر بأسيس عمل خاص أ

المادود  أولئك ال ين يرغبون ببغيير عملهم ألسبال ادبصادية مثل عدم لفاية الرابل أو بسبل ظروف العمل السيئة 
 .وه ا الدوع سمي بالعمالة المادود  غير الظاهر 

 
 :العامل 
سدة فأاثر وال ي باشر عماًل معيدا ولو لساعة وااد  خالل فبر  االسداد الزمدي سواء لان  21ر  هو الفرد ال ي عم 

بسبل المرض، )لاسال الغير بأجر أو لاسابل أو بدون أجر في مصلاة للعائلة أو لان غائل عن عملل بشلل مؤد  
( 29-2)ألسبوعية إلى عاملين ويصد  العاملون اسل عدد ساعا  العمل ا(. عللة، بود  مؤد  أو أي سبل آخر

ساعة فأاثر ول لك األفراد الغائبون عن أعمالهم بسبل المرض، أو إجاز  مدفوعة األجر، أو إغالق  21ساعة، عاملين 
 .ساعة 29-2أو إضرال أو بودي  مؤد  وما شابل  لك، يعببر عاملين من 
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  :غرفة مستقلة

( مرااض –امام  –ملبخ )بشبرك عاد  م  غيرها من الغرف في المرافق وهي غرفة دائمة ب ابها ليس بها مرافق بل 
 .وهي معد  أصال للسلن وبوجد عاد  على أسلح المبادي أو بالفداء، وباون جزءًا من دار أو فوق أسلح العمارا 

 
 :الغرف واألسّرة المتاحة

 .مغلق للصيادة أو ألي سبل لان بشمل ما هو دابل لإلشغال من غرف وأسر   خالل فبر  المسح باسبثداء ما هو
 

  :الغرفة
ماالة بجدران وسق  يسهل عزل المسبخدمين ( أربعة أمبار مربعة فأاثر) 1م( 9)هي أية مسااة بساوي أو بزيد عن  

المقزز  غرفة إ ا لاد  مساابها مساوية أو بزيد عن أربعة أمبار مربعة ( الفرددا )لها عن اآلخرين، وبعببر الشرفا  
من الملبخ  ومسبخدمة ألي غرض من األغراض المعيشية، وبعببر الصالة غرفة، وال يعببر من ضمن الغرف لل

لما ال يعببر من الغرف بلك المخصصة للايوادا  والدواجن ول لك الغرف المسبخدمة .  والامام والمرااض والممرا 
 .للعمل فقط

 
 ف

 :فترة األساس
 .هي الفبر  الزمدية البي يبم مقاردة الفبر  الجارية بها

 
 :الفندق

ويشبرط في الفددق ان يلون عدد .  مدشأ  بصد  ضمن مدشآ  االدامة السيااية الجماعية البي بوفر المبي  للزائر
األماان المبوفر  فيل بسبوعل مجموعة أشخاص يزيد عن معدل عدد افراد عائلة وااد  وباون با  إدار  مواد  وبقدم 

درجا   الىوبدظي  المرافق الصاية، وبصد  الفدادق  خدما  وبسهيال  بشمل خدمة الغرف واعداد االسر  يوميا
 .وفئا  وفقا للبسهيال  والخدما  البي بقدمها

 
  :الفيال

هي مبدى دائم ب ابل مشيد من الاجر الدظي  عاد ، ومعد أصال لسلن أسر  وااد  عاد ، ويباون من لابق وااد 
أاد األجداة في االة اللابق الوااد أو اللابق  بجدااين أو من لابقين أو أاثر، يصل بيدهما درج داخلي، ويخصص

الثادي للدوم، والجداح اآلخر أو اللابق األرضي لالسبقبال والملبخ والخدما  بمخبل  أدواعها، لما يبوفر في الغالل 
للفيال اديقة بايط بها بغض الدظر عن مساابها باإلضافة إلى سور يايط بها من الخارج، ولراج للسيار  لما يغلى 
السلح العلوي للفيال بماد  القرميد على األغلل، ويملن أن يوجد ضمن ادود الفيال أاد المبادي أو المالاق ويلون من 

 .ملودابها
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 :القيمة المضافة

ويعطرف إجمططالي القيمططة المضططافة .  مفهطوم يبعلططق باإلدبططاج ويشططير إلطى القيمططة المبولططد  أليططة واطد  بمططارس أي دشططاط إدبططاجي
أمطا صطافي القيمطة المضطافة فيطبم الاصطول عليهطا بلطرح اسطبهالك .  االسطبهالك الوسطيط مطن إجمطالي اإلدبطاجبااصل لرح 

 .رأس المال الثاب  من إجمالي القيمة المضافة
 
 ل

 :الجئ غير مسجل
 .ألي سبل لان( المؤن )إ ا لان الفرد الجئًا إال أدل غير مسجل في بلادة ولالة الغو  

 
 :الجئ مسجل
 .الصادر  عن ولالة الغو ( المؤن )البسجيل  رد الجئًا ولل اسم في بلادةإ ا لان الف

 
 :ليس الجئا  

 .هو لل فلسليدي ليس الجئا مسجل أو الجئا غير مسجل
 
 م

 :المبنى
 أو جدران بأرب  المبدى ماالا مؤدبل، ويلون  أو دائمة بصفة الماء أو على االرض على ومثب  ب ابل دائم مشيد لل

و لك بصرف الدظر عن الماد  المشيد مدها، وبصرف الدظر عن الغرض من ادشائل . وااد على االدلالسق  للابق 
ودد يلون المبدى ود  الزيار  مسبخدما للسلن او العمل او لليهما او خاليا او مغلقا او مهجورا .  وليفية اسبخدامل االيا

 .او با  البشليل او با  البشييد
 

 :مبنى سكني
ويشمل المبدى السلدي .  سلديًا بالبعري  إ ا لاد  ااثر من دص  مساابل معد  ألغراض السلنويعببر المبدى 
إضافة مداف  أو مبادي فرعية لمبان سلدية . إضافة غرف لوادا  سلدية. أن يلون وادا  سلدية لاملة: الااال  البالية

 (.مثل الملابخ أو الاماما  أو الافر االمبصاصية أو الاراجا )
 

 :غير سكنيمبنى 
يادد اسبخدامل بددة اي  يملن أن يلون صداعيًا، ، إ ا لم يلن المبدى سلديًا أو أاثر من دص  مساابل ليس  للسلن

 .بجاريًا، بعليميًا، صايًا، أو غير  لك
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 :مسكن دون مقابل
األسر  أو أاد أفرادها ال ين في االة اياز  المسلن بدون دف  أي مبالغ لأن يلون المالك أل أو أم أو أاد أدارل رل  

 .ال يقيمون بالمسلن أو مقدما من جهة أخرى دون مقابل
 

 :مسكن مستأجر
ودد يلون المسلن مسبأجر . إ ا لان المسلن مسبأجرا مقابل إيجار يبم دفعل بشلل دوري شهريًا أو لل مد  معيدة

 (.بدون أثا )أو مسلن غير مفروش ( م  أثا )مفروش 
 

 :مسكن مقابل عمل
وسواء أااد  ه   . إ ا لان المسلن مقدمًا لألسر  دبيجة عالدة عمل بربط أاد أفراد األسر  بجهة العمل دون دف  إيجار

 .الجهة بملك المسلن أو بقوم هي بدف  اإليجار للمالك األصلي
 

 :مسكن ملك
 .إ ا لان المسلن ملاًا لألسر  أو ألاد أفرادها ال ين يقيمون بالمسلن عاد 

 
 :المنشأة

مشروع او جزء من مشروع يق  في مود  وااد، ويمارس دطوع وااطد فقطط مطن الدشطاط االدبطاجي، او يعطود فيطل دشطاط االدبطاج 
 .الرئيسي بمعظم القيمة المضافة

 
 :ملكية المنشأة

ايطط  يملططن أن باططون خططاص ولدططي أو خططاص أجدبططي ( فططأاثر% 12أي )المؤسسططة  رأسططمالويقصططد بطط لك ملايططة أغلبيططة 
 .أو دلاع أهلي أو شرلة الومة ولدية أو شرلة الومة أجدبية

 
  :المخرجات

بعططرف علططى أدهططا السططل  والخططدما  المدبجططة مططن دبططل المدشططا ، باسططبثداء ديمططة أي سططل  وخططدما  مسططبخدمة فططي دشططاط ال 
بأخ  فيل الشرلة بعين االعببار مخالر اسبخدام المدبجطا  فطي االدبطاج وباسطبثداء ديمطة السطل  والخطدما  المسطبهلاة مطن 

راس المططال الثابطط  او البغيططرا  فططي دططوائم )لباططوين راس المططال  دبططل دفططس المدشططا  فيمططا عططدا السططل  والخططدما  المسططبخدمة
 . او لالسبهالك الدهائي ال ابي( الجرد

 
 :المدارس الحكومية

 .أي مؤسسة بعليمية بديرها وزار  البربية والبعليم العالي، أو أي وزار  أو سللة الومية
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 :المدارس الخاصة
الومية مرخصة يؤسسها أو يرأسها أو يديرها أو يدفق عليها فردا أو أفرادا أو أي مؤسسة بعليمية أهلية أو أجدبية غير 
 .جمعيا  أو هيئا  فلسليدية أو أجدبية

 
 :مدارس وكالة الغوث الدولية

 .أي مؤسسة بعليمية غير الومية أو خاصة بديرها أو بشرف عليها ولالة الغو  لبشغيل الالجئين الفلسليديين
 

 :المدرسة
بعليمية غير رياض األلفال بغض الدظر عن عدد للببها وبرليبها الصفي، اي  أن أددى ص  فيها ال أي مؤسسة 

 .يقل عن الص  األول وأعلى ص  ال يزيد عن الص  الثادي عشر
 

 :المكتبة
هي مجموعة مدظمة من الابل الملبوعة والدوريا  ورسوما  ومواد مرئية ومسموعة بقدم خدما  وبسهيال  

 .ين يسبخدمون ه   المواد عدد للبهملألشخاص ال 
 

 :المركبة اآللية
هي لل مرلبة مزود  بمارك باي  يمبلك ه ا المارك وسيلة دف   ابية، وبسبعمل عاد  لامل األشخاص أو البضائ  

 . أو لسال المرلبا 
 

 :المستشفى
الظططروف اللبيطة جراايططة لادطط  أم هطي مؤسسططة لبيطة يبمثططل هططدفها األول فطي بططوفير خطدما  بشخيصططية وعالجيططة لمخبلط  

 .غير جرااية، وبقدم معظم المسبشفيا  أيضا خدما  لمرضى العيادا  الخارجية وخاصة خدما  اللوارئ 
 

  :المعاد تصديره
 .ديمة جمي  السل  البي بم اسبيرادها سابقا وبم بصديرها الى بلد آخر دون اجراء أي بغيير على شللها او ديمبها

 
 :المعصرة

زي  الزيبون، م  اابمالية االدباج من أدشلة )هي مؤسسة أو جزء مدها بدبج بشلل أساسي مجموعة وااد  من السل  
 . اي  ياقق ه ا الدشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة( ثادوية
 

 :السبير معادلة
 المقاردة فبر اإلاصاء السبير الابسال األردام القياسية لألسعار و لك بقسمة أسعار  عالممعادلة رياضية وضعها  هي

  .األساس سدةاألساس، وبالبرجيح بلميا   فبر  على أسعار
 



PCBS : المفاهيم والمصطلحات                                                                                  1029كتاب القدس اإلحصائي السنوي 
 

 111 

 :المهنة
هي الارفة أو دوع العمل ال ي يباشر  الفرد إ ا لان عامال، أو ال ي باشر  سابقا إ ا لان عالال عن العمل، بغض 

 .لبيعة عمل المدشأ  البي يعمل بها وبغض الدظر عن مجال الدراسة أو البدريل ال ي بلقا  الفردالدظر عن 
 

 :المولود الحي
ن  أي مولود ولد ايًا وصرخ أو بلى عدد الوالد  أو ظهر  عليل أي عالمة أخطرى مطن عالمطا  الايطا  عدطد الطوالد  ابطى وا 

 .ما  بعدها بلاظا 
 

 :المياه المزودة
المدشطططآ  البجاريطططة )إلطططى المسطططبهلاين ا المخبلفطططة بعطططد جمعهطططا ومعالجبهطططا الميطططا  البطططي يطططبم بوزيعهطططا مطططن مصطططادرههطططي لميطططة 

 (.والصداعية، ومرافق الري والمؤسسا  العامة
 

 :المياه المضخوخة
 .هي لمية الميا  البي بضخ من آبار الميا  الجوفية

 
 :مجلس يشع

ي سطرائيلل االاطبالل اإلالط ي ضطمو  القطدس  لك الجزء من ماافظةباسبثداء المسبعمرين في الضفة الغربية  يمثل مجلسهو 
 .يبب  مجلس يش  عد  سللا  بسمى مجالس إدليمية، 2691عدو  بعيد ااباللل للضفة الغربية عام إليل 

 ن
 :الناتج المحلي اإلجمالي

مؤشططر يقططيس إجمططالي القيمططة المضططافة لاافططة األدشططلة االدبصططادية مططن خططالل المخرجططا  مططن السططل  والخططدما  لالسططبعمال 
وبغطض الدظطر عطن ( عوامطل االدبطاج الماليطة)الدهائي البي يدبجها ادبصاد مطا بواسطلة المقيمطين وغيطر المقيمطين مطن سطلادل 

دية مادد  وال يشطمل الاسطوما  علطى خفطض ديمطة اسطبهالك رأس المطال خالل فبر  زم ،بوزي  ه ا اإلدباج ماليا أو خارجيا
 .الثاب  أو اسبدزاف الموارد اللبيعية وبدهورها

 
 :النزالء

يبيبون في الفددق ويسبخدمون مرافقل وخدمابل ويعببر لل من برك الفددق ولو ليلل وااد  ثم يعود هم األشخاص ال ين 
 .للفددق ثادية بمثابة دزيل جديد

 
 :النشاط االقتصادي الرئيسي

هو لبيعة العمل ال ي بمارسل المؤسسة وال ي دام  من اجلل اسل البصدي  الدولي المواد لألدشلة االدبصادية 
 .ويسهم بأابر ددر من القيمة المضافة في االة بعدد األدشلة داخل المؤسسة الوااد ( البدقيح الراب )
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 :النشاط االقتصادي
مصللح يشير إلى عملية بدمج مجموعة من اإلجراءا  واألدشلة بدف  من دبل واد  معيدة والبي بسبخدم العمل ورأس 

 (. سل  وخدما )المال والبضائ  والخدما  لبدبج مدبجا  مادد  
 

  :(القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 
 .ق عليهم مفهوم العمالة أو البلالةويدلب( سدة فااثر 21)هم جمي  األفراد ال ين يدبمون لسن العمل 

 
 :النفايات الصلبة

وبشمل الدفايا  البلدية، والدفايا  الصداعية .  ماد  عديمة الدف  وخلر  أايادا  ا  مابوى مدخفض من السوائل
الهدم والبجارية، ودفايا  دابجة عن العمليا  الزراعية وبربية الايوادا ، والدشالا  األخرى المرببلة بها ودفايا  

 .ومخلفا  البعدين
 

 :نوع المسكن
  ،وهو الشطلل الهددسطي أو المعمطاري للمسطلن، والط ي دطد يلطون فطيال، أو دارًا، أو شطقة، أو غرفطة مسطبقلة، أو أي شطلل آخطر

 (.الخ…برااية أو خيمة) مثل
 
 و

 :الواردات
والبارية والجوية، البي بم دقل ملايبها لبغلية هو إجمطالي السل  والخدمطا  المسبورد  للبلد عن لريق الموادئ البرية 

 .االابياجا  المالية لالسبهالك الدهائي والوسيط وا عاد  البصدير
 

 :(المسكن)الوحدة السكنية 
هي مبدى أو جزء من مبدى معد أصاًل لسلن أسر  وااد ، ولل بال أو مدخل مسبقل أو أاثر من مدخل يؤدي إلى 

لمرور في واد  سلدية أخرى، ودد باون الواد  السلدية غير معد  أصال للسلن إال أدها اللريق أو الممر العام دون ا
ودد .  وجد  مسلودة ود  المسح، ودد باون الواد  السلدية مسبخدمة للسلن أو العمل أو لاليهما أو مغلقة أو خالية

 .باون الواد  السلدية مشغولة بأسر  وااد  أو ااثر ود  المسح
 

 :الوفيات
 .ااال  الوفا  البي بشلل أاد عداصر البغير السلاديهي 
 

 ي
 :يعمل لحسابه

وليس بالمدشأ  أي مسبخدم يعمل بأجر ويشمل ( شريك)هو الفرد ال ي يعمل في مدشأ  يملاها أو يملك جزءًا مدها 
 .االشخاص ال ين يعملون لاسابهم خارج المدشآ 



PCBS : المفاهيم والمصطلحات                                                                                  1029كتاب القدس اإلحصائي السنوي 
 

 111 

 :يعمل بأجر
لاسال مدشأ  أو جهة معيدة وبا  إشرافها وياصل مقابل عملل على أجر هو الفرد ال ي يعمل لاسال فرد آخر أو 

.  مادد سواء لان بأجر على شلل رابل شهري أو أجر  أسبوعية أو بالمياومة أو علططى القلعة أو أي لريقة دف  أخرى 
ن يعملون بأجر في ويددرج با   لك العاملون بالوزارا  والهيئا  الالومية والعاملون بالشرلا  باإلضافة إلى ال ي

 .مصلاة خاصة بالعائلة أو لدى الغير
 

 :الينابيع
هي الميا  المبدفقة من با  سلح األرض والدابجة عن دقلة البقاء مدسول الميا  الجوفي م  سلح األرض، دد باون 

 .دائمة أو موسمية
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Preface 
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics established a special statistical program for 

Jerusalem because of the significance of the city politically, religiously, geographically and 

historically, in addition to its basic statistical needs.  Statistics on Jerusalem are based on 

official data collection, classification and processing and form the basis for the Jerusalem 

Statistical Yearbook, which covers demographic, social, economic and environmental 

indicators. 

  

The data for the Jerusalem statistical program are derived from primary and secondary 

sources in cooperation with a number of national institutions in the public, private and    

non-governmetal sectors.  The data undergoes thorough examination and the methodology 

is evaluated. The program attempts to collate and present comprehensive statistical data on 

the Jerusalem governorate and the changes occurring over time to serve as a statistical 

monitoring tool. 

 

PCBS is pleased to present this Statistical Yearbook on Jerusalem noting the obstruction of 

data collection because of the obstacles and challenges posed by the existing conditions on 

the Palestinian society.  

 

This Yearbook presents Jerusalem under Israeli occupation and covers different statistics on 

population, demographic reality, social status, geographic and economic. It also presents 

statistics about Israeli violations in Jerusalem, including settlements, the confiscation of 

land, demolished housing and confiscated Jerusalemites ID's.  

 

We hope that this publication will be an important reference source on statistical data on 

Jerusalem and will enhance the capacity of Palestinian planners, decision makers and 

researchers to bring about Palestinian sovereignty of Jerusalem. 

 

We look forward to issuing the next volume under a sovereign Palestinian state with 

Jerusalem as its capital.        

 

           

  
 
 

 

June, 2019                      Ola Awad                          

President of PCBS 
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Note  
 

Statistical data were derived from PCBS publications. For further details on the 

methodology and data quality standards for individual topics, readers can visit 

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

  

There are some minor differences in the totals of the values of the same variable between 

different tables due to the convergence. 

 

A set of special symbols were used in the tables of this book. The representations of these 

symbols are as follows: 

 

(0) Less than half of the unit 

(-) Nil 

(..) Data not available  

(:) Data not available for publication  

(.) Not applicable  
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Chapter One 

 

Jerusalem Under Israeli Occupation 
 

Background 

Jerusalem, important historical city, has always attracted different peoples and civilizations. 

Notwithstanding over twenty-five different attacks and sieges, Jerusalem conquered all 

attempts to change its identity and vitality. Jerusalem is the cradle of three monotheistic 

faiths and the holiest city of all. It is the first Qiblah of Islam (the direction to which 
Muslims turn to pray), the site from which Prophet Mohammad ascended to heaven, and 

the site of Christ’s resurrection. 

 

The Jerusalem governorate lies in the center of the West Bank at longitude °53  4′ ″0  and 

35° 30′ 0″ to the East, and through latitude °53  ′35  ″0  and 31° 53′ 0″ to the North.   

 

There are 50 communities in Jerusalem Governorate (according to the administrative 

divisions of the Population, Housing and Establishments Census of 2017).  

 

Founders and invaders of the Capital of Palestine gave it different names across history; 

review of those names has historical significance for researchers. Referring to Jerusalem 

under those different names in world documents and manuscripts highlights greed and 

conflict over Jerusalem, which has been contested by many civilizations. This is evident 

from conflict appears the different names given to the city by the Canaanites, Persians, 

Greeks, Romans, and Islamic nations. The Jebusites castle, currently known as Jerusalem, 

was built six thousand years ago. This name has had unique and distinctive reverberations 

throughout history as a location and civilization.  

  

Major Names of Jerusalem  

1. Jebusites Castle: Named after the Jebusites. 

2. Jebusites: Named after the Jebusites. 

3. Urshalem: Shalem is a Canaanite deity meaning peace. 

4. Ursalem: Salem is a Canaanite name meaning peace. 

5. Saleem: Saleem is a Canaanite name meaning peace. 

6. Shaleem: Shaleem is a Canaanite name meaning peace. 

7. City of David: Named after Prophet David. 

8. City of God. 
9. Shaleem: Shaleem was mentioned during the time of Christ; the name appears in the 

Gospel. 

10. Uarushalem: Mentioned in ancient Canaanite writings. 

11. Jerusalem: A Latin name derived from the Canaanite name. 

12. Ya Bayti: An ancient Egyptian name originating from the Canaanite name, which 

occurred in hieroglyphic writings.  

13. Aelia Capitolina: The initial name of the Roman Emperor Hadrian in 135 AD who 

captured Jerusalem at that time.  

14. Bayt Al-Maqdis: Holy Jerusalem. 

15. Al-Quds Al-Shareef: Holy Jerusalem.  
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In addition, Jerusalem had many names such as Efen, City of Rivers, City of Valleys, 

Yuhestic, Nurmistik, Nur Es-Salam, Nur El-Ghasaq, Yara, Keileh, Aryana, Jepsti, Ufel, 

Milo, Akra, Antokhia, etc.  

 

Jerusalem Under Israeli Occupation  

Jerusalem and other Palestinian towns fell under Israeli military occupation in 1967. 

Following its occupation of the West Bank, of which Jerusalem is an integral part, on June 

28
th

, 1967, Israel issued its first illegal administrative order, which annexed East Jerusalem 

(approximately seven km
2
) and other areas in the western part of the city (the total area of 

which was around 38 km
2
 at that time).  This was followed by other illegal procedures, 

including the dissolution of the Palestinian Municipal Council; distribution of Israeli 

identity cards to Palestinian Jerusalemites; the nullification of Jordanian laws, courts and 

banks; the imposition of Israeli curricula on the Palestinian education system; and other 

actions. Such measures aimed to remove and cleanse any feature of Arab rule and subject 

the land and the population to Israeli control.       

 

In order to create a state of geographic integrity with cities inside Israel, the boundaries of 

Jerusalem were extended through the expropriation of more land from the occupied West 

Bank, almost a two-fold extension compared to the total area of the Jerusalem Governorate 

prior to June 1967. Land annexation was accompanied with the complete destruction of any 

Palestinian communities, especially on the western side of the governorate. The demolition 

and complete depopulation of three Latroun villages (Emwas, Yalu and Beit Nuba) was a 

flagrant example of the ethnic cleansing committed by Israel.   

 

Illegal Israeli procedures then accelerated considerably with the tightening of a settlement 

belt around Jerusalem as preventive security and a first line of defense along its borders. 

This implied the adoption of a more aggressive land confiscation policy by the Israeli 

government, targeting thousands of dunums of Palestinian land under different pretexts. 

The final process was the building of the Expansion and Annexation Wall on the borders of 

the ‘Jerusalem Municipality’. The construction of the wall in the north completely isolated 

many communities (both land and population) in the Jerusalem Governorate, forcing the 

population to migrate outside the borders of the wall area. 

 

Despite Palestinian, Arab and international opposition to Israeli policies, following thirteen 

years of military occupation of Jerusalem, namely on July 30, 1980, the Israeli Knesset 

enacted the Basic Law, which stipulated that “Unified Jerusalem is the capital city of 

Israel”.  

 

From Israel’s viewpoint, it has succeeded in encircling Jerusalem and accomplishing its 

long-held goal through illegal administrative regulations and measures that have imposed 

its authority over the Palestinian part of the city. This includes annexation and domination 

of various aspects of the living conditions of the Palestinian people via the creation of new 

realities on the ground. Those measures aim to legitimize Israel’s illegal actions and 

exclude Arab Jerusalem from the context of relevant UN and international resolutions. 

 

International resolutions and conventions, primarily the Fourth Geneva Convention of 

1949, completely prohibit any change in the status of occupied territories. Articles 49 and 

53 of the third section of the Fourth Geneva Convention of 1949 prohibit all practices of the 
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Israeli occupation, including demolition, evacuation, depopulation, and endangering the 

security and lives of the population. 

 

Communities Destroyed in Jerusalem in 1948 

The Israeli occupation played a destructive role in Jerusalem with its measures of 

depopulation and land domination. Indeed, it demolished the entire infrastructure of the city 

it occupied in 1948. In the same war, it uprooted the indigenous population of the city, 

pushing many of them to the Eastern part, while another part of the inhabitants of Jerusalem 

settled in other Palestinian Governorates or immigrated to Arab and other countries. The 

number of Palestinians depopulated at that time is estimated at 98 thousand persons with 

property extending over 272,735 dunums.  
 

Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by  
Population and Area

 

 

Displaced Date Population Land Area (Dunum) Locality 

8491/18/18  2,958 8,743 Lifta 

8491/18/18  278 2,979 Bayt Naqquba 

8491/18/18  302 4,629 Bayt Thul 

8491/19/10  1,056 4,844 Qaluniya 

8491/19/10  104 1,446 Al Qastal 

8491/19/14  708 2,857 Dayr Yassin 

8491/19/81  46 1,401 Nitaf 

8491/19/81  650 10,699 Saris 

8491/19/81  69,693 20,790 Jerusalem (Qatamon) 

8491/11/81  2,784 16,268 Bayt Mahsir 

8491/10/88  487 4,158 Al Jura 

8491/10/80  46 5,522 Aqqur 

8491/10/80  522 4,502 Khirbat al Lawz 

8491/10/80  626 3,775 Sataf 

8491/10/80  719 4,102 Suba 

8491/10/81  2,250 6,828 Maliha 

8491/10/80  12 3,072 Dayr 'Amr 

8491/10/80  23 568 Khirbat Ism Allah 

8491/10/80  325 8,004 Kasla 

8491/10/81  406 403 Artuf 

8491/10/81  3,689 15,029 Ayn Karum 

8491/10/81  499 13,242 Dayr Rafat 
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(Cont.): Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by 
Population and Area

 

 

Displaced Date Population Land Area (Dunum) Locality 

8491/10/81  719 5,522 Ishwa 

8491/10/81  302 2,159 Islin 

8491/10/81  394 4,967 Sar'a 

8491/81/84  835 19,080 Al Burayj 

8491/81/84  83901 883009 Dayr Aban 

8491/81/84  70 5,907 Dayr Al Hawa 

8491/81/84  70 2,061 Sufla 

8491/81/88  626 8,757 Bayt 'Itab 

8491/81/88  81 1,013 Bayt Umm Al Mays 

8491/81/88  255 6,781 Dayr Al Sheikh 

8491/81/88  220 3,518 Jarash 

8491/81/88  719 8,342 Ras Abu A'mmar 

8491/81/88  .. .. Kirbat Al Tannur 

8491/81/88  313 4,163 Kirbat Al Umur 

8491/81/88  1,914 17,708 Al Walaja 

8491/81/88  510 12,356 Allar 

8491/81/88  302 3,806 Al Qabu 

 97,949 272,735 Total 
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Chapter Two 

 

Summary 
 

Population 

 The estimated population of Jerusalem Governorate in mid-2018 was about 441,585 

people including 228,837 males and 212,748 females. The estimated population in the 

governorate represented 9.1% of the total population in Palestine and 15.1% of the total 

population in the West Bank.  

  The sex ratio in Jerusalem Governorate was 107.6 males per 100 females 

 

 

 

Vital Statistics  

 The number of registered live births in Jerusalem Governorate with Palestinian ID cards 

was 3,475 in 2014, 3,239 in 2015, 3,637 in 2016, and 3,601 in 2017.  Registered deaths 

for the same years were 309, 318, 361, and 341 respectively. 

 3,239 marriage contracts were signed in Shariah courts and churches in Jerusalem 

Governorate in 2018.  

 There were 595 divorce cases in Shariah courts in Jerusalem Governorate in 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS: Jerusalem Statistical Yearbook 2019                                                                                 Summary 

 [22] 

Median Age at the First Marriage in Palestine and Jerusalem Governorate by           
Sex, 8102 

 

 

 
Health  

 In 2017, around 79.7% of individuals in Jerusalem Governorate (J2) reported having 

health insurance. 

 Percentage of Palestinian Population with Disabilities in Jerusalem Governorate (J2) 

was 1.8% in 2017.  

 There were 7 hospitals in Jerusalem Governorate with 417  beds in 2017. 

 The total number of discharges from Jerusalem hospitals was 64,838 in 2017.  

 The total number of hospitalization days in Jerusalem hospitals was 230,979 in 2017.  

 The bed occupancy rate in Jerusalem hospitals was 88.6% in 2017.  

 

Labor Force  

 The labor force participation rate of individuals (15 years and above) in Jerusalem 

Governorate was 32.1% in 2018 (57.0% for males and 9.7% for females).   

 Employment rate in Jerusalem Governorate was 88.7% in 2018. 

 The unemployment rate in Jerusalem Governorate of individuals (15 years and above) 

was 11.3% in 2018. 

 Employed individuals in Jerusalem Governorate distributed by employment status in 

2018 were as follows: 7.1% employer, 10.9% self employed, 81.1 % wage employee 

and 0.9% unpaid family member. 
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Percentage Distribution of Employed Individuals from Jerusalem Governorate by 
Employment Status, 8102  

 

 

 

Living Standards, 2013 

 Income from wages earned from employment in Israel was the main source of 

household income for 40.0% of households in Jerusalem Governorate (54.2% in 

Jerusalem (J1) and 15.2% in Jerusalem (J2)). Income from the private sector made up 

23.1% (13.1% in Jerusalem (J1) and 40.3% in Jerusalem (J2)) and income from national 

insurance allowances was the main source of income for 13.6% (21.3% in Jerusalem 

(J1) and 0.5% in Jerusalem (J2)). Wages from the government sector represented 7.8% 

(2.2% in Jerusalem (J1) and 17.5% in Jerusalem (J2)). 

 Around 31.6% of the Palestinian households in Jerusalem Governorate described their 

standard of living as well, 64.3% described it as “fairly good”, 3.7% as poor and 0.4% 

as very poor. 

 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Living Standards from Viewpoint of Household and Area, 2013 
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1.   Schools1  

 In scholastic year 2018/2019, there were 258 schools. 

 In scholastic year 2018/2019, there were 40,070  school students: 37,171 males and 

31,197 females.  

 In scholastic year 2018/2019, the average number of students per teacher was 16.7 in 

government schools, 22.1 in UNRWA schools and 17.7 in private schools. 

 In scholastic year 2018/2019, the average number of students per class was 22.3 in 

government schools, 30.0 in UNRWA schools and 22.8 in private schools. 

 

2.   Higher Education  

 In scholastic year 2017/2018, there were 13,209 university students: 5,504 males and 

7,705 females.  

 In scholastic year 2017/2018, there were 295 college students: 41 males and 254 

females. 

 In scholastic year 2016/2017, there were 2,748 university graduates: 1,269 males and 

1,479 females.  

 In scholastic year 2016/2017, there were 131 college graduates: 16 males and 115 

females. 
 

Culture  

 In 8010, there were 51 cultural centers operating in Jerusalem Governorate. 

 In 2018, there were 7 museums operating in Jerusalem Governorate. 

 In 2018, there were 2 theaters operating in Jerusalem Governorate.  

 In 2018, there were 116 mosques operating in Jerusalem Governorate. 
 

Information Society  

 In 2018, 39.6% of households in Jerusalem Governorate owned a computer (Desktop, 

Laptop, or Tablet). 

 In 2018, 0.3% of households in Jerusalem Governorate used a Palestinian Internet 

service compared to 76.8% who used an Israeli internet service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 
Data exclude Municipality and Culture Committee Schools in Jerusalem.  
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Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Availability of ICT 
Tools, 2018 

  

 
 

 

 

Buildings  

 The number of buildings in Jerusalem Governorate that were counted during the period 

from 16/09/2017 to 31/10/2017 was 40,745 buildings, of which 17,989 were in 

Jerusalem (J1), and 22,756 in Jerusalem (J2).  
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Number of Buildings in Jerusalem Governorate by Area, 2017 
  

 
  

Housing  

 In 2017, the average number of rooms per housing unit in Jerusalem Governorate was 

3.3 rooms.   

 In 2017, the average housing density in Jerusalem Governorate was 1.4 person per 

room.  

Households in Jerusalem Governorate by Type of Housing Unit, 2017 
   

 
   * Include: Independent Room, Tent and Marginal.  
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Agriculture and Land Use 
 

1.  Agriculture  

 8.6% of households in Jerusalem Governorate had a garden as on 24/03/2015. 

 98.2% of households with a garden in Jerusalem Governorate utilized it for agricultural 

activities during agricultural year 2013/2014. 

 3.5% of households in Jerusalem Governorate reared livestock (domestic) as on 

24/03/2015. 

 

2. Population Density 

 The total area of Jerusalem Governorate is 345 km
2
. 

 The population density in Jerusalem Governorate was 1,265 (capita/km
2
) at                

mid-year 2018. 
 

Population Density (Capita/km
2
) by Region, Mid-Year 2018 

 

 
*:        Data include Jerusalem Governorate. 
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3. Olive Presses 

 There were 3 operating olive presses in Jerusalem Governorate with 17 employees        

in 2018. 

 The output value of those presses was USD 79.2 thousand. 

 The value added realized by the olive presses sector was USD 17.1 thousand. 

 

Environment and Natural Resources 

 

1. Water  

 22,476 households in Jerusalem Governorate (J2) were supplied with drinking water 

through the public water network, 466 households were supplied with drinking water 

through bottled water, and 136 households used rainwater to supply water during 2017. 

 

2.  Electricity  

 During the year 2017, the number of housing units in Jerusalem Governorate (J2), 

which were supplied with electricity through a public electricity network, was about 

22,974 housing units, 315 housing units through a special generator, 22 housing units 

without electricity, and 9,031 housing units with non-stated source of electricity. 

 

3.   Solid Waste  

 21,721 housing units in Jerusalem Governorate (J2) during the year 2017 disposed of 

solid waste by throwing it in the nearest container, 1,488 housing units disposed of solid 

waste by burning, and 87 housing units by throwing them randomly. 

 

4. Type of Toilet Facility Used by the Household 

 8,928 housing units in Jerusalem Governorate (J2) used flush to piped sewer system in 

2017, and 7,954 used flush to septic porous tank, while 6,097 of the inhabited housing 

units used flush to septic tight tank. 

 

Security and Justice 

 In 2013, around 59.4% of households in Jerusalem Governorate believed that there were 

people who take drugs in their neighborhood and 4.7% of households had members who 

were harassed by drug addicts. 

 In 2013, households in Jerusalem Governorate believed that the main three reasons for 

drug addiction were failure of parental control over children (28.8%), economic 

problems (16.0%) and social problems (15.0%). 

 Around 3.0% of households in Jerusalem Governorate endured to a criminal offense 

(2.9% in Jerusalem (J1) and 3.1% in Jerusalem (J2)). The victim and clan bore the 

burden of physical damage in 86.9% of cases, crime port and clan in 7.3% of cases, and 

insurance companies covered 5.8% of cases. 
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Percentage Distribution of Palestinian Households that Believed there were Drug 
Addicts in their Environment in Jerusalem Governorate by Area, 2013 

 

 
 
 

Establishments 

 In 2017, there were 9,704 establishments operating in the private sector,                    

non-governmental organizations and government companies in Jerusalem Governorate. 

Those establishments employed 34,786 employed persons, of whom 15,604 were in 

Jerusalem (J2) and 19,182 in Jerusalem (J1). 

 In 2017, there were 10,227 establishments operating in Jerusalem Governorate 

classified by main economic activity: 5,326 in wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles; 1,239 in manufacturing; and 969 in other service 

activities.   
 

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

Companies in Jerusalem Governorate by Area, 2017 
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National Accounts  

 In Jerusalem Governorate (J1), the gross value added at current prices was USD 1,295.7 

million for 8011 compared with USD 1,230.2 million in 8012. 
 

Percentage Distribution of Value Added in Jerusalem Governorate  
 (J1) by Economic Activity, 2016 

  

 
 

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

 The consumer price index in Jerusalem Governorate (J1) increased by 1.07% in 2018 

compared with 2017, and by 2.18% in 2017 compared with 2016.  

 

Transportation and Telecommunication 
  

1. Transportation Outside Establishments: 

 There were 180 vehicles engaged in this sector in Jerusalem Governorate with 138 

employees in 8010. 

 The output value of those vehicles was USD 1.3 million in 8010. 

 The value added realized by the transportation outside establishments was USD 3.3 

million in 8010. 

 

2. Transportation and Storage: 

 There were 144 establishments operating  in Jerusalem Governorate in 8014. 
 

 There were 683 employed persons in this sector in Jerusalem Governorate in 2017. 

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 7.1 million in 2017. 

 The value added realized by the transportation and storage was USD 3.7 million            

in 2017. 

 

3. Information and Telecommunication: 

 There were 27 establishments operating  in Jerusalem Governorate in 2017. 
 

 There were 134 employed persons in this sector in Jerusalem Governorate in 2017.  

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 2.6 million in 2017. 

 The value added realized by the information and telecommunication activities was USD 

2.0 million in 2017. 

 
Main Economic Indicators for Information and Telecommunication Activities in  

Jerusalem Governorate, 2017 
        (Value in 1000 USD) 
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Construction Sector 
 

 127 building licenses were issued for residential buildings in Jerusalem Governorate 

(J2) with an area of 86.3 thousand m
2
 in 2018. 

 There were 12 licenses issued for non-residential purposes in Jerusalem Governorate 

(J2) with an area of 14.9 thousand m
2
 in 2018. 

 There were 34 establishments operating in Jerusalem Governorate in 2017. 

 There were 188 employed persons in construction activities in Jerusalem Governorate    

in 2017. 

 The output value in construction activities in Jerusalem Governorate was USD 81.8 

million in 2017. 

 The value added realized by the construction activities was USD 10.2 million in 2017. 

 

Industrial Sector 

 There were 1,264 establishments operating in Jerusalem Governorate in 2017. 
  

 There were 5,740 employed persons in 2017. 

 The output value of those enterprises was USD  212.7  million in 2017. 

 The value added realized by the industrial sector was USD  379.4 million in 2017. 

 
Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate, 2017 

 

       (Value in 1000 USD) 

 
 

 

Tourism  

 There were 21 hotels in operation responded to the hotel survey at the end of the year 

2018 with 1,464 rooms and 3,144 beds in Jerusalem Governorate. 

 Average number of employees in Jerusalem governorate hotels was 781 in 2018.  
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Services Sector  

 There were 37844 establishments operating in Jerusalem Governorate in 2017. 

 There was 15,304 employed persons in this sector in Jerusalem Governorate in 2017.  

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 662.6 million in 2017. 

 The value added realized by the services sector was USD 454.1 million in 2017. 

 

Internal Trade   

 There were 2,326 establishments operating in Jerusalem Governorate in 8014. 

 There were 11,594 employed persons in this activities in Jerusalem Governorate            

in 2017.  

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 562.9 million in 2017. 

 The value added realized by internal trade activities was USD 434.7 million in 2017. 

 

Registered Foreign Trade  

 The total value of registered imports of goods to Jerusalem Governorate increased in 

2017 by 7.5% compared to 2016 and reached USD 366.2 million.  

 The total value of registered exports of goods from Jerusalem Governorate increased in 

2017 by 55.2% compared to 2016 and reached USD 92.9 million. 

 

Israeli Violations  

 26 settlements were constructed on confiscated land in Jerusalem Governorate and 16 of 

them were in (J1) in 8014. 
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 In 8014, around 301,289 settlers in the settlements in Jerusalem Governorate and 

882,332 of them were in (J1). 

 14,635 Jerusalem ID's cards were confiscated between 1967 and 31/08/2017, 17 of them 

in 2017. 

 During 2018, the Israeli authorities demolished 57 house in Jerusalem Governorate. 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

A 
Admissions: 

Admitted patients to hospital for treatment or diagnosis and their stay at hospital for one 

night or more. 
 

Age-Sex Structure: 

The composition of a population as determined by the number or proportion of males and 

females in each age category. The age-structure of a population is the cumulative result of 

past trends in fertility, mortality, and migration rates. Information on age-sex composition 

is an essential prerequisite for the description and analysis of demographic data. 
 

Agricultural Holding: 

It is an economic unit of agricultural production under single management comprising all 

kept, livestock and all land used totally or partially for agriculture production purposes 

regardless to title legal form or size.  Single management may be exercised by an individual 

or household jointly by two or more individuals or households by a clan or tribe or by a 

juridical person such as:  a corporation cooperative or government agency.  The holdings 

land may consist of one or more parcels located in one or more separate areas or in one or 

more territorial or administrative divisions, providing the parcels share the same production 

means, such as labour, farm buildings, machinery or draught animals.  
 

Agricultural Year: 

The period covering first of October to the end of September of the next year. 

 

Animal Holding: 

The presence of animals controlled by the holder, the holder should have any number of 

cattle or camels, at least 5 heads of sheep or goats or pigs, at least 50 birds of poultry 

(Layers and broilers), or 50 rabbits or other poultry like turkeys, ducks, fer...etc, or a 

mixture of them, or at least 3 beehives controlled by the holder. 
 

A one–person– household: 

It is the household comprised of one individual. 

 

Available Beds and Rooms: 

It refers to beds and rooms which are ready for use during the reference period. Rooms 

closed for maintenance or repairs are excluded. 

 

Apartment: 

It is a part of a building or a house, consisting of one room or more and annexed with 

kitchen, bathroom and toilet, which are all, closed by external door, leading to the road 

through a stair way and/or path way.  It is prepared usually for one household 

 

B 
Base time: 

It is the period to which the current period is being compared. 
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Base Prices: 

Refers to the prices of goods and services in a period to which current prices are being 

compared. 
 

Bed: 

Available beds in room and hospital halls, which are occupied by patients for at least 24 

continuous hours for receiving medical care. 

 

Building: 

A building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently erected 

on the surface of the earth or water. A building is surrounded by four walls or with at least 

one completed ceiling, regardless of the construction material and the purpose of 

construction and utilization at the time of the visit. The building might be utilized for 

habitation, for work, for both, vacant, closed, deserted, under preparation or under 

construction at the time of the visit. 

 

C 
Compensation of Employees:     

It is Refers to earnings by  residents working abroad as well as payments to non-residents 

working in inside. 

 

Composite Family:  

Refers to household consisting of at least one nuclear family with other non-relatives. 

 

Computer Use: 

For the purposes of this survey, defined as the basic use of the computer (during the last 

twelve months), such as opening the computer and files, creating, copying, pasting, and 

saving files. 

 

Consumer Price: 

A price paid by household to gain a commodity or service. 

 

Consumer Price Index: 

It is a statistical tool that is used to measure the average changes in the prices of goods and 

services that households consume between two different periods one is called the base 

period and the other is the comperison period 
 

Country of Consignments/ destination: 

It refers to the country from which goods were dispatched to the importing country, without 

any commercial transaction or other operations which change the legal status of the goods 

as imports from the country of purchase. 

 

D 
Depreciation: 

It is the decline, during the course of the accounting period, in the historical value of the 

stock of fixed assets owned and used by a producer as a result of physical deterioration, 

normal obsolescence or normal accidental damage. 
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Discharges: 

Discharged patient from a hospital after having the diagnostic and curative health care 

regardless of the discharged case (cured or dead). 

 

E 
Electric Energy: 

It refers to the work done to move an electric charge in a conductor. It is measured in 

kilowatt-hour.   

Electric Energy = Power (KW) X Time (Hours). 

 

Establishment: 

An establishment is an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single 

location and in which only a single productive activity is carried out or in which the 

principal productive activity accounts for most of the value added. 

 

Employment: 

Persons in employment comprise all persons above a specified age who during a specified 

brief period, either one week or one day, were in the following categories: paid 

employment; self employment.  

 

Employed Person: 

Persons aged 15 years and over who were  at work at  least one hour during the reference 

period, or who were not at work during the reference period, but held a job or owned 

business from which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily 

stoppage, or any other reason) he\ she was employed, unpaid family member or other.  The 

employed person is normally classified in one of two categories according to the number of 

weekly work hours, i.e. 1-14 work hours and 15 work hours and above.  Also the absence 

due to sick leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason considered employed 

from 1-14 hours. 

 

Employer: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\ her and 

hires or supervises the work of one or more waged employees. This includes persons 

operating their projects or contracting companies provided they employ a minimum of one 

waged employee. Shareholders are not considered employers even if they are working in it.  

 

Economic Activity: 

Referring to a process consisting of actions and activities carried out by a certain entity that 

uses labor, capital, goods and services to produce specific products (goods and services).  

 

Extended Family:  

A family of at least one nuclear family together with other relatives. 

 

Exports: 

It refers to whole commodities (goods and services) that are exported or re-exported outside 

the country, conditioned with ownership transcription to another economy or to free 

customs regions as a discount from the national economy, which results from transaction 

with a non-resident economy. 
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F 
Fixed Assets: 

Fixed assets are produced assets that are used repeatedly or continuously in production 

processes for more than one year. 

 

For Work Housing: 

If the housing unit is offered to the household as a result of working relation with one 

member of the family or more. 

 

G 
Government School: 

Any educational institution run by MOE or any other ministry or governmental instrument. 
 

Gross Domestic Product (GDP): 

Indicator measures the total value added of all economic activities, which consists output of 

goods and services for final use produced by both residents and non-residents, (local factors 

of production) and regardless of the distribution of this production, locally or externally. 

during a specific period of time and does not include deductions for depreciation of Fixed 

capital or deterioration of natural resources. 

 

Guests: 

It refers to visitors staying in the hotels and using their facilities. Records of new guests are 

based on the number of visits regardless whether it’s the same person or different. 

 

H 
Health: 

Many definitions exist. As defined by the World Health Organization: “A state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. 
 

Health Insurance: 

A contract between the insured and the insurer to the effect that in the event of specified 

events occurring (determined in the insurance contract), the insurer will pay compensation 

either to the insured person or to the health service provider. 

 

Hospital: 

An institution whose primary function is to provide services (diagnostic and therapeutic) 

for a variety of medical conditions, both surgical and non-surgical. Most hospitals also 

provide some outpatient services, particularly emergency care. 

 

Hotel Beds: 

Is the single beds in the hotel and prepared for use by guests with the exception of the beds, 

which added to the hotel upon request. A double bed is counted as two beds inside the hotel 

room. 

 

Hotel Workers: 

It refers to all persons working in the hotel on full or part time bases including owners and 

paid or unpaid household members. 
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Household: 

The household is defined as one person or a group of persons with or without a household 

relationship, who live in the same housing unit share meals and make joint provision of 

food and other essentials of living. 

 

Household Expenditure: 

It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living purposes,  

and  the value of goods and services payments or part of payments received from the 

employer,  and  Cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-industrial), gifts, 

contributions, interests on debts and other non-consumption items. 

 

Household Consumption: 

It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living purposes, 

and The value of goods and service payments or part of payments received from the 

employer, and own-produced goods and food, including consumed quantities during the 

recording period, and Imputed rent. 

 

Housing Unit: 

A building or part of a building constructed for one household only, with one or more 

independent entrance leading to the public road without passing through another housing 

unit. The unit might not be constructed for living purposes but found occupied with a 

household during the enumeration. Likewise, the unit might be utilized for habitation or for 

work purposes or both purposes. Also, it might be closed, vacant or occupied by one or 

more households during the survey. 

 

House: 

A building usually established for the residence of one household or more; it is the typical 

form of residential buildings prevailing in Palestine. The house may be comprised of single 

story or more that is utilized by a single household. Nevertheless, if the house is divided 

into housing units each of which has its own utilities and occupied by a different household, 

each housing unit would be classified as an apartment. 

 

I 
Imports: 

It refers to whole commodities (goods and services) entering the country by air, land and 

sea that are used in consumption, for conversion in the manufacturing sector and for re-

exportation. 

 

Income: 

Cash or in kind revenues for individual or household within a period of time; could be a 

week or a month or a year. 

 

Independent Room: 

It is a separate room with no kitchen, bathroom nor toilet, but sharing with other households 

these basic services, and it is prepared for living. 
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Information and Communication Technology (ICT): 

It is used to describe the tools and the process to access, retrieve, store, organize 

manipulate, produce present and exchange information by electronic and other manual 

automated mean. 

 

Intermediate Consumption: 

Consists of the value of the goods and services consumed as inputs by a process of 

production, excluding fixed assets whose consumption is recorded as consumption of fixed 

capital. 

 

Internet: 

A worldwide public computer network. Organizations and persons can connect their 

computers to this network and exchange information across a country and/or across the 

world. The Internet provides access to a number of communication services including the 

World Wide Web and carries email, news, entertainment and data files. 

 

Internet Use:  

For the purposes of this survey, defined as the basic uses of the Internet (during the last 

twelve months), such as access to certain sites, reading newsletters, and downloading files 

or programs from the Web. 

 

J 
Jerusalem J1 & J2 

For pure statistical purposes, Jerusalem Governorate was divided into two parts. (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.).  (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).  

 

K 
Kindergarten:  

Any educational institution licensed by MOE offering education to four or five year olds. 

Kindergarten Consists of the first and second grades. 
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L 
Labor Force:  

All persons aged 15 years and above who are either employed or unemployed. 

 

Laspeyres Equation: 

An equation used for calculating price indices, which measures comparative period prices 

in relation to base period prices multiplied by proportional weight of commodity or goods 

groups throughout the base year. 
 

Library: 

Any organized collection of printed books and periodicals or of any other graphic or audio-

visual materials, and the services of the staff to provide and facilitate the use of such 

materials as are required to meet the informational, research, educational. 
 

Live Birth: 

It is any live birth who shouted, cried or shown any signs of live upon delivery, irrespective 

of whether he died after that or not. 

 

Livestock: 

Refers to all animals kept or reared mainly for agriculture purposes. Including cattle, 

buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees and other 

domesticated animals as well as foxes, minks, etc. 
 

Local Authority: 

The authority that serve the infrastructure services to the locality and is approved by the 

Ministry of local Government. 

 

M 
Main Economic Activity:  

Is the main work of the enterprise based on the (ISIC Rev4) and that contribute by the large 

proportion of the value added whenever more than one activity exist in the enterprise.  

 

Main Telephone Lines: 

It is a telephone line connecting the subscriber’s terminal equipment to the public switched 

network and which has dedicated port in the telephone exchange equipment. 

 

Mixed Holding: 

Where the holder has plant and animal holdings, according to the definition of plant and 

animal holdings, providing both animal and plant activities and sharing the same means of 

production such as labour, farm buildings, machinery, or draught animals.  

 

Monthly Work Days:  

Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and other 

paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one work-day. 
 

Mortality: 

Deaths as a component of population change. 
 

  



PCBS: Jerusalem Statistical Yearbook 2019                                                                         Concepts and Definitions 

 

 

[42] 

Motor Vehicle:  

A vehicle fitted with auto propulsive engine, it is normally used for carrying persons or 

goods, and drawing vehicles. 
 

N 
Nuclear household: 

It is the living household comprised of a couple only; a couple and a son or a daughter (own 

not adopted son or daughter) or more; or a male head of a household with a son or a 

daughter or more; or a female head of a household with a son or a daughter or more. It is 

worthy to note that no other relatives or non – relatives live with this household. 
 

Non-Residential: 

When the building is not  prepared for residential purposes or more than half of its area was 

for residential purpose then it must be  classified  as industrial, commercial, 

educational,...est. 
 

Non-Registered Refugees: 

It applies to unregistered refugees who do not hold refugee registration cards issued by 

UNRWA. 
 

Non-Refugee: 

It applies to any Palestinian not categorized under any of the two aforementioned statuses 
 

O 
Occupation: 

Occupation refers to the kind of work done during the reference period by the employed 

person, or the kind of work done previously if unemployed, irrespective of the Economic 

Activity or the employment status of the person.  Occupations are grouped together mainly 

on the basis of the similarity of skills required to fulfill the tasks and duties of the job. 

 

Olive Press: 

An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is produced 

(olive oil, with the possibility of having secondary activities). 
 

Olive Pressing: 

A process of extraction oil from olive. 
 

Output: 

It is defined as the goods and services produced by an establishment, excluding  the value 

of any goods and services used in an activity for which the establishment does not assume 

the risk of using the products in production, and excluding the value of goods and services 

consumed by the same establishment except for goods and services used for capital 

formation (fixed capital or changes in inventories) or own final consumption. 

 

Ownership  of the enterprise: 

This refers to the ownership of the majority of the capital of the institution (or 51% or 

more) can be a special national or foreign private sector or my family or company a 

national government or a company foreign government. 
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Owned Housing: 

This category applies when the household or one of the household members (usually live 

therein) owns the Housing unit. 

 

P 
Persons Outside Labor Force: 

The population not economically active comprises all persons 15 years and above, who 

were neither employed nor unemployed accordingly to the definitions over. Because they 

don’t have any desire to work or because of the availability of  another source of income. 

 

Plant Holding: 

The presence of cultivated or arable land for any agricultural crops controlled by the holder.  

This must not be less than one dunum for an open cultivated area and half a dunum for a 

protected cultivated area. 

 

Population Register: 

A mechanism for the continuous recording of selected information pertaining to each 

member of the resident population of a country or area, making it possible to determine up-

to-date information about the size and characteristics of the population at selected points in 

time.  

 

Porous Cesspit: 

A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with porous walls. 

 

Paid-employed (wage employee): 

A person who works for a public or private employer or under it's supervision and receives 

remuneration in wage, salary, commission, tips, piece rates or in kind …etc. This item 

includes persons employed in governmental, non – governmental and private institutions 

along with those employed in a household enterprise in return for a specific remuneration. 

 

Price Index: 

It is statistical tool used for measuring changes in prices of purchased goods and services 

during different temporal intervals. 
 

Private School: 

Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 

 

Private Car: 

A motor vehicle, other than motorcycle intended for the carriage of passengers and 

designed to seat no more than 9 persons (including the driver). 

 

Public Water Network: 

A network of pipes for the purpose of providing clean water to households. It normally 

belongs to a municipality, council or to a private company and for different domestic uses. 

 

Pumped Water: 

It is quantity of water that pumped from groundwater wells. 
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R 
Re-Export:  

It refers to whole commodities exported outside the country in the same state as they were 

imported. 
 

Refugee Status: 

This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in Palestine which 

occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 
 

Registered Refugees:  

It applies to registered refugees holding refugee registration cards issued by UNRWA. 
 

Relative Weights: 

The percent which reflects the relative significance of economic commodities and services 

within the consumer basket or any component of index number which used in mathematical 

calculation for the index. 
 

Rented Housing: 

If the unit is rented. And the payment is paid on a monthly or annually base.  Rented unit 

may be  with furniture or rented unit without furniture. 
 

Residential: 

The building is considered residential if more than half of its total area is prepared for 

residential purposes. The building could consist of:    Complete dwellings.   Rooms added 

to the dwellings.Extension of other facilities, e.g. kitchen, bathroom, cesspool, garage. 
 

Room: 

The housing unit or part of the housing unit surrounded with walls and has a ceiling, 

provided that its area is not less than 4m2. If the area of the glassy balcony equals or 

surpasses more than 4m2 and is used for living purposes, it is considered a room. Likewise, 

the salon or living room is considered a room. The kitchen, bathroom, paths and toilet are 

not considered rooms. Areas allocated for animals and poultry along with those used for 

work purposes only, are not considered rooms. 
 

S 
School:  

Any educational institution excluding kindergartens, regardless of students’ number and 

grade structure. 
 

Sewage Network: 

System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater (rainwater, 

domestic and other wastewater) from any of the location paces generation either to 

municipal sewage treatment plant or to a location place where wastewater is discharged. 

 

Self-Employed: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\her 

(partner) and do not hires any wage employees.  This includes self employed who work to 

own selves outside establishments. 
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Solid Waste: 

Useless and sometimes hazardous material with low liquid content, solid wastes include 

municipal garbage, industrial and commercial waste, sewage sludge, wastes resulting from 

agricultural and animal husbandry operations and other connected activities, demolition 

wastes and mining residues. 
 

Springs:  

It is water that discharged from the ground at an intersection point between the topographic 

surface and the ground water table; it could be permanent or seasonal. 
 

Supplied Water: 

It is the quantity of water which has been distributed from its different resources after 

collection and treatment for consumers (industrial and commercial establishment, irrigation 

utilities and public institutions). 
 

T 
Tight Cesspit: 

A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with tight walls. 
 

Theft: 

The removal of property without the property owner’s consent. Theft includes burglary and 

house breaking; it includes the theft of motor vehicles, shoplifting and other minor offenses, 

e.g. pilfering and petty theft may or may not be considered as thefts. 
 

The Hotel: 

It is defined as an accommodation establishment providing overnight lodging for the 

visitors in a room or unit. It should hold a number of persons exceeding that of an average 

single family. The establishment must be under one management, and provides various 

facilities and services to visitors. 
 

The Boundary Wall: 

This is when boundary wall undergoes separate licensing.  If the building license includes 

the wall, then it is not included herein. 
 

Type of Housing Unit: 

Housing unit type may refer to (villa, house, apartment, independent room, marginal, tent 

or other). 
 

 

U 
Underemployment:  

Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to 

alternative employment, account being taken of his\her occupational skills. The 

underemployed persons are classified into two groups:1. Visible Underemployment: 

which refers to insufficient volume of employment :Persons worked less than 35 hours 

during the reference week or worked less than the normal hours of work in their 

occupation were considered as visibly underemployed.2. Invisible Underemployment: 

refers to a misapplication of labour resources or fundamental imbalance as between labour 

and other factors of production, such as insufficient income. 



PCBS: Jerusalem Statistical Yearbook 2019                                                                         Concepts and Definitions 

 

 

[46] 

 

Unemployed (According to the ILO Standards): 

Unemployed persons are those individuals aged 15 years and over who did not work at all 

during the reference period, who were not absent from a job, were available for work and 

actively seeking a job during the reference period by one of the following methods news 

paper, registered at employment office, ask friends or relatives or any other method. 

 

Unpaid Family Member:  

A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 

living in the same household. 
 

UNRWA School:  

Any school run or supervised by UNRWA. 

 

V 
Value Added: 

Value added is a central concept of production and refers to the generated value of any unit 

that carries out any productive activity. Gross value added is defined as the value of gross 

output less the value of intermediate consumption. The net value added is defined as the 

gross value less the value of fixed capital consumption. 

 

Villa: 

A separately established building that is usually constructed from clean stone. It is 

constructed for the living of one household and consists of a 2 - suite – single or double or 

multiple stories connected through internal stairs. One of the suites is constructed as 

bedrooms whereas the second suite is constructed for reception and involves the kitchen 

and other related services. In general, the villa is surrounded by a garden, regardless of the 

area of this garden, which is  surrounded by boarding wall or fence. Villas normally have 

roofed parking area (garage). Villas also may include separate small building or extension  

as part of them. 

 

W 
Wage: 

Cash net wage paid to the wage employees for time worked.  

 

Without Payment housing: 

If the housing unit is used without any payments. 

 

Y 
Yesha Council: 

It refers to the council that represents settlers in the West Bank except those parts of 

Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 1967.  Yesha is also the 

representing body of a number of regional councils. 
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