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  2019 ،كانون أول – هـ 1441 الثانيربيع.  

  .الحقوق محفوظة جميع

  

  :إلى هذه المطبوعة كالتالي اإلشارةحالة االقتباس، يرجى  في

  

النتائج  -تقرير المساكن : 2017التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  .2019 المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز
  .فلسطين -اهللا  رام  .قلقيليةمحافظة   .النهائية

  

  تم تمويل طباعة هذا التقرير من جمهورية الصين الشعبية

  :جميع المراسالت توجه إلى

  لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركزي 

  فلسطين - ، رام اهللا1647. ب.ص

  2982700 2 (970/972): هاتف

 2982710 2 (970/972): فاكس

   1800300300: الرقم المجاني

  diwan@pcbs.gov.ps:  بريد إلكتروني

  http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية

  

  

  

  2492: الرقم المرجعي

  

  
  

  

تم إعداد هذا التقريـر حسـب اإلجـراءات المعياريـة المحـددة فـي ميثـاق الممارسـات 

  2006لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

http://www.pcbs.gov.ps/
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 محمود عباس
 رئيس دولة فلسطين

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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 شكر وتقدير
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كافة أبناء شعبنا الفلسطيني الذين ساهموا في إنجاح التعداد 
من خالل حرصـهم وتعـاونهم بـاءدبء بالبيانـات المطلوبـة، والـى الجنـود المجهـولين  7102العام للسكان والمساكن والمنشآت 
انيهم فــي العمــل، وجهــودهم الحثيثــة وابســتثنائية التــي بــذلوها فــي تنفيــذ هــذا المشــرو  بكافــة أبنــاء ارســرح اءحصــائية،  لــى تفــ

مراحلــه، ونخــل بالــذكر جهــود رئــيس وأ لــاء ترفــة العمليــات المركزيــة، ورئــيس وأ لــاء اللجنــة التنفيذيــة للتعــداد، وتــرف 
ـــة، ومـــدراء التعـــداد فـــي المحافظـــات ومســـا دوهم، والطـــواقم ا ـــات الفر ي ـــون، والمشـــرفون العملي لمســـاندح، والمنســـقون اء المي

 .الميدانيون، والمراقبون، والعدادون، وكافة اللجان وفرق العمل العاملة  لى التعداد
 

حفظـه " أبـو مـازن"كما يتقدم الجهاز بجزيل الشـكر والتقـدير الـى القيـادح السياسـية ممثلـة بفخامـة السـيد الـرئيس محمـود  بـاس 
رامــي الحمــد هلل  لـى د مهــم واهتمـامهم ومــواكبتهم لسـير العمــل  لــى . د. لسـطينية ممثلــة بدولـة ار  أاهلل، والـى الحكومــة الف

 .المشرو 
 

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

، (GIZ) الوكالــــة ارلمانيــــة للتعــــاون الــــدوليو ، والممثليــــة الهولنديــــة، (SIDA)وكالــــة التعــــاون الســــويدية و ، (SDC)والتعــــاون 
، وبرنـــامج ارمـــم المتحـــدح (UNFPA)، وصـــندوق ارمـــم المتحـــدح للســـكان (EU)المفولـــية اروروبيـــة  -وابتحـــاد اروروبـــي

، والحكومــــة اليابانيـــــة، والتعـــــاون اءيطـــــالي (AECID)، والوكالـــــة اءســـــبانية للتعــــاون اءنمـــــائي الـــــدولي (UNDP)اءنمــــائي 
(AICS) ومنظمة ارمم المتحدح للطفولة ،(UNICEF) ومؤسسة إنقاذ الطفل، وصندوق ابستثمار الفلسطيني، وهيئة ارمم ،

 .، فلهم جميعًا كل الشكر والتقدير  لى مساهمتهم القيمة في تمويل هذا المشرو (UNWOMEN)المتحدح للمرأح 
 

ويتقدم الجهاز أيلًا بجزيل الشكر و ظيم ابمتنان، إلى حكومة المملكة ارردنيـة الهاشـمية ممثلـة بــدائرح اءحصـاءات العامـة 
 .يل اء ارح؛ بستخدامها في تنفيذ  التعداد لى سب( Tablet)جهاز لوحي  2011 لى مساهمتهم الكريمة بتوفير 

 
وكـون التعــداد مشــرو ًا وطنيــًا؛ فقــد سـاهمت العديــد مــن الــوزارات، والمؤسســات الرسـمية والخاصــة وارهليــة، وكــذل  مؤسســات 

جــات المجتمــع المــدني، والجامعــات، والهيئــات المحليــة مــن مجــالس وبلــديات، ولجنــة ابنتخابــات المركزيــة، فــي تــوفير ابحتيا
اللوجســتية للتعـــداد مـــن مقـــرات ومكاتـــب وقا ـــات تـــدريب، كمـــا ســـاهمت وســـائل اء ـــالم الرســـمية والخاصـــة ب نوا هـــا المرئيـــة 

فـي الحملـة اء الميـة للتعـداد بكافـة المراحـل،  أوريـدووالمسمو ة والمكتوبة، وشركة ابتصـابت الفلسـطينية، وشـركتي جـوال و 
قــادح الــرأي والتــ ثير  لــى دورهــم فــي تــذليل العقبــات وتســهيل  مــل فريــق التعــداد، وب إلــافة الــى وجهــاء العشــائر والعــائالت و 

ننسى الدور الهام الذي قام به المحافظين من خالل مواكبتهم ومتابعتهم المباشرح للمشرو  منذ البداية، ومسـاهمتهم فـي تـذليل 
ن المؤسسـات والمنظمـات اءقليميـة والدوليـة، فلهـم د ـم وتعـاون العديـد مـ إلـىالعقبات وتوفير كافـة متطلبـات النجـاح، إلـافة 

 .جميعًا كل الشكر والتقدير
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 لعمريق الف
 

 إعداد التقرير  

 محمد شاهين 
 ربى القبج

 
 

  تصميم الخرائط  

  امتثال الشعيبي  

   

  تدقيق معايير النشر  

  هحنان جناجر  

   

 األولية المراجعة  

 
 اميمة ارحمد
 ماهر صبيح

 أبو تبوش رانيا
 

 
 

 

 ةالمراجعة النهائي  

  زيدان ه ناي 

  

 اإلشراف العام  

 المدير الوطني للتعداد/ رئيس الجهاز  ال  وض. د 
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 تنويه للمستخدمين
 
 تم احتساب النسب في فصل النتائج الرئيسية  لى أساس الحابت المبينة خصائصها فقط. 

 

  إلى  دد السكان الذين تم  دهم فعاًل، والمقيمين في مساكن م هولة  في هذا التقرير والمساكنتستند بيانات السكان
 .ب سر خاصة وب يشمل المساكن العامة وارفراد القاطنين فيها

 

  نتيجة التقريب% 011مجمو  النسب المئوية في بعض الجداول قد ب يساوي. 
 

  تم تقسيم التجمعات الفلسطينية الى تجمعات حلرية وريفية الافة للمخيمات استنادًا الى معايير محددح معتمدح
 .مخيماتمصنفة  لى انها  قلقيليةمحافظة لدى وزارح الحكم المحلي، و ليه ب يوجد تجمعات في 

 

 ملخل النتائج النهائية للتعداد للحصول  لى معلومات حول المنهجية وجودح البيانات يمكن الرجو  إلى تقرير- 
 :اآلتيوالمتوفر  لى الرابط 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdf 
 

 
 

  

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdf
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة الموضوع
  

  قائمة الجداول

  المقدمة
  

 72 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات  :الفصل ارول

 12 المصطلحات والمؤشرات  4.4 

 20 التصنيفات  1.4 
   

 20 النتائج الرئيسية :الفصل الثاني

 المساكن الم هولةأ داد   0.7 
 

24 

 المساكن الم هولة حسب نو  المسكن  7.7 
 

21 

 21 المساكن الم هولة حسب حيازح المسكن  0.7 
 السكن كثافة  4.7 

 
22 

 المصدر الرئيسي لمياه الشرب  0.7 
 

22 

 21 المساكن الم هولة حسب ابتصال بالكهرباء  6.7 
 21 نو  المرحاض المستخدمالمساكن الم هولة حسب   2.7 
 ووسائل تكنولوجيا المعلومات السلع المعمرحتوفر   0.7 

 
23 

     

 22 الجداول االحصائية
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 الجداولقائمة 
 

 الصفحة  الجدول
   

                        حسب نو  التجمع قلقيلية محافظة مؤشرات مختارح لظروف السكن في :0جدول 
0992 ،7112 ،7102 

22 

   

 01 7102حسب نو  التجمع و دد الغرف في المسكن،  قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة في  :7جدول 
   

نو  المسكن و دد الغرف و  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :2جدول 
 7102في المسكن، 

00 

   

 حسب نو  التجمع و دد الغرف المخصصة للنوم في قلقيلية محافظة المساكن الم هولة في :6جدول 
       7102المسكن، 

00 

   

نو  المسكن و دد الغرف و  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :5 جدول
 7102المخصصة للنوم في المسكن، 

04 

   

استخدام مياه الشرب اآلمنة، و  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :4جدول 
 7102واستخدام الصرف الصحي المحسن، 

04 

   

الرئيسي لمياه  حسب نو  التجمع والمصدر قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :1جدول 
 7102الشرب لدى ارسرح، 

02 

   

نو  المسكن والمصدر و  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :8جدول 
 7102الرئيسي لمياه الشرب لدى ارسرح، 

41 

   

    حسب نو  التجمع واتصال المسكن قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :9جدول 
 7102بالكهرباء، 

42 

   

نو  المسكن واتصال و  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :71جدول 
 7102بالكهرباء،  المسكن

40 

   

حسب نو  التجمع ونو  المرحاض الذي  قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :77جدول 
 7102تستخدمه ارسرح، 

42 

   

نو  المسكن ونو  المرحاض و  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :71جدول 
 7102الذي تستخدمه ارسرح، 

44 

   

              حسب نو  التجمع ومساحة مسطح قلقيلية محافظةفي  وارفراد المساكن الم هولة :71جدول 
 7102المسكن، 

47 
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 الصفحة  الجدول
   

    في  حسب نو  التجمع وتوفر مطبخ قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :76جدول 
 7102، المسكن

41 

نو  المسكن وتوفر مطبخ و  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :75جدول    
 7102المسكن، في 

41 

   

            في وتوفر حمام حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :74جدول 
 7102، المسكن

44 

   

في  نو  المسكن وتوفر حمامو  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :71جدول 
 7102المسكن، 

41 

   

              في مرحاض حسب نو  التجمع وتوفر قلقيليةمحافظة المساكن الم هولة وارفراد في  :78جدول 
 7102، المسكن

11 

   

 مرحاض نو  المسكن وتوفرو  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظة المساكن الم هولة وارفراد في :79جدول 
 7102المسكن، في 

17 

   

 حسب نو  التجمع وتوفر حمام ومرحاض معا قلقيليةمحافظة المساكن الم هولة وارفراد في  :11جدول 
 7102، المسكنفي 

16 

   

حمام  نو  المسكن وتوفرو  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :17جدول 
 7102المسكن،  فيمرحاض معا و 

15 

   

 18 7102حسب نو  التجمع و مر وجنس رب ارسرح ونو  المسكن،  قلقيليةمحافظة ارسر في  :11جدول 
   

 ونو  المسكن والعالقة بقوح العمل والجنس لرب حسب نو   التجمع قلقيلية محافظةارسر في  :11جدول 
 7102ارسرح، 

87 

   

المسكن والعالقة بقوح العمل والجنس لرب حيازح و  حسب نو  التجمع قلقيليةمحافظة ارسر في  :16جدول 
 7102ارسرح، 

81 

   

 85 7102حسب نو  التجمع وحيازح المسكن،  قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :15جدول 
   

    نو  المسكن وحيازح و  التجمع حسب نو  قلقيلية محافظةالمساكن الم هولة وارفراد في  :14جدول 
 7102المسكن، 

84 

   

 89 7102ارسرح،     نو  المسكن ونو و  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةفي  ارسر :11جدول 
   

 97 7102ارسرح،   حيازح المسكن ونو  و  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةفي  ارسر :18جدول 
   

 91 7102وحجم ارسرح، حيازح المسكن و  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةارسر في  :19جدول 
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 الصفحة  الجدول
   
   

 95 7102ارسرح،   دد الغرف في المسكن وحجمو  حسب نو  التجمع قلقيلية محافظةارسر في  :11جدول 
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 مقدمةال
 

يعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ركنًا أساسيًا من أركان بناء الدولة، ويشكل تنفيذه استحقاقًا قانونيًا وتنمويًا 
حصائيًا بموجب قانون اءحصاءات العامة  ويعد  . ، كما يمثل شكاًل من أشكال السيادح الوطنية  لى اررض7111لعام لوا 

.  7112، والتعداد الثاني العام 0992عام الفذ في دولة فلسطين، فقد تم تنفيذ التعداد ارول هذا التعداد الثالث الذي ين
تعكس صورح رقمية لواقع المجتمع الفلسطيني  ،التعداد بهدف توفير قا دح بيانات إحصائية حديثة وشاملةهذا وي تي تنفيذ 

وتوصيات ارمم المتحدح بش ن محتويات  ،ت الدوليةتلبي ابحتياجات الوطنية بناًء  لى التوصياو في شتى المجابت، 
 .التعداد، لتشكل بذل  العمود الفقري لبناء الخطط وتطوير السياسات وابستراتيجيات التنموية خالل العقد القادم

 

طلب سنوات وفقًا لتوصيات ارمم المتحدح، ويت 01يتم تنفيذ التعدادات السكانية في معظم دول العالم بصورح دورية كل 
كونه ينفذ في ظل ظروف استثنائية  ؛تنفيذ التعداد في دولة فلسطين يشكل حالة نادرحإب أن   .تنفيذها ظروفًا طبيعية مستقرح

تفرلها إجراءات ابحتالل اءسرائيلي، وما يترتب  ليها من تحديات ومعيقات، فهنا يمر جدار اللم والتوسع، وهنا  
الهواء  من يسكن خلفها، وتل  منطقة  سكرية مغلقة ب يمكن  تمنعابة حديدية جاثمة  لى اررض، وهنا بو  مستعمرح

با تبارها التحدي ارصعب واركثر تعقيدًا،  ،التحديات المرتبطة بالعمل في القدس إلىدخولها إب بإجراءات خاصة، إلافة 
بفعل القيود التي  ،في حينه في فلسطين( G0)ات الجيل الثالث ناهي   ن التحديات التكنولوجية المتمثلة بعدم توفر خدم

خاذ التدابير الالزمة لتجاوز هذه التحديات،  بر تطوير خطة  مل ات  ى لإ ،يفرلها ابحتالل، ارمر الذي دفع الجهاز
 .أخذت باب تبار خصوصية الحالة الفلسطينية، وحجم التحديات الميدانية ،شاملة ووالحة

 

، فقد تم تنفيذ ميدانياً لقد أحدث هذا التعداد نقلة نو ية، من خالل استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في جمع البيانات 
استخدام نظم المعلومات الجغرافية، كما تم استحداث  إلىإلافة  ،"التابلت"باستخدام ارجهزح اللوحية  ،مراحل التعداد كافة

رحلة من مراحل التعداد، بدءًا من مرحلة تحديث الخرائط، والتعداد التجريبي، ومن ثم مرحلة لكترونية لكل مإتطبيقيات 
بمرحلة الحصر والترقيم، فالعد الفعلي للسكان، وانتهاًء بالدراسة البعدية، ارمر الذي ساهم في توفير الوقت  الحزم، مروراً 

 .تحليلها، وتعزيز إدارح العمل الميداني ومراقبتهساقها وتصنيفها وسهولة والجهد، وزيادح جودح البيانات وات  
 

ادين وطواقم ومسا دين ومشرفين ومراقبين و د   ينر يمن مد ،قام  لى تنفيذ هذا التعداد جيش من طواقم العمل المختلفةلقد 
وظيفة  مل  000111، وقد ساهم هذا التعداد في توفير حوالي اءنجازمساندح، وصلوا الليل بالنهار في سبيل تحقيق هذا 

ثمانية أشهر، وقد  إلىتراوحت مدتها ما بين شهر  ،ولفترات متفاوتة ،للعمل في مراحله المختلفة ،مؤقتة للخريجين الشباب
كسابهم المهارات الالزمة ،ن تدريبًا نو يًا مكثفاً و تلقى هؤبء العامل وحتى تكتمل  ناصر المنظومة  . لتعزيز قدراتهم وا 

بما في ذل  ابختبارات اليومية  ،أتمتة كافة  مليات التقييم للعاملين والمتدربين تعداد، فقد تماءلكترونية في هذا الت
الوقت  توفيرساهم في  ،بدوره ،وابمتحانات النهائية، وقد تم تجهيز قا ات التدريب بالبنية التحتية الالزمة لذل ، وهذا

 .متطلبات الحوكمة السليمة معانسجامًا ودون تدخل بشري،  ،باختيار فريق العمل ينوالجهد المرتبط
 

برنامجًا للحوار والتشاور مع  ،منذ بداية التخطيط لتنفيذه ،عد مشرو ًا وطنيًا بامتياز، فقد أطلق الجهازن التعداد ي  أوحيث 
وورش  ،ومؤسسات المجتمع المدني،  بر لقاءات وندوات واجتما ات ثنائية ،مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة

كما رافق ذل  حملة  . إجما  وطني  لى محتويات التعداد، وحشد كل الطاقات والجهود ءنجاحه إلىبهدف الوصول  ، مل
إ المية واسعة بالتنسيق مع المؤسسة اء المية المحلية الرسمية وتير الرسمية، بهدف تو ية المواطنين ب همية التعداد، 
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كل بيت وكل أسرح وكل مواطن، وقد تلافرت جهود  إلىحتى وصلت رسالة التعداد  وحثهم  لى التعاون مع فريق التعداد،
 ،والمكاتب ،كالمقرات ؛ومادية ،من موارد بشرية ؛ بر تسخير اءمكانيات المتاحة كافة ،أركان المجتمع الفلسطيني كافة

ومساهمتها في تسهيل  مل  ،جتمعيتدخالت قوى الت ثير الم إلىوالمعدات، وتيرها، إلافة  ،وارجهزح ،وقا ات التدريب
د أرو  صور من حابت الرفض و دم التجاوب، ارمر الذي جس   ،بشكل كبير ،وتذليل العقبات، والحد ،الفرق الميدانية

 ".معًا وسويًا لنبني الوطن"ابنتماء للوطن، تحقيقًا لشعار التعداد 
 

نشعر بالسعادح والفخر بهذا فإننا للتعداد، التي ي تي نشرها في زمن قياسي،  النهائيةإذ نلع بين أيديكم النتائج  ونحن
 ،من خالل ترجمتها إلى سلسلة خدمات يستفيد منها المواطن ،ابستثمار ارمثل لبيانات هذا التعداد إلى، متطلعين اءنجاز

 .، فال تنمية بدون إحصاء"المواطن أوبً "تحقيقًا لرؤية الحكومة 
 

 التوفيق،،،واهلل ولي 
 
 

  1179 ،كانون أول
 
 
 
 

 عال عوض. د
 رئيس الجهاز

 المدير الوطني للتعداد
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ارولالفصل   
 

 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات
 

 والمؤشراتالمصطلحات  7.7
ودليل المؤشرات  اءحصائية،تعرف المصطلحات والمؤشرات المستخدمة في هذا التعداد وفق معجم المصطلحات 

 ابحصائية الصادرح  ن الجهاز والمعتمدح  لى احدث التوصيات الدولية المتعلقة باءحصاءات والمنسجمة مع النظم الدولية
 

 :واإلحصائيةالتقسيمات الجغرافية واإلدارية 
محافظة، وتعتبر المحافظة أ لى مستوى في الهيكل اءداري من التقسيمات اءدارية في ( 06)تنقسم فلسطين إداريًا إلى 

 0محافظة في اللفة الغربية و 00فلسطين، بحيث تلم المحافظة الواحدح العديد من التجمعات السكانية، ويبلغ  ددها 
 :يليمحافظات في قطا  تزح وهي كما 

رام اهلل و  ،سلفيتو  ،قلقيليةو  ،نابلسو  ،طولكرمو ، الشمالية طوباس وارتوارو  ،وتشمل محافظات جنين :الضفة الغربية .0
 .الخليلو  ،بيت لحمو  ،القدسو  ،أريحا وارتوارو  ،والبيرح

 .ورفح ،وخانيونس ،ودير البلح ،وتزح ،ويشمل محافظات شمال تزح :قطاع غزة .7
 

 : التجمع
من سطح ( مكان)أو أي مساحة  من سطح اررض م هولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية( مكان)هو مساحة 

اررض م هولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا  ن أي تجمع مجاور لها ومعترف بها  رفيًا وليس لها سلطة إدارية 
 .مستقلة

 
 :نوع التجمع

 مخيم ريف، حضر، :وهي صنافأ مالمة إلى السكانية التجمعات صنفت

كل تجمع سكاني يدار من قبل مجلس بلـدي بصـرف النظـر  ـن  ـدد السـكان والخـدمات المقدمـة وفقـا لمـا هـو : حلر .0
 .معتمد لدى وزارح الحكم المحلي

وفقــا لمـا هــو معتمــد   كــل تجمـع ســكاني يـدار مــن قبـل مجلــس قــروي وب ينطبـق  ليــه تعريـف الحلــر او المخـيم: ريـف .7
 .الحكم المحلي لدى وزارح

 .كافة التجمعات التي يطلق  ليها اسم مخيم، وتدار من قبل وكالة الغوث الدولية: مخيم .0
 

 :التعداد
 البيانات اءحصائية حسب الخصائل الديمغرافيةوتحليل ونشر ومعالجة وتقييم وتصنيف وجمع  تخطيطلهو العملية الكلية 

والمواطنين وابقتصادية وابجتما ية ذات العالقة رصغر مستوى جغرافي في وقت محدد، ولجميع ارشخال داخل الدولة 
 .المتواجدين خارج حدود الدولة بصفة مؤقتة
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 :األسرة
أي وجه فرد أو مجمو ة أفراد تربطهم أو ب تربطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في الم كل أو في 

 :في التعداد تت لف من المعيشية واستنادًا لهذا التعريف فإن ارسرح  .متعلق بترتيبات المعيشة
 .04/41/1042أفراد ارسرح ارصليون المتواجدون في مسكن ارسرح ليلة  .4

  .(أقارب أو تير أقارب)في مسكن ارسرح  04/41/1042ليلة الذين قلوا  فلسطينالزوار من خارج  .1
     إذا كانــت ستقلــي الفتــرح مــن (ارســرح ب كملهــا( )يقيمــون فــي اللــفة الغربيــة وقطــا  تــزح)داخــل الــوطن ن الــزوار مــ .2

 .مع ارسرح 11/41/1042- 04
 .ومن في حكمهم الذين يعملون لدى ارسرح، ويقيمون معها بصفة معتادحوالسائقون والطباخون الخدم  .1

، ســواء كــانوا مــع 04/41/1042زالــوا  لــى قيــد الحيــاح ليلــة  ومــا 04/41/1042المواليــد الجــدد الــذين ولــدوا قبــل ليلــة  .3
  .في المستشفى اارسرح أو ما زالو 

 .04/41/1042بعد ليلة  مع ارسرح وتوفوا 04/41/1042الذين قلوا ليلة المقيمون مع ارسرح و ارفراد  .6
- :ارسرح وتلم الفئات التاليةع م 04/41/1042ليلة  يتواجدواارسرح ولكنهم لم المقيمون مع فراد ار .2

  داخل فلسطينفي زيارح أسرح أخرى  04/41/1042أفراد ارسرح الذين قلوا ليلة. 
 أو تيرهــا أو فــي المعــابر  مــل ليليــة فــي المصــانع أو المستشــفيات أو المطــارات  ورديــات/ المشــتغلون فــي نوبــات

 .من أماكن العمل
  داخل فلسطينمسافرين  لى الطرق العامة  04/41/1042ليلة  قلواالذين ارسرح أفراد. 
  لى المراكب والسفن في المياه اءقليمية 04/41/1042ليلة  قلواصيادو ارسما  الذين . 
 04/41/1042كان مكان تواجدهم ليلة  أينما ارجهزح ارمنية ارسرح العاملون في أفراد. 
  بغـرض أقل مـن سـنةبصفة مؤقتة ولمدح  فلسطين خارجمع ارسرح والذين تصادف وجودهم  المقيمونأفراد ارسرح 

الحـــج أو العمـــرح أو  وأو الزيـــارح أو الســـياحة أقلـــاء بعـــض ار مـــال العمـــل والعـــودح كـــل ســـنة بشـــكل معتـــاد أو ل
 .ري سبب آخر العالج أو

  ـــــة ـــــذين قلـــــوا ليل ـــــة  04/41/1042المرلـــــى ال ـــــذين قلـــــوا ليل ـــــي المستشـــــفيات ومـــــرافقيهم وكـــــذل  ارفـــــراد ال ف
 .وما شابه ذل  في أماكن الحجز والتوقيف في الشرطة 04/41/1042

  (.والكنائس كالمساجد)في دور العبادح  04/41/1042ابفراد الذين قلوا ليلة 
  فلسطينفي أحد الفنادق داخل  04/41/1042أفراد ارسرح الفلسطينيون المقيمون معها  ادح وتواجدوا ليلة. 
 الذين يدرسون في الخارج بغض النظر  ن فترح التغيب في الخارج الطلبة. 
 ليلــة  مكـان تواجــدهم وبصــرف النظـر  ــن فلســطينالــذين يدرسـون فــي الجامعــات والمعاهـد والمراكــز داخـل  الطلبـة

04/41/1042. 

  ا تقالهمسرائيلية بغض النظر  ن مدح ي السجون اءف ارسرى والمعتقلينارفراد. 

  ري  04/41/1042يقيمـون مـع ارسـرح بصـورح معتـادح لكـن تصـادف  ـدم تواجـدهم مـع أسـرهم ليلـة ارفراد الـذين
 .سبب

 
 :وقد استمني من قائمة أفراد األسرة الفئات التالية

 .04/41/1042ارفراد الذين توفوا قبل ليلة  .4
 .04/41/1042ارفراد الذين ولدوا بعد ليلة  .1
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بصــفة معتــادح كنــزبء فــي دور العجــزح، ودور اريتــام، ومصــحات ارمــراض  04/41/1042ارفــراد المتواجــدون ليلــة  .2
 .جميع من يقيم بهذه ارماكن في أماكن تواجدهم تم  د النفسية، والسجون الفلسطينية، حيث

 
 : وتقسم األسر التي تم عدها إلى

 .هي ارسرح التي ينطبق  ليها تعريف ارسرح السابق الذكر :أسرة خاصة .4
وهي ارسر التي تم  دها في ارماكن التي ينطبق  ليها تعريف المسـكن العـام السـابق  (:أسرة جماعية)مسكن عام  .1

 .الذكر وتسمى أيلا أسر المؤسسات

 
 :األسرة الفلسطينية

أمـا ارسـرح تيـر الفلسـطينية فهـي ارسـرح التـي تكـون فيهـا   .هي ارسرح الخاصة التي تكون فيها جنسـية رب ارسـرح فلسـطيني
 .جنسية رب ارسرح تير فلسطيني بغض النظر  ن جنسية باقي ارفراد

 
 :أنواع األسر الخاصة
 :حسب تركيبها ارسري إلى ارنوا  التالية( المعيشية)تقسم ارسر الخاصة 

 .فقط واحدارسرح التي تتكون من شخل  وهي :أسرة من فرد واحد .4
وتتشـكل مـن أسـرح مؤلفـة مـن زوجـين فقـط  من نواح أسرية واحـدح،وهي ارسر المعيشية التي تتكون كافًة : أسرة نووية .1

لديـه ابـن أو ابنـة أو أكثـر أو ( رب ارسـرح)أو أكثـر أو أب ( بالـدم فقـط ولـيس بـالتبني)أو من زوجين مع ابن أو ابنة 
 .لديها ابن أو إبنة أو أكثر، مع  دم وجود أي شخل من ارقرباء اآلخرين أو من تيرهم( رب ارسرح) أم

نووية أو اكثر مع وجـود أفـراد آخـرين يعيشـون معهـم وتـربطهم  القـة بتلـ   هي ارسر المكونة من أسرح: أسرة ممتدة .2
 .ارسرح

هي ارسرح المكونة من أسرح نووية أو اكثر مع وجود فرد أو أفراد يعيشون معها وب تربطهم  القة قرابة : أسرة مركبة .1
 .بهذه ارسرح

 
  :الجنس

 .ذكر أو أنثى يصنف الجنس إلى 
  

   :العمر بالسنوات الكاملة
 .  الزمني للتعداد معبرًا  نه بالسنوات الكاملة اءسناد لى أنه الفترح الزمنية بين تاريخ الميالد ولحظة  يعرف العمر

 
 :  حالة اللجوء
بناء الذكور منهم اروتشمل  4911التي احتلتها إسرائيل  ام  فلسطينخاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من  حالة اللجوء

 .وأحفادهم
 

  :تصنف إلى
 .وكالة الغوث  نالصادرح ( المؤن)وله اسم مسجل في بطاقة  التسجيل  اً إذا كان الفرد بجئ: الجئ مسجل .0
 .ري سبب كان (المؤن)وكالة الغوث إب أنه تير مسجل في بطاقة  اً إذا كان الفرد بجئ :الجئ غير مسجل .7
 .ليس بجئًا مسجاًل أو بجئًا تير مسجل فلسطيني كل هو: ا  ليس الجئ  .2
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 :العامل
أو  لحسـابهسـواء كـان ولو لسا ة واحدح خـالل الفتـرح المرجعيـة معينا   مالً باشر  سنوات ف كثر والذي 2 مره  الذي الفرد هو

بسـبب المـرض،  طلـة، )أو كـان تائـب  ـن  ملـه بشـكل مؤقـت  لحساب الغير، باجر أو بـدون اجـر أو فـي مصـلحة العائلـة
ســا ة، ( 41-4)  ــاملين ــدد ســا ات العمــل ارســبو ية إلــى  حســب العــاملون، ويصــنف (توقــف مؤقــت أو أي ســبب آخــر

إلراب  أوارفراد الغائبون  ن أ مالهم بسبب المرض، أو إجازح مدفو ة ارجر، أو إتالق  وكذل  ف كثرسا ة  43  املين
 .توقيف مؤقت وما شابه ذل أو 
 

 :العالقة بقوة العمل
 :هي حالة الفرد العملية من حيث كونه داخل أو خارج القوح العاملة وتصنف كاآلتي

    منويعمل  ادح وينطبق  ليه مفهوم العمل ( سنوات ف كثر 2)هو الفرد الذي  مره : ساعة 00-0من  عامل .4
 . سا ة في ارسبو  4-41

من ويعمل  ادح وينطبق  ليه مفهوم العمل ( سنوات ف كثر 2)هو الفرد الذي  مره : ساعة 20-04من  عامل .1
 .سا ة في ارسبو  43-21

ويعمل وينطبق  ليه مفهوم العمل ( ف كثرسنوات  2)هو الفرد الذي  مره  :خالل األسبوعساعة  04-24 عامل من .2
 .سا ة في ارسبو  13-23 ادح من 

سا ة  16ويعمل  ادح وينطبق  ليه مفهوم العمل ( ف كثرسنوات  2)لفرد الذي  مره هو ا: ساعة فأكمر 02 عامل .1
 .ف كثر في ارسبو 

سـنوات  2)الفـرد الـذي  مـره  :أسرابيع الماضرية 0سربق لره العمرل وبحر  عرن عمرل خرالل  -ال يعمل ويريد العمرل  .3
وسبق له العمل لمدح تزيد  ن اسبو ين بشكل متواصل خالل فترح مالية، بمعنى أن هذا الفرد لم يعمـل ولـو ( ف كثر

لديـه و بـالرتم مـن انـه يريـد العمـل، ( ابسـبو  المالـي لليلـة اءسـناد الزمنـي)لسا ة واحـدح خـالل فتـرح اءسـناد الزمنـي 
بشكل جاد باتبا ه أحد طرق البحث  ن العمل مالية أسابيع ال 1خالل ه و الحاجة له وبحث  نأ العملالرتبة في 

 ةوهي التسجيل في مكاتـب ابسـتخدام، أو التسـجيل فـي نقابـة العـاملين، أو مراجعـة ارصـدقاء أو ارقـارب، أو مراجعـ
شخصية بماكن العمل، أو قراءح الجريدح بهدف الحصول  لـى فرصـة  مـل، أو بحـث  ـن مبنـى أو ارض أو آبت 

مع مالحظـة أن هـذه الفئـة هـي الفئـة التـي  ملـت فـي .  أو أجهزح بغرض إنشاء مشرو  خال، أو تدبير موارد مالية
 .خالل السنوات الثالثة السابقة السابق لمدح أسبو ين بشكل متواصل

 2)هـو الفـرد الـذي  مـره  :أسرابيع الماضرية 0وبحر  عرن عمرل خرالل  لم يسربق لره العمرل - يعمل ويريد العمل ال .6
لديـه الرتبـة لم يسبق له العمل خالل أي فترح سابقة ولـم يعمـل ولـو لسـا ة واحـدح خـالل فتـرح اءسـناد و ( ف كثرسنوات 

باتبا ـــه أحـــد طــرق البحـــث  ــن العمـــل وهـــي  بشـــكل جــادأســـابيع المالــية  1ه و الحاجــة لـــه وبحــث  نـــأ العمـــلفــي 
ـــة العـــاملين، أو مراجعـــة ارصـــدقاء أو ارقـــارب، أو مراجعـــ  ةالتســـجيل فـــي مكاتـــب ابســـتخدام، أو التســـجيل فـــي نقاب

شخصية بماكن العمل، أو قراءح الجريدح بهدف الحصول  لـى فرصـة  مـل، أو بحـث  ـن مبنـى أو ارض أو آبت 
 . ل، أو تدبير موارد ماليةأو أجهزح بغرض إنشاء مشرو  خا

 

مفهوم العاملين أو العاطلين  ن العمل،  مينطبق  ليهوب ( سنوات ف كثر 2)أ مارهم الذي ارفراد : ال يعمل وال يريد العمل
ويتم تصنيفهم خارج القوى العاملة، بمعنى أن هذا الفرد لم يعمل ولو لسا ة واحدح خالل فترح اءسناد الزمني، ولم يبحث 

 :  ن  مل وب يرتب في العمل ويندرج تحت هذا التعريف
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والذي يواظب  لى دراسة منتظمة بهدف الحصول ( ف كثرسنوات  2)هو الفرد الذي  مره  :التدريب /التفرغ للدراسة .2
لى أن ار مال المنزلية إشارح هنا ءسناد، وتجدر ا لى مؤهل  لمي وتير مرتبط بعمل معين خالل فترح اء

 .والهوايات ب تدخل لمن العمل

بحث  نه ت لى العمل وب  حوالقادر  العاملةتير ( سنوات ف كثر 2) ا مره تيال هي ارنثى: عمال المنزلأل التفرغ .1
قوم ب  مال المنزل بهدف خدمة ارسرح وب يشمل ذل  خدمة بيوت الغير مقابل تفي دراسة معينة و  ةوتير المنتظم
 .ذ أن هذا النو  من الخدمة يعتبر لمن العملإو  يني أأجر نقدي 

و بسبب أصابته بمرض مزمن إهو الفرد الذي ب يمكنه مباشرح أي نو  من العمل بسبب : مرض/السنكبر /العجز .9
 . اقة، وتشمل هذه الفئة أيلا جميع ارفراد تير القادرين  لى العمل بسبب تقدمهم في السنإأية 

يراد له إيرتب في العمل وب يبحث  نه وذل  لوجود يعمل وب ذا كان الفرد قادرًا  لى العمل ولكنه ب إ: وجود إيراد .40
 .من  قارات

كان الفرد قادرًا  لى العمل ولكنه ب يعمل وب يرتب في العمل وب يبحث  نه وذل  لحصوله  لى  اذا :تقاعد .44
 .تقا د

ب أنه ب إو الفرد القادر  لى العمل أتشمل أي فرد لم ينطبق  ليه جميع ما ذكر سابقا مثل، المسجون، : أخرى .41
والبنات تير الملتحقين بالمدارس وب تنطبق يراد من جهة أخرى مثل اربناء إيرتب به وب يبحث  نه وليس له 

 . ليهم أي حالة مما سبق

 
 (:الوحدة السكنية) المسكن

معــد ءقامــة أســرح معيشــية واحــدح، أو وحــدح ســكنية تيــر معــدح ( جــزء مــن مبنــى مبنــى او)مكــان مســتقل ومنفصــل للســكن  هــو
وقــد تكــون الوحــدح الســكنية مشــغولة أو خاليــة، وقــد تكــون وحــدح .  للســكن لكنهــا مشــغولة كمســكن رســرح معيشــية وقــت التعــداد

وتشمل هذه الفئة مسـاكن مـن  .سكنية تير تقليدية مسكونة أو أي مكان آخر مسكونًا كمسكن رسرح معيشية في وقت التعداد
 . مختلف المستويات من حيث ديمومتها وصالحيتها للسكن

 
  :نوع المسكن

مستقلة، أو أي  ترفةوالذي قد يكون فيال، أو دار، أو شقة، أو  .الهندسي أو المعماري للمسكن الشكل يقصد بنو  المسكن
 (.الخ…براكية أو خيمة) مثل. شكل آخر

من طابق  ويتكونقائم بذاته مشيد من الحجر النظيف  ادح، ومعد أصال لسكن أسرح واحدح  ادح،  مبنى هي: فيال. 0
ارجنحة في حالة الطابق الواحد  أحدواحد بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصل 

والخدمات بمختلف أنوا ها، كما اررلي لالستقبال والمطبخ  الطابقأو الطابق الثاني للنوم، والجناح اآلخر أو 
 الخارج،حديقة تحيط بها بغض النظر  ن مساحتها باءلافة إلى سور يحيط بها من  للفياليتوفر في الغالب 

أن يوجد لمن حدود الفيال أحد  ويمكنوكراج للسيارح كما يغطى السطح العلوي للفيال بمادح القرميد  لى ارتلب، 
 .مكوناتهاالمباني أو المالحق ويكون من 

الدار من طابق واحد أو طابقين تستغلهما أسرح واحدح،  تتكونوقد  أصاًل لسكن أسرح واحدح أو أكثر، معد مبنى :دار . 7
 أسرحإلى وحدات سكنية منفصلة كل منها تشمل المرافق الخاصة بها ويقيم بكل منها  مقسمةالدار  وقد تكون

 . مستقلة، فيعتبر كل مسكن شقة
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 ليها  ويقفلمن دار أو  مارح تتكون من ترفة أو أكثر مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض،  جزء هي :شقة . 2
درج أو ممر يؤدي إلى الطريق  طريقجميعًا باب خارجي، وهي معدح لسكن أسرح واحدح، ويمكن الوصول إليها  ن 

 .العام
   مطبخ )ح مع تيرها من الغرف في المرافق قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل تشتر   اد ترفة يه :غرفة مستقلة . 0

 .وهي معدح أصال للسكن( مرحاض –حمام  –
 .     في التجمعات البدوية توجدأو الشعر و ادح ما  الوبر مصنو  من القماش أو مبنى قائم بذاته :خيمة . 4
تكون من ترفة واحدح أو اكثر وتكون المادح وي، مؤقت وتير تقليدي للسكن مبنى قائم بذاته وه: بركس/كرفان/براكية . 2

، أو (فيبر كالس)أو البالستي  المقوى ، أو التن  أو ابسبست( الصاج)الغالبة للجدران الخارجية والسطح من الزن  
ومادح البناء للجدران الخارجية من الطوب اءسمنتي شابه ا الخشب أو م من المواد السابقة أومبنى يتكون سقفه 

 .والمواد التي يثبت بها جدرانه الحالي ذل  بغض النظر  ن استعمالهأخرى، و ومواد 
تكـون  بشـرط أنمثـل اركـوا  والكهـوف والمغـارات واركشـا    حد ارنـوا  السـابقة،كب يمكن تصنيفها  مساكن: أخرى . 2

 .مشغولة بسكن أو  مل وقت التعداد
 

 :الغرفة
ل مساحتها كن، محاط بجدران تمتد من اررلية إلى السقف أو السطح،  ب تقب نها حيز في وحدح سكنية أو مكان آخر للس

كانت مساحتها مساوية أو تزيد  ن أربعة أمتار مربعة  إذاالمقززح ترفة ( الفرندات)، وتعتبر الشرفات  ن أربعة أمتار مربعة
 والحمامالمعيشية، وتعتبر الصالة ترفة، وب يعتبر من لمن الغرف كل من المطبخ  ارتراضومستخدمة ري ترض من 

  .فقطمن الغرف تل  المخصصة للحيوانات والدواجن وكذل  الغرف المستخدمة للعمل  يعتبرب  كما.  والمرحاض والممرات
 

 :حيازة المسكن
 : اآلتيةحدى الحابت إيمثل كيفية حيازح ارسرح للمسكن وتكون 

 . ادح إقامة معتادحو رحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن أإذا كان المسكن ملكًا لألسرح : ملك . 4
 .و كل مدح معينةأدون أثاث مقابل إيجار يتم دفعه شهريًا  إذا كان المسكن مست جراً : مستأجر غير مفروش . 1
 .مع ارثاث والتجهيزات اً إذا كان المسكن مست جر : مستأجر مفروش . 2
و أو أحد أقارب رب ارسرح أو أم أفي حالة حيازح المسكن دون دفع أي مبالغ ك ن يكون المال  أب : دون مقابل . 1

 .و مقدما من جهة أخرى دون مقابلأأحد أفرادها الذين ب يقيمون بالمسكن 
 ،جهة العمل دون دفع إيجارإذا كان المسكن مقدمًا لألسرح نتيجة  القة  مل تربط أحد أفراد ارسرح ب: مقابل عمل . 3

 .للمال  ارصلي يجارو تقوم هي بدفع اءأوسواء كانت هذه الجهة تمل  المسكن 
 .في حالة حيازح ارسرح للمسكن ب ي وسيلة أخرى تير الحابت السابقة: أخرى . 6

 
 :المصدر الرئيسي لمياه الشرب

 : وهو المصدر اركثر استخدامًا من قبل ارسرح من اجل الشرب ويكون إحدى الحابت اآلتية
 بواسطة) وهي وصول المياه  بر أنابيب شبكة المياه إلى داخل المسكن :شبكة مياه عامة متصلة بالمسكن .4

 .الحمام أو/ و المطبخ في المثال، سبيل  لى الحنفيات، من أكثر أو بواحدح واتصالها( الداخلية تمديدات ارنابيب
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البئر هو حفرح  ميقة باررض حفرت أو شقت بهدف الوصول للمياه الجوفية،  :ينبوع محمي/ بئر ارتوازي محمي .1
تدفق المياه الجوفية تلقائيًا  يقصد به والينبوع  .حيث يمكن استخراج الماء منه باستخدام ملخة أو وسائل اخرى

وفي كال الحالتين فان البئر المحمي أو الينبو  المحمي من . من اررض وقد يكون في حفرح أو تدفق سطحي
اروسا  مثل فلالت الطيور والحشرات وتيرها من الملوثات الصحية بحيث يكون مفصول  ن الملوثات الخارجية 

 .يهومغطى بحيث ب يمكن دخول أي ملوث إل

هو البئر أو الينبو  دون وجود تطاء يمنع وصول الطيور واروسا   :ينبوع غير محمي/ بئر ارتوازي غير محمي .2
 .أو أي ملوثات أخرى لسطح المياه، ويكون معرلا أكثر للملوثات الصحية

مع  :مياه تجميع األمطار .1 مع من  لى أسطح المنازل أو تيره وتج  في آبار أو يقصد بها مياه ارمطار التي ت ج 
وب تعتبر المياه الجوفية مياه تجميع أمطار، بحيث يعتبر المصدر الرئيسي لهذه المياه هو مياه ارمطار، ، خزانات

 (.تنكات، آبار ارتوازية، ينابيع، شبكة مياه  امة)وفي حال تم تزويد هذا البئر من مصادر أخرى 

الكبيرح أو الصغيرح او التي تجرها الحيوانات او أي  يقصد بها الشاحنات :عربة تجر صهريج صغير/ تنك/ صهريج .3
وسيلة لنقل المياه باستخدام خزانات ناقلة للماء للوحدح السكنية بغض النظر  ن مكان تخزين المياه في الوحدح 

 .السكنية

اه في زجاجات أو جالونات محكمة اءتالق، وب يقصد به تخزين مي هي المياه المشتراح :مياه زجاجات معدنية .6
 .المنزل في زجاجات أو جالونات

مصدر من مصادر المياه من خالل حنفية متوفرح للعامة وتكون بالعادح موجودح في ساحة  امة أو  :حنفية عامة .2
 .مكان  ام

 .أخرى تير الحابت السابقة المصدر الرئيسي لمياه الشرب لفي حا: أخرى .1

 
  :الكهرباء

 :وقد صنفت  لى النحو التالي بالكهرباءاتصال المسكن 
 .للكهرباء، التابعة لشركة الكهرباء أو للمجلس البلدي أو القروي العامة إذا كان المسكن متصاًل بالشبكة: شبكة عامة. 4
 .صاحب المسكن أو مجمو ة من ارفراد يملكهخاصًا  إذا كان مصدر الكهرباء مولداً : مولد خاص. 1
 .بالكهرباءالمسكن  اتصالفي حالة  دم : ال يوجد. 2
 

 :سرةاألستخدمه تنوع المرحاض الذي 
 .الذي تستخدمه ارسرح المرحاضأنوا  

شبكة مجاري  امة صممت للتخلل من الفلالت البشرية والمياه العادمة  :عامة مرحاض متصل بشبكة مجاري .4
ليات للتخلل آمن الوحدح السكنية الى خارج البيئة المحيطة بالمنزل، وهي تشمل  لى انابيب ومناهل وملخات و 

 .من الفلالت

لعادمة، وجدرانها وهي حفرح في ابرض بهدف تجميع الفلالت البشرية والمياه ا :مرحاض متصل بحفرة امتصاصية .1
 .فيها ثقوب او فتحات تمكنها من تسريب المياه إلى اررض المحيطة بها

وهي حفرح في ابرض بهدف تجميع الفلالت البشرية والمياه العادمة، وجدرانها تير  :صماء مرحاض متصل بحفرة .2
 .قابلة لتسريب المياه إلى اررض المحيطة بها
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المصارف المنزلية بمنطقة خارج المنزل وليس الى شبكة  امة او  اتصالوهو  :بمصرف مفتوحمرحاض متصل  .1
 (.في الواد مثال)حفرح 

 .مرحاض المسكنليس في  :، في الحقلالبرية ال يوجد مرحاض، في .3

 .تير ما ذكر أ اله لمرحاض الذي يستخدمه أفراد ابسرحإذا كان نو  ا :أخرى .6
 

 التصنيفات 1.7
ابحصائية  لى التصنيفات المعتمدح والمستخدمة في الجهاز وفق المعايير الدولية البيانات ونشر مد في  ملية معالجة تا 
 :ا يتالءم مع الخصوصية الفلسطينية، حيث تم ا تماد الدليل التاليوبم

 

 1042دليل التجمعات السكانية الفلسطينية،  .4
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 الثانيلفصل ا
 
 الرئيسيةالنتائج 

 
التعــداد  لنتـائج اسـتناداً  قلقيليـةمحافظـة فـي  سـكن وظروفـهملالخاصـة با مؤشـراتالالنتـائج الرئيسـية ربـرز يعـرض هـذا الفصـل 

 .(74/07/7102 – 0/07/7102)والذي نفذ خالل الفترح  فلسطينفي والمنشآت  العام للسكان والمساكن
 

  أعداد المساكن المأهولة  7.1
% 3.8بما نسبته  مسكنًا م هوًب، 22,507قد بلغ  قلقيلية محافظةتشير النتائج النهائية إلى أن  دد المساكن الم هولة في 

ي /انظر. ) لى التوالي% 31.6و% 68.4وتتوز  هذه المساكن  لى الحلر والريف بنسبة  ،من مساكن اللفة الغربية
  (.7جدول 

 
  .7112مقارنة مع بيانات تعداد  ام % 40.7 بلغت نسبة الزيادح في أ داد المساكن الم هولة في المحافظةو 

 
 بيانات  ن% 22.3فردًا بزيادح مقدارها  108,228 فقد بلغ قلقيليةمحافظة في القاطنين في مساكن م هولة  ارفرادأما  دد 

 (.0ي جدول /انظر) .7112تعداد  ام 
 

 7102، 7112، 0222 للسنوات قلقيلية في محافظةعدد المساكن المأهولة واألفراد 
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 دار
48.0% 

 شقة
49.6% 

 فيال
1.9% 

 غرفة مستقلة
 *أخرى 0.2%

0.3% 

 حسب نوع المسكنالمساكن المأهولة  7.7

 

  شقةتصنف على أنها  المأهولة من المساكن% 50
 

من إجمالي % 49.6بما نسبته  شقةصنف  لى أنه ي قلقيليةمحافظة في  وبً م ه اً مسكن11,163  هنا  أن أظهرت النتائج
، و دد المساكن %48.0بما نسبته  مسكناً  10,808 تبلغ دارالمساكن الم هولة، و دد المساكن الم هولة المصنفة 

 ترفة مستقلة المصنفة  لى أنهام هولة ، و دد المساكن ال%1.9 بما نسبته مسكناً  420الم هولة المصنفة فيال بلغت 
 (.3ي جدول /انظر) %.0.2بما نسبته مسكنًا  00 بلغت

 
 1171، نوع المسكنحسب  قلقيليةمحافظة في  للمساكن المأهولةالتوزيع النسبي 

 
 
 

 
 

 اخرى /بركس /كرفان /براكية /خيمة: اخرى تشمل*        
 

 المساكن المأهولة حسب حيازة المسكن  2.7
 

 
 

حيـث بلـغ  ـددها  ،تعـود ملكيتهـا رحـد أفـراد ارسـرح قلقيليـةمحافظة ة المساكن الم هولة في ينتائج التعداد أن تالب أظهرت
 ـدد المسـاكن الم هولـة التـي حيازتهـا بلـغ من إجمالي  دد المسـاكن الم هولـة، و  88.7%مسكنًا وتشكل ما نسبته  19,963

، و ـدد المسـاكن الم هولـة التـي حيازتهـا مسـت جرح مفروشـة بلغـت %7.1مسكنًا أي مـا نسـبته  1,595مست جرح تير مفروشة 
وبنســـبة مقـــدارها  نكامســـ 903المســـاكن الم هولـــة والتـــي حيازتهـــا دون مقابـــل بينمـــا بلغـــت  ، %0.2بمـــا نســـبته  مســـكناً  36

 (.70ي جدول /انظر) .كنامس 8 وأخرى ، والمساكن الم هولة التي حيازتها مقابل  مل4.0%
  

 من المساكن المأهولة تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرة% 89
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 7102حسب حيازة المسكن،  قلقيليةمحافظة النسبي للمساكن المأهولة في  التوزيع
 

 

 
 كمافة السكن 0.7

 

 بين الحضر والريف امال اختالف في كمافة السكن 
 

وتشـير البيانـات  . ترفةلكل  فرد 0.0 وريفها حلرهاو  قلقيليةمحافظة في  ( دد ارفراد في الغرفة)متوسط كثافة السكن  بلغ
فـي % 4.3هـذه النسـبة  تبلغـأفراد أو اكثـر للغرفـة، و  0تبلغ  ذات كثافة سكنية مساكنمن ارسر تسكن في % 4.1أن  الى

 .(07ي جدول /انظر)  .الريففي   %3.7 وتنخفض الى الحلر
 

 المصدر الرئيسي لمياه الشرب 5.1
 

  آمنمياه شرب  مصدر تستخدم من األسر 99.8%
 

فــي أســرح  5,2620 بواقــع قلقيليــةمحافظــة فــي   أســرح 22,009 لـــ  الرئيســي لميــاه الشــربالمصــدر عامــة ال اتشــبكال تشــكل
 .(2ول اي جد/انظر) .في الريف حأسر  6,747، والحلر

 
ي بالمســـكن، حنفيـــة  امـــة، بئـــر ارتـــواز  متصـــلةميـــاه  امـــة  ةشـــبك)مصـــدر ميـــاه شـــرب آمـــن ارســـر التـــي تســـتخدم نســـبة  أمـــا
 الحلــرفــي % 011 تقريبــا بواقــع% 99.8فبلغــت ( زجاجــات معدنيــة هميــاو  ،مطــار، ينبــو  محمــي، ميــاه تجميــع ار(محمــي)
 .(6ول اجدي /انظر). في الريف% 99.6و

  

 ملك
88.7% 

 مستأجر غير مفروش
7.1% 

 مستأجر مفروش
0.2% 

 دون مقابل
4.0% 
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 7102، لمياه الشرب حسب المصدر الرئيسي قلقيليةمحافظة لمساكن المأهولة في عدد ا
 

 عدد المساكن المأهولة المصدر الرئيسي لمياه الشرب
 22,009 شبكة مياه  امة متصلة بالمسكن

 145 (محمي)ينبو  (/ محمي)بئر ارتوازي 

 197                                                                                                                                            مياه تجميع ابمطار                                                                                                           

 117 مياه زجاجات معدنية

 29  ربة تجر صهريج صغير   /تن /صهريج

 5 اخرى

 3 (تير محمي)ينبو  (/ تيرمحمي)بئر ارتوازي 

 
 المساكن المأهولة حسب االتصال بالكهرباء 4.1

مزودح بالكهرباء  ن طريق الشـبكة العامـة، حيـث شـكلت  قلقيليةمحافظة المساكن الم هولة في  تالبيةبينت نتائج التعداد أن 
مسـكنًا، فيمـا بلغــت نسـبة المســاكن  22,469 المسـاكن الم هولــة وقـد بلــغ  ـدد هـذه المســاكن إجمـالي مــن% 99.8مـا نسـبته 

 5 تـلغــفب، أما المساكن الم هولة تير المتصـلة بالكهربـاء (مسكناً  31)% 0.2التي تستخدم المولد الخال للتزود بالكهرباء 
 (.9ي جدول /انظر).  مساكن

 
 المستخدمالمرحاض  نوعالمساكن المأهولة حسب  1.1

بشـبكة مجـاري  امـة  متصـل التي تستخدم أسـرها مرحـاض ،قلقيليةمحافظة  تشير النتائج إلى أن نسبة المساكن الم هولة في
ــة بلغــت ، فيمــا %54.0بلغــت  ، أمــا  %46.0 بحفــرح امتصاصــية او صــماء التــي مرحالــها متصــلنســبة المســاكن الم هول

أو  فـي البريـة وفـي الحقـل مرحـاض فيهـا ب يوجـد أومتصـل بمصـرف مفتـوح  تستخدم أسـرها مرحـاضالمساكن الم هولة التي 
 (.00ي جدول /انظر) .مساكن 8 ددها  فبلغ أخرى

 
 7102، تستخدمه األسرةالمرحاض الذي  نوع حسب قلقيليةمحافظة في كن المأهولة اللمسالنسبي  التوزيع

 

 
 
 
 

 

مرحاض متصل بحفرة 
 امتصاصية 

26.1% 

مرحاض متصل بحفرة 
 صماء
19.9% 

مرحاض متصل بشبكة 
 مجاري عامة

54.0% 
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 ووسائل تكنولوجيا المعلومات ةالمعمر  السلع توفر 8.1 
 

 المحافظةاألسر في معظم  لدى تتوفرالسلع المعمرة ووسائل تكنولوجيا المعلومات 
 

/ طبا  تاز لديها توفري قلقيليةمحافظة الغالبية العظمى من ارسر في  نفإالمبينة خصائصها  لألسرالتعداد وفقا لنتائج 
 قلقيليةمحافظة رسر في من ا% 30.9 نأ أظهرت النتائجو   .الالقط نوالصحالمالبس وتسالة الكهربائية كهرباء والثالجة 

فيما بلغت نسبة ارسر  ،في الريف% 37.8في الحلر و% 27.7ما بين  هذه النسب توتفاوت سيارح خاصة، يتوفر لديها
 بلغتحلر، ريف، التجمع  و لى مستوى نو  قلقيليةمحافظة في  %LCD/LED 76.3شاشة  لديها تلفزيونيتوفر التي 
 .(06،02ول اي جد/انظر)  . لى التوالي،  %73.4و، 77.6%
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 الجداول االحصائية
Statistical Tables 
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199720072017199720072017199720072017

50.340.548.038.130.041.371.757.662.5Percentage of Households Living in A Houseنسبة األسر التي تسكن في دار

46.556.049.659.566.656.323.838.735.0Percentage of Households Living in Apartmentنسبة األسر التي تسكن في شقة

1.52.51.91.82.62.10.92.21.4Percentage of Households Living in Villaنسبة األسر التي تسكن في فيال

 73.183.788.766.279.686.485.190.393.7Percentage of Households Living in Owned Housing Unitsنسبة األسر التي تسكن في مساكن ملك

 11.09.27.215.312.09.03.44.73.6Percentage of Households Living in Rented Housing Unitsنسبة األسر التي تسكن في مساكن مستأجرة

3.63.53.63.73.53.63.43.53.8Average Number of Rooms in the Housing Unitمتوسط عدد الغرف في المسكن

  25.416.512.522.714.913.329.918.910.7Percentage of Households Living in Housing Unit with 1-2 Roomنسبة األسر التي تسكن في مساكن حجمها 1-2 غرفة

1.81.51.31.71.51.32.01.51.3Average Housing Density (Number of Persons Per Room)متوسط كثافة السكن (عدد االفراد للغرفة)

 19.79.74.116.28.54.325.711.73.7Percentage of Households Living in Housing Unit with 3 Persons or mor perنسبة األسر التي تسكن في مساكن كثافة السكن فيها 3 افراد او اكثر للغرفة
room  

 97.398.599.699.398.699.794.098.399.5Percentage of Households who have A kitchenنسبة األسر التي لديها مطبخ

 90.098.499.899.699.410073.196.699.5Percentage of Households Living in Housing Unit Connection to Publicنسبة األسر التي تسكن في مساكن  متصلة بشبكة الكهرباء العامة
Electricity Network

نسبة االسر التي يتوفر لديها سيارة خاصة
21.016.430.920.316.727.722.215.937.8

Percentage of Households who have A Private Car

نسبة االسر التي يتوفر لديها مكتبة منزلية
14.720.58.013.620.47.816.520.78.2

Percentage of Households who have A Home Library

نسبة االسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب
3.640.917.94.343.719.92.436.513.4

Percentage of Households who have A Computer

جدول 1: مؤشرات مختارة لظروف السكن في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع 1997، 2007، 2017

Table 1: Selected Main Indicators for Housing Conditions in Qalqiliya Governorate by Type of Locality 1997, 2007, 2017

Indicatorالمؤشر

محافظة قلقيلية

Qalqiliya Governorate

حضر

Urban

ريف

Rural

Type of Locality and Year نوع التجمع والسنة

39
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غير مبين

Not StatedTotalAverage 
Number of 

Rooms

3402,4757,7947,6044,292222,5073.6Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

2161,8335,8195,1122,406215,3883.6Urbanحضر

1246421,9752,4921,88607,1193.8Ruralريف

4+5

عدد الغرف في المسكن

جدول 2: المساكن المأهولة في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وعدد الغرف في المسكن، 2017 

Table 2: Occupied Housing Units in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Number of Rooms in Housing Unit, 2017

  Type of Locality نوع التجمع

المجموع

12

متوسط عدد الغرف

3

40
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المجموع

غير مبين

Not Stated

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

0181162950420Housing UnitsVillaمساكنفيال

07366101,69602,349Personsأفراد

 1321,0063,1733,8222,675010,808Housing UnitsHouseمساكندار

3163,63914,59820,55815,573054,684Personsأفراد

1431,4374,5963,6651,322011,163Housing UnitsApartmentمساكنشقة

4235,47620,43817,6706,788050,795Personsأفراد

550000055Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

11200000112Personsأفراد

*10311710059Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

2017187600284Personsأفراد

0000022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

0000044Personsأفراد

3402,4757,7947,6044,292222,507Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

8719,29335,15938,84424,0574108,228Personsأفراد

جدول 3: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وعدد الغرف في المسكن، 2017   

Table 3: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Number of Rooms in Housing                     
       Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Number of Rooms in Housing Unitعدد الغرف في المسكن

Type of Locality and Type of Housing Unit
1234+5Total
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المجموع

غير مبين

Not Stated

Urbanحضر

006932230322Housing UnitsVillaمساكنفيال

00285021,28501,815Personsأفراد

 796452,0312,2901,31606,361Housing UnitsHouseمساكندار

1932,2739,24812,2317,664031,609Personsأفراد

1071,1843,7822,72886708,668Housing UnitsApartmentمساكنشقة

3184,59116,81713,2104,457039,393Personsأفراد

300000030Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

640000064Personsأفراد

*0401005Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

030060036Personsأفراد

0000022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

0000044Personsأفراد

2161,8335,8195,1122,406215,388Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

5756,89426,09325,94913,406472,921Personsأفراد

جدول 3 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وعدد الغرف في المسكن، 2017   
Table 3 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Number of Rooms in Housing 

Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Number of Rooms in Housing Unitعدد الغرف في المسكن

Type of Locality and Type of Housing Unit
1234+5Total
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المجموع

غير مبين

Not Stated

Ruralريف

0122372098Housing UnitsVillaمساكنفيال

0781084110534Personsأفراد

 533611,1421,5321,35904,447Housing UnitsHouseمساكندار

1231,3665,3508,3277,909023,075Personsأفراد

3625381493745502,495Housing UnitsApartmentمساكنشقة

1058853,6214,4602,331011,402Personsأفراد

250000025Housing Units Independent Roomمساكنغرفة مستقلة

480000048Personsأفراد

*10271700054Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

2014187000248Personsأفراد

0000000Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

0000000Personsأفراد

1246421,9752,4921,88607,119Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

2962,3999,06612,89510,651035,307Personsأفراد

34+5Total

Others include: Tent, Marginal and Caravan\ Barracks ** اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس

جدول 3 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وعدد الغرف في المسكن، 2017   

Table 3 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Number of Rooms in Housing 
Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Number of Rooms in Housing Unitعدد الغرف في المسكن

Type of Locality and Type of Housing Unit
12
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غير مبين

Not StatedTotalAverage 
Number of 
Bedrooms

4,87510,8566,21750651222,5072.1Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

3,2857,5384,16935935215,3882.1Urbanحضر

1,5903,3182,0481471607,1192.1Ruralريف

جدول 4: المساكن المأهولة في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وعدد الغرف المخصصة للنوم في المسكن، 2017 

Table 4: Occupied Housing Units in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Number of Bedrooms in Housing Unit, 2017

نوع التجمع

متوسط عدد الغرف Number of Bedrooms عدد الغرف المخصصة للنوم

المخصصة للنوم

   Type of Locality
1234+5

المجموع
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المجموع

غير مبين
Not Stated

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

134627770140420Housing UnitsVillaمساكنفيال

361851,5614699802,349Personsأفراد

 2,1894,8193,46330631010,808Housing UnitsHouseمساكندار

6,99824,17121,1562,123236054,684Personsأفراد

2,5835,9672,4771306011,163Housing UnitsApartmentمساكنشقة

8,44528,17613,35278735050,795Personsأفراد

550000055Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

11200000112Personsأفراد

*3524000059Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

1581260000284Personsأفراد

0000022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

0000044Personsأفراد

4,87510,8566,21750651222,507Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

15,74952,65836,0693,3793694108,228Personsأفراد

جدول 5: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وعدد الغرف المخصصة للنوم في المسكن، 2017   

Table 5: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Number of Bedrooms in Housing 
Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 
1234+5

Type of Locality and Type of Housing Unit
 Number of Bedroomsعدد الغرف المخصصة للنوم 

Total
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المجموع

غير مبين
Not Stated

Urbanحضر

83321357110322Housing UnitsVillaمساكنفيال

161331,2203707601,815Personsأفراد

 1,2982,7812,0681951906,361Housing UnitsHouseمساكندار

4,01013,65012,4581,364127031,609Personsأفراد

1,9454,7231,888107508,668Housing UnitsApartmentمساكنشقة

6,40822,24410,06065526039,393Personsأفراد

300000030Housing Units Independent Roomمساكنغرفة مستقلة

640000064Personsأفراد

*4100005Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

306000036Personsأفراد

0000022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

0000044Personsأفراد

3,2857,5384,16935935215,388Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

10,52836,03323,7382,389229472,921Personsأفراد

Table 5 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Number of Bedrooms in 
Housing Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

 Number of Bedroomsعدد الغرف المخصصة للنوم

Total
Type of Locality and Type of Housing Unit

جدول 5 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وعدد الغرف المخصصة للنوم في المسكن، 2017   

12345
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المجموع

غير مبين
Not Stated

Ruralريف

51364133098Housing UnitsVillaمساكنفيال

205234199220534Personsأفراد

 8912,0381,3951111204,447Housing UnitsHouseمساكندار

2,98810,5218,698759109023,075Personsأفراد

6381,24458923102,495Housing UnitsApartmentمساكنشقة

2,0375,9323,2921329011,402Personsأفراد

250000025Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

480000048Personsأفراد

*3123000054Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

1281200000248Personsأفراد

0000000Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

0000000Personsأفراد

1,5903,3182,0481471607,119Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

5,22116,62512,331990140035,307Personsأفراد

Type of Locality and Type of Housing Unit
12345

Number of Bedrooms عدد الغرف المخصصة للنوم

Total

Others include: Tent, Marginal and Caravan\ Barracks ** اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس

 نوع التجمع ونوع المسكن 

جدول 5 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وعدد الغرف المخصصة للنوم في المسكن، 2017   

Table 5 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Number of Bedrooms in 
Housing Unit, 2017
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استخدام الصرف الصحي المحسن**استخدام مياه الشرب اآلمنة*

Use Improved Drinking Water*Use Improved Sanitation**

22,46822,497Housing UnitsQalqiliya Governorateمساكنمحافظة قلقيلية

108,055108,197Personsأفراد

15,38115,386Housing UnitsUrbanمساكنحضر

72,88772,917Personsأفراد

7,0877,111Housing UnitsRuralمساكنريف

35,16835,280Personsأفراد

** Improved Sanitation includes: Flush to piped sewer system, Flush to Septik Porous Tank and Flush to Septik 
Tight Tank  

* استخدام مياه الشرب اآلمنة تشمل المصادر التالية: مصدر شبكة مياه عامة متصلة بالمسكن، حنفية عامة، بئر ارتوازي 

(محمي)، ينبوع (محمي)، مياه جمع امطار، مياه زجاجات معدنية.

** الصرف الصحي المحسن يشمل (مرحاض متصل بشبكة مجاري عامة، مرحاض متصل بحفرة امتصاصية أو حفرة صماء).

نوع التجمع

جدول 6: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع، استخدام مياه الشرب اآلمنة، واستخدام الصرف الصحي المحسن، 2017

Table 6: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Use Improved Drinking Water and Use Improved 
Sanitation, 2017 

Type of Locality

* Use Improved Drinking Water Sources include: Piped into dwelling, Public tap, Protected Dug well/Protected 
Spring, rain water and bottled water.
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المجموع

شبكة مياه عامة 

متصلة بالمسكن

بئر ارتوازي (محمي)/ 

ينبوع (محمي)

بئر ارتوازي (غيرمحمي)/ 

ينبوع (غير محمي)

صهريج/تنك/عربة تجر مياه تجميع االمطار

صهريج صغير

مياه زجاجات 

معدنية

غير مبيناخرى

Piped Into 
Dwelling 

Protected Dug 
well/Protected 

Spring

Unprotected Dug 
well/Unprotected 

Spring

Rainwater Tanker Truck/Cart
With Small Tank

 Bottled
Water

OthersNot Stated Total

22,0091453197291175222,507Housing UnitsQalqiliya Governorateمساكنمحافظة قلقيلية

105,90773413911131503254108,228Personsأفراد

15,262121760314215,388Housing UnitsUrbanمساكنحضر

72,343656354012524472,921Personsأفراد

6,74713321212986107,119Housing UnitsRuralمساكنريف

33,56466975571313781035,307Personsأفراد

جدول 7: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع والمصدر الرئيسي لمياه الشرب لدى األسرة، 2017

Table 7: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Main Source of Drinking Water to the Household, 2017 

Main Source of Drinking Waterالمصدر الرئيسي لمياه الشرب

Type of Localityنوع التجمع
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شبكة مياه عامة 

متصلة بالمسكن

بئر ارتوازي (محمي)/ 

ينبوع (محمي)

بئر ارتوازي (غيرمحمي)/ 

ينبوع (غير محمي)

مياه تجميع 

االمطار

صهريج/تنك/عربة 

تجر صهريج صغير

مياه زجاجات 

معدنية

غير مبيناخرى

Piped Into 
Dwelling 

Protected Dug 
well/Protected 

Spring

Unprotected Dug 
well/Unprotected 

Spring

Rainwater Tanker
 Truck/Cart With

Small Tank

 Bottled
Water

OthersNot StatedTotal

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

40330201200420Housing UnitsVillaمساكنفيال

2,26216014057002,349Personsأفراد

 10,48088115220661010,808Housing UnitsHouseمساكندار

53,13145536901052982054,684Personsأفراد

11,065111404393011,163Housing UnitsApartmentمساكنشقة

50,3554762011614822050,795Personsأفراد

51003001055Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

1050060010112Personsأفراد

*104310500059Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

542164010000284Personsأفراد

000000022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

000000044Personsأفراد

22,0091453197291175222,507Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

105,90773413911131503254108,228Personsأفراد

جدول 8: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن والمصدر الرئيسي لمياه الشرب لدى األسرة، 2017

Table 8: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Main Source of Drinking Water to 
the Household, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Main Source of Drinking Waterالمصدر الرئيسي لمياه الشرب

Type of Locality and Type of Housing Unit

المجموع
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شبكة مياه عامة 

متصلة بالمسكن

بئر ارتوازي (محمي)/ 

ينبوع (محمي)

بئر ارتوازي (غيرمحمي)/ 

ينبوع (غير محمي)

مياه تجميع 

االمطار

صهريج/تنك/عربة 

تجر صهريج صغير

مياه زجاجات 

معدنية

غير مبيناخرى

Piped Into 
Dwelling 

Protected Dug 
well/Protected 

Spring

Unprotected Dug 
well/Unprotected 

Spring

Rainwater Tanker
 Truck/Cart With

Small Tank

 Bottled
Water

OthersNot StatedTotal

Urbanحضر

3160000600322Housing UnitsVillaمساكنفيال

1,780000035001,815Personsأفراد

 6,2827058013106,361Housing UnitsHouseمساكندار

31,2623602620472031,609Personsأفراد

8,6295118012308,668Housing UnitsApartmentمساكنشقة

39,2012969204322039,393Personsأفراد

30000000030Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

64000000064Personsأفراد

*500000005Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

36000000036Personsأفراد

000000022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

000000044Personsأفراد

15,262121760314215,388Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

72,343656354012524472,921Personsأفراد

جدول 8 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن والمصدر الرئيسي لمياه الشرب لدى األسرة، 2017

المجموع

Table 8 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Main Source of Drinking 
Water to the Household, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Main Source of Drinking Waterالمصدر الرئيسي لمياه الشرب

Type of Locality and Type of Housing Unit
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شبكة مياه عامة 

متصلة بالمسكن

بئر ارتوازي (محمي)/ 

ينبوع (محمي)

بئر ارتوازي (غيرمحمي)/ 

ينبوع (غير محمي)

مياه تجميع 

االمطار

صهريج/تنك/عربة 

تجر صهريج صغير

مياه زجاجات 

معدنية

غير مبيناخرى

Piped Into 
Dwelling 

Protected Dug 
well/Protected 

Spring

Unprotected Dug 
well/Unprotected 

Spring

Rainwater Tanker
 Truck/Cart With

Small Tank

 Bottled
Water

OthersNot StatedTotal

Ruralريف

87302060098Housing UnitsVillaمساكنفيال

4821601402200534Personsأفراد

 4,198811942053004,447Housing UnitsHouseمساكندار

21,86941934281052510023,075Personsأفراد

2,4366022427002,495Housing UnitsApartmentمساكنشقة

11,154180109161050011,402Personsأفراد

21003001025Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

41006001048Personsأفراد

*54310500054Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

182164010000248Personsأفراد

000000000Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

000000000Personsأفراد

6,74713321212986107,119Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

33,56466975571313781035,307Personsأفراد

* اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس

Type of Locality and Type of Housing Unit  نوع التجمع ونوع المسكن 

المصدر الرئيسي لمياه الشرب

المجموع

Main Source of Drinking Water

جدول 8 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن والمصدر الرئيسي لمياه الشرب لدى األسرة، 2017

Table 8 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Main Source of Drinking 
Water to the Household, 2017
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غير مبينال يوجدمولد خاصشبكة عامة

Public NetworkPrivate GeneratorNo ElectricityNot StatedTotal

22,469315222,507Housing UnitsQalqiliya Governorateمساكنمحافظة قلقيلية

108,058153134108,228Personsأفراد

15,38510215,388Housing UnitsUrbanمساكنحضر

72,91160472,921Personsأفراد

7,08430507,119Housing UnitsRuralمساكنريف

35,14714713035,307Personsأفراد

جدول 9: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع واتصال المسكن بالكهرباء، 2017

Table 9: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Connection to Electricity in Housing Unit, 2017 

Connection to Electricityاالتصال بالكهرباء
المجموع

Type of Localityنوع التجمع
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Connection to Electricity

غير مبينال يوجدمولد خاصشبكة عامة

Public NetworkPrivate GeneratorNo ElectricityNot StatedTotal

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

419100420Housing UnitsVillaمساكنفيال

2,3436002,349Personsأفراد

 10,786220010,808Housing UnitsHouseمساكندار

54,5671170054,684Personsأفراد

11,15850011,163Housing UnitsApartmentمساكنشقة

50,773220050,795Personsأفراد

5500055Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

112000112Personsأفراد

*5135059Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

2638130284Personsأفراد

00022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00044Personsأفراد

22,469315222,507Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

108,058153134108,228Personsأفراد

جدول 10: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن واتصال المسكن بالكهرباء، 2017

Table 10: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Type of Housing Unit and Connection to Electricity in Housing 
Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 
المجموع

Type of Locality and Type of Housing Unit

االتصال بالكهرباء
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Connection to Electricity

غير مبينال يوجدمولد خاصشبكة عامة

Public NetworkPrivate GeneratorNo ElectricityNot StatedTotal

Urbanحضر

322000322Housing UnitsVillaمساكنفيال

1,8150001,815Personsأفراد

 6,3610006,361Housing UnitsHouseمساكندار

31,60900031,609Personsأفراد

8,6671008,668Housing UnitsApartmentمساكنشقة

39,38760039,393Personsأفراد

3000030Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

6400064Personsأفراد

*50005Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

3600036Personsأفراد

00022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00044Personsأفراد

15,38510215,388Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

72,91160472,921Personsأفراد

جدول 10 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن واتصال المسكن بالكهرباء، 2017
Table 10 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Type of Housing Unit and Connection to Electricity in 

Housing Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

االتصال بالكهرباء
المجموع

Type of Locality and Type of Housing Unit
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غير مبينال يوجدمولد خاصشبكة عامة

Public NetworkPrivate GeneratorNo ElectricityNot StatedTotal

Ruralريف

9710098Housing UnitsVillaمساكنفيال

528600534Personsأفراد

 4,42522004,447Housing UnitsHouseمساكندار

22,9581170023,075Personsأفراد

2,4914002,495Housing UnitsApartmentمساكنشقة

11,386160011,402Personsأفراد

2500025Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

4800048Personsأفراد

*4635054Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

2278130248Personsأفراد

00000Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00000Personsأفراد

7,08430507,119Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

35,14714713035,307Personsأفراد

Connection to Electricity

* Others include: Tent, Marginal\  Caravan\  Barracks. *اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس.

جدول 10 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن واتصال المسكن بالكهرباء، 2017
Table 10 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Type of Housing Unit and Connection to Electricity in 

Housing Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 
المجموع

Type of Locality and Type of Housing Unit

االتصال بالكهرباء
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المجموع

مرحاض متصل 
بشبكة مجاري 

عامة

مرحاض متصل بحفرة 
امتصاصية

مرحاض متصل بحفرة 
صماء

مرحاض متصل 
بمصرف مفتوح

ال يوجد مرحاض في البرية 
في الحقل

غير مبيناخرى

Flush to 
Piped 
Sewer 
System

Flush to Septik 
Porous Tank 

Flush to Septik 
Tight Tank 

Flush to Open 
Drain 

No Facility/Bush/FieldOthersNot Stated

12,1585,8684,471341222,507Housing UnitsQalqiliya Governorateمساكنمحافظة قلقيلية

56,50429,34622,347101614108,228Personsأفراد

11,7761,4242,186000215,388Housing UnitsUrbanمساكنحضر

54,7617,17410,982000472,921Personsأفراد

3824,4442,28534107,119Housing UnitsRuralمساكنريف

1,74322,17211,36510161035,307Personsأفراد

جدول 11: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة، 2017
Table 11: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Type of Toilet Facility Used 

by the Household, 2017 

Type of Localityنوع التجمع

Type of Toilet Facility Used by the Householdنوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة

Total
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المجموع

مرحاض متصل بشبكة 
مجاري عامة

مرحاض متصل بحفرة 
امتصاصية

مرحاض متصل بحفرة 
صماء

مرحاض متصل بمصرف 
مفتوح

ال يوجد مرحاض 
في البرية في الحقل

غير مبيناخرى

Total

Flush to Piped 
Sewer System

Flush to Septik 
Porous Tank 

Flush to Septik 
Tight Tank 

Flush to Open 
Drain 

No 
Facility/Bush/F

ield

OthersNot Stated

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

249122490000420Housing UnitsVillaمساكنفيال

1,38768228000002,349Personsأفراد

 3,9933,9082,906010010,808Housing UnitsHouseمساكندار

19,21220,30115,167040054,684Personsأفراد

7,8861,7781,496300011,163Housing UnitsApartmentمساكنشقة

35,8288,0916,8661000050,795Personsأفراد

271215001055Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

6126240010112Personsأفراد

*3485030059Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

162461001200284Personsأفراد

00000022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00000044Personsأفراد

12,1585,8684,471341222,507Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

56,50429,34622,347101614108,228Personsأفراد

جدول 12: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن ونوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة، 2017

Table 12: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Housing Unit,Type of Locality and Type of Toilet Facility Used by the 
Household, 2017 

Type of Locality and Type of Housing Unit نوع التجمع ونوع المسكن 

Type of Toilet Facility Used by the Householdنوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة
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المجموع

مرحاض متصل بشبكة 
مجاري عامة

مرحاض متصل بحفرة 
امتصاصية

مرحاض متصل بحفرة 
صماء

مرحاض متصل بمصرف 
مفتوح

ال يوجد مرحاض 
في البرية في الحقل

غير مبيناخرى

Total

Flush to Piped 
Sewer System

Flush to Septik 
Porous Tank 

Flush to Septik 
Tight Tank 

Flush to Open 
Drain 

No 
Facility/Bush/F

ield

OthersNot Stated

Urbanحضر

24451270000322Housing UnitsVillaمساكنفيال

1,37028516000001,815Personsأفراد

 3,7739761,61200006,361Housing UnitsHouseمساكندار

18,1805,0908,339000031,609Personsأفراد

7,73039254600008,668Housing UnitsApartmentمساكنشقة

35,1351,7762,482000039,393Personsأفراد

2631000030Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

6031000064Personsأفراد

*32000005Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

16200000036Personsأفراد

00000022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00000044Personsأفراد

11,7761,4242,186000215,388Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

54,7617,17410,982000472,921Personsأفراد

جدول 12 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن ونوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة، 2017
Table 12 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Housing Unit,Type of Locality and Type of Toilet Facility Used by 

the Household, 2017 

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Type of Toilet Facility Used by the Householdنوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة

Type of Locality and Type of Housing Unit
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المجموع

مرحاض متصل بشبكة 
مجاري عامة

مرحاض متصل بحفرة 
امتصاصية

مرحاض متصل بحفرة 
صماء

مرحاض متصل بمصرف 
مفتوح

ال يوجد مرحاض 
في البرية في الحقل

Totalغير مبيناخرى

Flush to Piped 
Sewer System

Flush to Septik 
Porous Tank 

Flush to Septik 
Tight Tank 

Flush to Open 
Drain 

No 
Facility/Bush/F

ield

OthersNot Stated

Ruralريف

57122000098Housing UnitsVillaمساكنفيال

173971200000534Personsأفراد

 2202,9321,29401004,447Housing UnitsHouseمساكندار

1,03215,2116,828040023,075Personsأفراد

1561,38695030002,495Housing UnitsApartmentمساكنشقة

6936,3154,3841000011,402Personsأفراد

1914001025Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

12323001048Personsأفراد

*0465030054Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

02261001200248Personsأفراد

00000000Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00000000Personsأفراد

3824,4442,28534107,119Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

1,74322,17211,36510161035,307Personsأفراد

* Others include: Tent, Marginal and Caravan\ Barracks * اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس 

جدول 12 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن ونوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة، 2017
Table 12 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Housing Unit,Type of Locality and Type of Toilet Facility Used by 

the Household, 2017 

Type of Locality and Type of Housing Unit نوع التجمع ونوع المسكن 

Type of Toilet Facility Used by the Householdنوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة
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المجموع
متوسط مساحة 

المسكن (م2)

غير مبين80 فأقل

80 and belowNot Stated

3,1115,9749,5172,2901,613222,507126.1Housing UnitsQalqiliya Governorateمساكنمحافظة قلقيلية

12,39227,38147,50612,0048,9414108,228Personsأفراد

2,2614,4386,1391,4281,120215,388124.7Housing Units Urbanمساكنحضر

9,16020,26330,1077,3256,062472,921Personsأفراد

8501,5363,37886249307,119129.3Housing Units Ruralمساكنريف

3,2327,11817,3994,6792,879035,307Personsأفراد

  Area of Housing Unit (m2)

نوع التجمع

جدول 13: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ومساحة مسطح المسكن، 2017

Table 13: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Area of Housing Unit, 2017

Average Area 
of Housing 

Unit (m2)

 مساحة مسطح المسكن (م2)

119-81159-120199-160+200

Total Type of Locality 
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المجموعغير مبينمطبخين  فاكثرمطبخ واحدال يوجد مطبخ

No KitchenOne KitchenTwo Kitchens and moreNot StatedTotal

7722,107321222,507Housing UnitsQalqiliya Governorateمساكنمحافظة قلقيلية

284105,9232,0174108,228Personsأفراد

4415,127215215,388Housing UnitsUrbanمساكنحضر

15971,4021,356472,921Personsأفراد

336,98010607,119Housing UnitsRuralمساكنريف

12534,521661035,307Personsأفراد

جدول 14: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وتوفر مطبخ في المسكن، 2017

Table 14: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Availability of Kitchen in Housing Unit, 2017

  Availability of Kitchenتوفر مطبخ

Type of Localityنوع التجمع
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المجموع

غير مبينمطبخين فاكثرمطبخ واحدال يوجد مطبخ

No KitchenOne KitchenTwo Kitchens and 
more

Not Stated

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

0354660420Housing UnitsVillaمساكنفيال

01,94740202,349Personsأفراد

 2310,574211010,808Housing UnitsHouseمساكندار

12353,1911,370054,684Personsأفراد

3011,08944011,163Housing UnitsApartmentمساكنشقة

12050,430245050,795Personsأفراد

17380055Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

258700112Personsأفراد

*7520059Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

1626800284Personsأفراد

00022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00044Personsأفراد

7722,107321222,507Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

284105,9232,0174108,228Personsأفراد

جدول 15: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وتوفر مطبخ في المسكن، 2017

Table 15: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Type of  Housing Unit and Availability of Kitchen 
in Housing Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

  Availability of Kitchenتوفر مطبخ

Type of Locality and Type of Housing Unit
Total
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المجموع

غير مبينمطبخين فاكثرمطبخ واحدال يوجد مطبخ

No KitchenOne KitchenTwo Kitchens and 
moreNot Stated

Urbanحضر

0263590322Housing UnitsVillaمساكنفيال

01,45436101,815Personsأفراد

 116,22612406,361Housing UnitsHouseمساكندار

5630,740813031,609Personsأفراد

248,6123208,668Housing UnitsApartmentمساكنشقة

9239,119182039,393Personsأفراد

9210030Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

11530064Personsأفراد

*05005Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

0360036Personsأفراد

00022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00044Personsأفراد

4415,127215215,388Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

15971,4021,356472,921Personsأفراد

جدول 15 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وتوفر مطبخ في المسكن، 2017

Table 15 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Type of  Housing Unit and Availability of 
Kitchen in Housing Unit, 2017

نوع التجمع ونوع المسكن 

  Availability of Kitchenتوفر مطبخ

Type of Locality and Type of Housing Unit
Total
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المجموع

غير مبينمطبخين فاكثرمطبخ واحدال يوجد مطبخ

No KitchenOne KitchenTwo Kitchens and 
more

Not Stated

Ruralريف

0917098Housing UnitsVillaمساكنفيال

0493410534Personsأفراد

 124,3488704,447Housing UnitsHouseمساكندار

6722,451557023,075Personsأفراد

62,4771202,495Housing UnitsApartmentمساكنشقة

2811,31163011,402Personsأفراد

8170025Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

14340048Personsأفراد

*7470054Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

1623200248Personsأفراد

00000Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00000Personsأفراد

336,98010607,119Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

12534,521661035,307Personsأفراد

Type of Locality and Type of Housing Unit
Total

Others include: Tent, Marginal and Caravan\ Barracks ** اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس

جدول 15 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وتوفر مطبخ في المسكن، 2017

Table 15 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Type of  Housing Unit and Availability of 
Kitchen in Housing Unit, 2017

نوع التجمع ونوع المسكن 

  Availability of Kitchenتوفر مطبخ

65



PCBS: PHC 2017 -Housing Report- Final Results -Qalqiliya Governorate PCBS: التعداد العام 2017:  تقرير المساكن - النتائج النھائية- محافظة قلقيلية ء

المجموع

غير مبينحمامان فأكثرحمام واحدال يوجد حمام*

No Bathroom*One Bathroom Two Bathrooms and 
more

Not Stated

17,0064,1581,341222,507Housing UnitsQalqiliya Governorateمساكنمحافظة قلقيلية

81,12620,0777,0214108,228Personsأفراد

11,7522,6261,008215,388Housing UnitsUrbanمساكنحضر

55,34612,3645,207472,921Personsأفراد

5,2541,53233307,119Housing UnitsRuralمساكنريف

25,7807,7131,814035,307Personsأفراد

* Means that there is no independent room or place used  only to shower, and has a door that can be closed

جدول 16: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وتوفر حمام في المسكن، 2017

Table 16: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Availability of Bathroom in Housing Unit, 2017

Availability of Bathroomتوفر حمام

 Total
Type of Locality نوع التجمع

* يقصد عدم توفر غرفة او مكان مخصص لالستحمام فقط، وله باب يمكن إغالقه 
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المجموع

غير مبينحمامان فأكثرحمام واحدال يوجد حمام**

No Bathroom**One Bathroom Two Bathrooms and moreNot Stated

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

32941500420Housing UnitsVillaمساكنفيال

1,83821329802,349Personsأفراد

 8,0182,047743010,808Housing UnitsHouseمساكندار

40,27410,2684,142054,684Personsأفراد

8,5712,044548011,163Housing UnitsApartmentمساكنشقة

38,7369,4782,581050,795Personsأفراد

5140055Housing Units Independent Roomمساكنغرفة مستقلة

104800112Personsأفراد

*37220059Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

17411000284Personsأفراد

00022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00044Personsأفراد

17,0064,1581,341222,507Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

81,12620,0777,0214108,228Personsأفراد

جدول 17: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وتوفر حمام في المسكن، 2017

Table 17: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Availability of Bathroom in Housing 
Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Availability of Bathroomتوفر حمام

Type of Locality and Type of Housing Unit  Total
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المجموع

Total غير مبينحمامان فأكثرحمام واحدال يوجد حمام**

No Bathroom**One Bathroom Two Bathrooms and moreNot Stated

Urbanحضر

25826380322Housing UnitsVillaمساكنفيال

1,46813421301,815Personsأفراد

 4,8041,04651106,361Housing UnitsHouseمساكندار

23,6625,0982,849031,609Personsأفراد

6,6591,55045908,668Housing UnitsApartmentمساكنشقة

30,1247,1242,145039,393Personsأفراد

2640030Housing Units Independent Roomمساكنغرفة مستقلة

5680064Personsأفراد

*50005Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

3600036Personsأفراد

00022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00044Personsأفراد

11,7522,6261,008215,388Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

55,34612,3645,207472,921Personsأفراد

جدول 17 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وتوفر حمام في المسكن، 2017

Table 17 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Availability of Bathroom in 
Housing Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Availability of Bathroomتوفر حمام

Type of Locality and Type of Housing Unit
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المجموع

Total غير مبينحمامان فأكثرحمام واحدال يوجد حمام**

No Bathroom**One Bathroom Two Bathrooms and moreNot Stated

Ruralريف

711512098Housing UnitsVillaمساكنفيال

37079850534Personsأفراد

 3,2141,00123204,447Housing UnitsHouseمساكندار

16,6125,1701,293023,075Personsأفراد

1,9124948902,495Housing UnitsApartmentمساكنشقة

8,6122,354436011,402Personsأفراد

2500025Housing Units Independent Roomمساكنغرفة مستقلة

4800048Personsأفراد

*32220054Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

13811000248Personsأفراد

00000Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00000Personsأفراد

5,2541,53233307,119Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

25,7807,7131,814035,307Personsأفراد

جدول 17 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وتوفر حمام في المسكن، 2017

Table 17 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Availability of Bathroom in 
Housing Unit, 2017

توفر حمام

** يقصد عدم توفر غرفة او مكان مخصص لالستحمام فقط، وله باب يمكن إغالقه 

* اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس.

 نوع التجمع ونوع المسكن 

* Others include: Tent, Marginal and Caravan\ Barracks.

Type of Locality and Type of Housing Unit

Availability of Bathroom

** Means that there is no  independent room or place used  only to shower, and has a door that can be closed
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المجموع

غير مبينمرحاضان فأكثرمرحاض واحدال يوجد مرحاض*

No Toilet*One Toilet Two Toilets and moreNot Stated

15,5116,113881222,507Housing UnitsQalqiliya Governorateمساكنمحافظة قلقيلية

73,39930,0224,8034108,228Personsأفراد

10,6064,163617215,388Housing UnitsUrbanمساكنحضر

49,55720,0943,266472,921Personsأفراد

4,9051,95026407,119Housing UnitsRuralمساكنريف

23,8429,9281,537035,307Personsأفراد

* Means that there is no independent room or place used only as toilet, and has a door that can be closed

جدول 18: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وتوفر مرحاض في المسكن، 2017

Table 18: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Availability of Toilet in Housing Unit, 2017

Total

Availability of Toiletتوفر مرحاض

Type of Locality نوع التجمع

* يقصد عدم توفر غرفة او مكان مخصص لقضاء الحاجة فقط، وله باب يمكن إغالقه
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المجموع

Totalغير مبينمرحاضان فأكثرمرحاض واحدال يوجد مرحاض**

No Toilet **One Toilet Two Toilets and moreNot Stated

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

244131450420Housing UnitsVillaمساكنفيال

1,34972327702,349Personsأفراد

 7,5032,883422010,808Housing UnitsHouseمساكندار

37,34414,8412,499054,684Personsأفراد

7,6773,072414011,163Housing UnitsApartmentمساكنشقة

34,42814,3402,027050,795Personsأفراد

5140055Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

104800112Personsأفراد

*36230059Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

17411000284Personsأفراد

00022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00044Personsأفراد

15,5116,113881222,507Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

73,39930,0224,8034108,228Personsأفراد

جدول 19: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وتوفر مرحاض في المسكن، 2017

Table 19: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Availability of Toilet in Housing Unit, 
2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Availability of  Toiletتوفر مرحاض

Type of Locality and Type of Housing Unit
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المجموع

غير مبينمرحاضان فأكثرمرحاض واحدال يوجد مرحاض**

No Toilet **One Toilet Two Toilets and moreNot Stated

Urban حضر

181111300322Housing UnitsVillaمساكنفيال

1,02361218001,815Personsأفراد

 4,4491,65026206,361Housing UnitsHouseمساكندار

21,6988,3801,531031,609Personsأفراد

5,9442,39932508,668Housing UnitsApartmentمساكنشقة

26,74311,0951,555039,393Personsأفراد

2730030Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

5770064Personsأفراد

*50005Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

3600036Personsأفراد

00022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00044Personsأفراد

10,6064,163617215,388Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

49,55720,0943,266472,921Personsأفراد

جدول 19 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وتوفر مرحاض في المسكن، 2017

Table 19 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Availability of Toilet in Housing 
Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Availability of  Toiletتوفر مرحاض

Type of Locality and Type of Housing Unit
Total
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المجموع

غير مبينمرحاضان فأكثرمرحاض واحدال يوجد مرحاض**

No Toilet **One Toilet Two Toilets and moreNot Stated

Ruralريف

632015098Housing UnitsVillaمساكنفيال

326111970534Personsأفراد

 3,0541,23316004,447Housing UnitsHouseمساكندار

15,6466,461968023,075Personsأفراد

1,7336738902,495Housing UnitsApartmentمساكنشقة

7,6853,245472011,402Personsأفراد

2410025Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

4710048Personsأفراد

*31230054Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

13811000248Personsأفراد

00000Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00000Personsأفراد

4,9051,95026407,119Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

23,8429,9281,537035,307Personsأفراد

** Means that there is no independent room or place used only as toilet, and has a door that can be closed ** يقصد عدم توفر غرفة او مكان مخصص لقضاء الحاجة فقط، وله باب يمكن إغالقه

جدول 19 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وتوفر مرحاض في المسكن، 2017

Table 19 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Availability of Toilet in Housing 
Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Availability of  Toiletتوفر مرحاض

Type of Locality and Type of Housing Unit

Others include: Tent, Marginal and Caravan\ Barracks ** اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس

Total
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المجموع

غير مبين حمام ومرحاض معا (اثنان فأكثر)حمام ومرحاض معا (واحد)ال يوجد 

No Bathroom and 
Toilet 

One Bathroom and 
Toilet 

Two Bathroom and Toilet and 
more

Not Stated

1,51313,3077,685222,507Housing UnitsQalqiliya Governorateمساكنمحافظة قلقيلية

7,43560,56040,2294108,228Personsأفراد

1,0169,0065,364215,388Housing UnitsUrbanمساكنحضر

4,93040,30027,687472,921Personsأفراد

4974,3012,32107,119Housing UnitsRuralمساكنريف

2,50520,26012,542035,307Personsأفراد

جدول 20: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وتوفر حمام ومرحاض معا في المسكن، 2017
Table 20: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Availability Both of Bathroom and Toilet in Housing Unit, 

2017

Availability Both of Bathroom and Toiletتوفر حمام ومرحاض معا

 Type of Locality نوع التجمع 
Total
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المجموع

غير مبين حمام ومرحاض معا (اثنان فأكثر)حمام ومرحاض معا (واحد)ال يوجد 

No Bathroom and 
Toilet 

One Bathroom and Toilet Two Bathroom and Toilet and moreNot Stated

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

12553530420Housing UnitsVillaمساكنفيال

652921,99202,349Personsأفراد

 6656,1943,949010,808Housing UnitsHouseمساكندار

3,40129,16622,117054,684Personsأفراد

8066,9743,383011,163Housing UnitsApartmentمساكنشقة

3,83930,83616,120050,795Personsأفراد

4510055Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

810400112Personsأفراد

*26330059Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

12216200284Personsأفراد

00022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00044Personsأفراد

1,51313,3077,685222,507Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

7,43560,56040,2294108,228Personsأفراد

جدول 21: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وتوفر حمام ومرحاض معا في المسكن، 2017
Table 21: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Type of Housing Unit and Availability Both of Bathroom and 

Toilet in Housing Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Availability Both of Bathroom and Toiletتوفر حمام ومرحاض معا

Type of Locality and Type of Housing Unit
Total
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المجموع

غير مبين حمام ومرحاض معا (اثنان فأكثر)حمام ومرحاض معا (واحد)ال يوجد 

No Bathroom and 
Toilet 

One Bathroom and Toilet Two Bathroom and Toilet and moreNot Stated

Urban حضر

11332780322Housing UnitsVillaمساكنفيال

601801,57501,815Personsأفراد

 3593,5542,44806,361Housing UnitsHouseمساكندار

1,85416,24113,514031,609Personsأفراد

6445,3862,63808,668Housing UnitsApartmentمساكنشقة

3,01023,78512,598039,393Personsأفراد

2280030Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

6580064Personsأفراد

*05005Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

0360036Personsأفراد

00022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00044Personsأفراد

1,0169,0065,364215,388Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

4,93040,30027,687472,921Personsأفراد

جدول 21 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وتوفر حمام ومرحاض معا في المسكن، 2017

Table 21 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Type of Housing Unit and Availability Both of 
Bathroom and Toilet in Housing Unit, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Availability Both of Bathroom and Toiletتوفر حمام ومرحاض معا

Type of Locality and Type of Housing Unit
Total
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المجموع

غير مبين حمام ومرحاض معا (اثنان فأكثر)حمام ومرحاض معا (واحد)ال يوجد 
No Bathroom and 

Toilet 
One Bathroom and Toilet Two Bathroom and Toilet and moreNot Stated

Ruralريف

12275098Housing UnitsVillaمساكنفيال

51124170534Personsأفراد

 3062,6401,50104,447Housing UnitsHouseمساكندار

1,54712,9258,603023,075Personsأفراد

1621,58874502,495Housing UnitsApartmentمساكنشقة

8297,0513,522011,402Personsأفراد

2230025Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

2460048Personsأفراد

*26280054Housing UnitsOthersمساكنأخرى*
12212600248Personsأفراد

00000Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

00000Personsأفراد

4974,3012,32107,119Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

2,50520,26012,542035,307Personsأفراد

.Others include: Tent, Marginal and Caravan\ Barracks ** اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس.

جدول 21 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وتوفر حمام ومرحاض معا في المسكن، 2017

Table 21 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Type of Housing Unit and Availability Both of 
Bathroom and Toilet in Housing Unit, 2017 

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Availability Both of Bathroom and Toiletتوفر حمام ومرحاض معا

Type of Locality and Type of Housing Unit
Total
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المجموع

غير مبينأخرى*غرفة مستقلةشقةدارفيال

VillaHouse ApartmentIndependent RoomOthers*Not Stated

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

10222401110635Males 24 and Lessذكور24 فأقل

071401022Femalesإناث

571,9173,27881405,274Males25 - 34ذكور25 - 34

0295310083Femalesإناث

1092,5502,92041205,595Males35 - 44ذكور35 - 44

3133174100311Femalesإناث

1372,4211,7143904,284Males45 - 54ذكور45 - 54

3276253420538Femalesإناث

681,5221,0513802,652Males55 - 64ذكور55 - 64

3323284830621Femalesإناث

186304831301,135Males65 - 74ذكور65 - 74

1274227610509Femalesإناث

+6288177030474Males75ذكور75+

22071281520354Femalesإناث

39600018MalesNot Statedذكورغير مبين

0000022Femalesإناث

4089,55910,0302050020,067MalesTotalذكورالمجموع

121,2491,13335922,440Femalesإناث

جدول 22: األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وعمر وجنس رب األسرة ونوع المسكن، 2017

Table 22: Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Age, Sex of Head of Household and Type of Housing Unit, 2017

 Type of Locality, Age and Sex of Head ofنوع التجمع وعمر وجنس رب األسرة
Household Total

Type of Housing Unit  نوع المسكن
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المجموع

غير مبينأخرى*غرفة مستقلةشقةدارفيال

VillaHouse ApartmentIndependent RoomOthers*Not Stated

Urbanحضر

7100294000401Males 24 and Lessذكور24 فأقل

041100015Femalesإناث

289792,4425103,455Males25 - 34ذكور25 - 34

0154110057Femalesإناث

751,4252,2852203,789Males35 - 44ذكور35 - 44

285147100235Femalesإناث

1141,4451,3782002,939Males45 - 54ذكور45 - 54

3197207200409Femalesإناث

639458353101,847Males55 - 64ذكور55 - 64

3220233310460Femalesإناث

16424371000811Males65 - 74ذكور65 - 74

1192179400376Femalesإناث

+5174134000313Males75ذكور75+

2147105700261Femalesإناث

39600018MalesNot Statedذكورغير مبين

0000022Femalesإناث

3115,5017,745124013,573MalesTotalذكورالمجموع

1186092318121,815Femalesإناث

جدول 22 (تابع): األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وعمر وجنس رب األسرة ونوع المسكن، 2017

Table 22 (Cont.): Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Age, Sex of Head of Household and Type of Housing Unit, 2017

 Type of Locality, Age and Sex of Head ofنوع التجمع وعمر وجنس رب األسرة
Household

Type of Housing Unit نوع المسكن

Total
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المجموع

غير مبينأخرى*غرفة مستقلةشقةدارفيال

VillaHouse ApartmentIndependent RoomOthers*Not Stated

Ruralريف 

3122107110234Males 24 and Lessذكور24 فأقل

0330107Femalesإناث

2993883631301,819Males25 - 34ذكور25 - 34

0141200026Femalesإناث

341,12563521001,806Males35 - 44ذكور35 - 44

1482700076Femalesإناث

239763361901,345Males45 - 54ذكور45 - 54

07946220129Femalesإناث

5577216070805Males55 - 64ذكور55 - 64

010351520161Femalesإناث

2206112130324Males65 - 74ذكور65 - 74

08248210133Femalesإناث

+111443030161Males75ذكور75+

0602382093Femalesإناث

0000000MalesNot Statedذكورغير مبين

0000000Femalesإناث

974,0582,28584606,494MalesTotalذكورالمجموع

13892101780625Femalesإناث

.Others include: Tent, Marginal and Caravan\ Barracks ** اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس.

 Type of Locality, Age and Sex of Head ofنوع التجمع وعمر وجنس رب األسرة
Household

Type of Housing Unit  نوع المسكن

Total

جدول 22 (تابع): األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وعمر وجنس رب األسرة ونوع المسكن، 2017

Table 22 (Cont.): Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Age, Sex of Head of Household and Type of Housing Unit, 2017
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

3632102039103040812Villaفيال

 7,459172216223761,6381,069909,5591,249Houseدار

8,249186240627081,2659336010,0301,133Apartmentشقة

1362020329002035Independent Roomغرفة مستقلة

*350400011900509Othersأخرى*

000000000202Not Statedغير مبين

16,1193664638511142,9562,05018220,0672,440Totalالمجموع

Urbanحضر

274200203293031111Villaفيال

 4,213126119114551,015728905,501860Houseدار

6,38016019232057962753607,745923Apartmentشقة

841010214001218Independent Roomغرفة مستقلة

*400000010041Othersأخرى*

000000000202Not Statedغير مبين

10,8792923124353122,0111,50518213,5731,815Totalالمجموع

المجموع

Total
EmployedUnemployed Ever WorkedUnemployed Never 

Worked

 جدول 23: األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن والعالقة بقوة العمل والجنس لرب األسرة، 2017

Table 23: Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit, Activity Status and Sex of Head of Household, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Activity Status and Sex of Head of Householdالعالقة بقوة العمل والجنس لرب األسرة

Type of Locality and Type of 
Housing Unit

غير مبينغير نشيطين اقتصادياً Economically Activeنشيطون اقتصادياً 

متعطل لم يسبق له العملمتعطل سبق له العملمشتغل
Not Economically ActiveNot Stated
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

Ruralريف

89010007100971Villaفيال

 3,24646971921623341004,058389Houseدار

1,86926483651303180002,285210Apartmentشقة

52101011500817Independent Roomغرفة مستقلة

*310400011800468Othersأخرى*

000000000000Not Statedغير مبين

5,2407415141582945545006,494625Totalالمجموع

* Others include: Tent, Marginal and Caravan\ Barracks.

المجموع

Total

Table 23 (Cont): Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit, Activity Status and Sex of Head of Household, 2017

 جدول 23 (تابع): األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن والعالقة بقوة العمل والجنس لرب األسرة، 2017

Economically Active ًغير نشيطين اقتصاديا

* اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس.

غير مبين

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Activity Status and Sex of Head of Householdالعالقة بقوة العمل والجنس لرب األسرة

Type of Locality and Type of 
Housing Unit

نشيطون اقتصادياً 

متعطل لم يسبق له العملمتعطل سبق له العملمشتغل

Not Economically ActiveNot Stated
EmployedUnemployed Ever WorkedUnemployed Never 

Worked
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

14,131293377744492,8101,87418017,7802,183Ownedملك

1,27251531444102104001,471160مستأجر غير مفروش، ومفروش
Rented Unfurnished, & 
Furnished

 7112232022144710080994Without Paymentدون مقابل

 501010010071For Work\ & Othersمقابل عمل/ واخرى

000000000202Not Statedغير مبين

16,1193664638511142,9562,05018220,0672,440Totalالمجموع

Urbanحضر

9,254230238429581,8891,35918011,6941,601Ownedملك

1,070474604038686001,242136مستأجر غير مفروش، ومفروش
Rented Unfurnished, & Furnished

 5511527017136590063175Without Paymentدون مقابل

 401010010061For Work\ & Othersمقابل عمل/ واخرى

000000000202Not Statedغير مبين

10,8792923124353122,0111,50518213,5731,815Totalالمجموع

Not Stated

EmployedUnemployed Ever WorkedUnemployed Never 
Worked

Not Economically Activeمتعطل لم يسبق له العملمتعطل سبق له العمل

 جدول 24: األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وحيازة المسكن والعالقة بقوة العمل والجنس لرب األسرة، 2017
Table 24: Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Tenure of Housing Unit, Activity Status and Sex of Head of Household, 2017

 نوع التجمع وحيازة المسكن

المجموعActivity Status and Sex of Head of Householdالعالقة بقوة العمل والجنس لرب األسرة

Type of Locality and Tenure of 
Housing Unit

Totalغير مبينغير نشيطين اقتصادياً Economically Activeنشيطون اقتصادياً 

مشتغل
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إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

Ruralريف

4,8776313931491921515006,086582Ownedملك

مستأجر غير مفروش، ومفروش
2024714116180022924

Rented Unfurnished, & Furnished

 160750508120017819Without Paymentدون مقابل

 100000000010For Work\ & Othersمقابل عمل/ واخرى

000000000000Not Statedغير مبين

5,2407415141582945545006,494625Totalالمجموع

المجموع

Total

Table 24 (Cont): Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Tenure of Housing Unit, Activity Status and Sex of Head of Household, 2017

 نوع التجمع وحيازة المسكن

Activity Status and Sex of Head of Householdالعالقة بقوة العمل والجنس لرب األسرة

Type of Locality and Tenure of 
Housing Unit

غير مبينغير نشيطين اقتصادياً Economically Activeنشيطون اقتصادياً 

متعطل لم يسبق له العملمتعطل سبق له العملمشتغل

Not Economically ActiveNot Stated

 جدول 24 (تابع): األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع المسكن ونوع التجمع والعالقة بقوة العمل والجنس لرب األسرة، 2017

EmployedUnemployed Ever WorkedUnemployed Never 
Worked
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غير مبينمقابل عملدون مقابلمستأجر مفروشمستأجر غير مفروشملك

OwnedRented 
Unfurnished

Rented FurnishedWithout Payment For WorkNot Stated
Total

19,9631,595369038222,507Housing UnitsQalqiliya Governorateمساكنمحافظة قلقيلية

96,9847,0381743,986424108,228Personsأفراد

13,2951,349297067215,388Housing UnitsUrbanمساكنحضر

63,5746,0021423,16138472,921Personsأفراد

6,6682467197107,119Housing UnitsRuralمساكنريف

33,4101,036328254035,307Personsأفراد

جدول 25: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وحيازة المسكن، 2017

حيازة المسكن
المجموع

 Type of Locality نوع التجمع 

Table25: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Tenure of Housing Unit, 2017
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المجموع

غير مبينمقابل عملدون مقابلمستأجر مفروشمستأجر غير مفروشملك

OwnedRented 
Unfurnished

Rented 
Furnished

Without 
Payment 

For WorkNot StatedTotal

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

41510400420Housing UnitsVillaمساكنفيال

2,3278014002,349Personsأفراد

 10,22331952574010,808Housing UnitsHouseمساكندار

52,0181,471251,14822054,684Personsأفراد

9,2301,271316274011,163Housing UnitsApartmentمساكنشقة

42,2895,5481492,78920050,795Personsأفراد

3740140055Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

731102800112Personsأفراد

*580010059Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

27700700284Personsأفراد

0000022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

0000044Personsأفراد

19,9631,595369038222,507Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

96,9847,0381743,986424108,228Personsأفراد

جدول 26: المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وحيازة المسكن، 2017 

Table 26: Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Type of Housing Unit and Tenure of Housing Unit, 
2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Tenure of Housing Unitحيازة المسكن

Type of Locality and Type of Housing Unit
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المجموع

غير مبينمقابل عملدون مقابلمستأجر مفروشمستأجر غير مفروشملك

OwnedRented 
Unfurnished

Rented 
Furnished

Without 
Payment 

For WorkNot Stated

Urban حضر

32010100322Housing UnitsVillaمساكنفيال

1,800807001,815Personsأفراد

 5,9962133146306,361Housing UnitsHouseمساكندار

29,9369781666118031,609Personsأفراد

6,9591,13226547408,668Housing UnitsApartmentمساكنشقة

31,7735,0061262,46820039,393Personsأفراد

1530120030Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

29100250064Personsأفراد

*5000005Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

360000036Personsأفراد

0000022Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

0000044Personsأفراد

13,2951,349297067215,388Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

63,5746,0021423,16138472,921Personsأفراد

جدول 26 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وحيازة المسكن، 2017 

Table 26 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Type of Housing Unit and Tenure of 
Housing Unit, 2017

نوع التجمع ونوع المسكن 

Tenure of Housing Unitحيازة المسكن

Type of Locality and Type of Housing Unit
Total
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المجموع

غير مبينمقابل عملدون مقابلمستأجر مفروشمستأجر غير مفروشملك

OwnedRented 
Unfurnished

Rented 
Furnished

Without 
Payment 

For WorkNot Stated

Ruralريف

950030098Housing UnitsVillaمساكنفيال

52700700534Personsأفراد

 4,2271062111104,447Housing UnitsHouseمساكندار

22,08249394874023,075Personsأفراد

2,271139580002,495Housing UnitsApartmentمساكنشقة

10,516542233210011,402Personsأفراد

221020025Housing UnitsIndependent Roomمساكنغرفة مستقلة

441030048Personsأفراد

*530010054Housing UnitsOthersمساكنأخرى*

24100700248Personsأفراد

0000000Housing UnitsNot Statedمساكنغير مبين

0000000Personsأفراد

6,6682467197107,119Housing UnitsTotalمساكنالمجموع

33,4101,036328254035,307Personsأفراد

Total

Others include: Tent, Marginal and Caravan\ Barracks ** اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس 

جدول 26 (تابع): المساكن المأهولة واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وحيازة المسكن، 2017 

Table 26 (Cont.): Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Type of Housing Unit and Tenure of 
Housing Unit, 2017

نوع التجمع ونوع المسكن 

Tenure of Housing Unitحيازة المسكن

Type of Locality and Type of Housing Unit
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المجموع

غير مبينأسرة مركبةأسرة ممتدةأسرة نوويةأسرة من شخص واحد

One Person HouseholdNuclear HouseholdExtended HouseholdComposite HouseholdNot Stated

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

33912213420Villaفيال

دار
5419,2361,00517910,808

House 

50310,0975489611,163Apartmentشقة

361720055Independent Roomغرفة مستقلة

*74660059Othersأخرى*

000022Not Statedغير مبين

1,09019,7871,583272022,507Totalالمجموع

Urbanحضر 

32971813322Villaفيال

 3675,3446291296,361Houseدار

4097,808436968,668Apartmentشقة

191010030Independent Roomغرفة مستقلة

*041005Othersأخرى*

000022Not Statedغير مبين

79813,4631,085222015,388Totalالمجموع

جدول 27: األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن ونوع األسرة، 2017
Table 27: Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Type of Household, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن 

Type of Householdنوع األسرة

Type of Locality and Type of Housing Unit
Total
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المجموع

غير مبينأسرة مركبةأسرة ممتدةأسرة نوويةأسرة من شخص واحد

One Person HouseholdNuclear HouseholdExtended HouseholdComposite HouseholdNot Stated

Ruralريف 

09440098Villaفيال

 1743,892376504,447Houseدار

942,289112002,495Apartmentشقة

17710025Independent Roomغرفة مستقلة

*74250054Othersأخرى*

000000Not Statedغير مبين

2926,324498507,119Totalالمجموع

* Others include: Tent, Marginal and Caravan\ Barracks * اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس 

جدول27 (تابع): األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن ونوع األسرة، 2017
Table 27 (cont.): Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Type of Household, 2017

 نوع التجمع ونوع المسكن

Type of Householdنوع األسرة

Type of Locality and Type of Housing Unit
Total
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المجموع

غير مبينأسرة مركبةأسرة ممتدةأسرة نوويةأسرة  من شخص واحد

One Person HouseholdNuclear HouseholdExtended HouseholdComposite HouseholdNot Stated

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

ملك
99717,4361,492201819,963

Owned

مستأجر غير مفروش، ومفروش
421,52063601,631

Rented Unfurnished, & 
Furnished

518232810903دون مقابل
Without Payment 

080008مقابل عمل، واخرى
For Work, & Others 

000022غير مبين
Not Stated

1,09019,7871,583272022,507Totalالمجموع

Urbanحضر 

ملك
72511,5241,012161813,295

Owned

مستأجر غير مفروش، ومفروش
331,28653601,378

Rented Unfurnished, & 
Furnished

دون مقابل
406462000706

Without Payment 

مقابل عمل، واخرى
070007

For Work, & Others 

غير مبين
000022

Not Stated

المجموع
79813,4631,085222015,388

Total

جدول 28: األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وحيازة المسكن ونوع األسرة، 2017
Table 28: Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Tenure of Housing Unit and Type of Household, 2017

 نوع التجمع وحيازة المسكن

Type of Householdنوع األسرة

Type of Locality and Tenure 
of Housing Unit Total
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المجموع

غير مبينأسرة مركبةأسرة ممتدةأسرة نوويةأسرة  من شخص واحد

One Person HouseholdNuclear HouseholdExtended HouseholdComposite HouseholdNot Stated

Ruralريف 

2725,912480406,668Ownedملك

 & ,92341000253Rented Unfurnishedمستأجر غير مفروش، ومفروش
Furnished

 11177810197Without Paymentدون مقابل

 010001For Work, & Othersمقابل عمل، واخرى

000000Not Statedغير مبين

2926,324498507,119Totalالمجموع

جدول 28 (تابع): األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وحيازة المسكن ونوع األسرة، 2017
Table 28 (Cont.): Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Tenure of Housing Unit and Type of Household, 2017

 نوع التجمع وحيازة المسكن

Type of Householdنوع األسرة

Type of Locality and Tenure 
of Housing Unit Total
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المجموع

12345678910+11Total

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

9972,5042,5262,9713,1443,0992,3271,37460424117619,963ملك
Owned

4227628629327621212471291391,631مستأجر غير مفروش، ومفروش
Rented Unfurnished, & Furnished

5114313114915812981371554903دون مقابل
Without Payment 

011202100108مقابل عمل، واخرى
For Work, & Others 

020000000002غير مبين
Not Stated

1,0902,9262,9443,4153,5783,4422,5331,48264826018922,507Totalالمجموع

Urbanحضر 

7251,6911,6822,0182,1342,1111,4798523661399813,295Ownedملك

3322424124623618510763261251,378Rented Unfurnished, & Furnishedمستأجر غير مفروش، ومفروش

 401099811712110463321354706Without Paymentدون مقابل

 011102100107For Work, & Othersمقابل عمل، واخرى

020000000002Not Statedغير مبين

7982,0272,0222,3822,4912,4021,65094740515710715,388Totalالمجموع

جدول 29: األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وحيازة المسكن وحجم األسرة، 2017

Table 29: Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Tenure of Housing Unit and Household Size, 2017

نوع التجمع وحيازة المسكن

Household Sizeحجم األسرة
Type of Locality and Tenure of Housing 

Unit
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المجموع

12345678910+11Total

Ruralريف 

2728138449531,010988848522238102786,668Ownedملك

95245474027178314253Rented Unfurnished, & Furnishedمستأجر غير مفروش، ومفروش

 113433323725185200197Without Paymentدون مقابل

 000100000001For Work, & Othersمقابل عمل، واخرى

000000000000Not Statedغير مبين

2928999221,0331,0871,040883535243103827,119Totalالمجموع

جدول 29 (تابع): األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وحيازة المسكن وحجم األسرة، 2017

Table 29 (Cont.): Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality,Tenure of Housing Unit and Household Size, 2017

نوع التجمع وحيازة المسكن

Household Sizeحجم األسرة
Type of Locality and Tenure of Housing 

Unit
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المجموع

12345678910+11Total

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية
11327155312412761103401
231153639739734423113377301092,4752
33921,1771,2091,2951,2081,11674538217256427,7943
41927928711,1661,3151,316976555260101607,6044

+56334841252668776767246218592784,2925+
020000000002Not Statedغير مبين
1,0902,9262,9443,4153,5783,4422,5331,48264826018922,507Totalالمجموع
Urbanحضر

180423819189451002161
22253903003022531751025022771,8332
330888488497290786853327312243255,8193
414351956779391890565336515759335,1124

+54219023329639544535825410348422,4065+
020000000002Not Statedغير مبين
7982,0272,0222,3822,4912,4021,65094740515710715,388Totalالمجموع

Ruralريف
15229171263310101241
2861469795915631278326422
3842933253233012482121095013171,9753
44927330437339741132319010342272,4924

+5211581792302923223142088244361,8865+
000000000000Not Statedغير مبين
2928999221,0331,0871,040883535243103827,119Totalالمجموع

جدول 30: األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وعدد الغرف في المسكن وحجم األسرة، 2017

Table 30: Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Number of Rooms in Housing Unit and Household Size, 2017

نوع التجمع وعدد الغرف
Household Sizeحجم األسرة

Type of Locality and Number 
of Rooms 
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غير مبين1234

أفراد أسر أفراد أسر أفراد أسر أفراد أسر أفراد أسر أفراد أسر أفراد أسر 

HouseholdsPersonsHouseholdsPersonsHouseholdsPersonsHouseholdsPersonsHouseholdsPersonsHouseholdsPersonsHousehold
sPersons

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

1634601,3205,2203,93018,0023,19416,2811,3217,393009,92847,356Registered Refugeeالجئ مسجل

816451201335229339935196003141,253Non-Registered Refugeeالجئ غير مسجل

1693951,1063,9423,72016,5894,30222,1032,92116,3810012,21859,410Non-Refugeeليس الجئ

00143104141061242093Not Statedغير مبين

3408712,4729,2867,78635,1237,59338,7974,28724,0312422,480108,112Totalالمجموع

Urbanحضر

1323791,2104,7643,65616,6782,90314,7811,1426,339009,04342,941Registered Refugeeالجئ مسجل

715451201315148836828155002991,172Non-Registered Refugeeالجئ غير مسجل

771815741,9992,0218,8552,10610,7391,2216,825005,99928,599Non-Refugeeليس الجئ

00143104141061242093Not Statedغير مبين

2165751,8306,8875,81126,0575,10125,9022,40113,3802415,36172,805Totalالمجموع

Ruralريف

31811104562741,3242911,5001791,054008854,415Registered Refugeeالجئ مسجل

110028531741001581Non-Registered Refugeeالجئ غير مسجل

922145321,9431,6997,7342,19611,3641,7009,556006,21930,811Non-Refugeeليس الجئ

00000000000000Not Statedغير مبين

1242966422,3991,9759,0662,49212,8951,88610,651007,11935,307Totalالمجموع

جدول 31: األسر الفلسطينية واألفراد في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وحالة اللجوء لرب األسرة وعدد الغرف في المسكن، 2017

Table 31: Palestinian Households and Persons in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Refugee Status of Head of Household and Number of Rooms in 
Housing Unit, 2017 

نوع التجمع وحالة 

اللجوء لرب األسرة

المجموعNumber of Rooms in Housing Unitعدد الغرف في المسكن

Type of Locality and Refugee 
Status of Head of Household 

Total +5
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نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

No.%No.%No.%No.%No.%

5,25323.312,20454.24,12218.39264.122,5051001.3Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

3,51422.88,26953.72,94119.16624.315,3861001.3Urbanحضر

1,73924.43,93555.31,18116.62643.77,1191001.3Ruralريف

Housing Densityكثافة السكن

Average Housing 
Density

جدول 32: األسرفي محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع وكثافة السكن (عدد االفراد في الغرفة)، 2017

Table 32: Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Housing Density (Number of Persons Per Room), 2017  

نوع التجمع

متوسط كثافة السكن

  Type of Locality

اقل من 1
1.99 - 1.002.99 - 2.00+3

المجموع

Less Than 1Total
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نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

No.%No.%No.%No.%No.%

Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية 

14634.824959.3245.710.2420100Villaفيال

2,51523.35,91054.71,97218.24113.810,808100Houseدار

2,58823.25,99253.72,10118.84824.311,163100Apartmentشقة

00.03665.559.11425.555100Independent Roomغرفة مستقلة

*46.81728.82033.91830.559100Othersأخرى*

5,25323.312,20454.24,12218.39264.122,505100Totalالمجموع

Urbanحضر

10632.919359.9237.100.0322100Villaفيال

1,46623.03,43554.01,21719.12433.86,361100Houseدار

1,94222.44,62153.31,69719.64084.78,668100Apartmentشقة

00.01963.3310.0826.730100Independent Roomغرفة مستقلة

*00.0120.0120.0360.05100Othersأخرى*

3,51422.88,26953.72,94119.16624.315,386100Totalالمجموع

جدول 33: األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وكثافة السكن (عدد االفراد في الغرفة)، 2017 

Table 33: Householdsin Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Housing Density (Number of Persons Per Room), 2017  

نوع التجمع ونوع المسكن

Housing Densityكثافة السكن

Type of Locality and Type of Housing 
Unit

اقل من 1
1.99 - 1.002.99 - 2.00+3

المجموع

Less Than 1Total
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نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

No.%No.%No.%No.%No.%

Ruralريف

4040.85657.111.011.098100Villaفيال

1,04923.62,47555.775517.01683.84,447100Houseدار

64625.91,37154.940416.2743.02,495100Apartmentشقة

00.01768.028.0624.025100Independent Roomغرفة مستقلة

*47.41629.61935.21527.854100Othersأخرى*

1,73924.43,93555.31,18116.62643.77,119100Totalالمجموع

.Others include: Tent, Marginal and Caravan\ Barracks ** اخرى تشمل: خيمة، براكية/كرفان/ بركس.

جدول 33 (تابع): األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع ونوع المسكن وكثافة السكن (عدد االفراد في الغرفة)، 2017

Table 33 (Cont.): Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality, Type of Housing Unit and Housing Density (Number of Persons Per Room), 
2017

1.99 - 1.002.99 - 2.00+3
المجموع

Less Than 1Total نوع التجمع ونوع المسكن

Housing Densityكثافة السكن

Type of Locality and Type of Housing 
Unit

اقل من 1
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المجموعغير مبينأخرىحطبكهرباءكازغاز

GasKeroseneElectricityWoodOtherNot StatedTotal

22,38714523913222,507Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

15,32873795215,388Urbanحضر

7,05971530807,119Ruralريف

جدول 34: األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع والمصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في الطبخ، 2017

Table 34: Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Main Source of Energy for Cooking,  2017

نوع التجمع

Main Source of Energy for Cooking المصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في الطبخ

 Type of Locality
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المجموعغير مبينأخرىسوالرفحمحطبكهرباءكازغازال يوجد

No HeatingGasKeroseneElectricityWoodCoalDieselOtherNot Stated
Total

2,1866,27516510,2093,50474191222,507Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

1,8544,4261347,2671,59656053215,388Urbanحضر

3321,849312,9421,9081813807,119Ruralريف

جدول 35: األسر في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع والمصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في التدفئة، 2017

Table 35: Households in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Main Source of Energy for Heating, 2017

نوع التجمع

Main Source of Energy for Heatingالمصدر الرئيسي للطاقة المستخدمة في التدفئة

Type of Locality

101



PCBS: PHC 2017 -Housing Report- Final Results -Qalqiliya Governorate PCBS: التعداد العام 2017:  تقرير المساكن - النتائج النھائية- محافظة قلقيلية ء

Type of Localityنوع التجمع محافظة قلقيلية

ريفحضر

UrbanRural

6,9614,2692,692Private Carسيارة خصوصية

22,38615,3177,069Gas Cooker/ Electricityطباخ غاز/كهرباء

22,33315,2727,061Refrigeratorثالجة كهربائية

2,6181,780838Freezerفريزر

10,2847,1473,137Vacuum Cleanerمكنسة كهربائية

12,3958,5443,851Microwaveميكرويف

21,79414,9136,881Washing Machineغسالة مالبس

2,8617042,157Tumble Drierنشافة

507342165Dish Washerجالية

848553295Filterمنقي المياه

19,62913,6955,934Fanمروحة كهربائية

Air Conditioner 12,9499,5673,382مكيف

Central Conditioner 1359837تكييف مركزي

1288939Central Heatingتدفئة مركزية

13,2958,4804,815Solar Boilerسخان شمسي

1,7901,207583Home Libraryمكتبة منزلية

Qalqiliya Governorate

جدول 36: األسر في محافظة قلقيلية التي يتوفر لديها سلع معمرة حسب السلعة ونوع التجمع، 2017

Table 36: Households in Qalqiliya Governorate Which Have Durable Goods by Good and Type of Locality, 2017   

Durable Goods سلع معمرة
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Type of Locality نوع التجمعمحافظة قلقيلية

ريفحضر

UrbanRural

17,16611,9395,227TV/ LCD/ LED/ S-D screenتلفزيون شاشة

6,4484,1892,259T.Vتلفزيون عادي

21,20514,5286,677Satellite/ Dishصحن القط

8,1776,1791,998Telephone Lineخط هاتف

9,4587,0182,440Palestinian Internet خط إنترنت فلسطيني

5,3013,1612,140Israeli Internet خط إنترنت اسرائيلي

20,74014,3246,416Palestinian Mobileخطوط نقال فلسطينية

11,0136,7854,228Israeli Mobile خطوط نقال اسرائيلية

4,0233,066957Computer أجهزة الحاسوب

Laptop 6,0694,0642,005أجهزة الالب توب

IPAD 3,9362,5171,419 أجهزة التابلت وIPAD/ Tablet

20,15213,7526,400Smart phone أجهزة الهواتف الذكية

13,6769,4224,254Family members who use computers أفراد األسرة الذين يستخدمون الحاسوب

جدول 37: األسر في محافظة قلقيلية التي يتوفر لديها وسائل تكنولوجيا المعلومات حسب وسيلة تكنولوجيا المعلومات ونوع التجمع، 2017

Table 37: Households in Qalqiliya Governorate Which Have Information Technology Tools by Information Technology Tools and 
Type of Locality, 2017

Information Technology Tool وسيلة تكنولوجيا المعلومات
Qalqiliya Governorate
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Type of Locality نوع التجمعمحافظة قلقيلية

ريفحضر

UrbanRural

Palestinian Internetخط انترنت فلسطيني

013,0478,3684,6790

19,4267,0122,4141

2316252

+31013+

220Not Statedغير مبين

22,50715,3887,119Totalالمجموع

Israeli Internetخط انترنت اسرائيلي

017,20412,2254,9790

13,4032,2191,1841

21,5337587752

+33651841813+

220Not Statedغير مبين

22,50715,3887,119Totalالمجموع

Palestinian Mobileخطوط نقال فلسطينية

01,7651,0627030

13,3922,1441,2481

28,9566,2762,6802

+38,3925,9042,4883+

220Not Statedغير مبين

22,50715,3887,119Totalالمجموع

جدول 38: األسر في محافظة قلقيلية حسب عدد وسائل تكنولوجيا المعلومات المتوفرة ونوع التجمع، 2017

Table 38: Households in Qalqiliya Governorate by Number of IT Tools Available and Type of Locality, 2017  

Number of IT Tools Availableعدد وسائل تكنولوجيا المعلومات المتوفرة
Qalqiliya Governorate
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Type of Locality نوع التجمعمحافظة قلقيلية

ريفحضر

UrbanRural

Israeli Mobileخطوط نقال اسرائيلية

011,4928,6012,8910

16,1134,1821,9311

23,8102,0161,7942

+31,0905875033+

220Not Statedغير مبين

22,50715,3887,119Totalالمجموع

Computerأجهزة الحاسوب

018,48212,3206,1620

13,9373,0039341

26546192

+3211743+

220Not Statedغير مبين

22,50715,3887,119Totalالمجموع

Laptop أجهزة الالب توب

016,43611,3225,1140

15,4923,7201,7721

24582711872

+311973463+

220Not Statedغير مبين

22,50715,3887,119Totalالمجموع

Number of IT Tools Availableعدد وسائل تكنولوجيا المعلومات المتوفرة
 Qalqiliya Governorate

جدول 38 (تابع): االسر في محافظة قلقيلية حسب عدد وسائل تكنولوجيا المعلومات المتوفرة ونوع التجمع، 2017

Table 38 (Cont.): Households in Qalqiliya Governorate by Number of IT Tools Available and Type of Locality, 2017  
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Type of Locality نوع التجمعمحافظة قلقيلية

ريفحضر

UrbanRural

IPAD أجهزة التابلت و IPAD/ Tablet

018,56912,8695,7000

13,0462,0051,0411

26443692752

+32461431033+

220Not Statedغير مبين

22,50715,3887,119Totalالمجموع

Smart phone أجهزة الهواتف الذكية

02,3531,6347190

13,2292,2349951

29,8746,6653,2092

+37,0494,8532,1963+

220Not Statedغير مبين

22,50715,3887,119Totalالمجموع

Family members who use computersأفراد األسرة الذين يستخدمون الحاسوب

08,8295,9642,8650

12,8452,0537921

24,8533,3071,5462

+35,9784,0621,9163+

220Not Statedغير مبين

22,50715,3887,119Totalالمجموع

Table 38 (Cont.): Households in Qalqiliya Governorate by Number of IT Tools Available and Type of Locality, 2017  

Number of IT Tools Availableعدد وسائل تكنولوجيا المعلومات المتوفرة
 Qalqiliya Governorate

جدول 38 (تابع): االسر في محافظة قلقيلية حسب عدد وسائل تكنولوجيا المعلومات المتوفرة ونوع التجمع، 2017
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الطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية

المجموعغير مبينأخرى القاؤها بشكل عشوائيحرقهاالقاؤها في اقرب حاوية

Throwing it in the 
Nearest Container

BurnedThrown
Randomly

OtherNot StatedTotal

22,36613054222,507Qalqiliya Governorateمحافظة قلقيلية

15,3681224215,388Urbanحضر

6,9981183007,119Ruralريف

جدول 39: المساكن المأهولة في محافظة قلقيلية حسب نوع التجمع والطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية، 2017

Table 39: Occupied Housing Units in Qalqiliya Governorate by Type of Locality and Methods of Solid Waste Disposal,  2017  

Type of Locality نوع التجمع

Methods of Solid Waste Disposal
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Notice For Users 
 

• The percentages in the main findings chapter were calculated on the cases with specified 
characteristics only. 

 
• Population and Housing data in this report are based on the actually counted population 

and the occupied housing units with private households and doesn’t include the 
collectives households and the counted population  in it. 

 
• In some tables the total of percentages might not add up to 100% due to rounding. 

 
• All Palestinian localities were classified as Urban, Rural, and Camps, based on 

specific standards adopted by Ministry of Local Government, accordingly, there are 
no localities in Qalqiliya governorate classified as Camps 
 

• For more information about the methodology and data quality, please refer to the report 
titled "Census Final Results- Summary  " which is available at: 

U://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdfhhhhU                                                          
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Introduction 
 

The Population, Housing and Establishments Census is a pillar of state building. It is further a 
legal, developmental and statistical imperative, as prescribed by the General Statistics Law of 
2000. It is also a genuine expression of national sovereignty. The State of Palestine is 
implementing its third census, noting that the first was carried out in 1997 and was followed 
by a second census in 2007. The present census aims to provide a comprehensive and modern 
statistical database that creates a digital profile of the Palestinian society in all areas. It 
additionally fulfills the national needs and in accordance to international recommendations 
and UN recommendations on the contents of the Census. Consequently, the Census serves as 
the backbone of planning and developmental policies and strategies formulation. 
 
Most countries implement population censuses once every ten years, as per UN 
recommendations. Such effort requires a stable and natural environment, which is not 
available in Palestine because of the procedures of the Israeli occupation and obstacles 
including the Annexation Wall and settlement expansion. The Wall suffocates those living 
behind it. On top of this, there are inaccessible military areas not to mention the challenges 
faced in Jerusalem. On the other hand, there are technological challenges including lack of 3G 
technology at that time because of the restrictions imposed by the occupation. As a result, the 
PCBS had to develop a clear comprehensive plan to overcome the challenges and take into 
account the particularities of the Palestinian context and field difficulties.  
 
The current Census was innovative in its use of modern data collection technology. All phases 
were implemented using tablets and GIS. Furthermore, special applications  were designed for 
every phase including maps updating, pilot census, delineation, listing and actual population 
count through to the post enumeration survey. This helped save time and effort in addition to 
enhancing the quality, harmony of data. Consequently, it became easier to analyze data and 
reinforce administration and monitoring of fieldwork.  
 
Different crews implemented the census, including managers, assistants, supervisors, crew 
leaders, enumerators and logistical support teams. They worked day and night to accomplish 
the census, which generated 11,000 temporary jobs for young graduates in the different 
phases. They worked for different periods that ranged from one to eight months and received 
intensive quality training to acquire the necessary skills. This round of census was marked by 
its fully automated operations including automation of assessment of workers and trainees. 
This comprised daily tests and final exams. Training halls were equipped with the necessary 
infrastructure, which saved time and effort needed to select work teams without any human 
intervention, in compliance with good governance requirements.  
 
The Census is a perfectly national project. Since the outset of preparation and 
implementation, PCBS initiated ongoing dialogue and consultation with different ministries 
and official and private organizations as well as civil society organizations. It organized 
bilateral meetings, symposia and workshops to reach national consensus on the contents of the 
census. All energies and efforts were employed for its success together with a broad publicity 
campaign, in coordination with local governmental and non-governmental media outlets. The 
campaign aimed to raise citizens’ awareness of the importance of the census and motivate 
them to cooperate with its crews. The message of the census reached every house, family and 
citizen. The entire Palestinian society consolidated efforts and used its human and material 
resources including premises, offices, training halls, equipment and other resources. The 
society was also very instrumental in facilitating the work of field teams and solving the 
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obstacles they faced including non-response. The census was in brief an honorable scene of 
national belonging to implement the slogan “together, we build our nation”.  
 
As we present to you today the final results of the Census, which were published in a record 
time, we express our extreme happiness and pride of this achievement. We aspire to optimal 
investment of its data so as they can be translated into services to citizens. We hope census 
data will contribute to achieving the vision of the government “citizen first”, as development 
is not possible without statistics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
December, 2019  

 
Ola Awad, Ph.D  

President of PCBS 
National Director of Census 
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Chapter One 
 

Terms, Indicators and Classifications  
 
1.1 Terms and Indicators 
The following terms and indicators are defined in accordance with the glossary and guide 
statistical indicators issued by PCBS and certified on the latest international recommendations 
in statistics and consistent with international systems. 
 
Geographical, Administrative and Statistical Divisions 
According to current administrative divisions, Palestine is divided into two geographic regions: 
the West Bank and Gaza Strip.  

1. West Bank is divided into 11 Governorates (Jenin, Tubas and  Northern Valleys, 
Tulkarm, Nablus, Qalqiliya, Salfit, Ramallah & Al-Bireh, Jericho & AlAghwar (Ariha), 
Jerusalem (Al Quds), Bethlehem (Beit Lahm), and Hebron (Al Khalil)).  

2. Gaza Strip is divided into 5 Governorates (North Gaza, Gaza, Deir Al Balah, Khan 
Yunis, Rafah).   

 
Locality: 
A permanently inhabited place which has an independent municipal administration, or a 
permanently inhabited separated place not included within the formal boundaries of another 
locality and not have an independent administrative authority. 
 
Type of Locality: 
Localities have been divided into three types: Urban, Rural, Camp 

1. Urban: Each locality that run by local municipality regardless the population size and other 
provided services based on Ministry of Local Government criteria. 

2. Rural: Each locality that run by local council (not a municipality) and does not meet the 
definition of urban or camp based on the Ministry of Local Government criteria. 

3. Camp: It refers to  all localities  run by the United Nations Refugees and Work Agency in 
the Near East (U.N.R.W.A.). 

 
Population Census: 
The total process of planning, collecting, compiling, evaluating, disseminating, and analyzing 
demographic, economic  and social data at the smallest geographic level pertaining at a specific 
time, to all persons in a State, and citizens who are temporarily outside the borders of the State. 
 
Household: 
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.  
In PHC-2017, the household includes: 

1. Original members of the household living in the household home on the night of 1st 
December 2017 

2. Visitors from outside Palestine who spent the night of 1st December 2017 in the household 
home (relatives or non-relatives) 

3. Visitors from the same country (residents of the West Bank and Gaza Strip) (the entire 
family) if they are spending the period from 01-24 December 2017 with the household. 

4. Home servants, drivers, cooks or the like who work for the household and regularly live 
with it. 
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5. New-borns who are born before the night of 01 December 2017, who are still alive on the 
night of 1st December 2017, whether they were in the household home or still at hospital.  

6. Individuals living with the household and who spent the night of 1st December 2017 with 
the household and passed away after the night of 1st December 2017.  

7. Individuals living with the household, but who were not present on the night of 1st 
December 2017 with the household; they including the following groups: 
• Individuals who spent the night of 1st December 2017 visiting another household in 

Palestine. 
• Workers of night shifts in factories, hospitals, airports, crossing points or any other 

workplace. 
• Household members who spent the night of 1st December 2017 travelling on public 

roads within Palestine. 
• Fishermen who spent the night of 1st December 2017 on boats and ships in territorial 

waters. 
• Household members working with security apparatuses wherever they are on the night 

of 1st December 2017. 
• Household members residing with the household and who happen to be temporarily 

outside Palestine for a period of less than a year for purpose of work and who return 
regularly every year; or who are on business, tourism, visits, pilgrimage, umra (semi-
pilgrimage, Islamic ritual), treatment or other trips. 

• Patients who spent the night of 1st December 2017 in hospitals and their escorts as 
well as any members who spent the night of 1st December 2017 in the detention and 
arrest centres in police states and the like. 

• Household members who spent the night of 1st December 2017 in worship places (like 
mosques, churches) 

• Household members who usually reside with the household, but were in a hotel inside 
Palestine on the night of 1st December 2017. 

• Students who study abroad regardless of the duration of their absence abroad. 
• Students who study in universities, institutes and other centres inside Palestine 

regardless of their whereabouts on the night of 1st December 2017. 
• Household members detained in Israeli prisons regardless of the duration of their 

imprisonment/ detention. 
• Household members residing regularly with the household, but who are not present 

with their family on the night of 1st December 2017, regardless of the reason. 
  

The following categories shall be excluded of the list of household members: 
1. Household members who passed away before the night of 1st December 2017. 
2. Household members born after the night of 1st December 2017. 
3. Household members who on the night of 1st December 2017 were regular residents of 

senior people houses, orphanages or public students housing (students who do not 
have a regular place of residence in Palestine), psychiatric asylums, Palestinian 
prisons. Residents of such places will be counted in their place of residence. 

 
The type of households that underwent enumeration may be divided into:  

1. Private Households: The households included in the aforementioned definition of the 
household. 

2. Collective (Institutional Households): It refers to the households enumerated in the 
aforementioned collective households.  
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Palestinian Household: 
It is the private household whose head holds the Palestinian nationality. 
 
Types of Private Households: 

1. A one–person– household: It is the household comprised of one individual. 
2. 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. 

3. Extended Household: A household of at least one nuclear household together with other 
relatives.  

4. Composite Household: Refers to household consisting of at least one nuclear household 
with other non-relatives. 

 
Sex: 
It is classified into male and female.  
 
Age in Completed Years: 
The completed age in years of the person enumerated, which is the difference between the date 
of birth and the census reference period. 
 
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. 

1. Registered Refugees: It applies to registered refugees holding refugee registration cards 
issued by UNRWA. 

2. Non-Registered Refugees: It applies to unregistered refugees who do not hold refugee 
registration cards issued by UNRWA. 

3. Non-Refugee: It applies to any Palestinian not categorized under any of the two 
aforementioned status. 

 
Employed: 
Persons aged 7 years and over who were 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).  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. 
 
Labor Force Status:                                      
A person’s work status in terms of being inside or outside the labor force and also classified as 
follows: 

1. Employed 1-14 work hours: Persons aged 7 years and over who were at work for at 
least one hour or were not at work during the reference week but held a job or owned a 
business from which they were temporarily absent and usually working hours 1-14 hours 
per week. 

2. Employed 15-34 work hours: Persons aged 7 years and over who were at work for at 
least one hour or were not at work during the reference week but held a job or owned a 
business from which they were temporarily absent and usually working hours 15-34 
hours per week. 
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3. Employed 35-45 hours or more: Persons aged 7 years and over who were at work 
during the reference week and held a job or owned a business from which they were 
temporarily absent and usually working hours 35-45 hours per week. 

4. Employed 46 hours or more: Persons aged 7 years and over who were at work during 
the reference week and held a job or owned a business from which they were temporarily 
absent and usually working hours 46 hours or more per week. 

5. Does not work but want to work -Ever employed actively seeking a job during the 
Last 4 weeks: Those individuals aged 7 years and over who worked for more than two 
weeks continuously during the past reference period, i.e. this individual did not work 
even for one hour during the reference week (last week that precedes  the night of 
reference period), although he wants to work and actively seeking a job during the last 4 
weeks preceding the interview, by one method of the following: registration at 
employment office, or registration at a labor union, or asking friends or relatives, or a 
personal visit to the premises, or reading the newspaper in order to obtain jobs, or 
searching for a building or land or machinery or equipment in order to establish a private 
project or seek financial resources.  Note: this category is those who worked in the 
previous two weeks continuously for the last three years. 

 
6. Does not work and wants to work – never employed actively seeking a job during 

the last 4 weeks: Those individuals aged 7 years and over who did not work at all during 
the last period, were not absent from a job, were available for work and actively seeking a 
job during the last 4 weeks preceding the interview, by one method of the following: 
registration at an employment office, or registration at a labor union, or asking friends or 
relatives, or a personal visit to the premises, or reading the newspaper in order to obtain 
jobs, or searching for a building or land or machinery or equipment in order to establish a 
private project or seek financial resources. 

 
Does not work and does not want to work:  
Individuals aged 7 years or over for whom the concept of employed or unemployed does not 
apply, are classified outside the labor force in the sense that this individual did not work even 
one hour during the reference period, nor is looking for work and does not wish to work and 
falls under this definition:  

7. Full-time studying / training: Individuals aged 7 years and above who regularly study in 
order to obtain a qualified skill and not linked to work during the reference period. It 
should be noted here that household chores and hobbies are excluded from the concept of 
employment. 

8. Full-time housekeeping: females aged 7 years and above not working and not looking 
for work and not attending regular study and aims to serve the household. This does not 
include the servicing other households for payment in kind or cash .  

9. Disabled /old age / illness: An individual aged 7 years and above who cannot do any 
kind of work due to chronic illness or disability. This category also includes all 
individuals who are unable to work because of old age. 

10. The existence of income: If an individual is able to work but does not work and did not 
wish to work nor look for work because there is revenue or a source of income.  

11. Retirement: If an individual is able to work but does not work and did not wish to work 
nor look for work because of his retirement.  

12. Other: Includes any individual for which all the previously stated did not apply, such as 
a prisoner, or individual capable of work but not wishing or looking for work and who 
has no income, such as sons and daughters who are not attending school and do not apply 
to any situation mentioned previously. 
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Housing Unit: 
A housing unit is a separate and independent place (a building or part of a building) intended 
for habitation by a single household, or one not intended for habitation but occupied as housing 
unit by a household at the time of the census. The housing unit may be an occupied or vacant, 
an occupied non-conventional housing unit or any other place occupied as housing unit by a 
household at the time of the census. This category includes housing unit of various levels of 
permanency and acceptability for habitation.  
 
Housing Unit type: 
Housing unit type may refer to any of the following: 

1. Villa: A separately established building that is usually constructed from clean stone. It is 
constructed for the living of one household and consists of a 2 - suite – single or double 
or multiple floors 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. 

2. House: A building usually established for the residence of one household or more. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Tent: It is made of textile, wool, or hair.  It is typically used in the Bedouin Localities. 
6. Marginal\Caravan\Barracks: It is a separate established building, temporary and 

unconventional building, It is usually comprised of one or more rooms.  The main 
construction material of the ceiling and the external walls is made of zinc, tibplate,  
reinforced fiber, or building Its ceiling is made of wood or similar materials and the 
external walls is made of cement bricks and other materials, regardless of their current 
use and the external walls materials. 

7. Other: It refers to any type of housing unit other than the aforementioned. Examples of 
this type include cottages, caves, grottos, and booths occupied by a tenant during the 
Census. 

 
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. 
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Tenure of the Housing Unit: 
This section refers to the household tenure of the housing unit that could be one of the 
following categories: 

1. Owned: This category applies when the household or one of the household members 
(usually live therein) owns the Housing unit. 

2. Rented Unfurnished: If the housing unit is rented without furniture and the payment is 
paid on a monthly or annually base. 

3. Rented Furnished: If the housing unit is rented with furniture. 
4. Without Payment: If the housing unit is used without any payments. 
5. For Work: If the housing unit is offered to the household as a result of working relation 

with one member of the family or more. 
6. Other: If the tenure of the house is not mentioned above. 

 
Main source of drinking water: 
Is the most commonly used source by the family for drinking; it is one of the following cases: 

1. Piped into dwelling: Transferring water through the water network into the dwelling 
(through internal pipe extensions) and connecting it to one or more facilities, for example, 
in the kitchen and / or bathroom. 

2. Protected dug well/protected spring: The dug well is a deep hole in the ground that has 
been drilled or excavated to reach the groundwater, where the water can be extracted 
from it using a pump or other means. The spring is intended to automatically flow 
groundwater from the ground and may be in a pit or surface flow. In the two cases, the 
protected well or spring  is a dust-protected well, such as bird droppings, insects and 
other health contaminants, and is separated from the external contaminants and covered 
so that no pollutant can enter. 

3. Unprotected dug well/unprotected spring: It is a well or spring without a cover that 
prevents the arrival of life or any other contaminants to the water surface, and is more 
exposed to health contaminants. 

4. Rainwater: Rainwater collected from rooftops or elsewhere and collected in wells or 
reservoirs.  Groundwater is not considered as a collection water for rain.  Therefore, the 
main source of this water is rainwater. Tanks, artesian wells, springs, public water 
network. 

5. Tanker truck/cart with small tank: Means large, small or animal-drawn trucks or any 
means of transporting water using tanks for the housing unit regardless of where the 
water is stored in the housing unit. 

6. Bottled water: Water is bought in sealed bottles or gallons, it is not meant that store the 
water of the house in bottles or gallons. 

7. Public tap: A source of water available to the public and is usually located in a public 
square or public place.  

8. Other: In case the main source of drinking water other than previous case. 
 
Electricity: 

1. Public Network: Electrical wiring deployed in residential areas and covering all or most 
of the households in the locality, particularly through electricity companies or local 
authorities (municipal or village).  

2. Private Generator: Device used for electric power generation and supply to housing 
and owned by the owner of the household or group of individuals. 

3. Not Available: In the case of lack of means and therefore foregoing electricity. 
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Type of Toilet Facility: 
Types of Toilet Facility used by the household. 

1. Flush to piped sewer system: a public sewer system designed to remove human waste 
and wastewater from the housing unit to outside. These include pipes, trenches, pumps 
and disposal mechanisms. 

2. Flush to septic porous tank: a hole in the ground for the collection of wastewater, and 
its walls have holes or openings that enable it to leak water to the surrounding land. 

3. Flush to septic tight tank: a hole in the ground for the purpose of collection of 
wastewater, and its walls have are tight so that wastewater is not allowed to leak to the 
surrounding land. 

4. Flush to open drain: It is the connection of housing unit drains with an area outside the 
home and not to a public network or a hole (e.g. in the valley.) 

5. no facility/bush/field: no toilet in the housing unit. 
6. Others: If the type of toilet used by household members other than the mentioned. 

 
1.2 Classifications  
Classifications used in the process of collection and processing of statistical data adopted by 
PCBS, According to international standards and with the Palestinian privacy. 

1. Palestinian Localities Guidance, 2017 
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Chapter Two 
 

Main Findings 
 
This chapter presents the main results  for key indicators of Housing conditions in Qalqiliya 
Governorate, based on the   Population Housing and Establishment Census which was carried 
out during the period (1/12/2017-24/12/2017). 
 
2.1 The Numbers of Occupied Housing Units 
Census data showed that the number of occupied housing units in Qalqiliya Governorate is 
22,507, 3.8% of the West Bank housing units.  This percentage was 68.4% in urban, 31.6% in 

rural. (see table 2).  The percentage increase of the number of occupied housing 40.7% in 
comparison with the 2007 Census.  
 

Data also showed that number of persons in occupied housing units totals 108,228 with an 

increase of 22.3% compared with 2007 census. (see table 5). 
    

Number of Occupied Housing Units and Persons in Qalqiliya Governorate for the  
Years 1997, 2007, 2017 

 
 
2.2 Occupied Housing Units by Type of Housing Unit 
 

50% of Occupied Housing Units are Classified as Apartments 
 

The census results showed that; 11,163 of occupied housing units are apartments; 49.6% of the 

total number of occupied housing units, 10,808 of occupied housing units classified as houses; 
48.0%, and 420 of occupied housing units classified as villas; 1.9% (see table 3).  
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Percentage Distribution of Occupied Housing Units in Qalqiliya Governorate by Type of 
Housing Unit, 2017 

 
             * Others include (Tent, Marginal\Caravan\ Barracks and Other) 

 
2.3 Occupied Housing Units by Tenure of Housing Unit 
 

89% of Occupied Housing Units Owned by of the Household 
 
The Census finding showed that the majority or 19,963 of the occupied housing units in 
Qalqiliya Governorate  are owned by one of the household’s members. This constitutes 88.7% 
of the total number of the occupied housing units. On the other hand, the unfurnished rented 
occupied housing units constitute 7.1% or 1,595 of the occupied housing units. (see table 25).   
 

Percentage Distribution of Occupied Housing Units in Qalqiliya Governorate  
by Tenure of Housing Unit, 2017 
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2.4 Housing Density 
  

There is no Difference in Housing Density Between Urban and Rural  
 

Average housing density (number of persons per room) in Qalqiliya Governorate and Urban 
and in Rural are the same 1.3 person per room.  The results also indicated that 4.1% of the 
households live in housing units with housing density 3 persons and more per room;  This 
percentage was 4.3% in urban compared to 3.7%  in rural.   (see table 32).  
 
2.5 Main Source of Drinking Water 
 

99.8% of Households Use Improved Drinking Water Source  
 
The results showed that the piped into dwelling are the main source of drinking water for 
22,009 households; distributed in urban, rural respectively as follows 5,262, 6,747                 
(see table 7). 
 
99.8% of households use an improved drinking water source (piped into dwelling, protected 
dug well/ protected spring, rainwater, bottled water and public tap); 100% in Urban, 99.6% in 
Rural (see table 6).  
 

Occupied Housing Units in Qalqiliya Governorate by Main Source of Drinking            
Water, 2017 

 

Main Source of Drinking Occupied Housing Units 

Piped Into Dwelling  
22,009 

Protected Dug well/Protected Spring 
145 

Rainwater 
197 

Bottled Water 
117 

Tanker Truck/Cart With Small Tank 
29 

Others 
5 

Unprotected Dug well/Unprotected Spring 
3 

 
2.6 Occupied Housing Units by Connection to the Electricity 
The Census findings showed that the majority of the occupied housing units in Qalqiliya 
Governorate is supplied with electricity from the electricity network at 99.8% of the occupied 
housing units totaling 22,469 housing unit. The percentage of housing units using electricity 
generators is 0.2% or 31 housing unit. On the other hand 5 occupied housing units are not 
connected to the electricity network. (see table 9).  

 
2.7 Occupied Housing Units by Type of Toilet Facility Used 
Findings showed that the percentage of occupied housing units in Qalqiliya Governorate  which 
are connected to piped sewer system is 54.0%.  The percentage of occupied housing units 
which  connected to septik porous tank or septik tight tank is 46.0% and the number of 
occupied housing units that are connected to flush open drain or with no facility/bush/field, or 
others is 8 housing units. (see table 11) 
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Percentage Distribution of Occupied Housing Units in Qalqiliya Governorate by  

Type of Toilet Facility Used by the Household, 2017 

 
  

 
2.8 Availability of Durable Goods and Technology Tools 
 

The Availability of  Durable  Goods and Technology Tools are Available for 
the Major of Households in Qalqiliya Governorate 

 
According to the Census findings, gas/electric cookers, refrigerators, washing machines, and 
satellite dishes are available to most households in Qalqiliya Governorate. 
 
Additionally, the results showed  that; 30.9% of households in Qalqiliya Governorate  have a 
private car, with clear variation between urban, rural (27.7%,  37.8% respectively).  As for 
households have TV/ LCD/ LED/ S-D screen results showed that 76.3%, of households have 
such goods, of which 77.6%, and 73.4% in urban, rural respectively.  (see tables 36, 37). 
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