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  تقديم

  
نظراً لألهمية السياسية والدينية والوطنية للقدس موقعاً ورمزاً وتاريخاً وجغرافيا، فقد أفرد الجهاز المركزي لإلحصاء 

اإلحصائيات الرسمية في الفلسطيني برنامجاً إحصائياً متخصصاً بشئون القدس، حيث يقوم هذا البرنامج على تجميع 

واإلجتماعية واإلقتصادية والجغرافية وتبويبها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها فـي كتيـب    السكانيةمختلف المجاالت 

  . جامع هو كتاب القدس اإلحصائي السنوي

  

ن مع عدد يستند عمل برنامج إحصاءات القدس على جمع البيانات اإلحصائية من مصادرها األولية والثانوية بالتعاو

كبير من المؤسسات الوطنية في مختلف المجاالت، حيث يتم دراسة البيانات وتقييم منهجيتهـا العلميـة ومعالجتهـا    

ونشرها، ومن خالل هذا البرنامج نحاول توفير أكبر قدر من المعلومات اإلحصـائية حـول اإلتجاهـات السـكانية     

التي تطرأ عليها عبر الزمن إلستخدامها كأداة معلوماتية فعالة واإلجتماعية والجغرافية في محافظة القدس والتغيرات 

  . في المراقبة اإلحصائية في محافظة القدس

 

السنوي، وذلك رغم التعقيدات والعوائق العديدة في  االحصائي عشر من كتاب القدس الرابعيسرنا ان نقدم العدد 

توفير البيانات اإلحصائية الشاملة عن القدس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني 

  . بأسره

  

 الواقع السكاني واالجتماعي، باإلضافة الى احصائيات مختلفة حول واقع القدس تحت االحتالليستعرض هذا الكتاب 

في محافظة القدس بما فيها  اإلسرائيلية االنتهاكاتكما يعرض أبرز المعطيات حول  . والجغرافي واالقتصادي

على واقع األسرة  طان ومصادرة االراضي وجدار الضم والتوسع داخل االراضي الفلسطينية وأثرهاياالست

  . الفلسطينية

  

راً وافراً للمعلومة حول القدس عاصمتنا األبدية، ويعزز قدرة نأمل أن يشكل هذا الكتاب مرجعاً إحصائياً هاماً، ومصد

  . المخطط الفلسطيني وجميع المهتمين والباحثين في جهودهم الرامية الى تجسيد السيادة الفلسطينية على القدس

  

  . راجين من المولى ان نصدر العدد القادم في ظل الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

  

  أن يتكلل عملنا بالنجاح ،،، واهللا نسأل

  

  

  2012، حزيران

  عال عوض

  رئيس الجهاز
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  تنويه للقارئ الكريم
  

تستند االحصاءات الواردة في هذا الكتاب الى عدد كبير من المصادر األولية التي ال تتسق بشكل 

 كامل في مجال االسناد الزمني والمفاهيم ومنهجيات القياس، مما يستدعي أخذ ذلك بعين

  .االعتبار عند استخدام البيانات
  

وقد تم إستخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا الكتاب، حيث ندرج داللة هذه 

  : الرموز كالتالي

  

 ال يوجد )-(

  البيانات غير متوفرة   (..)

  البيانات غير متاحة للنشر  (:)
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  مقدمة

أو حوصرت  فهوجمت . القدس من المدن القديمة في العالم، وهي الموقع الذي ترنو إليه جميع األمم والحضارات

خصائصها معالمها والقدس ما ال يقل عن خمس وعشرين مرة، ولكنها صمدت في وجه جميع محاوالت تغيير 

 وقيامة المسيح صلى اهللا عليه وسلم هي أولى القبلتين ومعرج الرسولودس مهبط الديانات السماوية، والق.  وحيويتها

  .عليه السالم

  

 45 05ْشرقاً وخطوط عرض  19 63 29ْو 15 64 28ْ تقع محافظة القدس وسط الضفة الغربية، ضمن خطوط طول

من مساحة الضفة % 6.1شكل هذه المساحة تو 2كم 345بلغت مساحة محافظة القدس و  .شماالً 14 37 34ْو 12

حسب التقسيمات ( تجمعا 44 عدد تجمعات محافظة القدس يبلغو  .الفلسطينيةمن مساحة االراضي % 5.7الغربية و 

  ).  2007االدارية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 

  

بحر، بينما أخفض نقطة تقع فـي عـين   م عن سطح ال 826تقع أعلى نقطة في محافظة القدس في الطور وبارتفاع 

م عن سـطح   778أما في بيت المقدس فتعتبر قلعة داوود أعلى نقطة والتي ترتفع .  م 610بارتفاع " سلوان"اللوزة 

  . م عن سطح البحر 622البحر، في حين أخفض نقطة تقع في الحرم الشريف وارتفاعه 

  

  أسماء القدس عبر التاريخ

بعشرات األسماء التي اقترنت بأسماء البناة أو الغزاة، والتي عند استعراضها يتبين أن  سميت القدس عاصمة فلسطين

لها من المدلوالت ما يعطيه التاريخ لدارسيه، هذه األسماء وردت في وثائق وسجالت عديدة في مختلف أنحاء العالم، 

عانية والفارسية واليونانية مختلف الحضارات على القدس كما يتضح من خالل األسماء الكن صراعوهذا يؤكد 

الذي هو القدس في عصرنا " حصن يبوس"فمنذ ستة آالف سنه تم بناء ، والرومانية واإلسالمية لهذه المدينة المقدسة

الحاضر، هذا االسم الذي له من الرنين المميز ما لم يعرف التاريخ له مثيالً من حيث كونه موقعاً بمدى االستهداف 

  . سم أيضاًإكموقع وحضارة وحتى ك
  

  : 1ومن أبرز األسماء التي سميت بها القدس

  .نسبة إلى اليبوسيين: حصن يبوس.  1

  .نسبة إلى اليبوسيين: يبوس.  2

  .شالم اإلله الكنعاني معناه السالم: يروشالم.  3

  .سم كنعاني يعني السالما: اورسالم.  4

  .سم كنعاني ويعني السالما: ساليم.  5

  .ني ويعني السالماسم كنعا: شاليم.  6

  .نسبة إلى النبي داود: مدينة داود.  7

  .مدينة اهللا.  8
                                                           

الفلسطينية القدس عبر الحضارة والتراث، منشورات وزارة اإلعالم .  1997إبراهيم الفني، .القدس حضارة وتاريخ، د.  1996محمـد فنوش،  1

1997.  
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  .في عهد السيد المسيح ورد ذكرها في اإلنجيل: شليم.  9

  .في الكتابات الكنعانية القديمة: ياروشالم.  10

  ).ياروشالم(سم إفرنجي تحريف لالسم الكنعاني ا: جيروزالم.  11

نة وتحريف لالسم الكنعـاني ولكـن هكـذا سـميت باللغـة المصـرية واللغـة            سميت لدى الفراع: يا بيتي.  12

  .الهيروغليفية آنذاك

  .م حيث كانت تحت االستعمار الروماني 135االسم األول لإلمبراطور الروماني هد ريان عام : ايليا كبيتو لينا.  13

  .بيت المقدس.  14

  .القدس الشريف.  15

  

ايفن، مدينـة األنهـار، مدينـة الوديـان،     : مثل الحاليي حملتها القدس ما قبل العصر إضافة للعديد من األسماء الت

  . يهوستك، نورمستك، نور السالم، نور الغسق، يارة، كيلة، اريانه، جبستي، أوفل، ميلو، أكرى، انتوخيا

  

  القدس تحت االحتالل االسرائيلي
  

شكل القدس جزءاً منها وبالتحديد في الثامن والعشرين من ألراضي الضفة الغربية والتي ت االحتالل االسرائيليبعيد 

 الشرقيةأمراً إدارياً يقضي بضم القدس  ت إسرائيلأصدر ،وفي أول إجراء باطل وغير شرعي 1967حزيران عام 

إلى الجزء الغربي من المدينة والتي كانت  ،وعشرات الكيلومترات األخرى) حوالي سبع كيلو مترات مربعة(

، وتوزيع الهوية االسرائيلية على سكان تاله حل مجلس األمانة الفلسطيني ،)كيلو مترا مربعاً 38الي حو(مساحتها 

، وألغت القوانين االردنية واغلقت المحاكم الشرعية والبنوك العربية، وفرضت مناهج التعليم الشرقيةالقدس 

  .السكان لكافة اشكال السلطة االسرائيليةاالسرائيلية، وغيرها القصاء اي دور للسلطة العربية، واخضاع االرض و
  

 "بلدية" ما يسمى ، تم توسيع حدودفي اسرائيل حالة التواصل والعمق الجغرافي مع المدن األخرىومن اجل خلق  

، وذلك على قاعدة األكثر مساحة 1967قبل حزيران  القدس من أراضي الضفة الغربية بحوالي ضعفي ما كانت عليه

 أمام دداً من السكان إلى جانب التدمير الكامل أينما أمكن للتجمعات الفلسطينية التي تشكل عائقامن األرض واألقل ع

، خاصة في االتجاه الغربي للمدينة كما حصل لقرى اللطرون الثالث عمواس ويالو وبيت نوبا، المذكور التواصل

 .حيث تم تدميرها بالكامل وتشريد أهلها
 

درعاً "في بناء حزام استيطاني يحيط بالقدس ليشكل  االحتالل االسرائيليبل شرع  ،الحدولم تقف األمور عند هذا 

وتمثل ذلك في سياسة مصادرة آالف الدونمات من " حدودها"كخط دفاع أول عن  "بلدية القدسما يسمى اً لواقي

" األمنية"إلى السياسة وبناء المستوطنات اإلسرائيلية عليها إضافة ، األراضي الفلسطينية  تحت ذرائع وحجج مختلفة

كان آخرها ما لحق بمحافظة القدس نتيجة إقامة جدار الضم والتوسع لحدود  على المزيد من األراضي ةسيطرالو

، حيث تم استحداث الجدار من الناحية الشمالية والمحاذية لمطار قلنديا وقرى كفر عقب وقلنديا ورافات " بلدية القدس"

مثل الرام وبيرنباال وكفر عقب والجيب، مما ) االرض والسكان(زل تجمعات بكاملها والرام وضاحية البريد حيث يع

  . يعيق تنظيم شؤون السكان ويضطرهم للهجرة خارج حدود منطقة الجدار
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تبنى الكنيست اإلسرائيلي القانون األساسي الذي قدمته  30/07/1980 وبعد ثالثة عشر عاماً من االحتالل وبتاريخ

، كنتيجة امتدت جذورها إلى األيام األولى "القدس الموحدة عاصمة إسرائيل"الحكومة اإلسرائيلية والذي ينص على أن 

  . الحتالل القدس العربية
  

بر قوانينها وتعديالتها اإلدارية ع" التاريخي"أطبقت فكي الكماشة على مشروعها  فقدوعليه ومن وجهة نظر إسرائيل  

والحاقها لها بما يشمل ذلك جميع  الشرقيةوالتي أدت في النهاية إلى فرض إسرائيل سلطتها وادارتها على القدس 

مجاالت حياة السكان الفلسطينيين، جاهدة في تشويه الواقع وفرض الحقائق على األرض من أجل تجاوز ال شرعية 

من قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات هيئة األمم المتحدة  الشرقيةاستثناء القدس اإلجراءات اإلسرائيلية و

  .ومجلس األمن الدولي
  

ترفض من األساس تغيير الواقع  1949فالقرارات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها نصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

م الثالث من هذه اإلتفاقية جميع ممارسات االحتالل من القس 53و 49لألراضي المحتلة وتحظر بموجب المادتين 

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

                                                       

  1948تجمعات القدس المدمرة عام 

يلي، هو تشريد الشعب والسيطرة على األرض، فالجزء الـذي تـم   من أبرز اآلثار التي نتجت عن اإلحتالل اإلسرائ

تم تدميره كامالً من ناحية البنية التحتية والمناطق المبنية، والسـكان فـي أغلبيـتهم     1948احتالله من القدس عام 

ـ ) القدس(الساحقة هجروا نتيجة الحرب حيث استقر جزء منهم في الشطر الشرقي من المدينة  ى وتوزع الباقون عل

آنذاك الذين تركوا أمالكهم   ينالسكان الفلسطينيعدد المحافظات الفلسطينية األخرى والدول العربية والعالم حيث يقدر 

  .دونماً) 272,735( ، كما تقدر األمالك بما يعادلنسمة )98,000(حوالي 
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  *حةعدد السكان والمساحسب  1948عام القدس التي طرد أهلها منها محافظة تجمعات  
Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by  

Population and Area* 

  

 التجمع
 تاريخ النزوح
Displaced 

Date 

 السكان عدد
Population 

 )دونم( األرض مساحة
Land Area 
(Dunum) 

Locality  

 Lifta 8,743 2,958 01/01/1948 لفتا

 Bayt Naqquba 2,979 278 01/01/1948 بيت نقوبا

 Bayt Thul 4,629 302 01/01/1948 بيت ثول

 Qaluniya 4,844 1,056 03/04/1948 قالونيا

 Al Qastal 1,446 104 03/04/1948 القسطل

 Dayr Yassin 2,857 708 09/04/1948 دير ياسين

 Nitaf 1,401 46 15/04/1948 نطاف

 Saris 10,699 650 16/04/1948 ساريس

 Jerusalem (Qatamon) 20,790 69,693 28/04/1948 )القطمون( القدس

 Bayt Mahsir 16,268 2,784 10/05/1948 بيت محسير

 Al Jura 4,158 487 11/07/1948 الجوره

 Aqqur 5,522 46 13/07/1948 عقور

 Khirbat al Lawz 4,502 522 13/07/1948 خربة اللوز

 Sataf 3,775 626 13/07/1948 صطاف

 Suba 4,102 719 13/07/1948 وباص

 Maliha 6,828 2,250 15/07/1948 المالحة

 Dayr 'Amr 3,072 12 17/07/1948 دير عمرو

 Khirbat Ism Allah 568 23 17/07/1948 خربة اسم اهللا

 Kasla 8,004 325 17/07/1948 كسال

 Artuf 403 406 18/07/1948 عرتوف

 Ayn Karum 15,029 3,689 18/07/1948 عين كارم

 Dayr Rafat 13,242 499 18/07/1948 دير رافات

 Ishwa 5,522 719 18/07/1948 اشوع

 Islin 2,159 302 18/07/1948 عسلين

 Sar'a 4,967 394 18/07/1948 صرعة

 Al Burayj 19,080 835 19/10/1948 البريج

 The Palestinian Return Center, 1998.  The *   .، لندن1948 –سجل النكبة .  1998مركز العودة الفلسطيني، * 
Palestinian Nakba – 1948, London. 
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  *عدد السكان والمساحةحسب  1948عام القدس التي طرد أهلها منها محافظة تجمعات : )تابع( 
 (Cont.): Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by 

Population and Area* 

  

 التجمع
 تاريخ النزوح
Displaced 

Date 

 السكان عدد
Population 

 )دونم( األرض مساحة
Land Area 
(Dunum) 

Locality  

 Dayr Aban 22,734 2,436 19/10/1948 دير أبان 

 Dayr Al Hawa 5,907 70 19/10/1948 دير الهوا

 Sufla 2,061 70 19/10/1948 سفلى

 Bayt 'Itab 8,757 626 21/10/1948 بيت عطاب

 Bayt Umm Al Mays 1,013 81 21/10/1948 بيت أم الميس

 Dayr Al Sheikh 6,781 255 21/10/1948 دير الشيخ

 Jarash 3,518 220 21/10/1948 جرش

 Ras Abu A'mmar 8,342 719 21/10/1948 راس أبو عمار

  Kirbat Al Tannur .. .. 21/10/1948 خربة التنور

 Kirbat Al Umur 4,163 313 21/10/1948 خربة العمور

 Al Walaja 17,708 1,914 21/10/1948 الولجة

 Allar 12,356 510 22/10/1948 عالر

 Al Qabu 3,806 302 22/10/1948 القبو

 Total 272,735 97,949  المجموع

 The Palestinian Return Center, 1998.  The *   .، لندن1948 –سجل النكبة .  1998مركز العودة الفلسطيني، * 
Palestinian Nakba – 1948, London. 
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  الثانيالفصل 

  

  الزراعة واستعماالت االراضي
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االرضية المزروعة في محافظة القدس نسبة المساحة 

 2009/2010والضفة الغربية وقطاع غزة 

  الزراعة

  االنتاج النباتي

وتشكل  ،دونماً 12,976 حوالي 2009/2010الزراعي  للعامالمزروعة في محافظة القدس  االرضية بلغت المساحة 

   .من المساحة الكلية% 3.8حوالي 

  

  اإلنتاج الحيواني

 تـم عدد األبقار التي بلغ 

افظة القدس تربيتها في مح

رأس، فيما بلغ عدد  379

 تـم رؤوس الضأن التي 

ــا  رأس،  32,543تربيته

أما عدد رؤوس المـاعز  

 26,414تربيتها  تمالتي 

راس وذلك كما هو فـي  

  .01/10/2010يوم العد 

  

  الحيازات الزراعية

ــازات   ــدد الحي ــغ ع بل

الزراعية فـي محافظـة   

أما ، حيازة 2,983القدس 

على صعيد نوع الحيازات 

قد بلغ عـدد الحيـازات   ف

حيـازة   1,768 النباتية 

% 59.3مشكلة ما نسبته 

من إجمالي الحيازات في 

، فيما بلغ الحيازات إجمالي من% 8.4 نسبته ما أي حيازة 250 عددها، أما الحيازات المختلطة فبلغ المحافظة

لك خالل العـام الزراعـي   وذ الحيازات إجمالي من% 32.3 نسبته ما أي حيازة 965 عدد الحيازات الحيوانية

2009/2010.  
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  2009/2010، سفي محافظة القد للحيازات الزراعيةالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Agricultural Holdings in                                            

Jerusalem Governorate, 2009\2010 
 

  Plant  نباتية
59.3%

  Animal  حيوانية
32.3%

  Mixed  مختلطة
8.4%

  
  

  

     2009/2010، محافظة القدسالمؤشرات الزراعية في 
Agriculture Indicators in Jerusalem Governorate, 2010\2009  

    

Area: Dunum     دونم : المساحة   

Indicator 
  اإلسناد الزمني

Time Reference 
Point 

  القيمة
Value  

  المؤشر

Number of Agriculture Holdings 2009/2010  2,983 دد الحيازات الزراعيةع  

Number of Plant Holdings  2009/2010  1,768 عدد الحيازات النباتية  

Number of Animal Holdings 2009/2010  965 عدد الحيازات الحيوانية  

Number of Mixed Holdings 2009/2010  250 عدد الحيازات المختلطة  

Cultivated Land Area in the 
Agricultural Holdings  2009/2010  12,976 

المساحة األرضية المزروعة في 

  الحيازات الزراعية

Number of Cows 01/10/2010  379 األبقار عدد  

Number of Goats 01/10/2010  26,414 الماعز عدد  

Number of Sheep 01/10/2010  32,543 الضأن عدد  
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  استعماالت األراضي

        في محافظة القدس  2011بلغت الكثافة السكانية منتصف عام و، 2كم 345بلغت مساحة محافظة القدس 

، في حين بلغت في 2كم/ فرد 693، أما في االراضي الفلسطينية فقد بلغت الكثافة السكانية فيها 2كم/فرد 1,128

  .2كم/ فرد 4,353، وفي قطاع غزة 2كم/ فرد 456الضفة الغربية 
  
  

  دسحدود أراضي تجمعات محافظة الق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2009/2010، المنطقةالمساحة و األراضي الفلسطينية حسبو محافظة القدس فيمختارة الستعماالت األراضي  مؤشرات
Selected Indicators for Land Use in Jerusalem Governorate and the Palestinian 

Territory By Area and Region, 2010\2009  
  

  شرؤالم

 األراضي
 ينيةالفلسط

Palestinian 
Territory 

 الغربية الضفة
West  
Bank 

 القدس
Jerusalem  

 قطاع
 غزة

Gaza 
Strip 

Indicator 

 Total Area (km2)  365  345  5,655  6,020  )  2كم( المساحة الكلية

نسبة المساحة االرضية 

المزروعة من المساحة 

 (%) الكلية 
15.9 15.6  3.8 20.6 

Percentage of Area of 
Agricultural Land of 
Total Area (%)  

  الكثافة السكانية

  )2مك/ درف(
693 456  1,128 4,353 Population Density 

(Capita/km2) 

 
  



  الزراعة واستعماالت االراضي -نيالثاالفصل                                                             2012كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

  

30  
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  الثالثالفصل 

  
والمصادر الطبيعية البيئة
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  المياه 

تضطر سلطة المياه الفلسطينية لشراء كميات كبيرة من المياه من شركة ميكروت االسرائيلية لتغطية احتياجات 

الذي يتم تزويد المواطن الفلسطيني وذلك ألن اسرائيل تسيطر على غالبية الموارد المائية في فلسطين، ففي الوقت 

القدس المستمدة أصال من " بلدية"من المحافظة بالمياه من خالل ما يسمى  )J1(معظم المناطق الجغرافية في منطقة 

، تقوم سلطة المياه الفلسطينية بشراء كميات المياه الالزمة للمواطنين في مواقع سكناهم التي تقع )ميكروت(شركة 

دس اضافة الى التجمعات التي يتم تزويدها مباشرة من خالل سلطة المياه تحت امتياز مصلحة مياه محافظة الق

  .الفلسطينية

  

متر مكعب من المياه لمحافظتي رام اهللا والبيرة والقدس  مليون 20.3فقد قامت سلطة المياه الفلسطينية بشراء حوالي 

مليون  J2 ( 4.6(منطقة  القدسمحافظة في حين بلغت كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي ل ،2010لعام ) J2(منطقة 

       وبلغت حصة الفرد من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي في محافظة متر مكعب من المياه لنفس العام،

  ). يوم/فرد/لترJ2 (53.0 )( منطقة القدس

  

متر  مليون 0.698 بلغتقد ف) J2(أما عن المياه المتدفقة من الينابيع في محافظة رام اهللا والبيرة والقدس منطقة 

اسباب عديدة ادت .  2009، وهي اقل من كمية المياه المتدفقة من الينابيع لنفس المحافظات عام 2010مكعب عام 

من قبل االحتالل  الينابيعالى نقصان كمية المياه المتدفقة من الينابيع اهمها قلة االمطار المتساقطة وتجفيف عدد من 

  .اإلسرائيلي

  

     المنزلي حسب  لالستخدامفي األراضي الفلسطينية ) ميكروت(شركة المياه االسرائيلية  من )1(لمياه المشتراةا كمية  

  2010- 2007 المنطقة،
Quantity of Water Purchased(1) from Israeli Water Company (Mekorot) in the 

Palestinian Territory for Domestic Use by Region, 2007-2010 
 

السنة/ 3م 1000: الوحدة  Unit: 1000 m3/Year 

 المحافظة/المنطقة
 Year   السنة

Region\ Governorate 
2007 2008 2009 2010 

Palestinian Territory 56,000.0 53,465.9 52,819.2 49,442.2  )3(الفلسطينية األراضي )3(  

West Bank (2)51,100.0 48,765.9  48,019.2 44,843.2 )3(الضفة الغربية )3(  

 Ramallah & Al-Bireh 20,300.0 18,511.3 19,006.0 18,335.0)3(والقدساهللا والبيرة  رام
and Jerusalem )3(   

 Gaza Strip 4,900.0 4,700.0 4,800.0 4,599.0 غزة قطاع

ضمن االراضي الفلسطينية  الواقعة االبارالكميات المضخوخة من  تشمل) 1(

  .شركة المياة االسرائيليةن قبل عليها م والمسيطر

(1) Includes the pumped water from the wells which are 
located in the Palestinian Territory and controlled by Israeli 
Water Company. 

تشمل الكميات المضخوخة للجانب اإلسرائيلي حسب اإلتفاقيات            (2)

  )3مليون م 2.4(
(2) includes water supplied to Israeli side as per agreement 
(2.4 Million m3). 

     إسرائيل والذي ضمتهال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس البيانات  3)(

  .1967عام 

)3(  Data does not include those parts of Jerusalem annexed by 
Israel in 1967. 
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  2010، محافظة القدس والضفة الغربيةقطاع المنزلي وعدد السكان وحصة الفرد اليومية في المياه المزودة لل كمية
Quantity of Water Supply for Domestic Sector and Population and Daily per Capita 

Share in the Jerusalem Governorate and West Bank, 2010 
  

المحافظة/المنطقة

لقطاع كمية المياه المزودة ل

 )3مليون م(المنزلي 
Quantity of Water 

Supply for Domestic 
Sector (Milion m3) 

 المياه المستهلكة
  )السنة/3مليون م( 

Water Consumed 
(Milion m3/year)  

 عدد السكان 
 2010منتصف 

Population 
Mid 2010 

من المياه حصة الفرد اليومية 

 )يوم/فرد/لتر(المستهلكة 
Daily Allocation Per 

Capita 
(liter/capita/day) 

Region\ 
Governorate 

 West Bank(1) 73.0 2,275,982 60.3 85.0 )1(الضفة الغربية

Jerusalem 53.0 144,740 2.8  4.6 )1(القدس  )1(  

عام  إسرائيلضمته  ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذيالبيانات ) 1(

1967. 

)1(  Data does not include those parts of Jerusalem annexed by Israel in 1967. 

  
  2010-2008، المحافظةفي الضفة الغربية حسب  للينابيع )1(يالتدفق السنوكمية 

Amount of the Annual Discharge )1(  Springs in the West Bank by                     
Governorate, 2008-2010 

 

 Discharge: 1000 m3/Year     نةالس/ 3م 1000: التدفق

  المحافظة/المنطقة

 Year  السنة

Region\ Governorate 
2008  2009  2010  

West Bank 26,767.0 30,630.1 25,237.8 )2(الضفة الغربية )2(  

 Jenin 354.0 176.8 152.8 جنين 

 Tubas 627.0 1,572.3 2,458.2 طوباس

 Nablus 6,136.0 4,879.8 2,382.3 نابلس

 Salfit 174.0 188.1 152.5 سلفيت

Ramallah & Al-Bireh and Jerusalem 698.0 1,875.5 2,460.7 )2(القدسورام اهللا والبيره  )2(

 Jericho & Al Aghwar 17,285.0 19,492.2 17,127.1 أريحا واالغوار

 Bethlehem & Hebron 1,493.0 2,445.4 504.2 بيت لحم والخليل

لمياه المتدفقة فقط للينابيع المراقبة من قبـل سـلطة الميـاه    كمية ا )1(

  .الفلسطينية

(1) Discharged water are for the Palestinian Water Authority 
monitored springs. 

 والـذي ضـمته  البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القـدس   )2(

 .1967عام  إسرائيل

)2(  Data does not include those parts of Jerusalem annexed 
by Israel in 1967. 
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  الطاقة الكهربائية 

مشترك مقارنة بـ  96,192في محافظة القدس ليصل إلى  2011إرتفع عدد المشتركين في خدمة الكهرباء عام 

   .2008لعام  مشتركين 83,006، و 2009مشتركاً عام 84,617، و2010مشترك في العام   89,675
  
جيجا ( 422.4 ، مقارنه مع )ساعة. جيجا واط( 427.6في محافظة القدس  2011الكهربائية عام الطاقة  استهالكغ بل

  .2008عام ) ساعة. جيجا واط( 409.2، و2009عام  )ساعة. جيجا واط( 410.2، و2010عام  )ساعة. واط

   
  2011- 2008استهالك الطاقة الكهربائية في محافظة القدس، 

Electricity Energy Consumption in Jerusalem Governorate, 2008-2011 
  

 G.w.h  watt.hour   ساعة.واط جيجا 

  استهالك الطاقة الكهربائية  السنة 
Electricity Consumption 

Year 

2008 409.2 2008 

2009  410.2 2009 

2010  422.4 2010 

2011 427.6 2011 
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  2011ظة القدس حسب التجمع، في محاف *عدد مشتركي خدمة الكهرباء
Number of Electricity Subscribers* in Jerusalem Governorate by Locality, 2011 

 

Locality عدد    Number  التجمع

Beit Hanina 6,175 حنينا  بيت 

Shu'fat Camp 3,613 شعفاط مخيم 

Shu"fat 3,348 شعفاط 

Al 'Isawiya 2,793 العيسوية   

Sheikh Jarrah 950 جراح  الشيخ 

Bab al Sahira 3,932 الساهرة باب  

At Tur & Al Swwana 6,454 والصوانة الطور 

Jerusalem (Al Quds) 6,458 بيت المقدس( القدس( 

Silwan 4,998 سلوان  

Al Thuri 1,862 الثوري 
As Sawahira Al Gharbiya, Jabal al 
Mukabbir 3,786 ل المكبر الغربية وجب السواحرة 

Beit Safafa 2,278 صفافا  بيت 

Sur Bahir 3,276 باهر صور 

Rafat 299 افَاتر 

Mikhmas 436 اسخْمم 

Qalandiya Camp 7,615 مخَيا ميقَلَنْد 

Qalandiya 122 ايقَلَنْد 

* Number of electricity subscribers in some localities 
is added to other localities subscribers. 

مع  مضافاً اليه مشتركينعدد المشتركين في بعض التجمعات * 

  تجمعات أخرى
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  2011في محافظة القدس حسب التجمع،  *عدد مشتركي خدمة الكهرباء: )تابع( 
 (Cont.): Number of Electricity Subscribers* in Jerusalem Governorate by         

Locality, 2011 
 

Locality عدد     Number التجمع 

Beit Duqqu 291 قّو بِيت د 

Jaba’ 384 عبج 

Al Judeira 399 ةريدالج  

Al Ram & Dahiyat al Bareed 8,788 امة  الرياحريدوضالب 

Beit ‘Anan 730 نَان بِيتع 

Al Jib 839 بالجِي 

Bir Nabala 2,566 اال بِيرنَب 

Beit Ijza 112 ا بِيتزإج 

Al Qubeiba 461 ةبيالقُب 

Biddu 1,074 وبِد 

An Nabi Samwil 41 وئيل النَبِيمص 

Hizma 789 مازح 

Beit Hanina al Balad 6,175 ينَا البلد بِيتنح 

Qatanna & Kharayib Umm al Lahim 980 اللحموخرائب ام  قَطَنَه 

Beit Surik 461 ورِيك بِيتس 

Beit Iksa 350 ا بِيتإكْس 

‘Anata 3,373 ناتَاع 

Al ‘Eizariya 5,676 العيزرية 

Abu Dis 3,214 ديس ابو 

As Sawahira ash Sharqiya 1,094 الشرقية السواحرة 

Total 96,192 المجموع 

* Number of electricity subscribers in some localities is 
added to other localities subscribers. 

 مضافاً اليه مشتركينعدد المشتركين في بعض التجمعات * 

  مع تجمعات أخرى
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  النفايات الصلبة

في العام  محليه بعملية جمع النفاياتال الهيئةفيها  قومفي محافظة القدس ت اًسكاني اًتجمع 44من أصل تجمعاً  31

من  اتجمع نفاياته تجمعات 8و ،متعهدين من القطاع الخاص حين يتم جمع النفايات في تجمعين من قبل في، 2010

  .أية جهة تقوم بعملية جمع النفايات الصلبة مال يوجد فيهتجمعات سكانية  3وهناك قبل جهات اخرى 

  
  2010عدد التجمعات السكانية في محافظة القدس حسب جهة ودورية ووسيلة جمع النفايات الصلبة، 

Number of Localities in Jerusalem Governorate by Doer, Periodicity and Mean of 
Solid Waste Collection, 2010 

  

The Item  عدد التجمعات  
No. of Localities 

 البيان

Doer of solid waste collection  بجمع النفايات تقومالتي  الجهة 

Local Authorrity 31 المحلية الهيئة 

Special private contractor 2 خاص متعهد 

Other 8 أخرى 

No solid waste collection service 3 جمع نفايات خدمةيوجد  ال 

Periodicity of solid waste collection   جمع النفايات دورية 

Daily 11 يوميا 

Once a week 10 األسبوعفي  مرة 

More than once a week 20 في األسبوع مرةمن  أكثر 

Mean of solid waste collection  الصلبة النفاياتجمع  وسيلة 

Special sewage vehicle 38 خاصة بالنفايات سيارة 

Other 3 اخرى 

   

، وتجمع النفايات أكثر من مرة 2010اً سكانياً في العام تجمع 11عملية جمع النفايات تتم بصورة يومية في كما أن 

وعمليات جمع النفايات  تجمعات سكانية، 10في  نفايات مرة واحدة أسبوعياوتجمع ال تجمعاً سكانياً 20أسبوعياً في 

ستخدم توفي المقابل سكانياً تجمعاً  38تتم بوسائل مختلفة، حيث تستخدم سيارة خاصة بالنفايات في عملية الجمع في 

  . وسائل اخرى لجمع النفايات تجمعات سكانية 3
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  2010في محافظة القدس حسب طريقة التخلص من النفايات من المنزل والمنطقة،  التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Solid 

Waste Disposal Method From Home and Area, 2010 
 

Disposal Method   منطقة)J2( 
Area (J2)

 )J1(منطقة 
Area (J1)

 القدس
Jerusalem 

 طريقة التخلص 

Garbage Collector 8.2 25.1 18.9 من قبل عامل النظافة 

Disposed in Close Containers 18.5 31.1 26.4  إلقائها في حاويات مغلقة 

Disposed in Open Containers 66.3 43.8 52.1 إلقائها في حاويات مفتوحة 

Disposed Randomly 2.0 - 0.8 يتم إلقائها بشكل عشوائي 

Burned In Home 4.4 - 1.6 تحرق في المسكن 

Buried in Pits 0.4 - 0.1 دفنها في حفر 

Other 0.2 - 0.1 أخرى 

Total 100 100 100 لمجموعا 
  

  

  المياه العادمة

ف صـحي فـي   تجمع يوجد فيها شبكة صـر  44تجمعا من اصل  24 للتخلص من المياة العادمة فهناكأما بالنسبة 

علما بـان هنـاك بعـض    ، تجمع تقوم بالتخلص من المياة العادمة بواسطة الحفر االمتصاصية والصماء 36المقابل 

  .  التجمعات السكانية يوجد بها اكثر من طريقة للتخلص من المياة العادمة

  
  2010عدد التجمعات السكانية في محافظة القدس حسب طريقة التخلص من المياه العادمة، 

Number of Localities in Jerusalem Governorate by Wastewater Disposal Method, 2010 
 

Disposal Method 
  عدد التجمعات 

No. of 
Localities 

  طريقة التخلص

Wastewater Network 24    مياه عادمة شبكة 

Tight Cesspits   & Cesspits 36    صماءو امتصاصية حفرة  

Note: In some localities there are more than 
one wastewater  disposal method. 

هناك بعض التجمعات السكانية يوجد فيها أكثر من طريقة للتخلص : مالحظة

  .من المياه العادمة

  

) J1(بين منطقة  2010في العام تباينت نسب اتصال االسر بشبكة الصرف الصحي العامة في محافظة القدس 

من  %50.2متصلة بشبكة الصرف الصحي، في المقابل ) J1(من أسر منطقة % 99.5حيث أن ، )J2(ومنطقة 

تستخدم الحفر ) J2(من االسر في منطقة % 49.0متصلة بشبكة الصرف الصحي، علما بان ) J2(االسر في منطقة 

  .االمتصاصية والصماء للتخلص من مياهها العادمة
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  2010، العادمةمن المياه  التخلص وطريقةمحافظة القدس حسب المنطقة التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 

and Wastewater Disposal Method, 2010 
  

  القدس  لتخلصاطريقة 
Jerusalem  

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  )J2(منطقة 
Area (J2) 

Disposal Method  

 Public Network  50.2  99.5  81.4  شبكة عامة

 Porous Cesspit  38.8 0.4  14.5  حفرة امتصاصية

 Tight Cesspit  10.2 -  3.8  حفرة صماء

 None 0.8 0.1 0.3  ال يوجد

 Total 100 100 100  المجموع

  

  المشاكل البيئية المحيطة في المسكن

 ،الغبار ،الروائح ،الضجيج(طينية في محافظة القدس لمشاكل محيطة في المسكن تعرض أكثر من ثلث االسر الفلسي

 علي التوالي )%34.5، %40.7، %41.4، %49.3(التي تتعرض لهذه المشاكل  السرلنسب ال، حيث بلغت )الدخان

من  على التوالي )%43.6، %44.5، %47.0، %57.9(، حيث أن )J2(ومنطقة ) J1(نسب بين منطقة الوتباينت 

على  )%18.9، %34.3، %31.9، %34.6(، في المقابل تعرضت لمشاكل محيطة في المسكن) J1(أسر منطقة 

  .تعرضت لمشاكل محيطة في المسكن) J2(من االسر في منطقة التوالي 
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   2010المسكن،  التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة والمشاكل البيئية المحيطة في
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 

and Environmental Problems Surrounding the Housing Unit, 2010 
 

المنطقة /المحافظة

 والمشكلة

 \Presence of Environmental Problems Governorate وجود مشاكل بيئية
Area and  
Problem ال  

No  
  نادرا

Rarely 
  أحيانا

Sometimes 
  غالبا

Mostly 
  المجموع
Total  

  Jerusalem      القدس

 Noise 100 18.9 12.4 18.0 50.7  الضجيج

 Smell 100 10.4 13.6 17.4 58.6  الروائح 

 Dust 100 11.2 11.0 18.5 59.3  الغبار

 Smoke 100 6.9 11.3 16.3 65.5  الدخان

  J1(      Area (J1)(منطقة 

 Noise 100 20.8 14.8 22.3 42.1  الضجيج

 Smell 100 8.9 15.7 22.4 53.0  الروائح 

 Dust 100 8.6 13.1 22.8 55.5  الغبار

 Smoke 100 7.9 15.5 20.2 56.4  الدخان

  J2(      Area (J2)(منطقة 

 Noise 100 15.7 8.4 10.5 65.4  الضجيج

 Smell 100 12.8 10.1 9.0 68.1  الروائح 

 Dust 100 16.0 7.2 11.1 65.7  الغبار

 Smoke  100  5.2  4.0  9.7  81.1  الدخان
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 البيئية في محيط المسكن حسب نوع المشكلة التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تتعرض للمشاكل

  2010، المنطقةو ومصدرها
Percentage Distribution of Palestinian Households Exposed to Environmental 

Problems in Jerusalem Governorate by Type of Problem, Source and Area, 2010 
 

  القدس نوع المشكلة ومصدرها
Jerusalem  

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  )J2(منطقة 
Area (J2) 

Type and Source of 
Problem  

  Noise    الضجيج 

 Traffic  68.3  57.8 60.8  حركة مرور

 Airplanes  0.8  1.1 1.0  طائرات

 Queries and Stone  6.4  - 1.8 محاجر وتقطيع أحجار
Cutting 

  Construction  7.1  12.0 10.6 أعمال بناء

  Industrial Activities  4.2  2.8 3.2 نشاطات صناعية 

 Other 13.2 26.3 22.6 أخرى

 Total 100 100 100 المجموع

   Smell    الروائح

  Wastewater  31.9  29.2 30.1 مياه عادمة 

  Dumping Site  39.1  55.7 49.9 مكب للنفايات 

 Public W.C  0.8  0.5 0.6  حمامات عامة 

 Transportation  2.2  8.1 6.1  مواصالت

 Agricultural Waste  21.2  3.8 9.9  نفايات زراعية 

  Industrial Activities  3.2  1.4 2.0 أنشطة صناعية 

 Other 1.6 1.3 1.4 أخرى

 Total 100 100 100 المجموع

  Dust    الغبار

 Unpaved Roads  66.3  36.0 47.6  طرق غير معبدة

 Queries and Stone  8.7  1.1 4.0 محاجر وتقطيع أحجار
Cutting 

  Construction  12.8  50.1 35.8 أعمال بناء

  Industrial Activities  5.7  6.7 6.3 أنشطة صناعية 

 Other 6.5 6.1 6.3 أخرى

 Total 100 100  100 المجموع
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حسب نوع البيئية في محيط المسكن  التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تتعرض للمشاكل: )تابع( 

  2010، المنطقةوالمشكلة ومصدرها 
 (Cont.): Percentage Distribution of Palestinian Households Exposed to 

Environmental Problems in Jerusalem Governorate by Type of Problem, Source and 
Area, 2010 

 

  القدس نوع المشكلة ومصدرها
Jerusalem  

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  )J2(منطقة 
Area (J2) 

Type and Source of 
Problem 

    Smoke       الدخان 

  Industrial Activities  16.0  7.5 9.1 صناعية أنشطة 

 Waste Burning  64.1  62.1 62.4 حرق للنفايات 

 Transportation  5.4  24.3 20.8  مواصالت

  Construction  5.3  5.3 5.3 أعمال بناء

 Other 9.2 0.8 2.4 أخرى

 Total 100 100 100 المجموع
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 2011 منتصف عام عدد السكان المقدر في محافظة القدس حسب التجمع،

  توزيع السكان

في  أفراد 241,809فردا، منهم  389,298حوالي  2011بلغ عدد السكان المقدر في محافظة القدس منتصف العام 

مـن مجمـوع   % 9.3، ويشكل عدد السكان في المحافظة ما نسـبته  )J2(فرد في منطقة  147,489و) J1( منطقة

  . لفلسطينيةالسكان في األراضي ا

  

  

 )2011-2007منتصف األعوام (من سكان األراضي الفلسطينية ،  حسب المنطقةالسكان المقدر  نسبة
Estimated Percent of Population by Region from the Population of Palestinian 

Territory, (Mid Years 2007-2011) 
 

  السنة
  األراضي الفلسطينية

Palestinian 
Territory 

  *الضفة الغربية

West Bank* 
 قطاع غزة

Gaza Strip  
  القدس

Jerusalem 
Year  

2007  100  62.5  37.5  9.7  2007

2008  100  62.3  37.7  9.6  2008

2009  100  62.2  37.8  9.5  2009

2010  100  62.1  37.9  9.4  2010

2011  100  61.9  38.1  9.3  2011
  * .Data include Jerusalem                                                                                           .القدس تشمل البيانات *
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  )2002-2011 االعواممنتصف (  محافظة القدس واألراضي الفلسطينية حسب المنطقة،في  باالفعدد السكان المقدر 
Estimated Population In Thousands in Jerusalem Governorate and the Palestinian 

Territory by Region (Mid Years 2002-2011) 
 

Year 

 غزة قطاع  Jerusalem                    القدس
Gaza Strip *الغربية الضفة

West 
Bank* 

 األراضي

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 المجموع السنة
Total 

منطقة 

)J2( 
Area 
(J2) 

 )J1(منطقة 
Area 
(J1) 

2002 341.1 124.5 216.6 1,182.9 2,042.3 3,225.2 2002 

2003 345.0 127.7 217.3 1,221.1 2,093.4 3,314.5 2003 

2004 349.0 129.3 219.7 1,261.0 2,146.4 3,407.4 2004 

2005 353.1 131.8 221.3 1,304.4 2,203.7 3,508.1 2005 

2006 357.4 134.4 223.0 1,349.3 2,262.7 3,612.0 2006 

2007 361.7 137.0 224.7 1,395.7 2,323.5 3,719.2 2007  

2008 368.4 139.6 228.8 1,440.3 2,385.2 3,825.5 2008  

2009 375.1 142.1 233.0 1,486.8 2,448.4 3,935.2 2009 

2010 382.0 144.7 237.3 1,535.1 2,513.3 4,048.4 2010  

2011 389.3 147.5 241.8 1,588.7 2,580.2 4,168.9 2011  
  * .Data include Jerusalem                                                                                               .القدس تشمل البيانات *

  

  

  2008-2011، المنطقة حسب المقدر في محافظة القدس واألراضي الفلسطينيةمعدل النمو السكاني 
Average of Estimated Population Growth Rate in Jerusalem Governorate and the 

Palestinian Territory by Region, 2008-2011 
 

 Region\ Governorate  2011  2010  2009  2008  المحافظة/المنطقة

  Palestinian Territory  2.99 2.89 2.88 2.87  األراضي الفلسطينية

  *West Bank  2.67 2.66 2.65  2.65  *الضفة الغربية

  Gaza Strip  3.50 3.26 3.25 3.23  قطاع غزة

  Jerusalem  1.90 1.84 1.83 1.84  القدس

  * .Data include Jerusalem                                                                                                            .القدس تشمل البيانات *
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  2011 - 2010عدد السكان المقدر في منتصف العام لمحافظة القدس حسب التجمع، 
Estimated Mid Year Population in Jerusalem Governorate by Locality, 2010- 2011 

 

 Governorate\ Area\ Locality 2011 2010 التجمع/المنطقة/المحافظة

  Jerusalem  389,298  382,041 القدس

  J1( 237,301 241,809 Area (J1)(منطقة 

  J2( 144,740 147,489 Area (J2)(منطقة 

 Rafat 2,533 2,486 رافَات

 Mikhmas 1,544 1,515 مخْماس

 Qalandiya Camp 9,422 9,247 مخَيم قَلَنْديا

 Qalandiya 1,258  1,234 قَلَنْديا

 Beit Duqqu 1,730 1,697 بِيت دقُّو

عب3,396 3,333 ج Jaba' 

 Al Judeira 2,428 2,383 الجديرة

 Ar Ram & Dahiyat al Bareed 21,722 21,317 الرام وضاحية البريد

 Beit 'Anan 4,247 4,167 بِيت عنَان

 Al Jib 4,503 4,419 الجِيب

 Bir Nabala 5,140 5,044 بِير نَباال

 Beit Ijza 745 731 بِيت إجزا

 Al Qubeiba 3,384 3,321 القُبيبة

ماللَح 387 380 خَراِئب أم Kharayib Umm al Lahim 

 Biddu 7,253 7,118 بِدو

 An Nabi Samwil 275 270 النَبِي صموئيل

 Hizma 6,691 6,566 حزما

 Beit Hanina al Balad 1,143 1,121 بِيت حنينَا البلَد

 Qatanna 6,890 6,762 هقَطَنَ

 Beit Surik 4,147 4,070 بِيت سورِيك

 Beit Iksa 2,022 1,984 بِيت إكْسا

 Anata' 12,856 12,616 عناتَا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 740 727 )تَجمع بدوي(الكَعابِنَه 

ميع3,630 3,562 الز Az Za'ayyem 

 Al 'Eizariya 18,785 18,435 العيزرِية

 Abu Dis 11,504 11,290 ابو ديس

 Arab al Jahalin'  769 755 عرب الجهالين

 As Sawahira ash Sharqiya 6,188 6,073 السواحرة الشَرقية

 Ash Sheikh Sa'd 2,080 2,041 الشَيخ سعد

  Other Localities 77 75 تجمعات أخرى
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  2007حسب المنطقة،  في محافظة القدس واألراضي الفلسطينيةالكلي معدل الخصوبة 
Total Fertility Rate in Jerusalem Governorate and the Palestinian Territory by     

Region, 2007 
 

  معدل الخصوبة الكلي  المحافظة/المنطقة
Total Fertility Rate

Region\Governorate 

  *Palestinian Territory  4.6  *األراضي الفلسطينية

   *West Bank 4.1  *الضفة الغربية

  *Jerusalem  4.0  *القدس

   Gaza Strip  5.3  قطاع غزة 
عام  إسرائيل والذي ضمتهال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس البيانات  *

1967.  

* Data does not include those parts of Jerusalem annexed by 
Israel in 1967. 

  
  
  
  
  

 العمري والنوعي للسكان التركيب
  

إلى أن نسبة األفراد الـذين تقـل    البياناتيمتاز المجتمع الفلسطيني في محافظة القدس بأنه مجتمع فتي، حيث تشير 

، حيث بلغت نسبة كل من الذكور واإلناث %38.6بلغت  2010خالل العام  سنة في محافظة القدس 15أعمارهم عن 

سـنة   60أعمـارهم   بلغتعلى التوالي، في حين بلغت نسبة األفراد الذين % 38.4و، %38.8 سنة حوالي 15دون 

  %.5.7 فأكثر
  

  

  

  2010التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة وفئات العمر، 
Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Area 

and Age Groups, 2010 
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  2010التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس وفئات العمر، 
Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Area, 

Sex and Age Groups, 2010 
 

Age 
Groups 

 )J2(منطقة 
Area (J2) 

 )J1(منطقة 
Area (J1) 

 القدس
Jerusalem   

فئات العمر
 إناث

Females
 ذكور

Males  

كال الجنسين
Both 

Sexes 

  إناث
Females

 ذكور
Males 

كال الجنسين
Both 

Sexes 

 إناث
Females

 ذكور
Males  

كال الجنسين
Both 

Sexes 
14 -0 37.8 38.3  38.1 38.8 39.1 38.9 38.4 38.8 38.6 0-14  

29 -15 27.7 28.0  27.7 27.7 26.6 27.2 27.7 27.1 27.4 15-29  

44 -30 17.8 17.9    17.9 18.8 19.0 18.9 18.4 18.6 18.5 30-44  

59 -45 10.2 10.2  10.2 9.3 9.9 9.6 9.6 10.0 9.8 45-59  

60+ 6.5 5.6  6.1 5.4 5.4 5.4 5.9 5.5 5.7 60+  

Total 100 100  100 100 100 100 100 100 100 المجموع  

  
  ) 2011منتصف العام ( عدد السكان المقدر في األراضي الفلسطينية حسب الجنس والمنطقة، 

Estimated Population in the Palestinian Territory by Sex and Region, (Mid 2011) 
 

  كال الجنسين  المحافظة/المنطقة
Both Sexes 

Sex        لجنسا  
Region\ Governorate ذكور  

Males  
ناثإ  

Females  

  Palestinian Territory 2,052,078 2,116,782 4,168,860  األراضي الفلسطينية 

 *West Bank 1,269,934 1,310,234  2,580,168   *الضفة الغربية

  Gaza Strip 782,144 806,548 1,588,692  قطاع غزة 

   Jerusalem 191,282 198,016  389,298  القدس 

 J1( 241,809 123,087 118,722 Area (J1)(منطقة 

 J2( 147,489 74,929 72,560 Area (J2)(منطقة 
  * .Data include Jerusalem                                                                                                             .القدس تشمل البيانات *

  

ذكر لكل مائة أنثى وتتساوى مع النسبة في كـل   103.5في محافظة القدس  2011تصف العام بلغت نسبة الجنس من

ذكر لكل مائـة أنثـى    103.2نسبة الجنس في األراضي الفلسطينية  بلغت، في حين )J2(ومنطقة ) J1(من منطقة 

  .وبنفس النسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
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  2010، ونوع التجمعن في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيي
Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Area, 

Sex and Type of Locality, 2010   
  

Governorate\Area and Sex 
Type of Locality نوع التجمع 

 موعالمج  الجنسو المنطقة/المحافظة
Total 

 مخيم
Camp 

 ريف
Rural 

 حضر
Urban 

Jerusalem  100 7.8 11.5 80.7 القدس 

Males 100 8.0 11.4 80.6 ذكور 

Females 100 7.5 11.7 80.8 إناث 

Area (J1) 100 9.1 - 90.9  منطقة)J1( 

Males 100 9.4 - 90.6 ذكور 

Females 100 8.8 - 91.2 إناث 

Area (J2) 100 5.5 30.5 64.0  منطقة)J2( 

Males 100 5.9 30.1 64.0 ذكور 

Females 100 5.2 30.9 63.9 إناث 

  

عـام   من مجموع السكان الفلسطينيين فـي المحافظـة  % 33.2نسبة الالجئين الفلسطينيين في محافظة القدس بلغت 

  .)J2(منطقة في % 44.4مقابل  )J1(منطقة في % 26.3حيث بلغت هذه النسبة  ،2010

  
  2010وحالة اللجوء،  يع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنسالتوز

Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate  by Area, 
Sex and Refugee Status, 2010   

  

Governorate\Area 
and Sex 

Refugee Status المنطقة/افظةالمح حالة اللجوء 

الجنسو  المجموع 
Total 

 غير الجئ
Non-Refugee 

 الجئ
Refugee 

Jerusalem  100 66.8 33.2 القدس 

Males 100 66.6 33.4 ذكور 

Females 100 67.1 32.9 إناث 

Area (J1) 100 73.7 26.3  منطقة)J1( 

Males 100 73.7 26.3 ذكور 

Females 100 73.7 26.3 إناث 

Area (J2) 100 55.6 44.4  منطقة)J2( 

Males 100 55.0 45.0 ذكور 

Females 100 56.3 43.7 إناث 
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   2010وفئات العمر،  التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب نوع التجمع والجنس
Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Type 

of Locality, Sex and Age Groups, 2010 
  

Governorate\Type of 
Locality and Sex 

 المجموع
Total 

Age Groups   نوع التجمع والجنس/المحافظة فئات العمر
60+ 45 -59 30 -44 15 -29 0 -14 

Jerusalem   100 5.7 9.8 18.5 27.4 38.6 القدس 

Males 100 5.5 10.0 18.6 27.1 38.8 ذكور 

Females 100 5.9 9.6 18.4 27.7 38.4 إناث 

                 Urban 100 5.8 10.1 18.9 27.6 37.6 حضر  

Males 100 5.7 10.4 18.8 27.4 37.7 ذكور 

Females 100 5.9 9.8 18.9 27.8 37.6 إناث 

                 Rural 100 6.5 9.9 16.9 29.3 37.4 ريف  

Males 100 5.6 9.5 18.5 30.4  36.0 ذكور 

Females 100 7.4 10.3 15.3 28.2 38.8 إناث 

                 Camp 100 3.1 7.1 17.0 22.1 50.7 مخيم  

Males 100 3.1 7.1 16.3 19.7 53.8 ذكور 

Females 100 3.1 7.1 17.7 25.0  47.1 إناث 
            

  

                                                                                                   

  األسرة 

تشكل األسر النووية ما نسبته  ،من ناحية أخرى  .2010أفراد عام  4.7بلغ متوسط حجم األسرة في محافظة القدس 

  .2010عام  من مجموع األسر الخاصة في محافظة القدس% 83.1
 
  2010ة القدس حسب حجم األسرة، التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظ

Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 
Household Size, 2010 

 

  القيمة  األسرةحجم 
Value 

Household Size  

1  7.4 1  

2  14.7 2  

3  13.6 3  

4  15.7 4  

5+  48.6 +5 

  Total 100  المجموع

 Average of Household Size 4.7  األسرةحجم  متوسط

 



  السكان -الرابع الفصل                                                                                 2012ي السنوي كتاب القدس اإلحصائ
  

  54

  2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب جنس رب األسرة وحجم األسرة، 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Sex 

of Head of Household and Household Size, 2010  
 

  ةاألسرحجم 
                    Jerusalem القدس

Household Size  ذكور 
Males 

 إناث
Females 

1 3.0 35.5 1 

2 12.6 27.5 2 

3 13.7 13.0 3 

4 17.0 7.9 4 

5+  53.7 16.1 +5  

 Total 100 100 المجموع

 Average of Household Size 2.6 5.0  األسرةحجم  متوسط

  
  

  

  2010األسرة، ي محافظة القدس حسب المنطقة ونوع فلسطينية فالتوزيع النسبي لألسر ال
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 

and Type of Household, 2010 
 

  القدس نوع األسرة 
Jerusalem   

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  )J2(منطقة 
Area (J2) 

Type of  Household 

  One Person Household 3.6 9.7 7.5 أسرة من فرد واحد 

  Nuclear Household 86.7 81.1 83.1 أسرة نووية 

  Extended Household 9.7 9.0 9.2 أسرة ممتدة 

  Composite Household 0.0 0.2 0.2 أسرة مركبة 

  Total 100 100  100 المجموع 
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  الفصل الخامس

  
االحصاءات الحيوية
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  :المواليد األحياء والوفيات

  -فقط الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينيةلحملة الهوية ا –في محافظة القدس  المسجلين حياءاألبلغ عدد المواليد 

بلغ عدد الوفيـات  ، بينما 3,107، 3,290 ،3,224، 3,385وعلى التوالي  2011، 2010، 2009، 2008لالعوام 

  . ، حالة وفاة على التوالي258، 266، 268، 277لنفس االعوام  ةالمسجل

  
  2011-2008، حافظة القدس حسب الجنسين في الضفة الغربية ومالمسجل االحياءالمواليد عدد 

Number of Registered Live Births in West Bank and Jerusalem                   
Governorate, 2008-2011 

  

Region\Governorate 
and Sex 

Year    المحافظة والجنس/المنطقة   السنة
2011  2010 2009 2008 

West Bank الضفة الغربية 
Both Sexes  64,519 69,809 68,579   كال الجنسين  70,515

Males 33,085 35,971 34,968   ذكور 36,030

Females  31,434 33,838 33,611   اناث 34,485
Jerusalem  القدس  

Both Sexes  3,107 3,290 3,224   كال الجنسين  3,385
Males 1,599 1,670 1,715   ذكور 1,731
Females  1,508 1,620 1,509   اناث 1,654

  

  

  2011-2008، ين في محافظة القدس حسب شهر الوالدةالمسجل االحياء المواليدعدد 
Number of Registered Live Births in Jerusalem Governorate by Month of               

Birth, 2008-2011 
 

 Year Month of Birth السنة  شهر الوالدة
2008 2009 2010 2011 

 January 290 269 261 294 كانون ثاني
 February 246 229 228 263  شباط
 March 255 277 258 247 اذار
 April 269 264 249 279 نيسان
 May 257 304 297 318 ايار

 June 274 300 251 294 حزيران
 July 273 292 285 304 تموز
 August 298 309 292 283 آب

 September 247 268 278 285 ايلول
 October 243 267 308 298 تشرين اول
 November 237 271 263 256 تشرين ثاني
 December 218 240 254 264 كانون اول

 Total 3,107 3,290 3,224 3,385 المجموع
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  2011- 2008، الجنسفي الضفة الغربية ومحافظة القدس حسب  المسجلة الوفياتعدد 

Number of Registered Deaths in West Bank and Jerusalem Governorate by            
Sex, 2008-2011 

  

  سنة الوفاة
   Jerusalem                            القدس   West Bankية                الضفة الغرب

Year Of 
Dead  ذكور  

Male  
اناث 
Female 

كال الجنسين 
Both Sex 

  ذكور
Male  

اناث 
Female 

كال الجنسين 
Both Sex 

2008 3,360 2,824 6,184 159 118 277 2008 

2009 3,371 2,870 6,241 165 103 268 2009 

2010 3,343 2,866 6,209 145 121 266 2010 

2011 3,393 3,005 6,398 146 112 258 2011 

  
 
 

  2011-2008، عدد الوفيات المسجلة في محافظة القدس حسب سنة وشهر الوفاة
Number of Registered Deaths in Jerusalem Governorate by Month and                          

 Year, 2008-2011 
 

 Year Month of Death السنة  الوفاةشهر 
2008 2009 2010 2011 

 January 21 26 27 31 كانون ثاني
 February 21 18 18 20 شباط
 March 39 25 31 21 اذار
 April 14 18 16 21 نيسان
 May 24 20 14 24 ايار

 June 21 13 17 15 حزيران

 July 23 21 30 27 تموز

 August 18 22 19 27 آب

 September 18 23 21 24 ايلول
 October 14 28 22 21 تشرين اول
 November 21 22 25 20 تشرين ثاني
 December 24 30 28 26 كانون اول
 Total 258 266 268 277 المجموع

  
  

  الزواج والطالق
  

عقداً،  36,284ألراضي الفلسطينية افي  2011بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية عام 

عقود الزواج مجمل من % 3.9 عقداً أي ما نسبته1,397  في محافظة القدس حيث سجلت المحاكم الشرعية والكنسية

  .األراضي الفلسطينيةالمسجلة في 
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  يةاألراضي الفلسطينسنة لإلناث في  )19-15(للفئة العمرية  2011عام وقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة 

زواج ـعدد عقود الأما  .في األراضي الفلسطينية الزواج ودعقمجمل من  %45.0 أي ما نسبته، عقداً 16,323

 ودعقمجمل  %48.6ا نسبته ـعقداً، أي م 679فقد بلغ  في محافظة القدسلنفس الفئة العمرية  2011لإلناث عام 

   .في محافظة القدس 2011عام ل الزواج
  

أي مـا   .عقـدا  2,694 األراضي الفلسطينيةسنة للذكور في  )19-15(سجلة للفئة العمرية وبلغت عقود الزواج الم

 عقداً 47حيث سجل في محافظة القدس  ،2011في األراضي الفلسطينية لعام  مجمل عقود الزواجمن % 7.4نسبته 

  .ظةعقود الزواج المسجلة في المحاف مجملمن % 3.4، أي ما نسبته للذكور لنفس الفئة العمرية

  

توزعـت علـى النحـو     2010في محافظة القدس عام ) سنة فأكثر 12(أظهرت النتائج أن الحالة الزواجية لألفراد 

في حين بلغت نسبة األفراد المتزوجين بواقـع  .  لإلناث% 39.1للذكور مقابل % 43.3لم يتزوج أبداً، بواقع : التالي

  .لإلناث% 51.2للذكور مقابل % 52.6
  

   2011- 2008 سجلة في المحاكم الشرعية والكنسية في محافظة القدس حسب فئات عمر الزوج والزوجةعقود الزواج الم
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Jerusalem Governorate by 

Age Groups of Groom and Bride, 2008-2011 
  

  فئات عمر الزوج
Age Groups of 

Groom  

Total                          المجموعAge Groups of Bride وجةفئات عمر الز

14-1019-1524-2029-2534-3039-35+40 2011 2010 2009 2008 

19-15 3 39 5 0 0 0 0 47 77152 150

24-20 6 378 166 9 1 0 2 562 7181,125 1,184

29-25 4 216 215 50 5 0 0 490 6941,118 1,066

34-30 0 42 74 40 7 2 0 165 201298 302

39-35 0 4 13 16 12 1 1 47 7378 93

+40 0 0 7 8 31 15 25 86 81136 132

  المجموع
Total 

2011  13 679 480 123 56 18 28 1,397   

2010  31 974 576 163 47 30 23  1,844   

2009 43 1,588 876 237 90 44 29   2,907  

2008 51 1,597 874 235 94 46 30    2,927 
  
  



  االحصاءات الحيوية - الخامسالفصل                                                                     2012وي كتاب القدس اإلحصائي السن

  60

  

  2010المنطقة، في محافظة القدس حسب الحالة الزواجية والجنس و) سنة فأكثر 12( لألفراد الفلسطينيينالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Palestinians (12 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Marital Status, Sex and Area, 2010 
  

Marital Status and Sex  منطقة)J2( 
Area (J2) 

 )J1(منطقة 
Area (J1)

 القدس
Jerusalem  

 والجنس ةالحالة الزواجي

Never Married Males 46.0 41.7 43.3 لم يتزوج أبداً ذكور 

Females 40.5 38.2 39.1 إناث 
Legally Married Males 1.6 1.4 1.5 عقد قران ألول مرة ذكور 

Females 2.1 1.2 1.5 إناث 
Married Males 50.9 53.6 52.6 متزوج ذكور  

Females 49.6 52.1 51.2 إناث 
Divorced Males 0.6 1.3 1.0 مطلق ذكور 

Females 1.5 2.4 2.0 إناث 
Widowed Males 0.9 1.7 1.4 أرمل ذكور 

Females 6.1 5.7 5.9 إناث 
Separated Males - 0.3 0.2 منفصل ذكور 

Females 0.2 0.4 0.3 إناث 
Total Males 100 100 100 المجموع ذكور 

Females 100 100 100 إناث 

  

  

 محافظةواقعة، حيث سجلت  6,155 ت، فقد بلغ2011 لعام األراضي الفلسطينيةطالق المسجلة في أما وقوعات ال

  . األراضي الفلسطينيةوقوعات الطالق المسجلة في  مجمل من% 7.2أي ما نسبته  ةواقع 445القدس 

  

واقعة  206فلسطينية األراضي الفي سنة  )19-15(وقد بلغ عدد وقوعات الطالق المسجلة للذكور في الفئة العمرية  

طالق لنفس الفئة العمرية في محكمة واقعة  12 وقد سجلت. الطالق توقوعا مجمل من% 3.3 طالق، أي ما نسبته

  . المحافظةوقوعات الطالق المسجلة في  مجمل من% 2.7القدس أي ما نسبته 

  

 1,625األراضي الفلسطينية ي سنة فقد بلغت ف )19-15(أما عدد وقوعات الطالق لإلناث في الفئة العمرية من  

في محافظة سجلت و، األراضي الفلسطينية وقوعات الطالق المسجلة في مجمل من % 26.4واقعة أي ما نسبته 

 .في المحافظةوقوعات الطالق مجمل  من% 31.2واقعة طالق لنفس الفئة العمرية أي ما نسبته  139 القدس
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  2011- 2008والمطلقة،  عمر المطلقفئات القدس حسب  محافظةفي الطالق المسجلة في المحاكم الشرعية  وقوعات
Registered Divorces in Shariah Courts in Jerusalem Governorate by Age Groups of 

Divorcee, 2008-2011 
 

  فئات عمر المطلق
Age Groups of 

Divorces  

 المجموعAge Groups of Divorcee   فئات عمر المطلقة
Total 

14-1019-1524-2029-2534-3039-35+40 2011 2010 2009 2008 

19-15 0 9 2 1 0 0 0 12 10 19 15 

24-20 0 71 40 1 1 0 1 114 67 145 116 

29-25 1 48 78 18 3 0 0 148 95 189 151 

34-30 0 8 26 23 11 0 1 69 50 85 75 

39-35 0 2 12 16 14 2 1 47 30 43 31 

+40 0 1 4 8 14 12 16 55 64 66 50 

  المجموع
Total 

2011  1 139 162 67 43 14 19 445    

2010  1 90 103 42 38 17 25  316   

2009 - 216 173 68 41 21 28   547  

2008 2 165 147 49 34 17 24    438 

  

  

 2011-2004 مختارة، في األراضي الفلسطينية ومحافظاتالمسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية  الزواج عقود
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in the Palestinian Territory and 

Selected Governorates, 2004-2011 
 

 المحافظة
Year                                                                    السنة 

Governorate 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

األراضي 

 الفلسطينية
27,634 28,876 28,233 32,685  35,77738,31637,22836,284Palestinian Territory 

 2,8222,7143,0172,803Nablus 2,707 2,194 2,365 2,307 نابلس

 2,9452,9272,9071,8441,397Jerusalem 2,554 2,511 2,435 القدس

 4,9214,9815,5006,022Hebron 4,806 4,220 4,022 3,852 الخليل

  5,8036,5076,3806,115Gaza 5,097 4,446 4,592 4,582 غزة
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  2011-2004محافظات مختارة، والمسجلة في األراضي الفلسطينية  الطالق وقوعات

         Registered Divorces in the Palestinian Territory and Selected              
Governorates, 2004-2011   

 المحافظة
Year                                       السنة                                                

Governorate 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

األراضي 

 الفلسطينية
3,961  4,211 3,756 4,043 5,009 5,761 6,150 6,155 Palestinian Territory 

 Nablus 558 624 470  433 375 302 412 331 نابلس

 Jerusalem 445  316 547 438 333  291 316 272 القدس

 Hebron 658 628 533 506 429  441 417 433 الخليل

 Gaza 1,038983 915 833 644  579 701 680 غزة
 

  

  العمر الوسيط عند عقد القران ألول مرة

 سنة 20.0 سنة مقابل 24.6للذكور  2011لعام األراضي الفلسطينية بلغ العمر الوسيط عند عقد القران ألول مرة في 

 سـنة،  25.0في محافظات القدس ونابلس والخليـل  للذكور بلغ العمر الوسيط عند عقد القران ألول مرة  ولإلناث، 

سنة على التوالي، وبلغ العمر الوسيط عند عقد القران ألول مرة لإلناث في تلـك المحافظـات    24.3وسنة،  26.0و

  . سنة على التوالي 19.6وسنة،  20.5وسنة،  19.8
 

  2011سيط عند عقد القران ألول مرة في محافظات مختارة، العمر الو
Median Age at the First Legal Marriage by Selected Governorates, 2011 
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  الخدمات الصحية

التي تشرف عليها منظمات غير حكومية،  2010للعام  مرآزا 40 في محافظة القدس بلغ عدد مراكز الرعاية األولية

 ،2011سريرا في العام  674بسعة  عاملة مستشفيات 8 في حين كان هناك ،ية ووزارة الصحةووكالة الغوث الدول

  . 2010سريرا لعام  649مستشفيات عاملة بسعة  8مقارنة بـ 
  

مريضاً، وبلـغ    31,833مستشفيات القدس بلغ عدد االخراجات في فقد  2010العام  بالنسبة لفعاليات المستثفيات في

كما بلغ عدد   %.72.4يوماً، بينما بلغ معدل اشغال األسرة   171,471عدد األيام التمريضية في نفس المستشفيات 

وبلغ عدد المرضى الذين زاروا العيـادات الخارجيـة لهـذه    .  عملية جراحية 19,109ات الجراحية المنجزة العملي

  .مريضاً  221,985المستشفيات 
  

صيدالنياً،  387في محافظة القدس  2011الصيادلة للعام بلغ عدد فقد  وبخصوص الكوادر الطبية في محافظة القدس

المسجلين لـدى نقابـة   ) الطب العام واالختصاص(ناث، وبلغ عدد األطباء من اال   204ومن الذكور    183منهم 

من االناث، أمـا عـدد أطبـاء     171من الذكور و 393طبيباً، منهم   564في محافظة القدس  2011األطباء للعام 

وبلـغ عـدد الممرضـين    .  مـن االنـاث   115من الذكور و 234طبيباً، منهم  349بلغ  2011األسنان في العام 

  .2011من االناث في العام  569من الذكور و 358منهم  927لممرضات وا
  

  2011-2007مستشفيات محافظة القدس،  في االسرةعدد 
Number of Beds in Jerusalem Governorate Hospitals, 2007-2011 

 

  عدد المستشفيات  السنة
Number of Hospitals 

  االسرة عدد
Number of Beds  

Year 

2007  8 5472007  

2008  8 5722008  

2009  8 5772009  

2010  8 6492010  

2011  8 6742001  
  

  2010-2007في محافظة القدس حسب النشاط،  المستشفيات فعاليات
Activities in Jerusalem Governorate Hospitals by  Activity, 2007-2010 

 

  البيان
 Year Itemالسنة

 2007 2008 2009 2010 

 29,26629,23832,34632,597Admissions خاالتاإلد

 29,09129,09631,56431,833Discharges االخراجات

 136,606135,265145,745171,471Hospitalization Days التمريضية األيام

 4.74.64.65.4Mean of Duration اإلقامة معدل

 68.464.869.272.4Bed Occupancy Rate اشغال األسرة معدل

 15,37513,98317,23419,109Surgeries الجراحية العمليات
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 2010-2009فعاليات المستشفيات في محافظة القدس، 
Activities in Jerusalem Governorate Hospitals, 2009- 2010 
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 األطباء والممرضون

طبيباً، بينما بلغ عدد أطبـاء    117باء العامين العاملين في مستشفيات محافظة القدس بلغ عدد األط  2010في العام 

  .ة وقابلة/ممرضاً 660ات والقابالت فقد بلغ /أما عدد الممرضين.  طبيبا 161االختصاص 
  

  2010-2006المهنة،  القدس حسب محافظة في بعض المهن الطبية في مستشفيات العاملةالقوى 
Manpower in Certain Medical Professions in Jerusalem Governorate Hospitals by 

Profession, 2006 –2010 
 

 المهنة
 Year السنة 

Profession  
2006 2007  2008  2009  2010  

 General Physician 948995100117 عام طبيب

 Specialist Physician 166137132162161 أخصائي طبيب

 Pharmacist 7981012 صيدلي

 Nurses & Midwives 473513560600660 وقابالت ممرضون

 Lab. Tech 3536475750  مختبر فني

 .X-Ray  Tech 2022251323 أشعة فني

 Total 7958068679421,023  المجموع
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  الصحة العامة

كان هناك تفاوت كبير حسـب  ، حيث %94.8لقدس في محافظة ا 2010عام نسبة المشمولين بالتأمين الصحي بلغت 

فـي منطقـة   % 599.مقابل % 87.0 بلغت نسبتهم) J2(المنطقة في نسبة المشمولين بالتأمين الصحي ففي المنطقة 

(J1)  . (األعلى في منطقة ) كوبات حوليم(وقد سـجلت نسبة المؤمنين في محافظة القدس بالتأمين اإلسـرائيليJ1( 

فقد بلغـت   J1)(، أما نسبة المؤمنين بالتأمين الحكـومي في منطقة )J2(في منطقة % 9.8ابل مق% 98.6إذ بلغت 

  .J2)(في منطقة % 65.6مقابل % 0.4

  
  2010، الخلفية نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص

Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate by Type of Health Insurance 
and Selected Background Characteristics, 2010 

 

الخصائص 

 الخلفية

Health Insurance Type نوع التأمين الصحي
بدون تأمين 

صحي 
Without 
Health 

Insurance

Background 
Characteristics *حكومي

Governmental*
  *عسكري

Military*
 وكالة 

UNRWA

إسرائيلي 

)وبات حوليمك(
Copat 

Holim/Sick 
Funds 

 خاص
Private 

Area       المنطقة

  Jerusalem 0.129.965.01.35.2 25.1 القدس 

J1 0.4 -22.398.60.60.5 Area J1منطقة 

J2 65.6 0.342.39.82.413.0 Area J2منطقة 

 Sex   الجنس 

Males 0.130.664.81.45.6 25.0 ذكور 

 Females 0.129.265.11.24.9 25.2 إناث 

 Type of Locality   نوع التجمع 

 Urban 0.123.372.41.14.7 20.3 حضر 

 Rural 0.350.37.42.412.3 68.8 ريف 

 Camps 67.773.31.60.4- 10.3 مخيمات

 Refugee Status   حالة اللجوء

 Refugee 89.152.31.40.6- 35.1 الجئ 

 Non-Refugee 0.10.571.31.27.5 20.2 غير الجئ

Means Palestinian National Authority *     تعني السلطة الوطنية الفلسطينية                              * 

  

أمراض السكري وضغط الـدم  المصابين ب 2010في العام في محافظة القدس سنة فأكثر  18 بلغت نسبة الفلسطينيين

  .من مجموع السكان على التوالي% 5.3و% 5.4ويتلقون عالجاً  
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  الصعوبات

يليهـا صـعوبة فـي    % 4.8الذين يعانون صعوبة في النظر  2010عام في محافظة القدس  نبلغت نسبة الفلسطينيي

اب صعوبة النظر في محافظة ومن أسب%.  0.8والتواصل  %1.0الفهم واإلدراك و، %2.9السمع و، %3.5الحركة 

أما صعوبة السمع من أسبابها كبر السن بنسـبة  % 36.4يليه كبر السن بنسبة % 47.8القدس فكانت مرضي بنسبة 

  .%25.7يليها السبب المرضي بنسبة % 54.7
  

   2010 الصعوبة، ة القدس حسب المنطقة ونوع نسبة األفراد الذين لديهم صعوبات في محافظ
Percentage of Individuals Who Have Difficulties in Jerusalem Governorate by Area 

and Type of Difficulty, 2010 
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  2010 الصعوبة،  نسبة األفراد الذين لديهم صعوبات في محافظة القدس حسب المنطقة ونوع
  Percentage of Individuals Who Have Difficulties in Jerusalem Governorate by Area 

and Type of Difficulty, 2010 
  

Type of 
Difficulty 

  J2)(منطقة 
Area (J2) 

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  القدس
Jerusalem  

نوع الصعوبة
 إناث

Females
 ذكور

Males 

كال 

الجنسين
Both 

Sexes

 إناث
Females

 ذكور
Males  

كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ثإنا
Females

 ذكور
Males 

كال 

الجنسين
Both 

Sexes
Seeing 4.8 3.7 4.3 4.4 5.9 5.2 4.5 5.1   النظر 4.8

Hearing 2.9 2.4 2.6 3.0 3.2 3.1 3.0 2.9   السمع 2.9

Movement 2.1 1.8 2.0 4.5 4.3 4.4 3.7 3.4   الحركة 3.5
Understanding 
and Awareness 0.8 0.8 0.8 1.0 1.4 1.2 0.9 1.2 الفهم واإلدراك 1.0

Communication 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8   التواصل 0.8
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         في محافظة القدس حسب سبب الصعوبة التي يعاني منها الفرد اتالتوزيع النسبي لألفراد الذين  لديهم صعوب

 2010والمنطقة، 
Percentage Distribution of Individuals Who Have Difficulties in Jerusalem 

Governorate by Cause of Difficulty and Area, 2010 
 

Cause of 
Difficulty  

  **التواصل
Communication**

  الفهم واإلدراك
Understanding 
and Awareness

  الحركة
Movement

  السمع
Hearing

  النظر
Seeing

 سبب الصعوبة

Jerusalem            القدس  

Congenital 23.6 19.8 4.8 12.6  خلقي 6.9
Conditions 
related to 
childbirth

18.2 15.6 6.8 1.9 2.0 
ظروف متعلقة 

  بالوالدة

Illness 29.0 29.8 30.0 25.7  مرضي 47.8
Physical and 
psychological 
abuse

- 2.4 0.2 0.3 - 
سوء المعاملة 

  الجسدية والنفسية

Aging 20.3 28.9 46.7 54.7   السنكبر  36.4

Injury/ Accident* 5.8 3.2 10.9 4.8   *حادث/ إصابة 4.6

Israeli measures 2.5 - 0.6 -  إجراءات إسرائيلية 1.1

War - - - -   حرب -

Other 0.6 0.3 - -   أخرى 1.2

Total 100 100 100 100   المجموع 100

Area (J1)  )J1(منطقة  

Congenital 13.9 9.7 4.2 7.2  خلقي 3.7

Conditions related 
to childbirth 25.0 19.7 7.9 2.9 1.1 

ظروف متعلقة 

  بالوالدة

Illness 20.0 23.8 21.7 17.6  مرضي 40.2
Physical and 
psychological 
abuse

- 3.3 - 0.5 - 
سوء المعاملة الجسدية 

  والنفسية

Aging 28.7 38.5 55.0 69.9   كبر السن 47.4

Injury/ Accident* 7.7 4.5 10.6 1.9   *حادث/ إصابة 4.5

Israeli measures 3.8 - 0.6 -  إجراءات إسرائيلية 1.6

War - - - -   حرب -

Other 0.9 0.5 - -   أخرى 1.5

Total 100 100 100 100   المجموع 100
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بب الصعوبة التي يعاني منها حسب س  J2)(في محافظة القدس منطقة لنسبي لألفراد الذين  لديهم صعوباتالتوزيع ا): تابع(

  2010الفرد والمنطقة، 
 (Cont.): Percentage Distribution of Individuals Who Have Difficulties in Jerusalem 

Governorate Area(J2) by Cause of Difficulty and Area, 2010 
  

Cause of 
Difficulty  

  **التواصل
Communication** 

  الفهم واإلدراك
Understanding 
and Awareness 

  الحركة
Movement

  السمع
Hearing

  النظر
Seeing

 سبب الصعوبة

Area (J2)  )J2(منطقة   

Congenital 42.0 45.6 6.7 22.9  خلقي 13.3
Conditions 
related to 
childbirth

5.4 5.0 3.1 - 3.8 
ظروف متعلقة 

  بالوالدة

Illness 45.9 45.3 58.3 41.4  مرضي 62.9
Physical and 
psychological 
abuse

- - 1.1 - - 
سوء المعاملة 

  الجسدية والنفسية

Aging 4.4 4.1 18.5 25.5   كبر السن 14.3
Injury/ 
Accident* 2.3 - 12.3 10.2   *حادث/ إصابة 4.8

Israeli 
measures - - - -  إجراءات إسرائيلية -

War - - - -   حرب -

Other - - - -   أخرى 0.9

Total 100 100 100 100   المجموع 100

* Include Work injury, Traffic accident, Another type of 
accident.   .تشمل إصابة عمل، حادث سير، حادث من نوع آخر *  

* *High Variance for this Indicator.   .التباين مرتفع في هذا المؤشر **  

  

  صحة األم

، وتفاوتت )مرة واحدة على األقل( تلقين رعـاية أثنـاء الحمل 2010عام  ي محافظة القدسمن األمهات ف% 97.8

وفيما يتعلق بمكـان   . على التوالي% 98.3و% 99.2، حيث بلـغت )J2(و )J1(النسبة بشكل طفيف بين منطقتي 

 ،تشـفى حكـومي  فـي مس % 13.6ومن النساء تلقين الرعاية في عيادة طبيب خاص، % 14.9 فهناكتلقي الرعاية 

 المخـتص أن الطبيـب  و.  تابعة لمنظمات غير حكوميـة  ةصحي زفي مراك% 1.6في مستشفى خاص، و% 8.1و

  .منهن الرعاية على يد ممرضة وقابلة% 12.0من النساء الحوامل، فيما تلقت % 88.0أشـرف على رعاية 

  

  صحة الطفل

        ، %87.9ظة القدس الـذين تلقـوا مطعـوم السـل     شهراً في محاف )23-12(في الفئة العمرية  لبلغت نسبة األطفا

تلقوا الجرعة الثالثة من مطعوم الشلل وذلـك للعـام   % 57.9تلقوا الجرعة الثالثة من مطعوم الثالثي، و% 88.7و

2010 . 
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قد رضعوا رضاعة طبيعية حسـب  من األطفال دون الخامسة  % 93.9وعن الرضاعة الطبيعية أفادت البيانات أن 

أما متوسط الرضاعة الطبيعية فكان .  J2 (94.0%(المنطقة و% J1 93.5)( ة، وبلغت في المنطق2010العام  بيانات

   .شهراً في محافظة القدس 13
  

% 2.6إلـى ان   2010تشير بيانات عام ، وفيما يخص الحالة التغذوية لألطفال دون سن الخامسة في محافظة القدس

  .يعانون من الهزال% 3.1و، يعانون من قصر القامة% 14.0 ،من االطفال يعانون من نقص في الوزن
  

  تنظيم األسرة

 المتزوجات واستخدمن وسيلة منع حمـل فـي محافظـة القـدس      سنة 49-15بلغت نسبة النساء اللواتي أعمارهن 
   .2010في العام % 53.3

  

  2010 -2006 القدس حسب العيادة، محافظة الخارجية في مستشفيات العيادات مرضى 
Outpatient Clinics in Jerusalem Governorate Hospitals by Clinic, 2006-2010  

  

 الخارجية العيادات مرضى العيادة
Outpatient Clinics 

Clinic 

 Emergency 31,335 الطوارئ

 Pediatric 8,841 األطفال

 Gastroenterology 290 الهضمي الجهاز

 Internal Medicine 11,458 الباطنية األمراض

 E.N.T - أذن حنجرة أنف

 Cardiology 604  الصدر والقلب

 Physiotherapy 15,587 طبيعي عالج

 Gynecology 23,300 والتوليد  النسائية األمراض

 Neurology 630 وأعصاب دماغ

 Orthopedic 7,240 العظام

 Dermatology 483 الجلدية

 Nephrology & Urology 3,924 والمسالك البولية الكلى

 Ophthalmology 41,458 العيون

 Maxilofacial 3,324 واألسنان الفك

 Other 73,511 أخرى

 Total   المجموع

2010  221,985 2010 

2009  189,660 2009 

2008 193,336 2008 

2007 197,433 2007 

2006 212,785 2006 
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  الخصائصذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض مزمنة ويتلقون عالجاً حسب بعض نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس ال

  2010ونوع المرض،  الخلفية 
Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate Who Rported Diagnosed Chronic 

 Diseases and Receiving Treatment by Selected Background Characteristics  and Type of Disease, 2010   
 

 نوع المرض

 Background Characteristics  الخصائص الخلفية

 المجموع
Total 

Type of Disease الجنس                             Sex      نوع التجمع           Type of Locality حالة اللجوء        Refugee Status  

  ذكور
Males 

  إناث
Females

  حضر
Urban

  ريف
Rural

  مخيم
Camp 

  الجئ
Refugee

  غير الجئ
Non-Refugee

 Diabetes 5.55.4 4.36.55.64.94.25.2 سكري

 Hypertension 5.35.3 4.26.45.63.84.65.4 ضغط دم مرتفع

 Cardiac Disease 2.12.2 2.61.82.21.92.02.4 أمراض القلب

 Fat (Cholesterol) 3.43.3 2.93.63.60.83.22.9 كوليسترول، دهنيات

 Cancer 0.10.2 0.2--0.20.10.2 سرطان

 Ulcer 0.60.7 1.00.40.60.42.21.0 قرحة في المعدة

 Asthma 1.00.9 1.00.80.90.52.50.9 )أزمة(ربو 
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  الخصائص الخلفيةصابون بأمراض مزمنة ويتلقون عالجاً حسب بعض نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس الذين أفادوا بأنهم م: )تابع( 

  2010ونوع المرض، 
 (Cont.): Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate Who Rported Diagnosed Chronic Diseases and Receiving Treatment 

by Selected Background Characteristics  and Type of Disease, 2010 
  

 نوع المرض

 Background Characteristics  الخصائص الخلفية

 المجموع
Total 

Type of Disease الجنس                             Sex      نوع التجمع           Type of Locality حالة اللجوء        Refugee Status  

  ذكور
Males 

  إناث
Females

  حضر
Urban

  ريف
Rural

  مخيم
Camp 

  الجئ
Refugee

  غير الجئ
Non-Refugee

0.80.8Osteoporosis 0.70.80.80.11.60.8 هشاشة عظام

  وجع راس أو

 صداع مزمن
0.51.00.80.30.51.0 0.60.7

Headache or 
chronic 
Headache)(

2.02.1Rheumatism 1.42.92.02.62.92.4 أمراض المفاصل

0.30.3Anemia 0.20.50.30.20.60.4 الدمفقر 

0.50.5Depression 0.4-0.60.30.60.1 اكتئاب

2.42.2Disk (Back Pain) 1.92.62.30.94.02.0 )وجع ظهر(ديسك

0.60.5Nephrology 0.60.40.50.40.50.3 أمراض الكلى

0.20.1Liver Disease 0.1-0.20.10.10.2 أمراض الكبد

0.20.2Thalassemia 0.2-0.20.20.20.1 ثالسيميا
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  المدارس 

، 211، 198 في حـين كانـت   مدرسة 226 في محافظة القدس 2011/2012 في العام الدراسي عدد المدارسبلغ 

على التوالي وذلك باستثناء المـدارس   2010/2011، 2009/2010 ،2008/2009مدرسة لألعوام الدراسية ، 221

  .  وزارة المعارف والبلدية اإلسرائيليتين التي تشرف عليها
  

  2011/2012-2008/2009 المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة،
Schools in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, 2008/2009-2011/2012  

 

  Supervising Authority 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008  الجهة المشرفة

Government 105 103 100 96  حكومة

 UNRWA 17 17 17 17  وكالة الغوث

Private 104 101 94 85  خاص

Total 226 221 211 198  المجموع
  

 طالباً وطالبة، 67,678لقدس فقد بلغ افظة افي مح 2011/2012للعام الدراسي  بخصوص عدد الطلبة في المدارس

 65,863 ، 65,342 ، 63,592، بينما كان عدد الطلبة في المـدارس من اإلناث 35,201 رذكومن ال 32,477منهم 

  .على التوالي 2010/2011، 2009/2010، 2008/2009طالباً لألعوام الدراسية 
 

  2011/2012-2008/2009 ،المرحلةالمدارس في محافظة القدس حسب الطلبة في 
Students in Schools in Jerusalem Governorate by Stage, 2008/2009-2011/2012 

  

2011/2012 2011/2010 2010/2009 2009/2008  المرحلة  Stage  

  Basic Stage 60,169 58,595  58,349 56,901  المرحلة األساسية

  Secondary Stage 7,509 7,268 6,993 6,691  المرحلة الثانوية

  Total 67,678 65,863 65,342 63,592  المجموع
  

إلى أن معدل عدد الطلبة لكل معلم في مدارس محافظـة القـدس والتـي     2011/2012العام الدراسي  تشير بيانات

طالباً في المدارس التـي تشـرف    23.2ين بلغ هذا المعدل طالباً لكل معلم، في ح 18.5تشرف عليها الحكومة بلغ 

  . طالباً في المدارس الخاصة 16.2عليها الوكالة و
  

  2011/2012-2009/ 2008،حسب الجهة المشرفة في محافظة القدسفي المدارس  معدل عدد الطلبة لكل معلم
Average Number of Students per Teacher in Schools in Jerusalem Governorate by 

Supervising Authority, 2008/2009-2011/2012 
 

2008/2009  الجهة المشرفة  2009/2010  2011/2010 2012/2011 Supervising 
Authority  

 Government 18.5 18.7 20.2 20.8  حكومة

 UNRWA 23.2 24.7 25.9 26.8  وكالة الغوث 

 Private 16.2 15.9 18.1 18.2  خاص

 Grand Average 17.7 17.8 19.8 20.4  المعدل العام



  التعليم-السابعالفصل                                                                                      2012كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

  

  78

د بلغت   في محافظة القدس 2011/2012للعام الدراسي  عدد الشعب الصفية في المدارسأما  ، منهـا  شعبة 2,688  فق
شعبة مختلطة، وبالمقابل كان عدد الشعب في  المـدارس للعـام    898و ،لإلناثشعبة  1,031شعبة للذكور،  759

  1,094و ،شـعبة لإلنـاث   881و ،شعبة للذكور 613شعبة منها  2,588ة القدس في محافظ 2010/2011الدراسي 
  .شعبة مختلطة

  
 بلغ 2011/2012في مدارس محافظة القدس التابعة للحكومة للعام الدراسي  معدل الطلبة لكل شعبة وتفيد البيانات أن

  . ل شعبة في المدارس الخاصةطالباً لك 24.9طالباً في مدارس وكالة الغوث،  26.5بينما بلغ طالباً  24.8

  
  2011/2012-2010/2011 والمنطقة والجنس،المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة  توزيع 

Distribution of Schools in Jerusalem Governorate by Supervising Authority and      
Sex, 2010/2011-2011/2012 

 

المنطقة/المشرفة الجهة
2010/2011  2011/2012 

Supervising 
Authority/Area ذكور 

Males
 إناث

Females
 مختلطة
Co-ed 

المجموع
Total 

 ذكور
Males

 إناث
Females

 مختلطة
Co-ed 

 المجموع
Total 

  Jerusalem  القدس

 Government 105 26 39 40392410340 حكومة

 UNRWA 17 3 9 5102175 الغوث وكالة

 Private 104 82 14 813801018 خاص

 Total 226 111 62 536210622153 المجموع

 Area (J1)     (J1) منطقة

 Government 29 7 13 9136289 حكومة

 UNRWA 8 2 3 34183 الغوث وكالة

 Private 55 38 11 61137546 خاص

 Total 92 47 27 1828449018 المجموع

 Area (J2)     (J2) ةمنطق

 Government 76 19 26 3126187531 حكومة

 UNRWA 9 1 6 26192 الغوث وكالة

 Private 49 44 3 2243472 خاص

 Total 134 64 35 35346213135  المجموع
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  2011/2012-2010/2011 ،والمنطقة في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والجنس المدارسطلبة  توزيع 
Distribution of Schools Students in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, 

Sex and Area 2010/2011-2011/2012 
 

/ الجهة المشرفة

 المنطقة

2011/2010  2012/2011  
Supervising 

Authority/Area ذكور 
Males 

 إناث
Females

 المجموع
Total 

 ذكور
Males 

 إناث
Females

 المجموع
Total 

  Jerusalem          القدس

 Government 30,479 16,773 13,706 30,238 16,764 13,474  حكومة

 UNRWA 6,981 5,039 1,942 7,397 5,309 2,088 الغوث وكالة

 Private 30,218 13,389 16,829 28,228 12,385 15,843 خاص

 Total 67,678 35,201 32,477 65,863 34,458 31,405  المجموع

 Area (J1)       (J1) منطقة

 Government 8,779 6,103 2,676 8,949 6,235 2,714 حكومة

 UNRWA 2,442 1,650 792 2,766 1,860 906 الغوث وكالة

 Private 18,896 8,736 10,160 17,687 8,339 9,348 خاص

 Total 30,117 16,489 13,628 29,402 16,434 12,968  المجموع

 Area (J2)            (J2) منطقة

 Government 21,700 10,670 11,030 21,289 10,529 10,760 حكومة

 UNRWA 4,539 3,389 1,150 4,631 3,449 1,182 الغوث وكالة

 Private 11,322 4,653 6,669 10,541 4,046 6,495 خاص

 Total 37,561 18,712 18,849 36,461 18,024 18,437  المجموع
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  2012/2011 ،والمنطقة في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والمرحلة والجنس المدارسطلبة  توزيع
Distribution of Schools Students in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Stage, Sex and Area, 2011/2012 

  

 الجهة
 المنطقة/المشرفة

 أساسية
 Basic 

  ثانوية
 Secondary 

 العام المجموع
 Grand Total Supervising 

Authority/Area ذكور 
Males 

 إناث
Females 

 المجموع
Total 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 المجموع
Total 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 المجموع
Total 

 Jerusalem          محافظة القدس
Governorate 

 12,05313,47425,5271,6533,2994,95213,70616,77330,479Government حكومة

 1,9425,0396,981UNRWA---1,9425,0396,981 الغوث وكالة

  15,48412,17727,6611,3451,2122,55716,82913,38930,218Private خاصة

 29,47930,69060,1692,9984,5117,50932,47735,20167,678Total  المجموع

 Area (J1) (J1) منطقة

 2,3564,7107,0663201,3931,7132,6766,1038,779Government حكومة

 7921,6502,442UNRWA---7921,6502,442 الغوث وكالة

  9,3297,81917,1488319171,74810,1608,73618,896Private خاصة

 12,47714,17926,6561,1512,3103,46113,62816,48930,117Total  المجموع

 Area (J2)  (J2) منطقة

 9,6978,76418,4611,3331,9063,23911,03010,67021,700Government حكومة

 1,1503,3894,539UNRWA---1,1503,3894,539 الغوث وكالة

  6,1554,35810,5135142958096,6694,65311,322Private خاصة

 17,00216,51133,5131,8472,2014,04818,84918,71237,561Total  المجموع
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 2012/2011 - 2011/2010 ،والمنطقة محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والجنسمدارس الشعب في  توزيع
Distribution of Classes in Jerusalem Governorate Schools by Supervising Authority, 

Sex and Area, 2010/2011-2011/2012 
 

 الجهة
المنطقة/المشرفة

2011/2010 2012/2011  
Supervising 

Authority/Area ذكور 
Males 

 إناث
Females

 مختلطة
Co-ed

 المجموع
Total 

 ذكور
Males 

 إناث
Females

 مختلطة
Co-ed

 المجموع
Total 

  Jerusalem         القدس

 Government 1,197 178 571 5232231,181448 435 حكومة

 UNRWA 223 21 150 1482222552 55 الغوث وكالة

 Private 1,268 699 310 2108491,182259 123 خاص

 Total 2,688 898 1,031 8811,0942,588759 613  المجموع

 Area (J1)      (J1) منطقة

 Government 354 60 208 1946934586 82 ومةحك

 UNRWA 92 5 59 6249828 32 الغوث وكالة

 Private 760 366 226 189426712168 97 خاص

 Total 1,206 431 493 4454991,155282 211  المجموع

 Area (J2)      (J2) منطقة

 Government 843 118 363 329154836362 353 حكومة

 UNRWA 131 16 91 861812724 23 الغوث وكالة

 Private 508 333 84 2142347091 26 خاص

 Total 1,482 467 538 4365951,433477 402  المجموع
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  2010/2011، والمنطقة في مدارس محافظة القدس حسب المؤهل والجنس المعلمين توزيع
Distribution of Teachers in Schools in Jerusalem Governorate by Qualification, Sex and Area, 2010/2011  

  

 الجهة
المنطقة/المشرفة

 دبلوم متوسط وما دون
Associate Diploma &

Below 

 بكالوريوس
BA/BSc 

 بكالوريوس ودبلوم تربية
BA/BSc and Education 

Diploma 

 دبلوم عالي واعلى
Higher Diploma & 

Above 

 المجموع
Total Supervising 

Authority/Area 
  ذكور

Males 
 إناث

Females
المجموع
Total

  ذكور
Males  

 إناث
Females

المجموع
Total 

  ذكور
Males  

 إناث
Females

المجموع
Total

  ذكور
Males 

 إناث
Females

المجموع
Total

  ذكور
Males

 إناث
Females

 المجموع
Total 

  Jerusalem                 القدس

  Government 1,484 1,051 433 66 44 22 31 27 4 1,116 795 321 272 185 87  حكومة

 UNRWA 297 215 82 26 11 15 80 59 21 124 103 21 67 42 25 الغوث وكالة

 Private 1,591 1,198 393 106 47 59 108 91 17 1,097 841 256 281 220 61 خاص

 Total 3,372 2,464 908 198 102 96 219 177 42 2,337 1,739 598 620  447 173  المجموع

 J1)(                Area (J1) منطقة

  Government 447 392 55 16 13 3 19 16 3 354 311 43 58 52 6 حكومة

 UNRWA 124 88 36 11 4 7 63 46 17 27 22 5 23 16 7 الغوث وكالة

 Private 1,025 764 261 83 41 42 91 78 13 668 498 170 184 147 37 خاص

 Total 1,596 1,244 352 110 58 52 173 140 33 1,049 831 218 265 215 50  المجموع
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  2010/2011، والمنطقة في مدارس محافظة القدس حسب المؤهل والجنس المعلمين توزيع: )تابع( 
 (Cont.): Distribution of Teachers in Schools in Jerusalem Governorate by Qualification, Sex and Area, 2010/2011  

  

/ المشرفة الجهة
 المنطقة

 دبلوم متوسط وما دون
Associate Diploma  & 

Below 

 بكالوريوس
BA/BSc 

 بكالوريوس ودبلوم تربية
BA/BSc and 

Education Diploma 

 دبلوم عالي واعلى
Higher Diploma & 

Above 

 المجموع
Total Supervising 

Authority/Area
  ذكور

Males 
 إناث

Females
 المجموع
Total 

  ذكور
Males  

 إناث
Females

 المجموع
Total 

  ذكور
Males 

 إناث
Females

المجموع
Total

  ذكور
Males  

 إناث
Females

المجموع
Total

  ذكور
Males 

 إناث
Females

المجموع
Total 

 J2)(   Area (J2) منطقة

  Government 1,038 659 379 50 31 19 12 11 1 762 484 278 215 134 81 حكومة

 UNRWA 173 127 46 15 7 8 17 13 4 97 81 16 44 26 18 الغوث وكالة

 Private 566 434 132 24 6 18 17 13 4 429 343 86 97  73 24 خاص

 Total 1,777 1,220 557 89 44 45 46 37 9 1,288 908 380 356 233 123  المجموع
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  2012/2011-2010/2011 ،المشرفة محافظة القدس حسب الجهةمدارس  لكل معلم في الطلبةعدد  عدلم
Average Number of Students Per Teacher in Schools in Jerusalem Governorate by 

Supervising Authority, 2010/2011-2011/2012 
 

  الجهة المشرفة

2011/2010  2011/2012  
Supervising 

Authority منطقة )J1(  
Area (J1) 

  )J2( منطقة
Area (J2)

 العام المعدل
General 
Average 

  )J1( منطقة
Area (J1) 

  )J2( منطقة
Area (J2)

 العام المعدل
General 
Average 

 Government  18.5 18.8 17.7 18.7 18.6 18.8 حكومة

 UNRWA  23.2 26.1 19.2 24.7 27.2 21.3  الغوث وكالة

 Private  16.2 15.7 16.4 15.9 16.1 15.8 خاص

 General  17.7 18.3 17.0 17.8 18.5 17.0 العام المعدل
Average 

  
  

  2012/2011-2010/2011 لكل شعبة في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة، الطلبةعدد  معدل
Average Number of Students Per Class in Jerusalem Governorate by Supervising 

Authority, 2010/2011-2011/2012 
 

  الجهة المشرفة

2011/2010 2011/2012  
 Supervising 

Authority منطقة )J1(  
Area (J1)

  )J2( منطقة
Area (J2)

العام المعدل
General 
Average

  )J1( منطقة
Area (J1)

  )J2( منطقة
Area (J2)

العام المعدل
General 
Average 

 Government 24.8 25.7 24.8 25.6 25.5 25.9 حكومة

 UNRWA 26.5 34.6 26.5 32.9 36.5 28.2 الغوث وكالة

 Private 24.9 22.3 24.9 23.9 22.4 24.8 خاص

 General Average 25.2 25.3 25.0 25.4 25.4 25.5 العام المعدل
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  الجامعات وكليات المجتمع المتوسطة-التعليم العالي

 طالباً وطالبـة، مـنهم   13,835في جامعات محافظة القدس  2009/2010ملتحقين للعام الدراسي بلغ عدد الطلبة ال

طالباً وطالبة منهم  365 وبلـغ عدد طلبة كليـات المجتمع المتوسطة في العام نفسه .  أنثى5,625 ذكراً، و 8,210

طالبـاً وطالبـة    1,941 فقد بلغ 2008/2009أنثى، أما عدد خريجي الجامعات في العام الدراسي  275ذكراً و 90

طالباً وطالبة منهم  149وبلغ عدد خريجي كليات المجتمع المتوسطة في العام نفسه . أنثى 1,042ذكراً و 899منهم 

 2009/2010عضو هيئة تدريس للعـام   644وبلغ عدد العاملين في التدريس في الجامعات . أنثى 122ذكراً و 27

عضو هيئـة   34في كليات المجتمع المتوسطة فقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس  أما. أنثى 126ذكراً و 518منهم 

  .اناث 7ذكراً و 27تدريس لنفس العام منهم 
 

  20072009/2010-/2006 ،العالي في محافظة القدس التعليم مختارة حول مؤشرات 
Selected Indicators of Higher Education Indicators in Jerusalem                 

Governorate, 2006/2007-  2010/2009  
 

 Indicator 2009/2010  2008/2009 2007/2008 2006/2007  المؤشر

 2233Number of Universities الجامعات  عدد

 University Students الجامعات طلبة

 Males  8,210..4,7375,362     ذكور

 Females  5,625..4,9845,594     إناث

 Total  13,835..9,72110,956 مجموعال

 University Graduates  الجامعات خريجو

 Males  ..899..809       ذكور

 Females  ..1,042..870       إناث

 Total  ..1,941..1,679 المجموع

 Teaching Staff at *الجامعات في التدريس هيئة
Universities* 

 Males  518..364327       ذكور

 Females  126..8395       إناث

 Total  644..447422 المجموع

 .Full Time and Part Time * وغير المتفرغين المتفرغون*  

  الجامعات والكليات الجامعيةبيانات الجامعات تشمل  -

  

- The data of universities include University and 
the University  Colleges 
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  20072009/2010-/2006 ،العالي في محافظة القدس التعليم مختارة حول مؤشرات: )تابع( 
 (Cont): Selected Higher Education Indicators in Jerusalem                         

Governorate, 2006/2007-  2010/2009  
 

 2006/20072007/20082008/20092009/2010Indicator  المؤشر

 3333Number of Communityكليات المجتمع المتوسطة     عدد
Colleges 

 Community College     المجتمع المتوسطة كليات طلبة
Students 

 Males  90..88144       ذكور

 Females  275..330330        إناث

 Total  365..418474  المجموع

 Community Collegesكليات المجتمع المتوسطة  خريجو
Graduates 

 Males  ..27..27       ذكور

 Females  ..122..135       إناث

 Total  ..149..162 المجموع

في كليات المجتمع  التدريس هيئة

 *المتوسطة
Teaching Staff at 
Community Colleges* 

 Males  27..2326       ذكور

 Females  7..88       إناث

 Total  34..3134 المجموع

 .Full Time and Part Time * وغير المتفرغين المتفرغون*  
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  الخصائص التعليمية 

% 6.8قـع  بوا% 7.7في محافظة القـدس   2011عام  بكالوريوس  فأعلى يحملون مؤهل علمينسبة األفراد الذين 

  .لإلناث% 7.1للذكور و% 6.4بواقع  2010لعام % 6.8لإلناث، في حين كانت هذه النسبة % 8.6للذكور و
  

   2010 -2008 ،والفئات العمرية القراءة والكتابة في محافظة القدس حسب الجنس معرفة معدالت 
Literacy Rate in Jerusalem Governorate by Sex and Age Groups , 2008-2010 

 

 Sex and Age Groups 2010 2009 2008 الجنس والفئات العمرية

  Males    ذكور

19-15 99.5  99.8  99.2 15-19 

24-20 99.6  99.4 99.7 20-24 

34-25 98.8  100.0 99.2 25-34 

44-35 99.0  98.8 98.7 35-44 

+45 88.9  91.9 92.7  45+ 

 Total 97.7 97.8  96.9 المجموع

 Females    إناث

19-15 99.9  99.8 100.0 15-19 

24-20 98.2  100.0  99.5 20-24 

34-25 99.5  99.6 99.6 25-34 

44-35 97.0  98.8 97.7 35-44 

+45 75.9  77.9 77.5 45+ 

 Total 93.7 94.0 93.2 المجموع

 Both Sexes    كال الجنسين

19-15 99.7  99.8 99.6 15-19 

24-20 98.9  99.7 99.6 20-24 

34-25 99.1  99.8 99.4 25-34 

44-35 98.0  98.8 98.3 35-44 

+45 82.2  84.7 84.7 45+ 

 Total 95.7 95.9 95.1 المجموع
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  2011-2009، مؤهل علميوال الجنس محافظة القدس حسب في )فاكثر سنة 15(لألفراد  النسبي التوزيع
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in Jerusalem Governorate 

by Sex Education Level, 2009-2011 
 

   Education Level and Sex 2011 2010 2009 مؤهل علمي و الجنسال

 Males   ذكور

 None  7.96.88.8 ال شيء   

 Elementary  19.521.122.7 ابتدائي 

 Preparatory  40.944.942.8 إعدادي

 Secondary  19.918.116.5 ثانوي

 Associate Diploma  3.82.72.5 دبلوم متوسط

 Bachelor and Above 8.06.46.8 بكالوريوس فما فوق 

 Females   إناث

 None  13.513.313.2 ال شيء   

 Elementary  17.718.417.5 ابتدائي

 Preparatory  36.737.739.5 إعدادي

 Secondary  19.518.717.6 ثانوي

 Associate Diploma  5.04.63.6 دبلوم متوسط

 Bachelor and Above  7.67.18.6 بكالوريوس فما فوق

 Both Sexes   كال الجنسين

 None  10.610.010.9 ال شيء  

 Elementary  18.619.720.1 ابتدائي

 Preparatory  38.941.441.2 إعدادي

 Secondary  19.718.417.0 ثانوي

 Associate Diploma  4.43.73.1 دبلوم متوسط

 Bachelor and Above 7.86.87.7 بكالوريوس فما فوق
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  الثامنالفصل 
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  المتاحف

 في في حين بلغ عدد المتاحف العاملة.  متحفان عامالن محافظة القدسفي  2011العام  في العاملة بلغ عدد المتاحف

  . متاحف في قطاع غزة 4متاحف في الضفة الغربية، و 10، متحف 14في األراضي الفلسطينية  نفس العام
 

  

  الثقافية المراكز 

، في حين بلغ عدد المراكـز  2011مركزاً ثقافياً خالل العام  55بلغ عدد المراكز الثقافية العاملة في محافظة القدس 

.  مركز في قطـاع غـزة   66مركز في الضفة الغربية، و 531بواقع .  مركز 597 ةالثقافية في األراضي الفلسطيني

كان هناك مركـزاً   2001افي في محافظة القدس، بينما في العام لم يعمل أي مركز ثق 2006-2002وخالل الفترة 

  . مراكز ثقافية مرخصة 9واحداً عامالً من أصل 

  

  المسارح 

في حين بلغ عـدد المسـارح فـي األراضـي     .  مسارح 3في محافظة القدس  2011بلغ عدد المسارح في العام  

  .مسارح في قطاع غزة 3رح في الضفة الغربية، وامس 7بواقع  مسارح 10الفلسطينية 
  

  المكتبات العامة

في حين بلغ عدد المكتبات العامـة  . 2010مكتبات عامة خالل العام  3العامة في محافظة القدس  المكتباتبلغ عدد  

مكتبة عامة فـي قطـاع    13مكتبة عامة في الضفة الغربية، و 52مكتبة عامة، بواقع  65في األراضي  الفلسطينية 

  . غزة
  

  لمقامات اإلسالمية المساجد وا

من أصل عدد المسـاجد فـي األراضـي     ،عامالًً مسجدا 105في محافظة القدس  2011بلغ عدد المساجد في العام 

داراً من أصل  57في محافظة القدس  2011وبلغ عدد دور القرآن لعام .  مسجدا عامال 2,654الفلسطينية والبالغة 

  .مقاما 55عدد المقامات اإلسالمية فيوجد في محافظة القدس أما .  داراً في األراضي الفلسطينية 1,245
  

  2011والمنطقة،  عب النوسحت الثقافية العاملة في محافظة القدس واألراضي الفلسطينية اسسؤملا عدد
Number of Cultural Institutions in Operation in Jerusalem Governorate and              

the Palestinian Territory by Type and Region, 2011 
  

Region\  
Governorate  

  المؤسسات الثقافية العاملة
Operational Cultural Institutions ظةفاحملا/ةقطنملا  
  حراسملا

Theaters  
 فحاتملا

Museums  
  ةالثقافي زكارملا

Cultural Centers  

Palestinian  Territory 10 14 597 ينيةطسلفلاي ضارألا  

West Bank* 7 10 531 ةيبرغة الفضلا*  

Gaza Strip 3 4 66 ع غزةاطق  

Jerusalem 3 2 55  القدس  

  * .Data include Jerusalem                                                                                                     .القدس تشمل البيانات *
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  2009، والمنطقةحسب الجنس  )سنوات فأكثر 10( لألفرادمختارة  ثقافية مؤشرات
Selected Cultural Indicators for Persons (10 Years and Above) by Sex and             

Region, 2009 
 

  المؤشر

 األراضي

  الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

  
  
  *الغربية الضفة

West Bank*

  

  غزة قطاع 
Gaza Strip  

  القدس
Jerusalem

Indicator 

 Males     ذكور

 Newspapers Reading 34.943.519.943.3 الصحف يقرأ

 Radio Listening 46.947.046.641.1 للراديو يستمع

 Females  إناث

 Newspapers Reading 28.033.817.946.6 الصحف يقرأ

 Radio Listening 44.646.042.356.1 للراديو يستمع

 Both Sexes  الجنسين كال

 Newspapers Reading 31.538.718.945.0 الصحف يقرأ

 Radio Listening 45.748.744.546.5 للراديو يستمع

  * .Data include Jerusalem                                                                                                     .القدس تشمل البيانات *

  

  2011- 2010، 2003-2006 الفلسطينية، واألراضيالعاملة ودور القرآن في محافظة القدس  المساجد
Operating Mosques and Holy Quran Dour (Houses) in Jerusalem Governorate and the 

Palestinian Territory, 2003-2006, 2010-2011  
  

  المحافظة/المؤشر
 Year     السنة

Indicator\Governorate 
2003 2004 2005 2006 2010 2011 

 Mosques in Operation     العاملة المساجد

 Palestinian Territory 2,654 1,760 2,228 1,900 1,900 1,791 الفلسطينية األراضي

  Jerusalem 105 102 146 146 146 144 القدس

 Quran Houses       القرآن دور

 Palestinian Territory 1,245 832 1,413 978 978 934 الفلسطينية األراضي

  Jerusalem 57 57 70 58 58 35 القدس
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  البنية األساسية لبعض أدوات تكنولوجيا المعلومات

في الضفة الغربية، % 53.2مقارنة بـ % 53.6بلغت نسبة األسر في محافظة القدس التي يتوفر لديها جهاز كمبيوتر 

 في البيتة األسر التي يتوفر لديها خدمة انترنت نسببلغت و.  2011في األراضي الفلسطينية خالل العام % 50.9و

  .2011في األراضي الفلسطينية في العام % 30.4وفي الضفة الغربية، % 30.6مقارنة بـ % 40.8

  

 %98.2في المقابـل  ، 2011عام  في محافظة القدس %99.7 لديها جهاز تلفزيون يتوفر التينسبة األسر  بلغتكما 

  . )ستااليت( القط فضائيلديه توفر يفي محافظة القدس األسر من 

  
   2011واالتصاالت،  تكنولوجيا المعلومات تنسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة وتوفر أدوا

Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area and 
Availability of ICT Tools, 2011    

 

يا المعلومات تكنولوج تأدوا

 واالتصاالت
  القدس

Jerusalem   
  )J1(منطقة 

Area (J1) 
  J2)(منطقة 

Area(J2) 
(ICT) Tools 

 Computer 52.7 54.1 53.6 جهاز حاسوب

 Internet at Home 34.8  44.4 40.8 انترنت في البيت

 Printer 12.0 23.1 19.0 طابعة كمبيوتر

 Scanner 6.2 18.9 14.2 ماسح ضوئي

 Digital Camera 20.5 36.8 30.8 ا رقميةكامير

 TV Set 99.3 100 99.7 جهاز تلفزيون

  Satellite Dish 96.5 99.2 98.2 القط فضائي 

 Telephone Line 56.2 33.5 41.8 خط هاتف ثابت

  Mobile Phone 94.8 96.5 95.9 هاتف نقال 
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 استخدام الحاسوب وامتالك هاتف نقال

يستخدمون % 68.6يستخدمون الكمبيوتر، منهم  2011عام  في محافظة القدس فأكثرسنوات  10من األفراد % 43.9

  .من األفراد يمتلكون هاتف نقال% 86.0اإلنترنت، و
 

تكنولوجيا المعلومات  ادوات في محافظة القدس حسب استخدام) سنوات فأكثر 10(التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين 

 2011نطقة، واالتصاالت والجنس والم
Percentage Distribution of Palestinians (10 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Use Some of ICT Tools, Sex and Region, 2011 
 

 كال الجنسين مؤشرات مختارة
Both Sex  

 ذكور
Male  

  إناث 
Female  

Selected Indicators 

   Jerusalem     القدس

 Use Computer 38.3  49.3 43.9  مبيوتر يستخدم الك

Don’t Use  Compute 61.7 50.7 56.1  ال يستخدم الكمبيوتر

Total 100 100 100 المجموع

Use Internet 68.3 68.8 68.6  يستخدم اإلنترنت

Don’t Use Internet 31.7 31.2 31.4 ال يستخدم اإلنترنت

Total 100 100 100 المجموع

Have Palestinian Mobile 18.2 25.8 22.1 امتالك هاتف نقال فلسطيني

Have Israeli Mobile 63.6 58.2 60.8  إسرائيليامتالك هاتف نقال 

Both 0.8 5.3 3.1  كالهما

Don’t Have Mobile 17.4 10.7 14.0  ال يمتلك هاتف نقال

Total 100 100 100 المجموع

Area (J1)       (J1)منطقة

 Use Computer 37.2 43.0 40.1  يستخدم الكمبيوتر 

Don’t Use  Compute 62.8 57.0 59.9  ال يستخدم الكمبيوتر

Total 100 100 100 المجموع

Use Internet 73.6 65.8 69.2  يستخدم اإلنترنت

Don’t Use Internet 26.4 34.2 30.8 ال يستخدم اإلنترنت

Total 100 100 100 المجموع

Have Palestinian Mobile 0.0 0.1 0.0 امتالك هاتف نقال فلسطيني

Have Israeli Mobile 95.6 90.5 93.1  إسرائيليامتالك هاتف نقال 

Both 1.3 8.9 5.1  كالهما

Don’t Have Mobile 3.1 0.5 1.8  ال يمتلك هاتف نقال
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تكنولوجيا  ادوات في محافظة القدس حسب استخدام) وات فأكثرسن 10(التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين ): تابع( 

 2011المعلومات واالتصاالت والجنس والمنطقة، 
 (Cont.): Percentage Distribution of Palestinians (10 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Use Some of ICT Tools, Sex and Region, 2011 
 

 كال الجنسين مؤشرات مختارة
Both Sex 

 ذكور
Male 

  إناث 
Female  

Selected  Indicators 

Area (J2)       (J2) منطقة

 Use Computer 40.0 58.9 49.8  يستخدم الكمبيوتر 

Don’t Use  Compute 60.0 41.1 50.2  ال يستخدم الكمبيوتر

Total 100 100 100 المجموع

Use Internet 62.2 73.6 68.3  يستخدم اإلنترنت

Don’t Use Internet 37.8 26.4 31.7 ال يستخدم اإلنترنت

Total 100 100 100 المجموع

Have Palestinian Mobile 48.0 64.6  56.6 امتالك هاتف نقال فلسطيني

Have Israeli Mobile 11.1 9.4  10.2  إسرائيليامتالك هاتف نقال 

Both 0.0 0.0 0.0  كالهما

Don’t Have Mobile 40.9 26.0 33.2  ف نقالال يمتلك هات
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  العاشرالفصل 

  
  المساكن وظروف السكن
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  المساكن وظروف السكن

غرفـة   3.7و) J1( غرفة في منطقة 3.2غرفة بواقع  3.3 ف في المسـكن في محافظة القدسمتوسط عدد الغربلغ 

المسـكن فـي    كما بلغ متوسط كثافـة ، 2010غرفة لعام  3.6بينما بلغ في األراضي الفلسطينية ، )J2(في منطقة 

 1.6 في حين كانت ،)J2(فرد في منطقة  1.5و )J1( فرد في منطقة 1.3فرد لكل غرفة بواقع  1.4محافظة القدس 

من األسر فـي محافظـة   % 99.0وتشير البيانات أن حوالي  . 2010فرد لكل غرفة في األراضي الفلسطينية لعام 

% 90.9ر التي تتصل مساكنها بشبكة كهرباء عامة عربية القدس تتصل مساكنها بشبكة مياه عامة، وبلغت نسبة األس

من األسر تتصل مساكنها بشبكة كهرباء عامة إسرائيلية، وبلغت نسبة األسر التي تتصل مساكنها بشبكة % 9.1مقابل 

  .من األسر في محافظة القدس% 81.4صرف صحي حوالي 

 2010كثافة السكن لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة، 
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2010نوع المسكن، محافظة القدس حسب المنطقة و المسكن في متوسط عدد الغرف في  
Average Number of Rooms in Housing Unit in Jerusalem Governorate by Area and 

Type of Housing Unit, 2010 
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Area (J1) (J1) منطقة Area (J2) (J2) منطقة

  
  

  المأهولةالمساكن  

وحـدة   44,703حـوالي   2007عام  )J1(محافظة القدس منطقة  فيبلغ عدد الوحدات السكنية الفلسطينية المأهولة 

  .وذلك لنفس العام) (J2وحدة سكنية في منطقة  23,190سكنية، إضافة إلى حوالي 

  
  2007لقدس حسب المنطقة، محافظة ا فيالفلسطينية المأهولة عدد المساكن 

Number of Palestinian Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by        
Area, 2007 

 
  

  عدد المساكن  منطقةال/المحافظة 
Number of Housing Units 

Governorate/Area  

  Jerusalem 67,893  القدس

 J1(  44,703   Area (J1)( منطقة  

 J2 23,190   Area (J2))( منطقة  
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   2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب حجم األسرة ونوع المسكن وعدد الغرف،  
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Household Size, Type of Housing Unit and Number of Rooms, 2010  
 

نوع المسكن وعدد 

 الغرف 

  المجموع Household Size                    حجم األسرة
Total 

Type of Housing Unit 
and Number of 

Rooms  1 -2 3 -4 5 -6 7+ 

 Villa\ House      دار / فيال

1 21.9 65.2 2.8 10.1 100 1 

2 38.5 28.5 22.8 10.2 100 2 

3 25.0 34.5 24.5 16.0 100 3 

4 9.6 37.3 28.6 24.5 100 4 

+5 6.0 19.4 25.3 49.3 100 5+ 

 Total 100 21.7 25.6 33.0 19.7 المجموع

 Average Number of 3.4 3.8 3.5 3.5 2.9 متوسط عدد الغرف
Rooms 

 Apartment      شقة

1 37.9 19.3 38.8 4.0 100 1 

2 46.0 33.7 12.1 8.2 100 2 

3 24.5 32.3 24.2 19.0 100 3 

4 11.9 22.2 35.6 30.3 100 4 

+5 6.5 14.1 40.8 38.6 100 5+ 

 Total 100 24.1 29.0 26.4 20.5 المجموع

 Average Number of 3.5 3.8 3.7 3.3 3.0 متوسط عدد الغرف
Rooms 

 *Other 100 9.8 4.8 12.8 72.6 *أخرى

 Average Number of 1.1 1.7 1.0 1.1 1.0 متوسط عدد الغرف
Rooms 

 Total      المجموع

1 68.0 19.5 8.7 3.8 100 1 

2 40.4 30.0 18.5 11.1 100 2 

3 24.9 33.4 24.4 17.3 100 3 

4 10.6 30.9 31.6 26.9 100 4 

5+ 6.2 16.7 33.3 43.8 100 5+ 

 Total 100 22.3 26.3 29.4 22.0 المجموع

 Average Number of 3.3 3.8 3.6 3.3 2.7 متوسط عدد الغرف
Rooms 

                .Other: Includes Independent Room, Tent, Marginal* .براكية خيمة،،  تشمل غرفة مستقلة: أخرى* 

 
 

  
  



  المساكن وظروف السكن-العاشرالفصل                                                                   2012 السنوي كتاب القدس اإلحصائي

  104

   2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب حجم األسرة والمنطقة ونوع المسكن، 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Household Size, Area and Type of Housing Unit, 2010 
 

المنطقة /المحافظة

 ونوع المسكن

 Household Size  حجم األسرة

  المجموع
Total 

متوسط عدد 

  الغرف
Average 

Number of 
Rooms 

Governorate\Area 
and Type of 

Housing Unit 1 -2 3 -4 5 -6 7+ 

   Jerusalem       القدس

  Villa\ House 3.4 100 21.7 25.6 33.0 19.7 دار/ فيال 

 Apartment 3.5 100 24.1 29.0 26.4 20.5 شقة

 *Other 1.1 100 9.8 4.8 12.8 72.6 *أخرى

 Total 3.3 100 22.3 26.3 29.4 22.0  المجموع

 J1(       Area (J1)( منطقة

 Villa\ House 3.2 100 9.3 22.4 42.9 25.4 دار/ فيال

 Apartment 3.3 100 19.3 27.7 28.9 24.1 شقة

 *Other 1.0 100 1.5 3.2 10.5 84.8 *أخرى

 Total 3.2 100 13.5 23.9 34.9 27.7  المجموع

 J2)(        Area (J2)منطقة 

 Villa\ House 3.6 100 39.4 30.4 18.8 11.4 دار/ فيال

 Apartment 3.8 100 33.6 31.7 21.5 13.2 شقة

 *Other 1.6 100 47.6 12.9 23.4 16.1 *أخرى

 Total 3.7 100 37.3 30.6 19.9 12.2  المجموع

                 .Other: Includes Independent Room, Tent, Marginal* .براكية خيمة،،  تشمل غرفة مستقلة: أخرى* 
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وم والمنطقة ونوع  التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب عدد الغرف في المسكن وعدد غرف الن 

 2010المسكن، 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 
Number of Rooms, Number of Bedrooms, Area and Type of Housing Unit, 2010 

 

 المنطقة ونوع المسكن
  عدد الغرف

Number of Rooms 
 عدد غرف النوم

Number of Bedrooms    Area and Type of 
Housing Unit  

1 2 3+ 1  2 3+  

   Jerusalem       القدس

   Villa\ House 35.2 49.9 14.9 81.9 17.2 0.9 دار/ فيال

 Apartment 32.4 52.8 14.8 87.2 11.7 1.1 شقة

 *Other  - 7.3 92.7 1.2 9.2 89.6 *أخرى

 Total 32.7 49.6 17.7 81.3 14.5 4.2  المجموع

 J1(         Area (J1) (منطقة

   Villa\ House 29.8 53.5 16.7 77.5 21.3 1.2 دار/ فيال

 Apartment 26.8 56.4 16.8 83.6 15.2 1.2 شقة

 *Other  -  - 100.0  - 0.8 99.2 *أخرى

 Total 27.0 52.3 20.7 76.6 17.5 5.9  المجموع

 J2)(       Area(J2)منطقة 

   Villa\ House 42.9 44.7 12.4 88.3 11.3 0.4 دار/ فيال

 Apartment 43.8 45.4 10.8 94.6 4.6 0.8 شقة

 *Other  - 40.8 59.2 6.8 47.6 45.6 *أخرى

 Total 42.5 44.9 12.6 89.2 9.4 1.4  المجموع

  .Other Includes Independent Room, Tent, Marginal  : *  .براكية ،خيمة ،أخرى تشمل غرفة مستقلة *:

 
  2010القدس حسب المنطقة ومادة بناء الجدران الخارجية للمسكن،  ةالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظ

Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area, 
Building Material of Outer Walls of the House, 2010 

  

  لقدسا نوع مادة البناء
Jerusalem   

  J1)( منطقة
Area (J1)  

  J2)( منطقة
Area (J2)  

Type of 
Construction 

Material 
 Stone clean  55.1  27.9  37.9 حجر نظيف

 Stone and cement  13.1  30.0  23.8 حجر وإسمنت

 Reinforced concrete  12.0  4.1  7.0 إسمنت مسلح

 Brick concrete  16.1  19.8  18.4 طوب إسمنتي

 Coffee mud  0.3  0.9  0.7 لبن طيني

 Old stone  2.1  17.3  11.7 حجر قديم

 Other 1.3 - 0.5  أخرى

 Total 100 100 100  المجموع
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  2010التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة ومؤشرات مختارة للمسكن، 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 

and Selected Indicators for Housing Unit, 2010  
 

  القدس مؤشرات مختارة
Jerusalem  

  J1)( منطقة
Area (J1) 

  J2)( منطقة
Area (J2) 

Selected Indicators 

 Type of Housing Unit     نوع المسكن

 Villa\ House 59.2  49.1  52.8 دار / فيال

 Apartment 39.0 46.1 43.5 شقة

 Independent Room 0.5 4.8 3.2 غرفة مستقلة

 *Other 1.3 - 0.5 *أخرى

 Total 100 100 100  المجموع

 Tenure of Housing Unit    حيازة المسكن 

 Owned 79.3 78.5 78.8 ملك 

 Rented  11.7 19.1 16.4 مستأجر

 Without Payment 9.0 2.4 4.8  دون مقابل

 Total 100 100 100 لمجموع ا

 Accessibility of Housing Unit    صفة أشغال المسكن 

  Residential Only 99.5 97.4 98.2 للسكن فقط 

 Multi Usage 0.5 2.6 1.8 متعدد األغراض 

  Total 100 100 100 المجموع 

 Housing Density    كثافة السكن

 Less Than 1.00 16.8 24.6 21.7  1.00أقل من 

1.00 - 1.99  54.5 56.7 50.6 1.00-1.99 

2.00 -2.99 17.9 14.5 23.8 2.00-2.99 

3.00+  5.9 4.2 8.9 3.00+ 

  Total 100 100 100 المجموع 

  Average Housing Density 1.5 1.3 1.4 متوسط كثافة السكن 

.Other Includes Independent Room, Tent,  Marginal  : *  .براكية ،خيمة ،أخرى تشمل غرفة مستقلة *:
  

  
 

  



  المساكن وظروف السكن-العاشرالفصل                                                                   2012 السنوي كتاب القدس اإلحصائي

  107

  2007في محافظة القدس حسب التجمع،  عدد المساكن الفلسطينية 
Number of Palestinian Housing Units in Jerusalem Governorate by Locality, 2007 

  

  عدد المساكن التجمع/المنطقة/المحافظة
Number of Housing Units 

Governorate\ Area\ Locality  

   Jerusalem  67,893  القدس

 J1(  44,703 Area (J1)(منطقة 

 J2(  23,190 Area (J2)(منطقة 

 Rafat 379 رافات

 Mikhmas  281 مخماس

 Qalandiya Camp  1,465  مخيم قلنديا

 Jaba' (Tajammu' Badawi) 14 )تجمع بدوي(جبع 

 Qalandiya 193 قلنديا

 Beit Duqqu 278 بيت دقو

 'Jaba 417 عجب

 Al Judeira  370 الجديرة

 Ar Ram & Dahiyat al Bareed  3,740 الرام وضاحية البريد

 Beit 'Anan 689 بيت عنان 

 Al Jib 648 الجيب

 Bir Nabala  851 بير نباال

 Beit Ijza 108  بيت اجزا

 Al Qubeiba 497 القبيبة

 Kharayib Umm al Lahim 48 خربة أم اللحم

 Biddu 1,043 بدو

 An Nabi Samwil 39 النبي صموئيل

 Hizma 926 حزما

 Beit Hanina al Balad 163 بيت حنينا البلد

 Qatanna 964 قطنة

 Beit Surik 567 بيت سوريك

 Beit Iksa 326 بيت اكسا

 Anata' 1,954 عناتا

  Al  Ka'abina 110 )تجمع بدوي(الكعابنة 
 (Tajammu'Badawi) 

 Az Za'ayyem 627 الزعيم

 Al 'Eizariya 3,088 العيزرية

 Abu Dis 1,997 ابو ديس

 Arab Al Jahaleen 91 عرب الجهالين

 As Sawahira ash Sharqiya 970 السواحرة الشرقية

 Ash Sheikh Sa'd  347 الشيخ سعد

  



  المساكن وظروف السكن-العاشرالفصل                                                                   2012 السنوي كتاب القدس اإلحصائي

  108

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 المعيشة مستويات- الحادي عشرالفصل                                                                     2012كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

109 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحادي عشرالفصل 

  
  مستويات المعيشة

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  المعيشة مستويات- الحادي عشرالفصل                                                                     2012كتاب القدس اإلحصائي السنوي 
  

  110



  المعيشة مستويات- الحادي عشرالفصل                                                                     2012كتاب القدس اإلحصائي السنوي 
  

  111

  اإلنفاق واالستهالك

ديناراً  934.1مقابل  2010عام  اًأردني ديناراً 1,521.2ستهالك األسرة الشهري في محافظة القدس ابلغ متوسط 

واستهالك األسرة الفلسطينية حيث بلغ متوسط حجم األسرة المشتق من مسح إنفاق  في األراضي الفلسطينية، أردنياً

فرد في األراضي  6.0فرد في قطاع غزة، و 6.6فرد في الضفة الغربية، و 5.7فرد في محافظة القدس، و 5.1

  1,461.0 في محافظة القدس بلغ متوسط اإلنفاق النقدي الشهري لألسرة من جهة أخرى  .2010لعام  الفلسطينية

  .دينارا أردنيا في األراضي الفلسطينية  886.9مقابل  2010للعام  ديناراً أردنياً

  
  2010المحافظة،  حسب في األراضي الفلسطينية األردني متوسط استهالك األسرة الشهري بالدينار

Monthly Average of Household Consumption in (JD) in the Palestinian Territory by 
Governorate, 2010 
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أما على صعيد اإلنفاق النقدي على غير الطعام في محافظة القدس، فقد بلغت نسبة اإلنفاق على المالبس واألحذية 

حصة التعليم من اإلنفاق وبلغت  ،في األراضي الفلسطينية وهي نفس النسبة 2010من اإلنفاق الكلي لعام % 6.0

وسائل  حصة في األراضي الفلسطينية، وبلغت %3.4في حين بلغت  %2.6في محافظة القدس   2010الكلي عام 

الرعاية  حصة أما . لألراضي الفلسطينية لنفس العام %14.4مقابل  %20.8 النقل واالتصاالت من اإلنفاق الكلي

في حصة اإلنفاق على المسكن في األراضي الفلسطينية وبلغت % 3.8مقابل  %3.1بلغت من اإلنفاق الكلي  الطبية

  .في األراضي الفلسطينية% 8.2في حين كانت   %9.1 حوالي 2010عام محافظة القدس 

  

مقارنة مع باقي المحافظات الفلسطينية في  2010وسجلت محافظة القدس أعلى متوسط استهالك شهري لعام 

 أردنياً ديناراً 797.1األراضي الفلسطينية، على سبيل المثال فقد بلغ متوسط االستهالك الشهري في محافظة جنين 

  .من مثيله في محافظة القدس %52.4، حيث يعادل 2010لعام 
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ديناراً أردنياً وهو  296.0في محافظة القدس  2010عام  وحول استهالك الفرد، فقد بلغ متوسط استهالك الفرد

األعلى بين كافة المحافظات في األراضي الفلسطينية، حيث أن متوسط استهالك الفرد في محافظة جنين يعادل 

  .من استهالك الفرد في محافظة القدس 47.7%
  

السلع حسب مجموعات  األردني في محافظة القدس واألراضي الفلسطينيةالشهري بالدينار  األسرةواستهالك  إنفاقمتوسط 

  2010والخدمات والمنطقة، 
Average Monthly Household Expenditure and Consumption in (JD) in Jerusalem 
Governorate and the Palestinian Territory By Commodities, Services Groups and 

Region, 2010  
 

  السلع والخدمات مجموعات

 األراضي

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

*الضفة الغربية

West Bank* 

  قطاع 

 غزة
Gaza Strip  

 القدس
Jerusalem  

Commodities and 
Services Groups  

 مجموعات لىالنقدي ع اإلنفاق-أ

 الطعام
322.4 339.2 290.1 420.7A-Food cash 

expenditure 

 60.5Bread and cereals 44.8 54.2 51.0 والحبوب الخبز

 108.7Meat and poultry 67.4 90.0 82.3 والدواجن اللحوم

 7.7Fish and sea products 9.4 6.5 7.5 ومنتجات البحر األسماك

 42.2Dairy products and 18.2 29.2 25.4 والبيض باناأللومنتجات  األلبان
eggs 

 17.4Oils and fats  14.0  13.4 13.6 والدهون الزيوت

 30.7Fruits and nuts 24.2 26.3 25.6 والمكسرات الفواكه

 45.8Vegetables, legumes 45.5 41.9 43.1 والبقوليات الخضراوات
and tubers 

 18.7Sugar and 18.2 17.1 17.5 ةالسكريوالمنتجات  السكر
confectionery 

 24.8Non-alcoholic 11.0 17.2 15.1 غير الكحولية المشروبات
beverages 

 22.7Other foods 16.5 17.3 17.0 أخرى أطعمة

داخل /المنزلجاهزة من خارج  وجبات

 المطعم
24.3 26.1 20.9 41.5Take away food and 

meals in restaurant 

 1.9B-Own produced food 3.3 13.8 10.2  مجموعات الطعام المنتجة ذاتياً - ب
in kind  

 الطعاماالستهالك الكلي من  -ج

 )ب+أ(
332.6 353.0 293.4 422.6C-TOTAL FOOD 

CONSUMPTION(A+B) 

 894.0D-Non-food cash 327.4 574.8 490.3 الطعام غيرالنقدي على  اإلنفاق-د
expenditure 

 92.0Clothing and footwear 47.8 60.0 55.9 واألحذية المالبس

 137.9Housing 58.2 86.4 76.7 المسكن

 52.1Furniture and utensils 33.3 36.2 35.2 المنزلية واألواني األثاث

 21.5Household operations 13.5 14.2 13.9 منزلية وأعمال لوازم

 47.7Medical care 21.2 42.3 35.1 الطبية الرعاية
  * .Data include Jerusalem                                                                                                               .القدس تشمل البيانات *
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حسب مجموعات  األراضي الفلسطينيةلقدس ومحافظة ا األردني فيالشهري بالدينار  األسرةواستهالك  إنفاقمتوسط : )تابع( 

  2010السلع والخدمات والمنطقة، 
 (Cont.): Average Monthly Household Expenditure and Consumption in (JD) in 

Jerusalem Governorate and the Palestinian Territory By Commodities, Services 
Groups and Region, 2010    

  

  سلع والخدماتال مجموعات

 األراضي

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 *الضفة الغربية
West Bank*

  قطاع 

 غزة
Gaza Strip  

 
 القدس

Jerusalem 

Commodities and 
Services Groups  

 249.3Transport 43.3 134.0 103.0 النقل وسائل

 communications 66.8 21.7 37.2 31.9  االتصاالت

 40.2Education 24.5 35.0 31.4 التعليم

 29.3Recreation 10.6 14.9 13.4 الترفيهية والثقافية النشاطات

 44.6Personal care 20.9 26.2 24.4 الشخصية العناية

 72.4Tobacco 15.8 50.6 38.7 والسجاير التبغ

 0.0Alcoholic beverages 0.1 0.3 0.2 الكحولية المشروبات

 أخرىوخدمات على سلع  اإلنفاق

 غير الطعام
30.0 37.0 16.6 38.6Other non-food 

expenditure 

 1.6Social Protection 0.1 0.5 0.4 اإلجتماعية الحماية

والخدمات المنتجة  السلع -ه

 من غير الطعام ذاتياً
111.2 117.9 98.2 204.6E-Own produced non-

food in kind 

 0.0Other than foods 0.3 2.0 1.4 من غير الطعام أخرى

 204.6Estimated rent value of 97.9 115.9 109.8 الملكالمقدر للمسكن  االيجار
the dwelling 

الكلي من غير  االستهالك -و

 )ه+د( الطعام
601.5 692.7 425.6 1,098.6F-TOTAL N ON-FOOD 

CONSUMPTION (D+E) 

 1,521.2G-TOTAL 719.0 1,045.7 934.1 ) و+ج(الكلي  االستهالك -ز
CONSUMPTION (C+F) 

 Own produced food-(B)1.9 3.3 13.8 10.2  االنتاج الذاتي من الطعام -)ب(

 غيراالنتاج الذاتي من  -)ه(

  الطعام
111.2 117.9 98.2  204.6(E)-Own produced non-

food products in kind  

 58.8H-Cash Transfer 17.6 35.4 29.3 المدفوعةالتحويالت النقدية   -ح

 28.5I-Taxes 0.1 7.5 5.0الضرائب                      -خ

 59.0J-Non-Consumption 45.4 37.0 39.9 أخرىنفقات غير استهالكية   -ط
Expenditure 

-ب-ز(النقدي الكلي  اإلنفاق

       )ط+خ+ح+ه
886.9 993.9 680.6 1,461.0

TOTAL CASH 
EXPENDITURE (G-B-
E+H+I+J) 

تم استخدام متوسط حجم أسرة خاص بهذه البيانات فقط حيث بلغ متوسط حجم 

في  6.6في الضفة الغربية، و 5.7، و6.0األسرة المستخدم لألراضي الفلسطينية 

 .5.1قطاع غزة، في حين بلغ حجم األسرة المستخدم لمحافظة القدس 

Been using the average family size in particular, these data 
only, where the average family size used for the 
Palestinian Territory 6.0, and 5.7 in the West Bank and 6.6 
in Gaza Strip, while the family size used for Jerusalem 5.1.

  * .Data include Jerusalem                                                                                                            .القدس تشمل البيانات *
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متوسط إنفاق واستهالك الفرد الشهري بالدينار األردني في محافظة القدس واألراضي الفلسطينية حسب مجموعات السلع  

  2010والخدمات، 
Average Monthly Per Capita Expenditure and Consumption in (JD) in Jerusalem 

Governorate and the Palestinian Territory by Commodities and Services Groups, 2010 
 

  السلع والخدمات مجموعات
الفلسطينية األراضي

Palestinian 
Territory 

 القدس
Jerusalem 

Commodities and Services Groups

 81.9A-Food cash expenditure 53.6 الطعام مجموعاتالنقدي على  االنفاق-أ

 11.8Bread and cereals 8.5 والحبوب الخبز

 21.2Meat and poultry 13.7 والدواجن اللحوم

 1.5Fish and sea products 1.2 ومنتجات البحر االسماك

 8.2Dairy products and eggs 4.2 والبيض االلبانومنتجات  االلبان

 3.4Oil and fat 2.3 والدهون يوتالز

 6.0Fruits and nuts 4.3 والمكسرات الفواكه

 8.9Vegetables, legumes and tubers 7.2 والبقوليات والدرنيات الخضراوات

 3.6Sugar and confectionery 2.9 السكريةوالمنتجات  السكر

 4.8Non-alcohol beverages 2.5 غير الكحولية المشروبات

 4.4Other food 2.8 أخرىأطعمة 

 داخل/ جاهزة من خارج المنزل وجبات

 المطعم
4.0 8.1Take away food and meals in 

restaurant 

  0.4B-Own produced food in kind 1.7 الطعام المنتجة ذاتياً  مجموعات -)ب(

  82.3H-Total food consumption 55.3  )ب+أ( الطعامالكلي من  االستهالك-ج 

 173.9D-Non-food cash expenditure 81.5 الطعامالنقدي على غير  االنفاق-د

 17.9Clothing and footwear 9.3 واالحذية المالبس

 26.8Housing 12.8 المسكن

 10.1Furniture and utensils 5.9 المنزليةواالواني  االثاث

 4.2Household operations 2.3 واعمال منزلية لوازم

 9.3Medical care 5.8 الطبية الرعاية

  48.5Transport 17.1 النقل  وسائل

 13.0Communications 5.3  االتصاالت
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متوسط إنفاق واستهالك الفرد الشهري بالدينار األردني في محافظة القدس واألراضي الفلسطينية حسب مجموعات : )تابع( 

  2010السلع والخدمات، 
 (Cont): Average Monthly Per Capita Expenditure and Consumption in (JD) in 

Jerusalem Governorate and the Palestinian Territory by Commodities and Services 
Groups, 2010 

 

  السلع والخدمات مجموعات
الفلسطينية األراضي

Palestinian 
Territory 

 القدس
Jerusalem  

Commodities and Services Groups

 7.8Education 5.2 التعليم

 5.7Recreation 2.2 الترفيهية والثقافية النشاطات

 8.7Personal care 4.1 الشخصية العناية

 14.1Tobacco 6.4 والسجاير التبغ

 0.0Alcohol beverages 0.0 الكحولية المشروبات

 7.5Other non-food consumption 5.0غير الطعام أخرىعلى سلع وخدمات  االنفاق
expenditure 

 0.3Social Protection 0.1  الحماية االجتماعية

من غير  ذاتياًوالخدمات المنتجة  السلع

 الطعام
18.4 39.8Own produced non-food in kind  

 0.0Other than food 0.2 من غير الطعام أخرى

 39.8Estimated rent value of own dwelling 18.2 الملكالمقدر للمسكن  االيجار

  213.7Total Non-Food Consumption 99.9  الطعامالكلي من غير  االستهالك

  296.0Total Consumption 155.2  الكلي االستهالك

 Own produced food (B)-0.4 1.7    )ب( االنتاج الذاتي من الطعام -

 Own produced non-food products in-39.8 18.4 ) ه( مالطعا غيراالنتاج الذاتي من  -
kind (E) 

 11.5H-Cash Transfer 4.9 المدفوعةالتحويالت النقدية   -ح

 5.5I-Taxes 0.8 الضرائب                        -خ

 11.5J-Non-Consumption Expenditure 6.6  أخرىنفقات غير استهالكية   -ط

-284.3TOTAL CASH EXPENDITURE (G-B 147.4    )ط+خ+ح+ه-ب-ز(لكلي النقدي ا اإلنفاق
E+H+I+J) 
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التوزيع النسبي والمتوسط الشهري الستهالك األسرة بالدينار األردني في محافظة القدس واألراضي الفلسطينية حسب  

  2010مجموعات السلع والخدمات، 
Percentage and Average Monthly Household Consumption in (JD) in Jerusalem 

Governorate and the Palestinian Territory by Commodities and Services Groups, 2010 
 

 السلع والخدمات مجموعات
الفلسطينية األراضي

Palestinian 
Territory 

 القدس
Jerusalem 

Commodities and Services 
Groups 

 934.1 1,521.2Average Monthly Consumption  ار األردنيمتوسط االستهالك الشهري بالدين
in Jordanian Dinar 

 5.54.0Bread and cereals  والحبوب الخبز

 8.87.1Meat and poultry والدواجن اللحوم

 0.80.5Fish and sea products ومنتجات البحر االسماك

 2.72.8Dairy products and eggs والبيض االلبانومنتجات  االلبان

 1.51.1Oil and fat والدهون الزيوت

 2.72.0Fruits and nuts والمكسرات الفواكه

 4.63.0Vegetables, legumes and tubers والبقوليات والدرنيات الخضراوات

 1.91.2Sugar and confectionery السكريةوالمنتجات  السكر

 1.61.6Non-alcohol beverages غير الكحولية المشروبات

 1.81.5Other food أخرىأطعمة 

 2.62.7Take away food and meals in المطعم داخل/ جاهزة من خارج المنزل وجبات
restaurant 

  1.10.1Own produced food in kind الطعام المنتجة ذاتياً  مجموعات

  35.627.8Total Food Consumption  الطعامالكلي من  االستهالك

 6.06.0Clothing and footwear واالحذية المالبس

 8.29.1Housing المسكن

 3.83.4Furniture and utensils المنزليةواالواني  االثاث

 1.51.4Household operations واعمال منزلية لوازم

 3.83.1Medical care الطبية الرعاية

  11.016.4Transport النقل  وسائل

 3.44.4Communications  االتصاالت
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التوزيع النسبي والمتوسط الشهري الستهالك األسرة بالدينار األردني في محافظة القدس واألراضي الفلسطينية حسب : )تابع( 

  2010مجموعات السلع والخدمات، 
 (Cont.): Percentage and Average Monthly Household Consumption in (JD) in 

Jerusalem Governorate and the Palestinian Territory by Commodities and Services 
Groups, 2010 

 

 السلع والخدمات مجموعات
 الفلسطينية األراضي

Palestinian 
Territory 

  القدس
Jerusalem  

Commodities and Services 

 3.42.6Education التعليم

 1.41.9Recreation قافيةالترفيهية والث النشاطات

 2.62.9Personal care الشخصية العناية

 4.14.8Tobacco والسجاير التبغ

 0.00.0Alcohol beverages الكحولية المشروبات

 3.22.5Other non-food consumption غير الطعام أخرىعلى سلع وخدمات  اإلنفاق
expenditure 

 0.00.1Social Protection  الحماية االجتماعية

  11.913.4Own produced non-food in kindمن غير الطعام ذاتياًوالخدمات المنتجة  السلع

 0.20.0Other than food من غير الطعام أخرى

 11.813.4Estimated rent value of own الملكالمقدر للمسكن  اإليجار
dwelling 

  64.472.2Total non-food consumption  الطعامالكلي من غير  االستهالك

  100100Total المجموع 

تم استخدام متوسط حجم أسرة خاص بهذه البيانات فقط حيث بلغ متوسط 

في الضفة الغربية،  5.7، و6.0حجم األسرة المستخدم لألراضي الفلسطينية 

س في قطاع غزة، في حين بلغ حجم األسرة المستخدم لمحافظة القد 6.6و

5.1. 

Been using the average household size in 
particular, these data only, where the average 
household size used for the Palestinian 
Territory 6.0, and 5.7 in the West Bank and        
6.6 in the Gaza Strip, while the household size 
used for the Region of Jerusalem 5.1. 
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  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية(المشاركة في القوى العاملة 

فـي  . 2011في العام % 37.8سنة فأكثر  15في القوى العاملة في محافظة القدس بين األفراد  المشاركةبلغت نسبة 

لنفس العام، وكانت نسب المشاركة في القوى العاملة في % 43.0الفلسطينية  حين كانت نسبة المشاركة في األراضي

 .على التوالي 2010-2006لألعوام  %39.0، %40.0، %39.8، %39.2، %38.6محافظة القدس 
 

 15من مجموع اإلناث % 8.7 في محافظة القدس بلغت نسبة المشاركة لإلناث في القوى العاملة ومن جهة أخرى، 

لنفس الفئة العمرية، في حـين كانـت نسـبة     %66.5 بينما بلغت نسبة مشاركة الذكور، 2011 العام فيسنة فأكثر 

  . على التوالي 2010-2006لألعوام  %8.9، %11.4، %12.5،%13.3،%11.2مشاركة اإلناث  
  

  )التعريف الموسعحسب (المشاركة في القوى العاملة 

سنة  15من مجموع األفراد  %40.0في محافظة القدس  2011بلـغت نسـبة المشاركة في القوى العاملة عام 

في قطاع % 41.0في الضفة الغربية و% 48.5، توزعت بواقع %45.8 فبلغت في األراضي الفلسطينية أما.  فأكثر

  .غزة
 

  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( البطالة

في حين كان هذا المعدل % 13.2 فأكثرسنة  15 في محافظة القدس بين األفراد 2011بلغ معدل البطالة عام 

في األراضي أما .  على التوالي 2010-2006للسنوات  %11.9، و%11.8و، %12.2و ،%14.4و، 13.9%

  . في قطاع غزة%  28.7في الضفة الغربية و% 17.3، بواقع %20.9فبلغ معدل البطالة  الفلسطينية
  

  )حسب التعريف الموسع( البطالة

 فبلغ معدل البطالة في األراضي الفلسـطينيةأما ، %17.9في محافظة القدس  2011بطالة في عام بلـغ معدل ال

  .في قطاع غزة% 33.1في الضفة الغـربية و% 22.3، بـواقع 25.8%
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  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( 2011، حسب المحافظة في األراضي الفلسطينية معدل البطالة
Unemployment Rate in the Palestinian Territory by Governorate, 2011 (ILO Standards) 
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Employment      العمالة   Unemployment    البطالة

البطالة حسب الفئات العمرية في محافظة القدس، فيالحظ أن أعلى معدل للبطالة كان بين األفراد  وفيما يتعلق بمعدل

  .2011في العام % 35.3حيث بلغت النسبة سنة،  19-15الذين أعمارهم 

  

كان بين  2011في عام  أما على صعيد معدل البطالة حسب عدد السنوات الدراسية، فيالحظ أن أعلى معدل للبطالة

  %. 16.5، حيث بلغ معدل البطالة بين أفراد تلك الفئة سنوات دراسية 9-7األفراد الذين أنهوا 

  

  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية( العمالة

مقارنة مع   2011في العام % 86.8في محافظة القدس ) عمالة تامة، وعمالة محدودة(بلغت نسبة العاملين 

  . على التوالي 2010 - 2006لألعوام  % 88.1، و 88.2و، %87.8و، %85.6و، %86.1و
  

           2011 -2006 ،في محافظة القدس) سنة فأكثر 15(معدل العمالة والبطالة من بين المشاركين في القوى العاملة 

  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية(
Employment and Unemployment Rate from Participants in the Labour Force  
(15 Years and above) in Jerusalem Governorate, 2006–2011 (ILO Standards) 

 

  

  

    

  

  

  

  

Data for 2006-2008 are revised data منقحة 2008 - 2006نات األعوام بيا  
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 لحالة العمليةا 

يعملون % 11.2أرباب عمل، و% 5.9بواقع  2011محافظة القدس حسب الحالة العملية في عام  منتوزع العاملون 

   .يعملون أعضاء أسرة غير مدفوعي األجر% 2.0مستخدمون بأجر، و% 80.9لحسابهم، و

  
  2011 ،قدس حسب الحالة العمليةمحافظة ال منالنسبي للعاملين  التوزيع

  )حسب معايير ومقاييس منظمة العمل الدولية(
Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem Governorate by 

Employment Status, 2011 (ILO Standards) 
 
 

  يعمل لحسابه         

 Self Employed

11.2%

عضو اسرة غير    

مدفوع االجر   

 Unpaid Family

Member 2.0%

رب عمل   

Employer 5.9%

مستخدم بأجر       

 Wage

 Employee

80.9%
 

 

  

   المهنة الرئيسية

للعاملين فـي المهـن   ، كانت أعلى نسبة 2011محافظة القدس حسب المهنة في عام  منملين على صعيد توزيع العا

وما إليها من  ن في الحرفيالعامل ومن ثم% 18.4يليها العاملين كفنيين ومتخصصين وكتبة بنسبة ، %29.8األولية 

ون في الخدمات والباعة فـي  يعمل الذينفئة  يليها ، %14.5بنسبة  هاواآلالت ومجمع وومشغل ،%17.8بنسبة  المهن

وأخيراً الذين يعملون في الزراعـة   %6.1بنسبة  يعملون كمشرعين وموظفي إدارة علياالذين  ثم %12.1األسواق 

1.3% .  
 

  النشاط االقتصادي

في نشـاط الخـدمات والفـروع     2011محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي في عام  منتركز توزيع العاملين 

، %23.6وأنشطة الفنادق والمطاعم ، وفي نشاط التجارة من مجموع العاملين %27.4 لوا ما نسبتهشكحيث  ،األخرى

   .%2.6حيث بلغت  والحراجة والصيد ، وكانت أقل نسبة من العاملين في قطاع الزراعة%22.3وفي البناء والتشييد 
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   مكان العمل

فـي  و، إسـرائيل والمسـتعمرات  ن أساسيين، فـي  محافظة القدس حسب مكان العمل إلى قسمي منينقسم العاملون 

  .األراضي الفلسطينية
 

، مقارنة مـع الفتـرة   %57.1إلى  2011عام  من محافظة القدس نسبة العاملين في األراضي الفلسطينية انخفضت

على التوالي، من جهـة أخـرى    %57.6،  %65.6و، %67.1و، %67.8و، %65.9والتي بلغت  2010 -2006

، %32.9و، %32.2و، %34.1 مقابل 2011عام في % 42.9إلى  إسرائيل والمستعمراتفي  املينارتفعت نسبة الع

 .2010 -2006للسنوات  على التوالي% 42.4، % 34.4و
 

  وأيام العمل وساعات العمل األجور

ـ شيكل، في حين  139.0محافظة القدس  منللعاملين  2011األجر اليومي بالشيكل عام  معدل بلغ ر بلغ معدل االج

شيكل للذين يعملون  163.7مقابل ، 109.0اليومي بالشيكل للذين يعملون في األراضي الفلسطينية من محافظة القدس 

  .في اسرائيل والمستعمرات من محافظة القدس

  

فقد بلـغ   2011للعام للعاملين في األراضي الفلسطينية من محافظة القدس  ساعات العمل األسبوعيةوأما عن معدل 

، ومن جهة أخرى بلغ عدد ساعات العمـل فـي   2010ساعة عمل أسبوعية عام  40.2 ، في حين كانساعة 41.2

    . 2011ساعة في العام  37.4 إسرائيل والمستعمرات
 

 23.1فقد بلـغ   2011للعام للعاملين من محافظة القدس في األراضي الفلسطينية  أيام العمل الشهريةوبالنسبة لمعدل 

  . يوم 23.7 إسرائيل والمستعمراتللعاملين في عدل أيام العمل الشهرية م في المقابل بلغ، يوم

  

  )حسب معايير منظمة العمل الدولية(األفراد خارج القوى العاملة 

حسب  2011محافظة القدس في عام  منسنة فأكثر  15تتوزع نسبة األفراد خارج القوى العاملة من مجمل األفراد 

وبسـبب  ). اإلنـاث  بـين % 7.3الذكور و بين% 40.9(ن أو المرض، بواقع بسبب كبر الس% 16.4السبب بنسبة 

أما بسبب الدراسة أو التدريب فبلغـت   ،)اإلناثبين % 71.6بين الذكور و% 0.3( بواقع% 52.3 األعمال المنزلية

من األفراد خــارج القـوى   % 3.4 وكان هناك) اإلناث بين% 20.3الذكور و بين% 48.1( بواقع% 27.9النسبة 

  ).اإلناث بين% 0.8الذكور و بين% 10.7( بواقعلعامـلة ألسـباب أخرى بما فيه اليـأس من البحث عن العمل ا
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 2011، سببالمحافظة القدس حسب  منالتوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة  
Percentage Distribution of Persons Outside Labor Force from Jerusalem Governorate 

by Reason, 2011 
  

 أعمال المنزل       
Housewife

52.3%

Study       الدراسة 
27.9%

Other   أخرى 
3.4%

  آبر السن  / المرض      
Old/Ill
16.4%

  
  

  2011-2006العاملة،  محافظة القدس حسب أهم سمات القوى من )فأكثر سنة 15( لألفراد النسبيالتوزيع 
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) from Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status, 2006-2011 
 

  

 Labor Force Status 2011 2010 2009 2008 2007 2006 القوى العاملة سمات

 In the Labor Force 38.639.239.840.039.037.8 العاملة القوى داخل

 Outside Labor Force 61.460.860.260.061.062.2  القوى العاملة خارج

 Total 100100100100100100 المجموع

 Full Employment 81.677.184.483.886.285.8 التامة لعمالةا

 Underemployment 4.58.53.44.41.91.0 المحدودة العمالة

 Unemployment 13.914.412.211.811.913.2 البطالة

 Total 100100100100100100 المجموع

  منقحة 2008 -  2006بيانات األعوام 
 

Data for the years 2006-2008 are revised data 
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  2011- 2006الجنس، و العالقة بقوة العمل محافظة القدس حسب من )فأكثر سنة 15( لألفراد النسبي التوزيع 
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) from Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Sex, 2006-2011 
 

Labor Force Status and 
Year 

Sex الجنس  
 الجنسين كال والسنةالعالقة بقوة العمل 

Both Sexes 
 إناث

Females 
 ذكور

Males 
2006   2006 

In the Labor Force 38.6  القوى العاملة داخل 65.7 11.2

Outside Labor Force 61.4  القوى العاملة خارج 34.3 88.8

Total 100 100 100 المجموع 

2007   2007 

In the Labor Force 39.2   القوى العاملة داخل 64.9 13.3

Outside Labor Force 60.8  القوى العاملة خارج 35.1 86.7

Total 100 100 100 المجموع 

2008   2008 

In the Labor Force 39.8  القوى العاملة داخل 66.9 12.5

Outside Labor Force 60.2  القوى العاملة خارج 33.1 87.5

Total 100 100 100 المجموع 

2009    2009 

In the Labor Force 40.0 11.4 67.6 القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 60.0 88.6 32.4 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 المجموع 

2010    2010 

In the Labor Force 39.0 8.9 68.4 القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 61.0 91.1 31.6 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 المجموع 

2011    2011 

In the Labor Force 37.8 8.7 66.5 القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 62.2 91.3 33.5 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 المجموع 

  منقحة 2008 - 2006ات األعوام بيان
 

Data for 2006-2008 are revised data 
 

  
  
  
  
  
 



 العمل -  الثاني عشرالفصل                                                                2012كتاب القدس اإلحصائي السنوي 
  

128 
  

  2011- 2006 ،العمر العالقة بقوة العمل وفئات محافظة القدس حسب من )فأكثر سنة 15( لألفراد النسبي التوزيع
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) from Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Age Groups, 2006-2011 
 

Labor Force Status 
and Year 

 المجموع
Total 

Age Groups العمر فئات  
والسنةالعالقة بقوة العمل 

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

2006       2006  

In the Labor Force 38.6 17.6 42.8 49.5 57.8 25.8 املةالقوى الع داخل 

Outside Labor Force 61.4 82.4 57.2 50.5 42.2 74.2 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2007             2007  

In the Labor Force 39.2 16.3 44.0 54.8 55.5 26.1 القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 60.8 83.7 56.0 45.2 44.5 73.9 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2008             2008  

In the Labor Force 39.8 13.9 42.1 52.0 58.5 28.0 القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 60.2 86.1 57.9 48.0 41.5 72.0 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2009             2009  

In the Labor Force 40.0 14.4 44.6 53.8 56.7 28.3  القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 60.0 85.6 55.4 46.2 43.3 71.7 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2010             2010  

In the Labor Force 39.0 16.8 45.2 54.2 54.3 26.0  القوى العاملة خلدا 

Outside Labor Force 61.0 83.2 54.8 45.8 45.7 74.0 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2011             2011  

In the Labor Force 37.8 13.7 42.8 53.3 51.8 25.2  القوى العاملة داخل 

Outside Labor Force 62.2 86.3 57.2 46.7 48.2 74.8 القوى العاملة خارج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

  منقحة 2008 - 2006بيانات األعوام 
 

Data for 2006-2008 are revised data 
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                   العالقة بقوة العمل وعدد السنوات محافظة القدس حسب من )فأكثر سنة 15( لألفراد النسبي التوزيع

  2011- 2006، ةالدراسي
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) from Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Years of Schooling, 2006-2011 
 

Labor Force Status 
and Year 

 المجموع
Total 

Years of Schooling الدراسيةالسنوات  عدد 
 والسنة العالقة بقوة العمل

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

2006  2006  

In the Labor Force 38.6 53.7 36.1 40.9 32.1 4.0  القوى العاملة داخل

Outside Labor Force 61.4 46.3 63.9 59.1 67.9 96.0  القوى العاملة خارج

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

2007  2007  

In the Labor Force 39.2 54.3 35.9 41.2 32.5 5.0  القوى العاملة داخل

Outside Labor Force 60.8 45.7 64.1 58.8 67.5 95.0  القوى العاملة خارج

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

2008  2008  

In the Labor Force 39.8 53.0 37.2 43.2 33.2 6.0  القوى العاملة داخل

Outside Labor Force 60.2 47.0 62.8 56.8 66.8 94.0  القوى العاملة خارج

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

2009  2009  

In the Labor Force 40.0 51.4 40.8 39.9 32.4 5.0  القوى العاملة داخل

Outside Labor Force 60.0 48.6 59.2 60.1 67.6 95.0  القوى العاملة خارج

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

2010  2010  

In the Labor Force 39.0 48.1 40.9 38.9 32.1 6.0  القوى العاملة داخل

Outside Labor Force 61.0 51.9 59.1 61.1 67.9 94.0  القوى العاملة خارج

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

2011  2011  

In the Labor Force 37.8 48.4 38.7 35.6 38.0 5.6  القوى العاملة داخل

Outside Labor Force 62.2 51.6 61.3 64.4 62.0 94.4  القوى العاملة خارج

Total 100 100 100 100 100 100  المجموع

  منقحة 2008 - 2006بيانات األعوام 
 

Data for 2006-2008 are revised data 
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             الجنس وأهم سمات القوى حسبمحافظة القدس  من )فأكثرسنة  15(لألفراد  العاملة للقوى  لنسبيا التوزيع

  2011-2006 العاملة،
Percentage Distribution of Labor Force of Population (15 Years and Above) from 

Jerusalem Governorate by Sex and Labor Force Characteristics, 2006-2011  
  

Labor Force 
Characteristics and 

Year 

 كال الجنسين
Both Sexes 

Sex الجنس 
  إناث القوى العاملة والسنة سمات

Females 
 ذكور

Males 
2006    2006 

Full Employment 81.6 90.6 80.1  تامة عمالة
Underemployment 4.5 1.1 5.1  محدودة عمالة
Unemployment 13.9 8.3 14.8  بطالة

Total 100 100 100  المجموع
2007  2007 

Full Employment 77.1 87.0 75.1  تامة عمالة
Underemployment 8.5 3.9 9.5  محدودة عمالة
Unemployment 14.4 9.1 15.4  بطالة
Total 100 100 100  المجموع
2008    2008 

Full Employment 84.4 90.2 83.4  تامة عمالة
Underemployment 3.4 0.3 3.9  محدودة عمالة
Unemployment 12.2 9.5 12.7  بطالة
Total 100 100 100  المجموع
2009  2009 

Full Employment 83.8 84.0 83.8  تامة عمالة
Underemployment 4.4 2.5 4.7  محدودة عمالة
Unemployment 11.8 13.5 11.5  بطالة
Total 100 100 100  المجموع
2010    2010 

Full Employment 86.2 81.9 86.9  تامة عمالة
Underemployment 1.9 0.4 2.0   محدودة عمالة

Unemployment 11.9 17.7 11.1  بطالة
Total 100 100 100  المجموع
2011  2011 

Full Employment 85.8 77.4 86.9  تامة عمالة
Underemployment 1.0 0.6 1.0   محدودة عمالة

Unemployment 13.2 22.0 12.1  بطالة
Total 100 100 100  المجموع

  منقحة 2008 - 2006بيانات األعوام 
 

Data for 2006-2008 are revised data 
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  2011-2006للعاملين من محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي،  النسبي التوزيع
Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem Governorate by 

Economic Activity, 2006-2011 
 

Economic Activity 2011 2010 2009 2008 2007 2006 االقتصادي النشاط 

Agriculture and 
Hunting  2.6  2.8  1.7 1.5 2.6  3.3 والصيدوالحراجة  الزراعة 

Mining, Quarrying & 
Manufacturing 12.3  12.9 13.5 12.9  12.8 14.4 

والصناعة  والمحاجر التعدين

 التحويلية

Construction 22.3  20.4 18.6 16.6 14.0 12.3 والتشييد البناء 

Commerce, Hotels & 
Restaurants 23.6  24.1 25.5 27.2  27.0 28.1 والفنادقوالمطاعم  التجارة 

Transportation, 
Storage & 
Communication 

 واالتصاالتوالمواصالت  النقل 9.7 7.5  6.2  9.1 11.6  11.8

Services & Other 
Branches 27.4  28.2 31.6 35.6  36.1 32.2 األخرىوالفروع  الخدمات 

Total 100 100  100  100  100  100 المجموع 

 Data for 2006-2008 are revised data منقحة 2008 - 2006بيانات األعوام 
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  2011-2006للعاملين من محافظة القدس حسب المهنة،  النسبي التوزيع 
Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem Governorate by 

Occupation, 2006 -2011 
 

Occupation 2011 2010 2009 2008 2007 2006 المهنة 

Legislators, Senior Officials & 
Managers 6.1  6.4  7.1  2.4  3.8  3.9 

 وموظفو المشرعون

 اإلدارة العليا

Professionals, Technicians & 
Clerks 18.4  17.3  21.5  24.2  26.3 22.5 

والمتخصصون  الفنيون

 والكتبة

Service, Shop & Market 
Workers 12.1  12.9  16.0  17.1  16.2  17.5 

في الخدمات  العاملون

 في األسواق والباعة

Skilled Agricultural & Fishery 
Workers 1.3  1.1  0.6  0.8  2.2 2.4 

المهرة في  العمال

وصيد  الزراعة

 األسماك

Craft and Related Trade 
Workers 17.8  15.7  17.2  20.9  18.3 19.7 

في الحرف  العاملون

 من المهن إليهاوما 

Plant & Machine Operators & 
Assemblers 14.5  12.8  11.9  9.4  12.5 14.4 

مشغلو اآلالت 

ومجمعوها             

Elementary Occupations 29.8  33.8 25.7 25.2 20.7 19.6 األولية المهن           

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع  

  منقحة 2008 - 2006بيانات األعوام 
 

Data for 2006-2008 are revised data 
 

  
 
 
 

 2011-2006للعاملين من محافظة القدس حسب مكان العمل،  النسبي التوزيع
Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem Governorate by Place 

of Work, 2006-2011 
 

Place of Work 2011 2010 2009 2008 2007 2006 العمل مكان  

Palestinian Territory 57.1 57.6  65.6  67.1  67.8  65.9 الفلسطينية األراضي 

Israel and Settlements 42.9 42.4 34.4 32.9 32.2 34.1 والمستعمرات إسرائيل 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

  منقحة 2008 - 2006بيانات األعوام 
 

Data for 2006-2008 are revised data 
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  2011- 2006 العملية،القدس حسب الحالة  للعاملين من محافظة لنسبيا التوزيع

Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem Governorate by 
Employment Status, 2006 -2011 

  

Employment Status 2011 2010 2009 2008 2007 2006 العملية الحالة 

Employer 5.9 6.4 8.3 1.9 2.9  عمل رب 4.4

Self Employed 11.2 10.6 8.4 13.8 17.0  لحسابه يعمل 18.6

Wage Employee 80.9 81.1 80.6 82.5 76.4  بأجر مستخدم 71.1

Unpaid Family Member 2.0 1.9 2.7 1.8 3.7 5.9 
أسرة غير  عضو

 األجرمدفوع 

Total 100 100 100 100 100  المجموع 100

  منقحة 2008 - 2006بيانات األعوام 
 

Data for the years 2006-2008 are revised data 
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2011النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب متغيرات مختارة،  التوزيع   
Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem Governorate by 

Selected Variables, 2011 
 

Indicator الجنسين كال 
Both Sexes

 Sex الجنس 
 إناث  المؤشر

Females 
 ذكور

Males 
Years of Schooling الدراسة سنوات عدد 

0 0.7  1.0  0.7  0 

1-6 15.6  4.4  16.9  6-1 

7-9 23.0  3.4  25.3  9-7 

10-12 39.2  11.4  42.4  12-10 

13+ 21.5  79.8  14.7  +13 

Total 100 100 100 المجموع 

      

Employment Status    العملية الحالة 

Employer 5.9  2.5  6.3  عمل رب 

Self Employed 11.2  4.7  12.0  لحسابه يعمل 

Wage Employee 80.9  89.2  79.9  بأجر مستخدم 

Unpaid Family Member 2.0  3.6  1.8  األجرأسرة غير مدفوع  عضو 

Total 100 100 100 المجموع 

      

Age Groups    حسب العمر العاملون 

15 - 24 17.8  17.0  17.9  24 -15 

25 - 34 37.8  48.8  36.6  34 - 25 

35 - 44 26.9  21.1  27.6  44 - 35 

45 - 54 12.3  11.1  12.5  54 - 45 

55+ 5.2  2.0  5.4  +55 

Total 100 100 100 المجموع 
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2011النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب متغيرات مختارة،  التوزيع: )تابع(   
(Cont.): Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem Governorate 

by Selected Variables, 2011 
 

Indicator الجنسين كال 
Both Sexes

 Sex الجنس 
 إناث  المؤشر

Females 
 ذكور

Males 
Marital Status    الزواجية الحالة 

Never Married 24.3  41.0  22.4  أبدايتزوج   لم 

Married 74.9  54.5  77.2  متزوج 

Other 0.8  4.5  0.4  أخرى 

Total 100 100 100 المجموع 
Work Days, Work Hours & 
Average of Daily Wage       واألجر اليومي العمل وساعات العمل أيام

Work Days 23.4  23.5  23.4  العمل أيام  

Work Hours 39.1  38.6  39.1  العمل ساعات  

Average of Daily Wage (NIS) 139.0 102.8  143.4  بالشيكل( األجر اليومي معدل ( 

  
  2011 -2006العمر، فئات محافظة القدس حسب  في البطالة معدل

Unemployment Rate in Jerusalem Governorate by Age Groups, 2011-2006  
 

Age Groups 
 Year                                                    السنة                                  

  العمر فئات
2011 2010 2009 2008 2007 2006 

15-19 35.3  23.2 20.9 28.3 30.5 31.0 15 -19 

20-24 24.3  22.6 21.5 20.6 22.6 23.9 20 -24 

25-29 14.9  12.5 12.7 9.3 16.9 13.8 25 -29 

30-34 5.5  9.7 8.7 11.4 10.1 9.5 30 -34 

35-39 8.7  7.1 7.9 7.7 7.8 10.0 35 -39 

40-44 8.4  6.1 8.3 7.8 12.5 9.9 40 -44 

45-49 10.6  7.4 5.8 8.4 9.4 9.3 45 -49 

50+ 7.3  6.6 6.6 7.0 5.7 5.4 50+ 

Total 13.2 11.9 11.8 12.2 14.4 13.9  المجموع

  منقحة 2008 - 2006بيانات األعوام 
 

Data for 2006-2008 are revised data 
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  2011 -2006محافظة القدس حسب عدد سنوات الدراسة،  في البطالة معدل

Unemployment Rate in Jerusalem Governorate by Years of Schooling,  2011 -2006  
  

Years of Schooling 2011 2010 2009 2008 2007 2006 الدراسة سنوات عدد 

1-6 12.0  14.6 13.5 12.3 17.5  16.3 6-1 

7-9 16.5  13.2 11.5 15.3 17.2  16.5 9-7 

10-12 10.8  10.8 13.6 12.5 15.1  15.0  12-10 

13+ 14.5  10.8 8.5 8.0 9.4  8.3 13+  

Total 13.2  11.9 11.8 12.2 14.4 13.9 المجموع 

  منقحة 2008 - 2006بيانات األعوام 
 

Data for 2006-2008 are revised data 
 

  

  

  

  2011القدس حسب أهم سمات القوى العاملة،  محافظة من )أكثرف سنة 15 ( األفراد توزيع
Distribution of Persons Aged  (15 Years and Above) from Jerusalem Governorate by 

Labor Force Status, 2011 
 

Labor Force Status 
 حسب التعريف الموسع 

Relaxed Definition 
 الدولية  العملحسب معايير منظمة 

ILO Standards القوى العاملة سمات
 (Number) العدد %  )Number( العدد %

In the Labor Force 40.0 90,372  37.8  85,453  القوى العاملة داخل 
Outside Labor 
Force 60.0 135,572 62.2  140,491  القوى العاملة خارج  

Total 100 225,944 100 225,944 المجموع 

Employed 82.1 74,184  86.8  74,184  العاملون  

Unemployed 17.9 16,188 13.2  11,269  عن العمل العاطلون 

Total 100 90,372  100 85,453 المجموع 
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محافظة القدس  من األجرللمستخدمين معلومي   بالشيكلاليومية  واألجرةوأيام العمل الشهرية  األسبوعيةساعات العمل معدل  

  2011-2006حسب مكان العمل، 
Average Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 

Employees Working from Jerusalem Governorate by Place of Work, 2011-2006  

Place of Work and 
Year 

الوسيط  األجر

 بالشيكلاليومي 
Median 

Daily Wage 
in NIS 

اليومية األجرة معدل

 بالشيكل
Average Daily 
Wage in NIS

العمل  أيام معدل

 الشهرية
Average 
Monthly 

Work Days 

ساعات  معدل

األسبوعيةالعمل 
Average 
Weekly 

Work Hours

 العمل والسنة مكان

2006         2006  

Palestinian Territory 96.2  105.9  23.8  40.5  الفلسطينية األراضي 

Israel & Settlements 134.6  141.3  24.1  44.8  إسرائيل والمستعمرات 

2007         2007  

Palestinian Territory 96.2  105.6  22.2  41.5  الفلسطينية األراضي 

Israel & Settlements 134.6  135.8  21.7  45.1  إسرائيل والمستعمرات 

2008       2008  

Palestinian Territory 115.4 120.9 23.5 44.7  الفلسطينية األراضي 

Israel & Settlements 146.2 144.1 23.8 45.6 إسرائيل والمستعمرات 

2009       2009  

Palestinian Territory 115.4 125.1 23.2 41.8 الفلسطينية األراضي 

Israel & Settlements 153.8 161.3 23.5 41.0 إسرائيل والمستعمرات 

2010       2010  

Palestinian Territory 100.0 113.6 23.0 40.2 الفلسطينية األراضي 

Israel & Settlements 153.8 163.6 23.1 35.8 إسرائيل والمستعمرات 

2011       2011  

Palestinian Territory 100.0 109.0 23.1 41.2 الفلسطينية األراضي 

Israel & Settlements 153.8 163.7 23.7 37.4 إسرائيل والمستعمرات 

Data for 2006-2008 are revised data  منقحة 2008 - 2006بيانات األعوام

NIS: New Israeli Shekels  
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  2011- 2006محافظة القدس حسب سبب البقاء خارج القوى العاملة،  منخارج القوى العاملة  لألفرادالنسبي  التوزيع
Percentage Distribution of Persons Outside Labor Force from Jerusalem Governorate 

by Reason, 2006-2011 
 

Reason and Year 
 الجنسين كال

Both Sexes 
  

Sex الجنس 
 إناث والسنة السبب

Females 
 ذكور

Males 
2006    2006 

Old/illness 12.6 4.0 34.6  المرض/ السن  كبر

House Keeping 50.0 69.6 0.1   المنزل أعمال

Study 31.6 24.5 49.9   الدراسة

Others 5.8 1.9 15.4  أخرى

Total 100 100 100  المجموع

2007    2007 

Old/illness 12.5 3.8 33.8  المرض/ السن  كبر

House Keeping 49.9 69.9 0.8  المنزل أعمال

Study 30.7 24.8 45.2   الدراسة

Others 6.9 1.5 20.2  أخرى

Total 100 100 100  المجموع

2008   2008 

Old / Illness 13.7 4.4 37.9  المرض/ السن  كبر

House Keeping 52.1 71.6 1.1  المنزل أعمال

Study 30.1 22.9 48.9   الدراسة

Others 4.1 1.1 12.1  أخرى

Total 100 100 100   المجموع

Data for 2006-2008 are revised data  منقحة 2008 - 2006بيانات األعوام
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العاملة،        محافظة القدس حسب سبب البقاء خارج القوى  منخارج القوى العاملة  لألفرادالنسبي  لتوزيعا: )تابع(

2006-2011  
(Cont.): Percentage Distribution of Persons Outside Labor Force from Jerusalem 

Governorate by Reason, 2006-2011 
 

Reason and Year 
 الجنسين كال

Both Sexes 
  

Sex الجنس 
 إناث والسنة السبب

Females 
 ذكور

Males 
2009       2009 

Old / Illness 12.8 3.4 37.5  المرض/ السن  كبر

House Keeping 52.8 72.2 1.3  المنزل أعمال

Study 30.7 23.9 48.6   الدراسة

Others 3.7 0.5 12.6  أخرى

Total 100 100 100  المجموع

2010    2010 

Old / Illness 13.6 6.2 34.5  المرض/ السن  كبر

House Keeping 52.6 70.9 0.6  المنزل أعمال

Study 29.7 22.0 51.3   الدراسة

Others 4.1 0.9 13.6  أخرى

Total 100 100 100  المجموع

2011    2011 

Old / Illness 16.4 7.3 40.9  المرض/ السن  كبر

House Keeping 52.3 71.6 0.3  المنزل أعمال

Study 27.9 20.3 48.1   الدراسة

Others 3.4 0.8 10.7  أخرى

Total 100 100 100  المجموع

Data for 2006-2008 are revised data  منقحة 2008 - 2006بيانات األعوام  
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 491.3غت بل 2010لعام  J1لمنطقة القدس اجمالي القيمة المضافة لألنشطة المرصودة والمتفقة مع المعايير الدولية 

  .2009للعام  امريكي مليون دوالر 326.6باالسعار الجارية مقابل  امريكي مليون دوالر
  

  باألسعار الجارية 2010 -2008لألعوام  ألهم األنشطة االقتصادية *)J1( منطقة في محافظة القدس مة المضافةالقي
value added in Jerusalem Governorate Area (J1)* for main economic activities for the 

years 2008  - 2010 at current prices 
 

Value In USD Million    يون دوالر أمريكيالقيمة بالمل  

Economic Activity 2010 2009 2008 النشاط  االقتصادي  

Agriculture and Fishing 0.3 0.2 0.3 الزراعة  وصيد األسماك 
Mining, Manufacturing,  Electricity. and 
Water 109.5 49.2 62.5   الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 

Construction 51.1 4.4 5.9 اإلنشاءات 

Wholesale and Retail Trade 129.5 70.7 83.8 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport, Storage and Communications 12.2 21.4 23.6  والتخزين واالتصاالتالنقل 

Services 188.7 180.7 174.7 الخدمات 

Gross value added 491.3 326.6 350.8 مجموع القيمة المضافة  

* Those parts of Jerusalem annexed by Israel in 1967. *  1967عام  إسرائيل والذي ضمتهذلك الجزء من محافظة القدس . 

 
  

  2010، 2009 االقتصادي، حسب النشاط )J1( منطقة في محافظة القدس الجمالي القيمة المضافةالتوزيع النسبي 
Percentage Contribution of value added in Jerusalem Governorate Area (J1) by 

Economic Activity 2009, 2010 
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  حركة أسعار المستهلك

، فـي  2010مقارنة بعام % 4.13إرتفاعاً بنسبة  2011عام  (J1)منطقة  القدسمحافظة  سجل جدول غالء المعيشة في

% 3.54بنسـبة   2009عام سجل إرتفاعاً في  وكان قد . 2009مقارنة بعام % 5.25بنسبة  2010عام حين إرتفع في 

  . 2008مقارنة بعام 

  
 2011حسب الشهر،  )J1 ( منطقة األرقام القياسية ألسعار المستهلك في محافظة القدس

Consumer Price Index in Jerusalem Governorate Area (J1) by Month, 2011 
 
 

                   Base  Year 2004=100                                                                                                                                   100= 2004 سنة األساس   
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    القدسفي محافظة  أقسام اإلنفاق الرئيسية التغير حسب ةاألرقام القياسية السنوية السعار المستهلك ونسب 

  J1( ،2010 ،2011( منطقة              
Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change by Major Groups in 

Jerusalem Governorate Area (J1), 2010, 2011 
 

Base Year 2004= 100 100=2004 سنة األساس   

Major Groups of Expenditure نسبة التغير*  
% Change* 

 أقسام اإلنفاق الرئيسية 2010 2011

Food and soft drinks 3.17 151.44 146.80 المواد الغذائية والمشروبات المرطبة 

Al coholic beverages and tobacco 10.09 159.26 144.66 المشروبات الكحولية والتبغ 

Textiles, clothing and footwear 8.77 125.86 115.72 األقمشة والمالبس واألحذية 

Housing 1.91 122.96 120.65 المسكن ومستلزماته 

Furniture, household goods  4.42 113.55 108.74 األثاث  والمفروشات والسلع  المنزلية 

Medical care -0.89 123.50 124.61 الخدمات الطبية 

Transportation 8.37 138.21 127.53 النقل والمواصالت 

Communications -0.16 103.25 103.41 االتصاالت 
Recreational, cultural goods & 
services 3.28 111.34 107.80 السلع و الخدمات الترفيهية و الثقافية 

Education 2.67 115.34 112.33 خدمات التعليم  

Restaurants and cafes 3.13 152.97 148.32 المطاعم والمقاهي والفنادق خدمات 

Miscellaneous goods and services 3.26 117.13 113.44 سلع وخدمات متنوعة 
All Items of Consumer Price 
Index 4.13 134.06 128.74 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك 

*  Change Means Change in Average Prices for a Year 
 Compared with the Average Prices for the Previous 
Year.   

 نسب التغير تمثل التغير في متوسط األسعار للسنة مقارنة *

  بمتوسط أسعار السنة السابقة لها
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      حسب في محافظة القدس واألراضي الفلسطينية األوزان المستخدمة في عمليات احتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 2004، منطقةال
Relative Weights of Various Goods and Services Included in the Consumer Basket in 

Jerusalem Governorate and the Palestinian Territory by Region, 2004 
 

  أقسام اإلنفاق الرئيسية
األراضي الفلسطينية

Palestinian 
Territory  

*الضفة الغربية  
West 
Bank* 

  اع غزةقط 
Gaza Strip  

  القدس
Jerusalem  

Major Groups of 
Expenditure 

المواد الغذائية والمشروبات 

 المرطبة
37.6438.8238.8932.88Food and soft drinks 

 4.665.074.274.39Al coholic Beverages المشروبات الكحولية والتبغ
and tobacco 

 6.966.967.166.62Textiles, clothing and األقمشة والمالبس واألحذية
footwear 

 10.3810.729.0011.94Housing المسكن ومستلزماته

األثاث  والمفروشات والسلع  

 المنزلية
6.316.296.416.35Furniture, household 

goods  

 4.455.263.683.87Medical care الخدمات الطبية

 9.869.588.7512.38Transportation النقل والمواصالت

 3.793.873.414.27Communications االتصاالت

السلع و الخدمات الترفيهية و 

 الثقافية
4.843.916.234.58Recreational, cultural 

goods & services 

 3.563.194.033.64Education خدمات التعليم

خدمات المطاعم والمقاهي 

 والفنادق
2.182.142.142.30Restaurants and cafes 

 5.374.196.046.78Miscellaneous goods سلع وخدمات متنوعة
and services 

الرقم القياسي العام ألسعار 

 المستهلك
100100100100

All items of 
Consumer Price 
Index 

  * .Data include Jerusalem                                                                                                               .القدس تشمل البيانات *
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  أنشطة النقل والتخزين 

 هافييعمل مؤسسة  50في محافظة القدس   2010م لعا والتخزينبلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة النقل 

لغ حجم القيمة المضافة التي مليون دوالر، وب 16.7النقل  بلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطةو ،عامال 467

من عدد % 88.0 بما نسبته النقل البري نشاطساهم يو.  مليون دوالر 12.5حققتها تلك األنشطة 

تساهم أنشطة و.  من إجمالي القيمة المضافة% 92.6و ،من حجم اإلنتاج %93.7 وبما نسبته ،المؤسسات

، المؤسساتمن عدد % 12.0بما نسبته  والطرودالتخزين وأنشطة الدعم للنقل وأنشطة البريد ونقل الرسائل 

  .من إجمالي القيمة المضافة% 7.4ومن حجم اإلنتاج % 6.3وما نسبته 

  

  11.6في محافظة القدس حوالي والتخزينجر من تعويضات العاملين لقطاع النقل أب المستخدمبلغ نصيب 

 نصيب بينما بلغ اً،دوالرألف  35.7حوالي  من اإلنتاج العامل نصيبوبلغ  ،2010 عام في اًدوالرألف 

 26.8وبلغ نصيب العامل من القيمة المضافة حوالي  اً،دوالرألف  40.1حوالي من اإلنتاج  المستخدم باجر

ألف دوالراً، وبلغت نسبة  30.1ألف دوالراً فيما بلغ نصيب المستخدم باجر من القيمة المضافة حوالي 

، أما نسبة %38.6بة تعويضات العاملين إلى القيمة المضافة بلغت ، ونس%75.0القيمة المضافة إلى اإلنتاج 

  %.12.4فقد بلغت  والتخزيناإلهتالك السنوي إلى اإلنتاج في أنشطة النقل 
  

  

مركبة يعمل بها  320 في محافظة القدس قطاع النقل خارج المنشأت بلغ عدد المركبات العاملة ضمنكما 

دوالر، وبلغت مليون  10.5 حقق من هذه المركباتتم اإلنتاج الم، فيما بلغ حج2010 عام في عامال 320

يساهم نشاط النقل . مليون دوالر 4.7لهذه المركبات  خارج المنشأتالقيمة المضافة المتحققة من نشاط النقل 

من إجمالي عدد % 96.3  بما نسبته) مركبات خصوصيةوتكسي (البري للركاب غير المحدد بمواعيد 

من حجم اإلنتاج  %97.0وما نسبته  العاملينمن إجمالي عدد  %96.3 ما نسبتهوا القطاع، في هذالمركبات 

 فيما يساهم نشاط النقل البري للبضائع بما نسبته من إجمالي القيمة المضافة، %96.2باالضافه لما نسبته 

 م اإلنتاجمن حج %3.0، وكذلك العاملينمن إجمالي % 3.7من إجمالي عدد المركبات وما نسبته % 3.7

من تعويضات العاملين لقطاع النقل خارج  جرأب، وبلغ نصيب المستخدم من إجمالي القيمة المضافة %3.8و

في العام بينما  الف دوالرا32.8ً في العام وبلغ نصيب العامل من االنتاج  دوالراً الف 5.7المنشأت حوالي

 14.7 نصيب العامل من القيمة المضافة دوالر وبلغ  ألف 190.5من االنتاج  جرأببلغ نصيب المستخدم 

وبلغت نسبة القيمة . ألف دوالر 85.6 من القيمة المضافة  جرأبدوالر فيما بلغ نصيب المستخدم ألف 

اما نسبة االهتالك % 6.6ونسبة تعويضات العاملين الى القيمة المضافة بلغت ، %44.9المضافة الى االنتاج 

  %.13.4فقد بلغت  ل خارج المنشأتالسنوي الى االنتاج في انشطة النق
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  2010في محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي، والتخزين نشطة النقل أل وأهم المؤشرات االقتصادية العاملينعدد المؤسسات و
Number of  Enterprises, Persons Engaged and Main Economic Indicators for Transport and Storage in Jerusalem Governorate by 

Economic Activity, 2010 
  

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

 دليل

النشاط 
  المؤسسات عدد  ااالقتصادي النشاط

No. of Ent. 

  العاملين عدد
Number of 
Persons 
Engaged 

  العاملين تعويضات 
Compensation of 

Employees 

   االنتاج 
Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption 

القيمة  اجمالي

  المضافة
Gross 
Value 
Added

 التكوين

الرأسمالي 

االجماليالثابت 
G. F. C. F.

Economic Activity ISIC 

لنقل البرى والنقل عبر ا 49
 11,601.2646.2Land transport and 444404,516.015,647.14,045.9  خطوط األنابيب

transport via pipelines49 

التخزين وانشطة الدعم   +52
924.80.0      627314.91,043.8119.0  للنقل

Warehousing and 
support activities for 
transportation 

52+ 

53 
 

انشطة البريد ونقل 
 Postal and courier         الرسائل والطرود

activities 
53 
 

 
  12,526.0646.2Total 504674,830.916,690.94,164.9  المجموع 
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  2010 االقتصادي،النشاط  حسب) J1(منطقة  القدسفي محافظة والتخزين نشطة النقل ألوأهم المؤشرات االقتصادية  العاملينو المؤسسات عدد
Number of Enterprises, Persons Engaged and Main Economic Indicators for Transport and Storage in Jerusalem Governorate Area 

(J1) by Economic Activity, 2010 
  

 (Value in 1000 USD)                )يكالقيمة بااللف دوالر امري(

 دليل

 النشاط
 المؤسسات عدد  ااالقتصادي النشاط

No. of Ent.

  العاملين عدد
No. of 

Persons 
Engaged 

  العاملين  تتعويضا
Compensation 
of  Employees

   االنتاج
 Output 

 الوسيط االستهالك
Intermediate 
Consumption 

القيمة  اجمالي

  المضافة
 Gross 
Value 
Added

 التكوين

الرأسمالي الثابت

  االجمالي
G.F.C.F 

Economic Activity ISIC 

49 
 

 لنقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيبا
  323724,222.514,167.13,402.9 10,764.2638.7Land transport and 

transport via pipelines49 

924.80.0 627314.91,043.8119.0  التخزين وانشطة الدعم للنقل  +52
Warehousing and 
support activities for 
transportation 

52+ 

53 
 Postal and courier   انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود 

activities 
53 
 

  
  11,689.0638.7Total 383994,537.415,210.93,521.9  المجموع  
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  2010القدس حسب النشاط اإلقتصادي،  محافظةفي والتخزين نشطة النقل ألالمعدالت المستخلصة  بعض
Selected Ratios for Transport and Storage Activities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2010 

  

 دليل

النشاط 
  اإلقتصادي النشاط

 باجر  المستخدمنصيب 

من تعويضات العاملين 

  بالدوالر
Annual 

Compensation 
per Paid 

Employee in ($)

من العاملنصيب 

  االنتاج بالدوالر
Output per 

Person 
Engaged in 

($) 

لمستخدما نصيب

من االنتاج  باجر

  بالدوالر
Output per 

Paid 
Employee 

in ($) 

  العاملنصيب 

القيمة  من

المضافة بالدوالر
Value 

Added per 
Person 

Engaged in 
($) 

المستخدمنصيب 

باجر من القيمة 

المضافة بالدوالر
Value 

Added per 
Paid 

Employee 
in ($) 

 نسبة

 القيمة

المضافة 

الى االنتاج
Value 
Added 

to 
Output 

(%)

تعويضات  نسبة

العاملين الى 

 المضافة  القيمة
Compensati

on of 
Employees 

to Value 
Added (%) 

 االهتالك نسبة

السنوي الى 

  االنتاج

Deprecia -
tion to 

Output (%)

Economic Activity ISIC 

49 
 

لنقل البرى والنقل ا
  بيبعبر خطوط األنا

  
11,474.935,561.639,758.226,366.429,477.974.138.913.1Land transport and 

transport via pipelines 49 

التخزين وانشطة   52
13,462.735,586.444,545.832,650.040,871.391.832.90.2  الدعم للنقل

Warehousing and 
support activities for 
transportation 

52 

53 
 

انشطة البريد ونقل 
 14,477.452,200.048,258.041,300.038,193.579.137.93.5Postal and courier  الرسائل والطرود

activities 
53 
 

   11,597.735,740.740,070.526,822.530,071.875.038.612.4Grand Average  الكلي  المتوسط 
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  2010االقتصادي،  النشاط حسب )J1(منطقة القدس  محافظةفي والتخزين نشطة النقل ألت المستخلصة المعدال بعض
Selected Ratios for Transport and Storage Activities in Jerusalem Governorate Area (J1) by Economic  Activity, 2010 

  

 دليل

النشاط 
  اإلقتصادي النشاط

  المستخدمنصيب 

ن تعويضاتم بأجر

  بالدوالرالعاملين 
Annual 

Compensat -
ion per Paid 
Employee  in 

($) 

 لالعامنصيب 

من اإلنتاج  

  بالدوالر
Output 

per 
Person 

Engaged 
in ($) 

 نصيب

بأجر المستخدم

من اإلنتاج 

  بالدوالر 
Output 

per Paid 
Employee 

in ($) 

 العاملنصيب 

من القيمة 

المضافة 

  بالدوالر
Value 
Added 

per 
Person 

Engaged 
in ($) 

نصيب 

بأجر المستخدم

من القيمة 

المضافة 

  بالدوالر
Value 

Added per 
Paid 

Employee 
in ($)

 نسبة

 القيمة

المضافة 

الى اإلنتاج
Value 
Added 

to 
Output 

(%) 

 تعويضات نسبة

 الىالعاملين  

  القيمة المضافة

Compensat -
ion of 

Employees 
to Value 

Added (%) 

 اإلهتالك نسبة

السنوي الى 

  اإلنتاج

Deprecia -
tion to 
Output 

(%) 

Economic Activity ISIC 

49 
 

لنقل البرى والنقل عبر ا
  خطوط األنابيب

  
12,297.138,083.641,258.728,936.031,348.476.0 39.213.3Land transport and 

transport via pipelines49 

طة الدعم التخزين وانش  52
32.90.2 13,462.735,586.444,545.832,650.040,871.391.8  للنقل

Warehousing and 
support activities for 
transportation 

52 

53 
 

انشطة البريد ونقل 
 37.93.5Postal and courier 14,477.452,200.048,258.041,300.038,193.579.1  الرسائل والطرود

activities 
53 
 

   38.812.5Geand Average 12,385.238,027.541,519.729,222.531,906.376.8  الكلي  المتوسط  
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  2010القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  خارج المنشاّتالنقل  النشطة واهم المؤشرات االقتصادية العاملينو المركبات عدد
Number of Vehicles, Persons Engaged and Main Economic Indicators for out Side of Establishment Transport in Jerusalem 

Governorate by Economic Activity, 2010 
  

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

  
دليل 

 النشاط
 االقتصادي  النشاط

 المركبات عدد
Number of  
Vehicles 

 العاملين عدد
Number of 
Persons 
Engaged 

 اإلنتاج
Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption 

القيمة  إجمالي

 المضافة
Gross Value 

Added 
  

Economic Activity  ISIC 

4922 
االخرى للركاب غير المحددة  البريالنقل   أنواع

 )تكسي عمومي ومركبات خصوصية(بموعد  
30830810,165.45,639.74,525.7

Other non-scheduled 
passenger transport (Taxi 
and Private) 

4922 

 1212309.7129.6180.1Freight transport by road 4923 البري للبضائع النقل 4923

  32032010,475.15,769.34,705.8Total المجموع  
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  2010، االقتصاديفي محافظة القدس حسب النشاط  خارج المنشاّتالمستخلصة ألنشطة النقل  دالتالمع بعض
Selected Ratios for out Side of Establishment Transport Aِctivities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2010 

 

 دليل

النشاط
  االقتصادي  النشاط

  المستخدمنصيب 

من تعويضات  بأجر

  بالدوالرالعاملين 
Annual 

Compensa -
tion  per Paid 
Employee  in 

($) 

من العاملنصيب 

 بالدوالراإلنتاج  
Output per 

Person 
Engaged in 

($) 

 المستخدم نصيب
من اإلنتاج بأجر

  بالدوالر 
Output per 

Paid 
Employee 

in ($) 

 العاملنصيب 

من القيمة 

المضافة 

  بالدوالر
Value 
Added  

per 
Person 

Engaged 
in ($)

المستخدمنصيب 

من القيمة  بأجر

بالدوالرالمضافة 
Value 

Added per 
Paid 

Employee 
in ($) 

 القيمة نسبة

المضافة الى

  اإلنتاج
Value 
Added 

to 
Output   

(%) 

العاملين تعويضات نسبة

  القيمة المضافة الى
Compensation 

of Employees to 
Value Added 

(%) 

 اإلهتالك نسبة

 السنوي الى اإلنتاج
Depreciation  

to Output     
(%) 

Economic 
Activity  ISIC 

4922 
 البريالنقل   أنواع

للركاب غير  األخرى

  المحددة بموعد

5702.233,004.5186,385.814,693.882,980.844.56.913.4

Other Non-
Scheduled 
Passenger 
Transport 

4922 

0.025,808.30.015,008.30.058.10.013.6  البري للبضائع النقل 4923
Freight 
Transport by 
Road 

4923 

 5654.532,734.7190,455.814,705.685,560.144.96.613.4Grand  الكلي  المتوسط  
Average   
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  رخص االبنية

رخصة لألبنيـة   54رخصة منها  64 (J2)منطقة  لألبنية في محافظة القدس 2011عام  عدد الرخص الصادرةبلغ 

متر مربع  الف 5.4متر مربع مساحات جديدة،  الف 28.0منها   مربع، متر الف 33.4 السكنية بمساحة إجمالية بلغت

متر مربـع   ألف 9.8رخصة بمساحة اجمالية بلغت  10مساحات قائمة، اما رخص االبنية غير السكنية فكان عددها 

 .مساحات جديدةجميعها 
  

 2011 ،لألبنية غير السكنية حسب استخدام المبنى) J2( رخص األبنية الصادرة في محافظة القدس منطقة
Building Licenses Issued in Jerusalem Governorate Area (J2) for Non-Residential 

Buildings by Utilization, 2011 
 

 استخدام المبنى
 عدد الرخص 
Number of 
Licenses 

 )2ألف م(المساحات المرخصة 
Licensed Area (1000m2) Building 

Utilization مساحات جديدة 
New Areas 

 قائمةمساحات 
Existing Areas 

00.00.0Industrial يصناع

55.50.0Commercial تجاري

43.70.0Educational تعليمي

00.00.0Health صحي

10.60.0Other أخرى

109.80.0Total المجموع

  
  2011لألبنية السكنية حسب وضع البناء المرخص، ) J2(رخص األبنية الصادرة في محافظة القدس منطقة 

Building Licenses Issued in Jerusalem Governorate Area (J2) for Residential 
Buildings by Status of Licensed Buildings, 2011 

 

 وضع البناء المطلوب ترخيصة
 عدد الرخص 
Number of 
Licenses  

 )2الف م( المساحة المرخصة 
Licensed Area (1000m2) Status of Licensed 

Building  جديدةمساحات 
New Areas 

  مساحات قائمة 
Existing Areas   

 Complete Dwellings 5.4 28.0 54  وحدات سكنية كاملة

 Extension of Rooms 0.0 0.0 0 اضافة غرف لوحدات سكنية

 Other Extensions 0.0 0.0 0 اضافة منافع او مباني فرعية 

 Other 0.0 0.0 0 أخرى

 Total 5.4 28.0 54 المجموع
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فيمـا بلـغ عـدد     مؤسسة، 953في محافظة القدس  2010لعام  العاملة في األنشطة الصناعية المؤسسات عدد بلغ

، وقد مليون دوالر 368.6 غلالمؤسسات بحجم اإلنتاج لمجموع هذه ، ومشتغالً  3,034المؤسسات المشتغلين في هذه 

لألنشطة  المضافة وتمثل القيمةمليون دوالر  232.3لغت القيمة المضافة التي حققتها االنشطة الصناعية لنفس العام ب

   .لألراضي الفلسطينية من إجمالي القيمة المضافة% 17.7ما نسبته الصناعية في محافظة القدس 

  

جر من تعويضات العاملين فـي األنشـطة   حول محافظة القدس إلى أن نصيب العامل بأ 2010 لعاموتشير البيانات 

دوالر في العام فيما  فلأ121.5 ج من اإلنتا نصيب المشتغلبلغ ودوالر في العام،  ألف 16.0حوالي  الصناعية بلغ

 76.6 نصيب المشتغل من القيمة المضـافة  ، وبلغدوالرألف  180.5العام  بأجر من اإلنتاج لنفس نصيب العاملبلغ 

وقد بلغت نسبة القيمة المضافة الى .  دوالرألف  113.7 نصيب العامل باجر من القيمة المضافة دوالر فيما بلغ ألف

، اما نسبة االهتالك السنوي الى االنتاج %14.1ونسبة تعويضات العاملين الى القيمة المضافة بلغت % 63.0االنتاج 

  %.5.9في االنشطة الصناعية فقد بلغت 

  
  2010، القدس محافظةفي  الصناعةطة اهم المؤشرات االقتصادية النش

Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate, 2010  
  

  (Value in 1000 USD)                                                                                )دوالر امريكي باأللفالقيمة (    

368,566.0

232,261.2

136,304.8

32,699.6
11,667.8

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

        االنتاج        
Output

اجمالي القيمة المضافة
Gross Value

Added

االستهالك الوسيط
Intermediate
Consumption

تعويضات العاملين
Compensation of

Employees

التكوين الرأسمالي الثابت
االجمالي 

Indicator  المؤشر

Va
lu

e 
مة
لقي
ا
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  2010القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  الصناعةوالمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية النشطة  المؤسسات عدد
 Number of Enterprises, Persons Engaged, and Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate by 

Economic Activity, 2010 
  

)دوالر امريكي باأللفالقيمة (  
 

(Value in 1000 USD)  

دليل 

 النشاط
 

 النشاط االقتصادي

عدد 

 المؤسسات
No. of 
Ent. 

 عدد العاملين
Number 

of 
Employed 
Persons 

 تعويضات العاملين
Compensation 
of Employees 

 االنتاج
Output 

 االستهالك الوسيط
Intermediate 
Consumption 

اجمالي القيمة 

 المضافة
Gross 
Value 
Added 

التكوين 

الرأسمالي 

 الثابت االجمالي
G. F. C. F. 

Economic Activity ISIC 

10 
صناعة المنتجات 

 الغذائية
115 721 4,741.2 34,220.6 17,956.9 16,263.6 1,172.9 Manufacture of food 

products 10 

 Manufacture of 988.2 102,300.7 7,384.3 109,685.0 3,708.2 139 4 مشروباتصناعة ال 11+
beverages 11+ 

 Manufacture of tobacco        صناعة منتجات التبغ 12
products 12 

 Manufacture of textiles 13 0.0 141.1 118.5 259.5 26.7 5 4 صناعة المنسوجات 13

 Manufacture of wearing 25.4 1,794.8 382.9 2,177.7 848.3 243 109 صناعة المالبس 14
apparel 14 

+15 
صناعة الجلد 

  والمنتجات ذات الصلة
5 25 314.9 1442.8 753.0 689.7 517.8 Manufacture of leather 

and related products 15+ 

17 
صناعة الورق 

 ومنتجات الورق
       Manufacture of paper 

and paper products 17 

18 
الطباعة واستنساخ 

وسائط األعالم 

  المسجلة

15 63 340.0 1,038.3 311.4 726.9 0.0 
Printing and 
reproduction of recorded 
media 

18 

20 
صناعة الكيماويات 

 والمنتجات الكيميائية
3 8 40.2 177.0 236.2 -59.2 0.0 

Manufacture of 
chemicals and chemical 
products 

20 
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  2010القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  الصناعةوالمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية النشطة  المؤسسات عدد )تابع(
(Cont.) Number of Enterprises, Persons Engaged, and Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate 

by Economic Activity, 2010 
)دوالر امريكي باأللفالقيمة (    (Value in 1000 USD)  

 دليل النشاط
 

  النشاط االقتصادي

عدد 

  المؤسسات
No. of 
Ent. 

 عدد العاملين
Number of 
Employed 
Persons 

 تعويضات العاملين
Compensati

on of 
Employees 

 االنتاج
Output 

 االستهالك الوسيط
Intermediate 
Consumption 

اجمالي القيمة 

 المضافة
Gross 
Value 
Added 

التكوين 

الرأسمالي 

 الثابت االجمالي
G. F. C. F. 

Economic Activity ISIC 

صناعة منتجات  22

 المطاط واللدائن
4 13 98.8 460.1 545.1 -85.1 0.0 

Manufacture of rubber and 
plastics products  

22 

صناعة منتجات  23

الالفلزية المعادن 

 األخرى

92 279 1,693.0 18,367.4 11,148.7 7,218.7 12.7 

Manufacture of other non-
metallic mineral products  

23 

صناعة منتجات   25+ 

المعادن المشكلة عدا 

  الماكنات والمعدات 

417 435 810.3 14,870.4 6,383.1 8,487.3 48.6 

Manufacture of fabricated 
metal products, except 
machinery and equipment  

 25+ 

صناعة المعدات  27

 الكهربائية
       

Manufacture of electrical 
equipment  

27 

 Manufacture of furniture  31 10.2 6,383.0 4,773.0 11,156.0 376.3 285 177 صناعة األثاث 31

صناعات تحويلية  32+ 

 آخرى
8 818 19,565.1 172,649.6 85,687.2 86,962.4 8,792.8 

Other manufacturing   32+ 

اصالح وتركيب  33+

 اآلالت والمعدات
       

Repair and installation of 
machinery and equipment  

33+ 

إمدادات الكهرباء  35

والغاز والبخار وتكييف 

 الهواء

       Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply 

35 

    Total 11,667.8 232,261.2 136,304.8 368,566.0 32,699.6 3,034 953  المجموع 
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  2010المستخلصة ألنشطة الصناعة في محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي،  المعدالت بعض
Selected Ratios for the Industrial Activities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2010 

 

دليل 

النشاط
 

    االقتصادي النشاط

 العامل نصيب

 من باجر

العاملين تعويضات

  بالدوالر
Compens- 
ation per 

Paid 
Employee in 

($)

مننصيب المشتغل 

  بالدوالر اإلنتاج
Output per 

Person 
Engaged in 

($) 

باجر العامل نصيب

بالدوالر اإلنتاج من
Output per 

Paid 
Employee in 

($) 

 المشتغل نصيب

  القيمة من

 بالدوالر المضافة
Value 

Added per 
Person 

Engaged 
in ($)  

باجر العامل نصيب

  القيمة من

 بالدوالر المضافة
Value Added

per Paid 
Employee in 

($) 

 القيمة نسبة

 الى المضافة

  اإلنتاج
Value 

Added to 
Output 

(%)  

  تعويضات نسبة

  إلى العاملين

  المضافة القيمة
Compens- 

ation of 
Employees 

to Value 
Added (%)  

 السنوي اإلهتالك نسبة

  اإلنتاج إلى
Depreciation to 

Output (%) 

Economic Activity ISIC 

29.21.1 9,147.247,462.766,021.322,557.131,377.247.5  صناعة المنتجات الغذائية 10
Manufacture of food 
products 10 

3.61.2 27,265.9789,100.6806,507.2735,976.3752,211.193.3 صناعة المشروبات 11+
Manufacture of 
beverages 11+ 

   صناعة منتجات التبغ 12
Manufacture of tobacco 
products 12 

 18.90.5Manufacture of textiles 13 12,868.851,907.7125,213.328,215.768,062.754.4 صناعة المنسوجات 13

47.32.1 5,338.88,961.613,704.77385.811,294.982.4 صناعة المالبس 14
Manufacture of wearing 
apparel 14 

+15 
صناعة الجلد والمنتجات 

45.74.1 12,596.257,711.557,711.527,589.827,589.847.8 ذات الصلة
Manufacture of leather 
and related products 15+ 

17 
صناعة الورق ومنتجات 

   الورق
Manufacture of paper 
and paper products 17 

18 
الطباعة واستنساخ وسائط 

46.82.6 7,087.816,481.321,646.711,538.015,154.270.0 األعالم المسجلة

Printing and 
reproduction of recorded 
media 

18 

20 
صناعة الكيماويات 

67.93.4- 33.4-7,766.0-7,395.3-5,272.622,126.423,235.3 والمنتجات الكيميائية

Manufacture of 
chemicals and chemical 
products 

20 
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  2010المستخلصة ألنشطة الصناعة في محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي،  المعدالت بعض ):تابع(
 (Cont.): Selected Ratios for the Industrial Activities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2010 

 

 

 

 دليل

النشاط

    االقتصادي النشاط

 من باجر العامل نصيب

 العاملين تعويضات

  بالدوالر
Compens- 

ation per Paid 
Employee in ($)

 مننصيب المشتغل 

  بالدوالر اإلنتاج
Output per 

Person 
Engaged in 

($) 

 العامل نصيب

 اإلنتاج من باجر

  بالدوالر
Output per 

Paid 
Employee in 

($) 

 من المشتغل نصيب

  القيمة

  بالدوالر المضافة
Value Added 
per Person 
Engaged 

in ($)  

 باجر العامل نصيب

  القيمة من

  بالدوالر المضافة
Value Added 

per Paid 
Employee in 

($) 

 القيمة بةنس

 الى المضافة

  اإلنتاج
Value 

Added to 
Output 

(%)  

  تعويضات نسبة

  إلى العاملين

  المضافة القيمة
Compens- 

ation of 
Employees

to Value 
Added (%) 

  اإلهتالك نسبة

  إلى السنوي

  اإلنتاج
Depre- 

ciation to
Output 

(%)  

Economic Activity ISIC 

صناعة منتجات المطاط  22

 21.8 116.2- 18.5- 6,738.2- 6,543.2- 36,443.7 35,389.0 7,828.5 لدائنوال

Manufacture of rubber 
and plastics products  

22

صناعة منتجات المعادن  23

  2.0 23.5 39.3 40,525.3 25,873.3 103,113.7 65,832.8 9,504.2 الالفلزية األخرى

Manufacture of other 
non-metallic mineral 
products  

23

صناعة منتجات المعادن   25+ 

المشكلة عدا الماكنات 

  والمعدات 
8,268.7 34,184.8 151,738.7 19,511.1 86,605.3 57.1 9.5 2.8 

Manufacture of 
fabricated metal 
products, except 
machinery and 
equipment  

 25+

صناعة المعدات الكهربائية 27
        

Manufacture of 
electrical equipment  

27

Manufacture of furniture 31 2.3 5.9 57.2 140,720.6 22,396.3 245,948.4 39,143.8 8,295.9 صناعة األثاث 31

 صناعات تحويلية آخرى32+ 
24,094.9 211,063.1 212,622.6 106,311.0 107,096.5 50.4 22.5 10.9 

Other manufacturing   32+

اصالح وتركيب اآلالت  33+

          والمعدات

Repair and installation 
of machinery and 
equipment  

33+

إمدادات الكهرباء والغاز  35

          والبخار وتكييف الهواء

Electricity, gas, steam 
and air conditioning 
supply 

35

 5.9 14.1 63.0 113,742.4 76,552.8 180,493.2 121,478.6  16,013.6  المجموع 
Total 
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:النشاط الفندقي  

حيث  41 عامال من اصل فندقاً 28، ما مجموعه 2011في كانون أول  في محافظة القدس العاملة بلغ عدد الفنادق

لحصار واإلغالق اإلسرائيلي منذ انـدالع توقف العديد منها بسبب األحداث التي تشهدها األراضي الفلسطينية من ا

وبلغ متوسط  سريرا3,051ً وغرفة 1,455 ما مجموعه  يتوفر فيها   .2000ة األقصى في شهر أيلول عام انتفاض

  .من اإلناث 186من الذكور  479، منهم 1120 عامالً خالل عام 665 فيهاالعاملين  عدد
  

  2011-2004 حسب توفر خدمات مختارة، افظة القدسمح يالعاملة ف فنادقالعدد الغرف المجهزة في 
Number of Furnished Rooms in Operated Hotels in Jerusalem Governorate by 

Availability of Selected Facilities, 2004-2011 
 

Year هاتف  
Telephone  

 تكييف
Air 

Condition 

 تدفئة
Heaters 

 تلفزيون
T.V  

 حمام خاص
Private 

Bathroom 

 عدد الغرف
No. of 

Rooms

*عدد الفنادق  
No. of 

Hotels* 
 السنة

2004 813 759 914  748 913 985 23  2004 

2005 740  647  802  678 822 869 18 2005 

2006 1,035  1,029  1,058  848 1,054 1,209  22 2006 

2007 880  870  1,150  836  1,190  1,249 25 2007 

2008 905  999  1,135  845  1,164  1,317 29 2008 

2009 1,449 1,379 1,566 1,299 1,591 1,580  34  2009 

2010 1,376 1,321 1,383 1,252 1,406 1,497  29  2010 

2011 1,344 1,428 1,415 1,244 1,401 1,455  28  2011 

*Represent the number at the end of the year.   *يمثل العدد كما في نهاية العام           .                                        

  
  2011- 2004ة، عدد الفنادق في محافظة القدس حسب توفر خدمات عامة مختار

Number of Hotels in Jerusalem Governorate by Availability of Selected Public 
Services, 2004-2011 

   

 
Year أخرى 

Other  

 خدمات للغرف
Room 

Services 

صالون 

 تجميل
Beauty 
Salon 

 متاجر
Shops 

 مصبغة
Dry 

Clean 

تصوير 

 وثائق
Copy 

Printer

 طباعة
Printing 

 فاكس
Fax 

 عدد الفنادق
No. of 
Hotels 

 السنة

 

2004 6 13 1 4 13 13 14 21 23  2004 

2005 6 12 1 3 8 10 12 16 18 2005 

2006 7 17 3 2 11 16 15 21 22 2006 

2007 12 16 4 5 12 13 14 25 25 2007 

2008 2 17 4 2 7 20 11 26 29 2008 

2009 0  21  0  0  16  28  28  28  34  2009 

2010 0  22  0  1  18  26  26  29  29  2010 

2011 16  26  3  3  9  22  21  25  28  2011 
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  2011- 2004،عدد المرافق العامة المتوفرة في فنادق محافظة القدس
Number of Public Utilities Available in Jerusalem Governorate Hotels, 2004-2011 

 

 السنة

 

 المطاعم
Restaurants  

 قاعات االجتماعات
Conference Halls 

  عدد

 المصاعد
No. of  
Lifts 

  عدد

 المسابح
No. of  

Swimming 
Pools 

  /عدد المالعب

الصاالت الرياضية
No. of  

Playgrounds 
And Gyms 

 
 
 

Year  
  

   العدد
Number 

  فرد/ ةالسع
Capacity/ 
Person 

   العدد
Number 

  فرد/ السعة
Capacity/ 
Person 

2004 18 1,625271,476151 1 2004 

2005 17 1,475211,375121 1 2005 

2006 24 2,473821,710171 1 2006 

2007 27 2,350231,765121 0 2007 

2008 34 2,615281,735202 2 2008 

2009 30 3,270422,345261 1 2009 

2010 29 3,199412,684251 1 2010 

2011 32 3,105312,226261 2 2011 

  
  2011-  2004 خالل الفترة محافظة القدسعدد النزالء في فنادق 

Number of Hotel Guests in Jerusalem Governorate During the Period 2004 - 2011 
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  2011-  2004حسب المنطقة،في األراضي الفلسطينية  الفنادقنزالء  عدد
Number of Guests in the Palestinian Territory Hotels by Region, 2004-2011 

 

 السنة

  األراضي

 الفلسطينية
Palestinian 

Territory 

 West Bank  الضفة الغربية
 قطاع غزة

Gaza Strip 
Year مالالش  

North 
 الوسط

Middle 
 القدس

Jerusalem 
 الجنوب
South 

2004 100,184 4,90633,43244,5146,934 10,398 2004 

2005 131,908 4,89137,83964,78416,740 7,654 2005 

2006 151,801 4,42831,95880,00032,716 2,699 2006 

2007 315,866 4,205103,944147,92158,398 1,398 2007 

2008 446,133 5,67282,055209,751146,718 1,937 2008 

2009 452,625 8,57991,493219,494132,274 785 2009 

2010 577,383 15,66095,600263,732201,167 1,224 2010 

2011 510,435 14,80782,932184,469225,164 3,063 2011 

 
 

2011-2004، القدس ي محافظةف ندقيالفللنشاط  الرئيسية المؤشرات   
Main Indicators for Hotel Activities in Jerusalem Governorate, 2004-2011 

  

  المؤشر
Year  السنة  

Indicator  
2004 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

 Number of 28 25293429 1822 23 الفنادق عدد
Hotels 

 Number of 1,455 1,2491,3171,5801,497 8691,209 985 الغرف عدد
Rooms 

 Number of 3,051 2,8312,7713,5453,263 1,9672,758 2,362 األسرة عدد
Beds 

اشغال  متوسط

 الغرف
215.0 308.0242.8 568.4888.9931.5993.8 617.3 

Average of 
Room 
Occupancy 

اشغال الغرف نسبة

(%) 
23.0 35.520.4 45.567.962.866.4 41.8 

Room 
Occupancy 
Rate (%) 

اشغال  متوسط

ةاألسر 
353.0 513.0488.9 1,080.11,616.41,386.11,435.9 1,185.3 

Average of 
Bed 
Occupancy 

ة اشغال األسر نسبة

(%) 
15.0 26.119.0 38.153.142.544.0 38.  5  

Bed 
Occupancy 
Rate (%) 

 Number of 184,469 147,921209,751219,494263,732 64,78480,000 44,514  النزالء عدد
Guests  

 Number of 432,636 394,239591,596505,939524,093 284224,633 ,187 128,843 ليالي المبيت عدد
Guest Nights 
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  2011في محافظة القدس لمؤشرات مختارة حسب الشهر،  الفندقي النشاط
Activities in Jerusalem Governorate Hotels for Selected Indicators by Month, 2011 

 

 الشهر
الفنادق عدد

No. of 
Hotels 

الغرف  عدد

 المتاح  
No. of 

Availabl
e Rooms

 األسرة عدد

 المتاح
No. of 

Availabl
e Beds 

النزالء عدد
No. of 

Guests 

 ليالي عدد

 المبيت

 الغرف إشغال
Room 

Occupancy 

 األسرة إشغال
Bed Occupancy

Month 
No. of 
Guest 
Nights 

 المتوسط 
Average

%النسبة
Rate

 المتوسط 
Average

%النسبة 
Rate 

 January  39.2 1,252.6 60.2 883.0 38,830 20,511 3,195  1,467 30ثاني كانون

 February 41.6 1,330.2 59.9 879.0 38,577 20,134 3,195  1,467 30 شباط

 March 34.8 1,113.1 54.5 799.2 34,506 17,480 3,195  1,467 30 آذار

 April  57.7 1,761.7 34.3 502.2 52,851 21,844 3,051  1,465 28  نيسان

 May 59.0 1,800.0 49.1 712.5 55,799 24,475 3,051  1,450 28 أيار

 June 27.2 815.5 32.7 464.4 24,466 9,499 2,997  1,420 27 حزيران

 July 28.2 844.3 50.9 883.0 26,174 9,724 2,997  1,736 27 تموز

 August 14.8 443.6 15.3 218.6 13,751 5,632 2,997  1,425 27 آب

 September 36.4 1,110.6 35.2 512.4 33,317 13,778 3,051  1,455 28 أيلول

 October 44.5 1,356.5 43.2 625.8 42,052 14,161 3,051  1,450 28أول تشرين

 November 45.3 1,411.5 53.2 787.6 42,344 15,006 3,117  1,479 28ثاني تشرين

 December 31.7 966.7 30.9 449.7 29,969 12,225 3,051  1,455  28أول كانون

المعدل 

 *السنوي
  1,455 3,051  184.469 432,636  617.3 41.8 1,185.3 38.5  

Annual 
Average* 

يمثل المعدل السنوي لكافة المؤشرات باستثناء عدد النزالء وعـدد ليـالي   * 

 .المبيت حيث يمثل المجموع خالل عام

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

  
  2011طبيعة العمل والجنس، الربع و في فنادق محافظة القدس حسب العاملينعدد  متوسط

Average Number of Persons Engaged in Jerusalem Governorate Hotels by Year 
Quarter, Type of Work and Sex, 2011 

 

 الربع

     إدارة
Administration 

  إنتاج
Operation 

  المجموع
Total Quarter 

 ورذك
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

First Quarter 82 503 56 421 26 82 الربع األول

Second Quarter 221 470 177 371 44 99 الربع الثاني

Third Quarter 221 468 177 369 44 99  الربع الثالث

Fourth Quarter 220 476 176 375 44 101 الربع الرابع

 Average  187 479     147 384 40 95  المتوسط
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  2011في فنادق محافظة القدس واألراضي الفلسطينية حسب الجنسية والربع،  النزالء توزيع
Distribution of Guests in Jerusalem Governorate and Palestinian Territory Hotels by Nationality and Quarter, 2011  

  

/ المنطقة

المحافظة 

 الربعو

  
 عدد

 الفنادق
No. of 
Hotels

   Nationality     الجنسية

 فلسطين
Palestine

 عربية دول
Arab 

Countries

 إسرائيل
Israel 

 آسيا
Asia 

 الواليات
وكندا المتحدة

U.S.A   &
Canada

 أمريكا دول
 األخرى
Other 

American  
Countries

 االتحاد
 األوروبي

European 
Union 

 أوروبا باقي
Other 

European 
 

  أفريقيا
Africa  

  استراليا

 ونيوزيلندا
Australia &

New 
Zealand 

 

 المجموع 
Total 

 

Region/  
governorate 
and  Quarter 

 األراضي

 الفلسطينية
103 61,9354,80044,06553,45042,81313,888170,557 86,14627,8374,944510,435Palestinian 

Territory

 19,2226,7151,351134,244First quarter 13,9436357,06913,25719,5953,24549,212 101 األولالربع 

15,11711,0901,231131,975Second quarter 19,7241,9319,64718,9928,7583,07842,407 99 الثانيالربع 

26,9261,5621,246106,786Third quarter 13,0361,01714,0147,7826,4552,95931,789 99 الثالثالربع 

24,8818,4701,116137,430Fourth quarter 15,2321,21713,33513,4198,0054,60647,149 103 الرابعالربع 

محافظة 

  القدس
28 4221,12514,63223,33928,1125,48772,006 24,37713,2771,692184,469Jerusalem Gov. 

 7,91392415058,125First quarter 003,2397,99016,2991,75419,856 30 األولالربع 

5,4589,99764255,818Second quarter 2133213,8509,6944,9811,43319,229 27 الثانيالربع 

4,2511,10643129,134Third quarter 464763,3781,7142,8641,21513,653 28 الثالثالربع 

6,7551,25046941,392Fourth quarter 1633284,1653,9413,9681,08519,268 28 الرابعالربع 
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في هذه ويعمل  مؤسسة، 1,401في محافظة القدس   2010العاملة في قطاع الخدمات عام  المؤسساتبلغ عدد 

مليون  144.9 حوالي بلغ حجم اإلنتاج ألنشطة قطاع الخدمات في محافظة القدسو. عامال 5,023المؤسسات 

من ناحية أخرى . دوالر في محافظة القدس مليون 113.9 حجم القيمة المضافة المتحققة لهذه األنشطةوبلغ  ،دوالر

 في محافظة القدس حيث ساهمت ضمن أنشطة هذا القطاع األول تحتل المركز انشطة خدمات االقامة والطعام فإن

القيمة المضافة المتحققة للقطاع نسبة مساهمته في إجمالي  بلغتفي حين  من إجمالي اإلنتاج %43.6 بما نسبته

المركز الثاني حيث بلغت  في انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعيوتأتي   %.46.1 في محافظة القدسنفسه 

إجمالي القيمة في  مساهمتهنسبة  من إجمالي قيمة اإلنتاج في محافظة القدس، وبلغت %12.7نسبة مساهمته 

  .%11.2المضافة 

  

باجر من  المستخدمنصيب ل المتوسط الفعليأن  إلى القدس في محافظة 2010لخدمات لعام بيانات مسح اوتشير 

 نصيب العامل، وبلغ الخدمات وذلك على مستوى قطاع يألف دوالر أمريك 12.5حوالي  تعويضات العاملين بلغ

اً، وبلغ دوالرألف  44.0حوالي  باجر من اإلنتاج المستخدم بينما بلغ نصيب ،ألف دوالراً 28.9اإلنتاج حوالي من 

من القيمة باجر  ألف دوالراً، فيما بلغ نصيب المستخدم 22.7من القيمة المضافة حوالي  متوسط نصيب العامل

ونسبة تعويضات العاملين إلى % 78.6ألف دوالراً، وبلـغت نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج  34.6المضافة 

  %.3.3هتالك السنوي إلى اإلنتاج في أنشطة الخدمات فقد بلغت أما نسبة اإل%. 36.3القيمة المضافة بلغت 

  
  2010، القدس محافظةفي  الخدماتاهم المؤشرات االقتصادية النشطة 

Main Economic Indicators for Services Activities in Jerusalem Governorate, 2010  
  

  (Value in 1000 USD)                                                                                )دوالر امريكي باأللفالقيمة (    
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  2010، القدس حسب النشاط االقتصادي محافظة فيالنشطة الخدمات  االقتصادية واهم المؤشرات والعاملين المؤسسات عدد
Number of Enterprises, Persons Engaged and Main Economic Indicators for Services in Jerusalem Governorate by Economic 

Activity, 2010 
 

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

 دليل

 النشاط 
المؤسسات عدد  االقتصادي النشاط

No. of Ent.

  العاملين عدد
Number of 
Persons 
Engaged 

  عاملينال تعويضات  
Compensation 
of Employees 

   االنتاج 
Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption 

القيمة  اجمالي

  المضافة
Gross 
Value 

 التكوين

الرأسمالي الثابت

  االجمالي
G. F. C. F.

Economic Activity ISIC 

 Accommodation and 2,067.9 52,515.4 10,617.3 63,132.7 14,954.6 1,308 376  انشطة خدمات االقامة والطعام  ط
food service activities I 

 Real estate activities L 0.0 1,106.7 176.6 1,283.2 15.5 15 3  األنشطة العقارية ل

 Professional, scientific 7.5 12,482.9 2,691.0 15,174.0 4,275.5 506 170  األنشطة المهنية والعلمية والتقنية م
and technical activitiesM 

  ن
أنشطة الخدمات االدارية 

  والخدمات المساندة  
58 170 2,939.8 16,945.2 5,730.1 11,215.1 2,353.2 

Administrative and 
support service 
activities 

N 

 Education P 215.7 9,606.0 1,107.0 10,713.0 5,433.8 620 36  التعليم ع

  ف
نسان والعمل انشطة صحة اال

  االجتماعي
176 709 7,512.3 18,428.9 5,631.2 12,797.7 282.9 Human health and 

social work activities Q 

 Arts, entertainment and 11.2 2,361.3 867.6 3,228.8 1,558.2 203 81  الفنون والترفيه والتسلية  ص
recreation R 

 Other service activitiesS 332.9 11,858.6 4,170.7 16,029.3 4,630.4 1,492 501  انشطة الخدمات األخرى  ق

  
  Total 5,271.3 113,943.7 30,991.5 144,935.1 41,320.1 5,023 1,401  المجموع  
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  2010، صادياالقتالنشاط  حسب )J1( منطقةهم المؤشرات االقتصادية النشطة الخدمات في محافظة القدس أو والعاملين المؤسسات عدد 
Number of Enterprises, Persons Engaged and Main Economic Indicators for services in Jerusalem Governorate Area (J1) by 

Economic Activity, 2010 
 

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

 دليل

 النشاط
  االقتصادي النشاط

 عدد

  المؤسسات
No. of 
Ent. 

  العاملين عدد
Number of 
Persons 
Engaged 

  العاملين تعويضات 
Compensation 
of  Employees 

   االنتاج 
Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption 

القيمة  اجمالي

  المضافة
Gross 
Value 
Added

 التكوين

الرأسمالي الثابت 

  االجمالي
G. F. C. F. 

Economic Activity ISIC 

 Accommodation and 2,068.0 50,911.0 9,615.0 60,526.0 14,955.0 915 179 انشطة خدمات االقامة والطعام  ط
food service activities I 

 Real estate activities L 0.0 1,106.7 176.6 1,283.2 15.5 15 3  األنشطة العقارية ل

 م
األنشطة المهنية والعلمية 

  والتقنية
116 314 3,761.0 13,857.0 2,277.0 11,580.0 7.0 Professional, scientific 

and technical activitiesM 

  ن
أنشطة الخدمات االدارية 

  والخدمات المساندة  
23 96 2,867.0 14,116.0 5,051.0 9,064.0 34.0 

Administrative and 
support service 
activities 

N 

 Education P 154.9 7,363.1 886.2 8,249.3 3,611.9 367 25  التعليم ع

  ف
انشطة صحة االنسان والعمل 

  االجتماعي
88 510 6,203.0 15,384.0 4,809.0 10,575.0 134.0 Human health and 

social work activities Q 

 Arts, entertainment 0.0 1,689.0 622.0 2,311.0 1,093.0 105 18  الفنون والترفيه والتسلية  ص
and recreation R 

 Other service 37.0 7,887.0 2,303.0 10,190.0 2,980.0 489 163  انشطة الخدمات األخرى  ق
activities S 

  
  Total 2,434.9 100,175.8 25,739.8 125,916.5 35,486.4 2,811 615  المجموع  
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  2010، ب النشاط االقتصاديالقدس حس محافظةالمعدالت المستخلصة ألنشطة الخدمات في  بعض
Selected Ratios for Services Activities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2010 

 

 دليل

النشاط
  االقتصادي النشاط

  المستخدمنصيب 

من تعويضات  باجر

  بالدوالرالعاملين 
Annual 

Compensatio
n per Paid 

Employee in 
($) 

من العاملنصيب 

  االنتاج بالدوالر
Output per 

Person  
Engaged in 

($) 

 المستخدم نصيب

من االنتاج  باجر

  بالدوالر
Output per 

Paid  
Employee in 

($) 

 من العاملنصيب 

القيمة المضافة 

  بالدوالر 
Value Added 
per  Person 
Engaged in 

($) 

المستخدمنصيب 

باجر من القيمة 

المضافة بالدوالر
Value 

Added per  
Paid 

Employee 
in ($) 

 القيمة نسبة

المضافة الى

  االنتاج
Value 
Added 

to 
Output 

(%) 

تعويضات  نسبة

 القيمةالعاملين الى 

  المضافة 
Compesation 
of Employees 

to Value 
Added (%) 

 نسبة

 االهتالك

السنوي الى 

  االنتاج

Deprec -
iation to 
Output 

(%) 

Economic ActivityISIC 

  ط
انشطة خدمات االقامة 

  والطعام
17,739.2 48,266.6 74,888.4 40,149.4 62,294.1 83.2 28.5 1.9 

Accommodation and 
food service 
activities 

I 

 Real estate 2.4 1.4 86.2 332,945.3 73,780.0 386,064.0 85,546.6 4,664.9  األنشطة العقارية ل
activities L 

 م
مهنية والعلمية األنشطة ال

  والتقنية
14,782.5 29,988.1 52,463.9 24,669.8 43,159.6 82.3 34.3 2.7 

Professional, 
scientific and 
technical activities 

M 

  ن
أنشطة الخدمات االدارية 

  والخدمات المساندة  
27,712.4 99,677.6 159,735.4 65,971.2 105,720.1 66.2 26.2 9.6 

Administrative and 
support service 
activities 

N 

 Education P 2.5 56.6 89.7 15,888.9 15,493.5 17,720.0 17,279.0 8,987.9  التعليم ع

  ف
انشطة صحة االنسان 

  والعمل االجتماعي
12,572.5 25,992.8 30,842.5 18,050.4 21,418.2 69.4 58.7 1.3 Human health and 

social work activitiesQ 

 Arts, entertainment 8.0 66.0 73.1 15,884.0 11,632.0 21,720.1 15,905.4 10,482.0  الفنون والترفيه والتسلية  ص
and recreation R 

 Other service 4.7 39.0 74.0 16,824.5 7,948.1 22,741.8 10,743.5 6,569.5  انشطة الخدمات األخرى  ق
activities S 

  
  Grand Avarage 3.3 36.3 78.6 34,557.3 22,684.4 43,956.5 28,854.3 12,531.7  المتوسط الكلي  
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  2010االقتصادي،  النشاط حسب )J1(القدس منطقة  محافظةالمعدالت المستخلصة ألنشطة الخدمات في  بعض
Selected Ratios for Services Activities in Jerusalem Governorate Area (J1) by Economic Activity, 2010 

 

 دليل

النشاط
  االقتصادي النشاط

 المستخدمنصيب 

من  باجر

تعويضات العاملين

  بالدوالر
Annual 

Compensati
on per Paid 
Employee in 

($)

من العاملنصيب 

 االنتاج بالدوالر
Output per 

Person  
Engaged in 

($) 

 المستخدم نصيب

من االنتاج  باجر

  بالدوالر
Output per 

Paid  
Employee 

in ($) 

من العاملنصيب 

القيمة المضافة 

  بالدوالر 
Value 

Added per  
Person 

Engaged in 
($) 

 المستخدمنصيب 

باجر من القيمة 

 المضافة بالدوالر
Value 

Added per  
Paid 

Employee in 
($) 

 القيمة نسبة

المضافة الى 

  االنتاج
Value 

Added to 
Output 

(%) 

تعويضات  نسبة

القيمةن الى العاملي

  المضافة 
Compesation 

of 
Employees 

to Value 
Added (%) 

 االهتالك نسبة

السنوي الى 

  االنتاج

Deprec -
iation to 

Output (%)

Economic ActivityISIC 

  ط
انشطة خدمات االقامة 

  والطعام
17,739.2 66,148.6 71,796.3 55,640.4 60,390.6 841.1 293.7 19.4 

Accommodation 
and food service 
activities 

I 

 Real estate 23.5 14.0 862.4 332,945.3 73,780.0 386,064.0 85,546.6 4,664.9  األنشطة العقارية ل
activities L 

 م
األنشطة المهنية والعلمية 

  والتقنية
15,743.1 44,130.6 58,000.5 36,879.0 48,470.6 835.7 324.8 26.0 

Professional, 
scientific and 
technical activities

M 

  ن
أنشطة الخدمات االدارية 

  والخدمات المساندة  
30,250.5 147,041.6 148,933.2 94,416.6 95,636.0 642.1 316.3 19.8 

Administrative and 
support service 
activities 

N 

 Education P 23.4 490.5 892.6 20,490.8 20,062.9 22,957.1 22,477.7 10,051.6  التعليم ع

  ف
انشطة صحة االنسان 

  والعمل االجتماعي
12,987.6 30,164.7 32,208.9 20,735.3 22,140.7 687.4 586.6 9.0 

Human health and 
social work 
activities 

Q 

 Arts, entertainment 31.3 647.3 730.9 17,163.2 16,085.7 23,483.0 22,009.5 11,109.8  الفنون والترفيه والتسلية  ص
and recreation R 

 Other service 22.8 377.8 774.0 26,713.8 16,128.8 34,515.7 20,838.4 10,093.2  انشطة الخدمات األخرى  ق
activities S 

  Grand Average 19.7 354.2 795.6 41,555.5 35,637.0 52,233.3 44794.2 14,720.8  الكلي المتوسط  
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ة مؤسس 2,820التجارة الداخلية في محافظة القدس  قطاع العاملة في المؤسساتبلغ عدد  ،2010بيانات عام حسب 

عدا زئة في نشاط تجارة التجلمحافظة القدس العاملة ضمن هذا القطاع  المؤسساتوتتركز . عامال 5,773بها يعمل 

التجـارة   مؤسسـات من إجمالي عدد % 87.9 ، حيث تشكل ما نسبتهات المحركات والدراجات الناريةالمركبات ذ

في قطاع التجارة الداخلية في  العاملينمن إجمالي عدد  %185. ما نسبتهتقوم بتشغيل في محافظة القدس والداخلية 

  .محافظةال

  

بلغت القيمة المضـافة التـي   ، ومليون دوالر 201.5 في محافظة القدس وبلغ حجم اإلنتاج لقطاع التجارة الداخلية

مليون دوالر، وكانت مساهمة أنشطة تجارة التجزئة من اإلنتاج ما نسـبته   167.7 لنفس العام ةنشطاال هها هذتحقق

 وبلـغ متوسـط نصـيب     .من القيمة المضافة لقطاع التجارة الداخلية في المحافظة %74.1وما نسبته % 75.0

نصـيب  بلـغ  والعام، هذا دوالراً في ألف  9.6 قطاع التجارة الداخليةفي  باجر من تعويضات العاملين المستخدم

، في العام اًدوالر ألف 75.0باجر من اإلنتاج  المستخدمإنتاجية  تبلغ، فيما  اًدوالر ألف 34.9من اإلنتاج  العامل

من القيمـة المضـافة   باجر  اً، فيما بلغ نصيب المستخدمدوالر ألف 29.0وبلغ نصيب العامل من القيمة المضافة 

ملين الـى القيمـة   ، ونسبة تعويضات العا%83.2 وقد بلغت نسبة القيمة المضافة الى االنتاج. دوالراًألف  62.4

  %.4.2، اما نسبة االهتالك السنوي الى االنتاج في انشطة التجارة الداخلية فقد بلغت %15.4 المضافة بلغت
  

  2010، القدس محافظةفي  التجارة الداخليةؤشرات االقتصادية النشطة اهم الم
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities in Jerusalem           

Governorate, 2010 
  

  (Value in 1000 USD)                                                                                )دوالر امريكي باأللفالقيمة (    
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  2010القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةواهم المؤشرات االقتصادية النشطة التجارة الداخلية في  والعاملين المؤسسات عدد
Number of Enterprises, Persons Engaged, and Main Economic Indicators for Internal Trade in Jerusalem Governorate by 

Economic Activity, 2010 
  

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

دليل 

النشاط
  االقتصادي النشاط

 عدد

المؤسسات
No. of  
Ent. 

العاملين عدد
Number 

of 
Persons 
Engaged

 العاملين تعويضات 
Compensation 
of Employees

   اإلنتاج 
Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption 

القيمة  إجمالي

  المضافة
Gross 
Value 
Added 

الرأسمالي التكوين

  االجماليالثابت 
G. F. C. F. 

Economic Activity ISIC 

45 
واصالح المركبات ذات ) التجزئة(تجارة الجملة والمفرد 

  ريةالمحركات والدراجات النا
252 556   1,880.1    30,599.9   4,334.0   26,265.9 440.3 

Wholesale and retail trade 
and repair of motor vehicles 
and motorcycles 

45 

 271.5 17,150.0 2,706.8 19,856.8 1,984.5 307 88 تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية  46
Wholesale trade, except of 
motor vehicles and 
motorcycles 

46 

47 
تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات 

 النارية
2,480 4,910 21,890.8 151,079.2 26,824.3 124,255.0 425.6 Retail trade, except of motor 

vehicles and motorcycles 47 

  Total 1,137.4 167,670.9 33,865.1 201,535.9 25,755.4 5,773 2,820  المجموع  
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  2010، االقتصادي النشاط حسب )J1(القدس منطقة  محافظةواهم المؤشرات االقتصادية النشطة التجارة الداخلية في  والعاملين المؤسسات عدد 
Number of Enterprises, Persons Engaged and Main Economic Indicators for Internal trade in Jerusalem Governorate Area (J1) by 

Economic Activity, 2010 
  

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

دليل 

النشاط 
  االقتصادي النشاط

 عدد
 المؤسسات
No. of 
Ent. 

  العاملين عدد
Number of 
Persons 
Engaged

  العاملين تعويضات 
Compensation 
of Employees

   االنتاج 
Output 

 االستهالك 
  الوسيط

Intermediate 
Consumption 

 القيمة اجمالي
  المضافة
Gross 
Value 
Added 

 التكوين
 الرأسمالي

  االجمالي الثابت
G. F. C. F. 

Economic Activity ISIC 

45 

) التجزئة(تجارة الجملة والمفرد 

واصالح المركبات ذات المحركات 

  لناريةوالدراجات ا

119   266   587.4    24,193.1 1,775.3   22,417.8 6.9    
Wholesale and retail trade 
and repair of motor 
vehicles and motorcycles 

45 

46 

تجارة الجملة عدا المركبات ذات  

  المحركات والدراجات النارية
20 54 284.4 2,848.4 866.7 1,981.7 9.7 

Wholesale trade, except 
of motor vehicles and 
motorcycles 

46 

47 

تجارة التجزئة عدا المركبات ذات 

 المحركات والدراجات النارية
1,374 2,891 19,448.6 123,233.2 18,148.1 105,085.0 284.2 

Retail trade, except of 
motor vehicles and 
motorcycles 

47 

  Total 300.8 129,485.5 20,790.1 150,274.7 20,320.4 3,211 1,513  المجموع  
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  2010، االقتصاديالمستخلصة ألنشطة التجارة الداخلية في محافظة القدس حسب النشاط  المعدالت بعض 
Selected Ratios for Internal Trade Activities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2010 

 

 دليل

النشاط
  القتصاديالنشاط ا

 باجر  المستخدمنصيب 

من تعويضات العاملين 

  بالدوالر
Annual 

Compensation 
per Paid 

Employee in ($)

 العاملنصيب 

االنتاج  من

  بالدوالر
Output per 

Person  
Engaged 

in ($) 

المستخدم نصيب

من االنتاج باجر

  بالدوالر
Output per 

Paid  
Employee 

in ($) 

 من العاملنصيب 

القيمة المضافة 

  بالدوالر 
Value 

Added per  
Person 

Engaged in 
($) 

نصيب 

باجر  المستخدم

من القيمة 

المضافة 

  بالدوالر
Value 

Added per 
Paid 

Employee 
in ($) 

 القيمة نسبة

المضافة الى 

  االنتاج
Value 

Added to 
Output 

(%) 

تعويضات  نسبة

العاملين الى 

المضافة  القيمة
Compesati

on of 
Employees 

to Value 
Added (%)

 االهتالك نسبة

السنوي الى 

  االنتاج

Deprec -
iation to 

Output (%)

Economic ActivityISIC 

45 

تجارة الجملة والمفرد 

واصالح ) التجزئة(

المركبات ذات المحركات 

  والدراجات النارية

8,300.5 55,035.8 135,098.5 47,240.8 115,964.1 85.8 7.2 3.3 

Wholesale and 
retail trade and 
repair of motor 
vehicles and 
motorcycles 

45 

46 
تجارة الجملة عدا  

المركبات ذات المحركات 

  والدراجات النارية

8,692.4 64,680.1 86,974.7 55,863.2 75,118.7 86.4 11.6 23.8 

Wholesale trade, 
except of motor 
vehicles and 
motorcycles 

46 

47 
تجارة التجزئة عدا 

المركبات ذات المحركات 

 والدراجات النارية
9,801.6 30,769.7 67,646.0 25,306.5 55,635.4 82.2 17.6 1.8 

Retail trade, except 
of motor vehicles 
and motorcycles 

47 

   Grand Average 4.2 15.4 83.2 62,373.2 29,044.1 74,970.9 34,910.1 9,581.0  الكلي  المتوسط  
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  2010، النشاط االقتصادي حسب) J1( منطقةالمعدالت المستخلصة ألنشطة التجارة الداخلية في محافظة القدس  بعض
Selected Ratios for Internal Trade Activities in Jerusalem Governorate Area (J1) by Economic Activity, 2010 

  

 دليل

النشاط
  االقتصادي النشاط

  المستخدمنصيب 

من تعويضات  باجر

  بالدوالرالعاملين 
Annual 

Compensation 
per Paid 

Employee in 
($) 

 العاملنصيب 

االنتاج  من

  بالدوالر
Output per 

Person  
Engaged in 

($) 

المستخدم نصيب

من االنتاج باجر

  بالدوالر
Output per 

Paid  
Employee 

in ($) 

 العاملنصيب 

القيمة  نم

المضافة 

  بالدوالر 
Value 

Added per 
Person 

Engaged 
in ($)

المستخدمنصيب 

باجر من القيمة

المضافة 

  بالدوالر
Value 

Added per 
Paid 

Employee 
in ($)

 القيمة نسبة

المضافة الى 

  االنتاج
Value 

Added to 
Output 

(%) 

تعويضات  نسبة

القيمةالعاملين الى 

  المضافة 
Compesation 

of 
Employees 

to Value 
Added (%) 

 االهتالك نسبة

السنوي الى 

  االنتاج
Depreciation 

to Output 
(%) 

Economic Activity ISIC 

45 
) التجزئة(تجارة الجملة والمفرد 

واصالح المركبات ذات 

  المحركات والدراجات النارية

8,487.4 90,951.5 349,584.9 84,277.4 926.6 92.7 2.6 2.6 
Wholesale and retail trade and 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

45 

46 
تجارة الجملة عدا المركبات ذات  

  المحركات والدراجات النارية
9,368.8 52,748.1 93,834.4 36,698.1 695.7 69.6 14.4 4.0 Wholesale trade, except of 

motor vehicles and motorcycles46 

47 
تجارة التجزئة عدا المركبات ذات 

 المحركات والدراجات النارية
10,255.9 42,626.5 64,984.9 36,349.0 852.7 85.3 18.5 1.8 Retail trade, except of motor 

vehicles and motorcycles 47 

  Grand Average 2.0 15.7 86.2 861.7 40,325.6 75,291.9 46,800.7 10,181.1  الكلي  المتوسط  

  

  

  

  



  التجارة الداخلية-العشرونالفصل                                                                      2012كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

196 
  

  

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 التجارة الخارجية المرصودة- دي والعشرونالحاالفصل                                                     2012كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

197 
 

 
  

  

    

  

  

  

  

  
 
 

  

  

  
  والعشرون الحادي الفصل

  
  التجارة الخارجية المرصودة

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



  التجارة الخارجية المرصودة- والعشرون الحاديالفصل                                                     2012ي كتاب القدس اإلحصائي السنو

 
                           

198

  
  
  



  التجارة الخارجية المرصودة- والعشرون الحاديالفصل                                                     2012ي كتاب القدس اإلحصائي السنو

 
                           

199

مريكي مليون دوالر أ 172.5بلغت حوالي  2010قيمة الواردات السلعية المرصودة لمحافظة القدس لعام  بلغت

 10.4بلغت حوالي قيمة الصادرات السلعية المرصودة  كما أن. 2009مقارنة مع عام % 88.9بنسبة  رتفاعبا

  .2009مقارنة مع عام الفترة  لنفس% 13.4بحوالي  مليون دوالر امريكي وبنسبة زيادة

  
  2010-2008 ،المرصودة لمحافظة القدس الفلسطينية الوارداتمؤشرات 

Registered Palestinian Import indicators for Jerusalem Governorate, 2008-2010 
  

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

Indicator 2010 2009 2008 المؤشر 

Total Palestinian Imports* 172,520 91,329 93,533   *إجمالي الواردات الفلسطينية

Imports by mean الواردات حسب الواسطة 

By Land** 150,296 89,307 90,666  **بواسطة البر

Networks and Pipelines 22,224 2,022 2,867  شبكات وخطوط

Total Imports by country إجمالي الواردات حسب البلد  

Israel 125,506 83,665 88,900  إسرائيل

European  countries 17,771 5,786 3,396  دول االتحاد األوروبي

Arab countries 11,215 79 91  الدول العربية

American countries 3,680 478 755  الدول األمريكية

Other countries 14,348 1,321 391  باقي دول العالم
* Data does not include those parts of Jerusalem 
annexed by Israel in 1967. *: 1967الذي ضمته إسرائيل عام و ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدسالبيانات.

** Including direct imports through Israeli airports , ports 
and post. 
 

 .يشمل الواردات المباشرة من خالل المعابر الجوية والبحرية والبريد اإلسرائيلي: **
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  2010-2008 ،المرصودة لمحافظة القدس الفلسطينية الصادراتمؤشرات  
Registered Palestinian Export Indicators for Jerusalem Governorate, 2008-2010 

 

 (Value in 1000 USD) )دوالر أمريكي باأللف القيمة(

Indicator 2010 2009 2008 المؤشر 

Total Palestinian Export 10,433 9,204 9,161  إجمالي الصادرات الفلسطينية

By country حسب البلد 

Israel 8,817 7,237 6,162   إلى إسرائيل

Arab countries 1,543 1,933 2,999  إلى الدول العربية

Other countries 73 34 0  إلى باقي دول العالم

Total Export distribution إجمالي توزيع الصادرات  

National 8,549 7,624 8,556  وطنية

RE-Exports 1,884 1,580 605  معاد تصديرها
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  مصادرة بطاقات الهوية المقدسية 1.22

في بلدهم القدس، وذلك بناء على الحدود اإلدارية للقدس من وجهة نظر " إقامتهم"آالف الفلسطينيين المقدسيين حق فقد 

رون القدس جزءاً من دولة إسرائيل، وعليه يكون الفلسطينيون الذين يقيمون في ضواحي اإلسرائيليين، الذين يعتب

القدس فاقدي حق اإلقامة كما هو الحال للمواطنين المقدسيين الذين يقيمون في باقي محافظات الوطن، إضافة إلى 

  .  خارجالطلبة الذين يتلقون تعليمهم خارج فلسطين، وأولئك الذين يقيمون بشكل مؤقت في ال
  

عنه رسميا  اإلعالنالبيانات عن مصادرة وإلغاء بطاقات الهوية المقدسية تستند بشكل أساسي على ما يتم ال زالت 

، 2011-1967بطاقة في الفترة ما بين  14,233درة والتي تشير إلى مصا اإلسرائيلية،من خالل وزارة الداخلية 

سحب هوية األفراد المسجلين ضمن هوية رب األسرة بشكل ، وهذا يعني سراألأرباب هويات وهذا الرقم يمثل 

  . تلقائي، وعليه فان عدد األفراد الذين تم سحب هوياتهم أعلى من هذا الرقم بكثير
  

 فيما اسقط هذا الحق 2011خالل العام مقدسياً 95 أسقطت الداخلية اإلسرائيلية حق اإلقامة عن  فقدباإلضافة إلى ذلك 

المعلومات وذلك حسب بيانات مركز  2009خالل العام  مقدسياً 717 و ،2010العام خالل  مقدسياً 191 عن

  .ومركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، )بتسيلم( الفلسطينية ئيلي لحقوق اإلنسان في األراضياإلسرا

   
  2011-1993، *عدد بطاقات الهوية المقدسية المصادرة حسب السنة

Number of Confiscated Jerusalemites' Ids by year, 1993-2011 
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  2011-1967المقدسية المصادرة،  بطاقات الهويةعدد 
Number of Confiscated Jerusalemites ID’s, 1967-2011 

 

Year عدد الحاالت  
Number of Cases 

  

  السنة
  

1967-1976 1,442 1967-1976  

1977-1986 1,405 1977-1986  

1987-1996 1,061 1987-1996  

1997-2006 4,361 1997-2006  

2007 289 2007  

2008 4,672 2008  

2009 717 2009  

2010 191 2010  

2011 95 2011  

Total 14,233 المجموع  
 
 

 
  2008-2005 ،2001-1997، ذريعة المصادرةحسب  المصادرة توزيع بطاقات الهوية المقدسية

Number of Palestinian Detainees from Jerusalem Governorate by Detention 
Status, 1997-2001, 2005-2008 

 

  السنة

  ذريعة المصادرة
Reason of Confiscated  Year  

  المغادرة لخارج البالد
Departure Abroad  

  المغادرة  للضفة الغربية
Departure to West Bank 

1997  1,003  68  1997

1998 618  170  1998

1999 290  121  1999

2000 204  3  2000

2001 15  0  2001

2005*  169 20 2005* 

2006*  1,081 49 2006* 

2007*  217 40 2007* 

2008  ..  38  2008 

المعلومات  مركز" بيتسيلم"البيانات تشمل الحاالت الموثقة لدى  * 

 .2007ولغاية  2005اإلسرائيلي  لحقوق اإلنسان لألعوام 

* Data represent only the documented cases by 
“Betselem” Israeli Information Center for 
HumanRights, for years 2005-2007 
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األوالد في مكتب الداخلية في القدس الشرقية، والذي قد يشمل الطلب شمل لألزواج والعلق بعدد طلبات لم وفيما يت

 258طلبا، صودق منها على  1,099، فقد بلغ 15/6/2010وحتى يوم  2009من العام  الواحد عدة أفراد اعتبارا

طلبا صودق عليها حتى منتصف حزيران  22، و2009في العام  االمصادقة عليه طلبا تمت 236طلبا فقط، منها 

، 2010ام حتى النصف األول من الع 2، و 2009في العام  طلبا 144 طلبا، منها 146ولذات الفترة رفض . 2010

حتى منتصف حزيران،  2010طلبا منذ مطلع العام  12، و2009طلبا العام  52طلبا، منها  64في حين تم تجميد 

  .طلبا قيد العالج 631بينما ال يزال 

  

هوية الضفة الغربية، وقد بلغ عدد هذه الطلبات حتى  ومن بين هذه الطلبات ما يخص أفراد عائالت يحملون بطاقة

 2010طلبا حتى منتصف حزيران  297، و2009طلبا خالل العام  727من بينهم  1,024 مجموعهما   15/6/2010

  :اآلتي في الجدولعلى النحو  تتوزع
  

حسب ) J1(القدس منطقة  محافظة توزيع طلبات جمع الشمل التي قدمت ألزواج وأوالد في مكاتب الداخلية اإلسرائيلية في

  15/06/2010-2009 الفترةالمنطقة والمعالجة خالل 
Distribution of Family Reunion Requests, Which Provided for the Spouses and 

Children in the Offices of the Israeli Interior in  Jerusalem Governorate Area (J1) , by 
Region and the Result of Processing, 2009-15/06/2010 

 

 نتيجة المعالجة

 Region and Year                                   سنةوال المنطقة

Result of 
Processing 

  )J1(منطقة 
Area (J1)

  الضفة الغربية وقطاع غزة
West Bank & Gaza Strip 

2009 2010 2009 2010 

 Refused 162 162 2 144 رفض

 Agreed 29 215 22 236 موافقة

 Stopped 13 41 12 52 مجمد

 Processing 255 309 631 0 قيد العالج

 Total 297 727 667 432 المجموع
  

  

فقط وتقدموا  الهوية المقدسيةعدد طلبات تسجيل األوالد الذين أحد والديهم يحمل بيانات حول  التالي دولعرض الجوي

  .2011 -2009 االعوامللوزارة بطلبات لتسجيل أوالدهم خالل 
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  2011-2009، حسب بيانات مختارة في محافظة القدس زيع طلبات تسجيل األوالدتو
Distribution of Applications for Registration of Children in  Jerusalem Governorate 

by Result of Processing, 2009-2011 
 

Result of 
Processing 

Year السنة 
  نتيجة المعالجة

2011 2010 2009 

Refused 136 28 208 رفض 

Agreed 1,639 298 135  موافقة 

Stopped 0 2 2 مجمد 

Processing 1,315 445 552 قيد العالج 

Total 3,090 773 897 المجموع 

  

  لمعتقلون في القدسا 2.22

ايدي قوات  على 2011خالل العام  لالعتقال الذين تعرضوا عام فأقل 12الذين اعمارهم  بلغ عدد االطفال المقدسيين

  .عام 12مقدسيا لمن تزيد اعمارهم عن  129و ، من مختلف مناطق القدس المحتلة، طفال 24 االحتالل االسرائيلي

  

في محافظة القدس والذين تم اعتقالهم من قبل ) سنوات فأكثر 10(بلغت نسبة الفلسطينيين فقد  2010اما خالل العام 

من % 92.6كما أن ).  J2(في منطقة % 6.0و) J1(في منطقة % 2.9، بواقع %4.1قوات االحتالل اإلسرائيلي 

وضعه الحالي % 0.4منهم موقوفون، و% 2.5منهم محكومون، و% 4.5في المقابل الذين تم اعتقالهم هم محررون، 

  .إداري

  
معتقل في محافظة القدس حسب تعرضهم لالعتقال والوضع الحالي لل) فأكثرسنوات  10(التوزيع النسبي للفلسطينيين 

  2010والمنطقة، 
Percentage Distribution of Palestinians (10 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Exposure to Arrest by Israeli Troops, their Current Status and      
Area, 2010 

 

  القدس  التعرض لالعتقال
Jerusalem   

  )J1(منطقة 
Area (J1) 

  )J2(منطقة 
Area (J2) 

Exposure to Arrest  

 Arrested  6.0  2.9  4.1  اعتقل

  Not Arrested  94.0  97.1  95.9  لم يعتقل

 Total  100  100  100  المجموع

 Current statues for        الوضع الحالي للمعتقل
detainee 

 Liberated  91.2  94.3  92.6  محرر

 Convicted  4.4  4.6  4.5  محكوم

 Suspended  3.7  1.1  2.5  موقوف

 Administrative Detainee 0.7 - 0.4  إداري

 Total 100 100 100  المجموع
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  واإلقامة الجبرية االبعاد 3.22

مقدسيا خالل  13كما وفرضت االقامة الجبرية على ، باإلبعادمقدسيا  11على  االحتالل االسرائيليفرضت قوات 

   .2011العام 

  

  الشهداء 4.22

الجدول التالي يبين أعداد الشهداء و، 2011-1988شهيدا خالل الفترة  J1 192قة القدس منطالشهداء في  بلغ عدد

وبواسطة الرصاص والتعذيب " جنود، مستوطنين"نتيجة األسلوب المباشر لأليدي اإلسرائيلية نحبهم الذين قضوا 

اسة اإلسرائيلية نتيجة أساليب غير مباشرة بما في ذلك السي االستشهادال يشمل حاالت ووالضرب والدهس 

  .وإجراءاتها
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  2011-1988  حسب طريقة االستشهاد،(J1) عدد الشهداء في محافظة القدس منطقة 
Number of Martyrs in Jerusalem Governorate Area (J1) by Martyrdom                

Method, 1988-2011 
  

Year 

 طريقة االستشهاد
Martyrdom Method عدد الشهداء  

Number of Martyrs 
  السنة

  *أخرى

Other*  
  رصاص

Bullets 
1988 5 2 7 1988 
1989 7 13  20 1989 
1990 10 22 32 1990 
1991 1 3  4 1991 
1992 4 5 9  1992 
1993 2 3 5 1993 
1994 0 15 15 1994 
1995 2 4 6 1995 
1996 3 5 8 1996 
1997 0 3 3 1997 
1998 2 2 4 1998 
1999 1 2 3 1999 
2000 0 15 15 2000  
2001 5 14 19 2001  
2002 2 14 16 2002  
2003 0 5 5 2003  
2004 2  0  2  2004 
2005 1  1  2  2005  
2006 0  2  2  2006  
2007 0  9  9  2007  
2008 0  2  2  2008  
2009 0  1  1  2009 
2010 .. ..  ..  2010  
2011 0 3  3  2011  
Total  عالمجمو  192 145 47
* Other includes Torture, intended running over, 

teargas, or stabbing, prevention to arrive to 
hospital, explosion, killing with sharp tools, 
assault and punch, bombing. 

أخرى تشمل التعذيب، الدهس المتعمد، الغاز المدمع، الطعن، منـع  * 

نفجار، القتـل بـأدوات حـادة، االعتـداء     الوصول إلى المستشفى، ا

 .بالضرب، القصف
- The Data of 2000-2009 may be changed due to 
ongoing research. It reflects documented cases 
only. And the difference between the data in this 
table and the data which was published in the 
previous year book because of different sources.  

، وهـي عرضـة للتغييـر نتيجـة      2009-2000بيانات األعوام  -

األبحاث الجارية، وهي تعكس الحاالت الموثقة فقط، واالخـتالف فـي   

  البيانات عما تم نشرة  في الكتاب السابق يعود إلى اختالف المصادر
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  هدم المنازل 5.22

اساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين من خالل سحب الهويات وهدم المنازل بل سعت في لم تكتف سلطات االحتالل بسي

كل اتجاه نحو التضييق عليهم في جميع جوانب حياتهم اليومية من خالل العديد من السياسات المتبعة والتي ال يمكن 

إلصدار تراخيص البناء حصرها، تقوم سلطات االحتالل بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات 

وبلغ عدد األفراد المتضررين  سكنيةوحدة  1,514تم هدم نحو  2011العام وحتى  1967للفلسطينيين، فمنذ العام 

وتجدر اإلشارة إلى إن هذه األرقام ال تشمل البيوت التي تم هدمها بيد صاحب البناء  ،القدس محافظة في فرد 7,482

لتي تلقى على عاتق منفذ البناء، في حال لم ينفذ أمر الهدم بنفسه، ومن جهة أخرى لتوفير تكاليف الهدم الباهظة، ا

 ،على المقدسيين بحجة البناء من دون ترخيص في القدس الشرقية باهظةتفرض سلطات االحتالل غرامات مالية 

د أو إلى الضفة إضافة إلى سياسة تجريد الفلسطينيين من حق المواطنة في القدس الشرقية وترحيلهم خارج البال

   .الغربية
  

 هذا ، أشار)ICHAD(حسب تقرير خاص بالمباني المهدومه تم إعداده من قبل  الحركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت 

التقرير إلى أن ما يسمى ببلدية القدس تقوم بهدم المباني الواقعة ضمن المخطط الهيكلي أما وزارة الداخلية فتقوم 

الذي تم إعداده إسرائيليا باألساس، ومن جهة أخرى ال تشمل هذه األرقام تلك المباني التي  بالهدم خارج هذا المخطط

  .يقوم بهدمها مالكوها بقرار من الجهات اإلسرائيلية المختصة

  
   2011-1967 خالل الفترة المنازل في محافظة القدس حول هدمأهم المؤشرات المختارة 

The Main Selected Indicators about Demolished Housing in Jerusalem             
Governorate, 1967-2011 

  

 العدد         المؤشر
Number 

Indicator  

  Number of Demolished Buildings 980  عدد المباني المهدومة

  Number of Demolished Housing Units 1,514  عدد الوحدات السكنية المهدومة

 The Responsible for Demolished Housing Units   بهدم الوحدة السكنية الجهة التي قامت

  Israeli Authorities 1,452  قوات االحتالل

 Building Owner 62  صاحب المبنى

  Number of Persons Affected  7,482  المتضررينعدد اإلفراد 

  Number of Persons Affected 3,961  المتضررينعدد االطفال 
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  2011- 1967لمساكن المهدومة في محافظة القدس حسب مؤشرات مختارة، ا
Demolished Housing Units in Jerusalem Governorate by Selected                   

Indicators, 1967-2011 
 

Year 
 المتضررين عدد األفراد

No. of Persons 
Affected 

 عدد المساكن المهدومة
No. of Demolished 

Housing Units 
  السنة

1967 - 1976 777 162 1976 - 1967 

1977 - 1986 161  42 1986 - 1977 

1987 - 1996 1,074 211 1996 - 1987 

1997 - 2006 3,942 727 2006 - 1997 

2007 378 79  2007 

2008 396 96  2008 

2009 555 112 2009 

2010 130 72 2010 

2011 69 13 2011 

Total 7,482 1,514   المجموع

  
  

             التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تمت مصادرة عقاراتها حسب نوع العقار ومكان وسبب 

  2010 - 1967المصادرة، 
Percentage Distribution of Palestinian Households With  Confiscated Real Estate in 

Jerusalem Governorate by Type, Place and Confiscation Reason, 1967- 2010 
 

  أرض  نوع العقار
Land 

  مسكن
Housing 

Unit 

  منشأة
Facility 

Type of Estate  

 Place of Confiscation    مكان المصادرة

 In Same Locality 49.4 7.8 44.2 في نفس التجمع

 In Other Locality of the 50.6 59.4 32.8 في تجمع آخر من المحافظة
Governorate 

 In Other Governorate - 18.9 10.5 في محافظة أخرى 

 In 1948 Land - 13.9 12.5  1948في أراضي 

 Total 100 100 100 المجموع

 Reason of Confiscation    سبب المصادرة

 Military and Settlement 100.0 60.4 63.9 لغرض عسكري، واستيطاني 
Setting  

 Building the Roads or - - 19.5  شق الشوارع أو الخدمات
Services 

 Construction of the - 34.6 16.1  بناء جدار الضم والتوسع
Annexation Wall 

 Other - 4.9 0.6  أخرى

 Total 100 100 100  المجموع
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    2010-1967 عام دم مبنى منذالفلسطينية في محافظة القدس التي تسلمت إخطار بهمؤشرات  مختارة حول األسر 
Selected Indicators of Palestinian Households That Received a Demolition Order in 

Jerusalem Governorate  Since 1967- 2010  
 

  النسبة  مؤشرات مختارة
 Percentage  

Selected Indicators 

نسبة األسر التي تسلمت إخطار بهدم مبنى منذ 

   1967عام 
1.4 

Percentage Households Who 
Received a Demolition Order Since 
1967 

 Affected Persons    األفراد المتضررين

  Males 56.2 الذكور 

  Females 43.8 اإلناث 

 Total 100  المجموع

 Affected Persons Less than 18  سنة  18األفراد المتضررين أقل من 
Years 

  Males 52.2 الذكور 

  Females 47.8 اإلناث 

 Total 100  المجموع
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 :االستيطان ومصادرة األراضي 6.22

   

 518,974 ي لواح اهيف يمقيره ستعمم 144 ةبيرلغاة فضي الف 2010 املعا هايةي نفة ليئياررات اإلسمتعمسالدد علغ ب

ـ ويت مر،عمست  مـن ح ض

 ات حسبمرتعمسزيع التو

فـي   جدوي هأن، محافظةلا

 26القـــدس ة افظـــحم

ــتعم ــنمره مسـ  16 اهـ

 ،)J1(القدس  فيره عمستم

ــي ــاحم وف  اهللا رامة فظ

ــرة الو ــتم 24بي ره، عمس

وكــان أقــل عــدد مــن 

المستعمرات في محافظـة  

ــع   ــولكرم بواقـ  3طـ

مـن   حضيتومستعمرات، 

ــ ــمع نأت االبيانـ  مظـ

فـي   سكنوني ينرعمتسمال

 سقــــدلافظــــة امح

مر ستعم  262,493بواقع

 رمعتسم 196,178  همنم

  ).J1(قة طفي من
  

 قامت سـلطات االحـتالل  

خـالل العـام    اإلسرائيلية

 2,760بمصــادرة  2011

آن سلطات االحـتالل أقـرت بنـاء     كما.  دونم من اراضي المقبرة االسالمية 200منها ، دونم في محافظة القدس

   .وحدة 813وحدة استيطانية في محافظة القدس وباشرت فعليا بالبناء في  14,985
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  2010فظة، حالما بة حسربيالغ ةفضلفي ا تعمرينسملا ددعوت ارمعالمست ددع
Number of Settlements and Settlers in the West Bank by Governorate, 2010 

 

  ظةافمحال
  تراعمعدد المست

Number of 
Settlements 

  المستعمرين دعد
Number of Settlers  

Governorate 

 West Bank 518,974                 144  ةبيغرالة فضلا

 Jenin 2,274                     5  ينجن

 Tubas 1,452                     7  سباوط

 Tulkarm 3,142                     3  رملكطو

 Nablus 11,933                   11  سبلنا

 Qalqiliya 29,357                   7  ةليقيقل

 Salfit 33,159                   12  تفيسل

 Ramallah & Al-Bireh 96,364                   24  يرةلبوا هللا مرا

  Jericho & Al-Aghwar 6,108                     17   اروألغواا يحأر

 Jerusalem 262,493                 26  سقدال

 16                 196,178  Area (J1)    (J1)منطقة

 10                   66,315  Area (J2)    (J2)منطقة

 Bethlehem 56,202                   13  محل تبي

 Hebron 16,490                   19  يلخلال
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  J1( ،1999 -2010(منطقة  محافظة القدس فيفي المستعمرات  المستعمرينعدد 
                 Number of Settlers in the Settlements in Jerusalem Governorate                    

                 Area (J1), 1999-2010 
  

  السنة
 المستعمرينعدد 

Number of 
Settlers

  الزيادة السنوية
Annual 

Increase 

 معدل الزيادة السنوية
Annual Rate of 

Increase 
Year 

1999 170,400  7,558  4.44  1999 

2000 173,986 3,586 2.06 2000 

2001 175,987 2,001 1.14 2001 

2002  178,437 2,450 1.37 2002 

2003   181,425 2,988 1.65 2003 

 2004  184,944 3,519 1.90 2004 

2005  187,573 2,629 1.40 2005 

2006 190,534 2,961 1.55 2006 

2007 193,485 2,951 1.53 2007 

2008 197,071 3,586 1.82 2008 

2009 192,768 4,202- 2.09- 2009 

2010                 196,178 3,410 1.02 2010 

يستند إلى بيانات تعداد  2010عدد المستعمرين للعام *: 

، في حين 2008السكان االسرائيلي الذي تم تنفيذه عام 

عن  2009، 2008تختلف بيانات أعداد المستعمرين للعامين 

ير السابقة لتنقيحها بناء على بيانات التعداد االسرائيلي التقار

2008. 

*:The number of settlers in 2010 is based on the 
Israeli census data which was implemented in year 
2008, while the data on the number of settlers 
differ for the years 2008, 2009 from the previous 
reports as data is revised according to the Israeli 
census data of 2008. 

  
 

  2010، ومحافظة القدس حسب المنطقة الضفة الغربيةالمستعمرات وعدد السكان الفلسطينيين في  فيالمستعمرين  عدد
Number of Settlers in the Settlements and Palestinian Population in West Bank and 

Jerusalem Governorate by Area, 2010 
 

  ؤشرالم
 *الغربية الضفة

West Bank*

 القدس
Jerusalem 

 (J1) منطقة
Area (J1) 

 (J2) منطقة
Area (J2) 

Indicator 

 Number of Settlements 10 16 26  144  المستعمراتعدد 

 Number of Settlers 66,315  196,178 262,493 518,974  المستعمرين عدد

 Number of Palestinian 146,114 239,555  385,669  2,546,725  الفلسطينيين السكان  عدد
Population 

 السكان إلىالمستعمرين  نسبة

  الفلسطينيين
20.4 68.1 81.9 45.4 Percentage of Settlers to 

Palestinian Population 

  * .Data include Jerusalem                                                                                                            .القدس تشمل البيانات *
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  2010، التصنيف والمنطقةحسب  محافظة القدسفي  المستعمرينالمستعمرات وعدد 
Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate, by Classification and 

Area, 2010 
 

  المحافظة

  والمنطقة

 Classification التصنيف

  المجموع
Total Governorate 

and Area 

  تابعة لمجلس يشع مستعمرات
Settlements Affiliated 

the Yesha Council 

تم ضمها إلى  مستعمرات

  إسرائيل
Settlements 

Annexed to Israel 
 المستعمرات

Settlements
 عمرينالمست

Settlers 
 المستعمرات

Settlements
 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements

المستعمرين
Settlers

 Jerusalem  262,493 26  196,178  16  66,315  10  القدس

 16 196,178  16 196,178 Area (J1)   -    - (J1) منطقة

 10 66,315  -   -   10 66,315  Area (J2) (J2) منطقة

  
  2010عدد المستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسب نوع المستعمرة والمنطقة، 

Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate by Type of Settlement 
and Area, 2010 

 

نوع 

 المستعمرة

 القدس
Jerusalem 

  (J1)منطقة 
Area (J1) 

  (J2)منطقة 
Area (J2) Type of 

Settlement المستعمرات 
Settlements

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements

 المستعمرين
Settlers 

 Urban 62,900 6 196,178 16  259,078 22  حضر

 Rural 3,415 4 - - 3,415 4  ريف

 Total 66,315 10 196,178 16 262,493 26  المجموع

  
  2010، والمنطقة اإلقليميالمجلس  والمستعمرين في محافظة القدس حسبعدد المستعمرات 

Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate by Regional Council 
and Area, 2010 

 

اإلقليمي المجلس

 القدس
Jerusalem 

  (J1)منطقة 
Area (J1) 

  (J2)منطقة 
Area (J2) Regional 

Council المستعمرات 
Settlements

المستعمرين
Settlers

 المستعمرات
Settlements

المستعمرين
Settlers

 المستعمرات
Settlements

المستعمرين
Settlers

 Matte Binyamin 64,918 8  -  - 64,918 8 ماتي بنيامين

 Megilliot 300 1  -  - 300 1 ميجيليوت

 Gush Ezyon 1,097 1  -  - 1,097 1 غوش عتصيون

 غير مبين أو 

  ال ينطبق
16 196,178 16 196,178- - Unknown or Not 

Applicable 

 Total 66,315 196,17810 26 262,493 26  المجموع
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  2010السائدة،  األيديولوجيا محافظة القدس حسبالمستعمرين في وعدد المستعمرات الريفية 
Number of Rural Settlements and  Settlers in Jerusalem Governorate by 

Overwhelming Ideology, 2010 
  

 المؤشر
 Overwhelming Ideology السائدة األيديولوجيا

 المجموع
Total 

Indicator دينية  
Religious 

  علمانية
Secular 

  مختلطة
Mixed 

 Number of Settlements 4  1 3 -  المستعمراتعدد 

 Number of Settlers 3,415 1,097 2,318 -  المستعمرين عدد

  
  

  2010السائدة،  األيديولوجيا محافظة القدس حسبالمستعمرات الريفية في  في عدد المستعمرينالتوزيع النسبي ل
Percentage Distribution of Number of Settlers in Rural Settlements in             

Jerusalem Governorate by Overwhelming Ideology, 2010 
  

Secular    علمانية
68%

علمانية ودينية     
  Secular and

Religious
32%

  

  

  

  

  2010، والمنطقة التبعية المؤسسية محافظة القدس حسبفي والمستعمرين عدد المستعمرات الريفية 
Number of Rural Settlements in Jerusalem Governorate by Organizational Affiliation 

and Area, 2010 
  

 ؤشرالم

 Organizational Affiliation التبعية المؤسسية
 المجموع
Total 

Indicator حركة الكيبوتس الموحد 
The United Kibbutz 

Movement 

 حيروت
Herut 

 أمناه
Amana 

 Number of Settlements 4 2  1 1  المستعمراتعدد 

 Number of Settlers 3,415 2,018 1,097 300  المستعمرين عدد
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 )سنوات مختارة(، مؤشرات مختارة للمواقع االستعمارية في الضفة الغربية
Selected Indicators about Occupation Sites in the West Bank, (Selected Years) 

 

 القيمة  المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of Occupation Sites, 2010   2010عدد المواقع االستعمارية، 

 Settlements  144 مستعمرات

  Outposts  221 بؤر 

 Others 85 أخرى

 Total  450 المجموع

 :Aِrea of Built-Up Land (1000 km2), 2010  :2010، )2مك 1000(مساحة األراضي المبنية 

 Civil or Semi Military Occupation Sites  188.1 مواقع استعمارية مدنية أو شبه عسكرية

 Military Bases  47.1 قواعد عسكرية

 Total  235.2 المجموع

 :Aِnnexation and Expansion Wall, 2010  :2010جدار الضم والتوسع، 

)كم(طول المسار الذي تم اكمال تشييده   425  Length of Completed Part (km) 

)كم(طول المسار الكلي   770  Total Length (km) 

والخط االخضر مـن  نسبة المساحة الكلية الواقعة بين الجدار 

والمنطقة الحرام  J1)(اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس 
2009  

9.5  

Percentage total Area which Located between 
the wall and the Green Line from the total 
Lands of  the West Bank, including Jerusalem 
(J1), and seam zone 2009.  

 Number of Gates Set up along the route of   66  2009ت المقامة على امتداد مسار الجدار عدد البوابا   
the wall 2009 

 Number of checkpoints Set up along the route   26  2009عدد الحواجز المقامة على امتداد مسار الجدار    
of the wall 2009 

 Number of Settlers Compared with Total  :2010، 1972اليهود السكان  اعداد المستعمرين مقارنة بمجموع
Jewish Population 1972, 2010: 

1972عدد المستعمرين في الضفة الغربية،   12,403  Number of Settlers in the West Bank, 1972 

2010عدد المستعمرين في الضفة الغربية،   518,974  Number of Settlers in the West Bank, 2010 

األراضي العربية  عدد اليهود في أرض فلسطين التاريخية وبقية

1972المحتلة،   
2,752,700Number of Jewish in Historical Palestine and 

other Arab Occupied Land, 1972 

عدد اليهود في أرض فلسطين التاريخية وبقية األراضي العربية 

2010المحتلة،   
5,723,200Number of Jewish in Historical Palestine and 

other Arab Occupied Land, 2010 
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أسـرة عـدد    2,940تجمعاً، وتم تهجير  27في محافظة القدس  2008بالجدار عام  تبلغ عدد التجمعات التي تأثر

دونم، بينما  9,104 عليها الجدار أقيم يالمصادرة والتمساحة األراضي فرد، ومن جانب آخر بلغت  21,600أفرادها 

  .دونم وذلك خالل نفس العام 77,876 مساحة األراضي المعزولة داخل الجداربلغت 
  

  2008مؤشرات مختارة عن جدار الضم والتوسع، 
Selected Indicators on Expansion and Annexation Wall, 2008 

  

 المؤشر
 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

 *الضفة الغربية
*West Bank 

Indicator 

 Number of localities that 144 27 عدد التجمعات التي تأثرت بالجدار
affected with wall 

 Number of displaced 940 2,940 عدد األسر التي تم تهجيرها
households 

 Number of displaced persons 6,241  21,600 عدد األفراد الذين تم تهجيرهم

والتي اقيم ) دونم(صادرةمساحة األراضي الم

 عليها الجدار 
9,104 40,187  

The area of confiscated land 
(dunum) which the wall built 
on  

المعزولة داخل ) دونم(مساحة األراضي 

  الجدار
77,876 196,931  The area of isloted land 

(dunum) inside the wall 

ق على عدد التجمعات التي أثر الجدار والعوائ

  حركة التنقل والعبور عليها
  

Number of Localities that 
the Wall and Restrictions 
affected on Transportation  
and Passage   

 Time Spent to Pass is affected 109 19 تأثر الوقت الالزم للتنقل وعبور الحواجز

 Timing of Passage is affected 105 17  تأثر مواعيد التنقل والعبور 

 Need Special Permission 97 19 بحاجة إلى تصاريح خاصة

 Need Special Documents 107 17  بحاجة إلى وثائق خاصة

  Data for the West Bank doesn't include *  الضفة الغربية ال تشمل محافظة القدس تبيانا* 
Jerusalem Governorate 
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  والعشرون الثالثالفصل 
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  المفاهيم والمصطلحات

  

تستند هذه حيث .  المواضيعمختلف الواردة في الكتاب ولالهم المفاهيم والمصطلحات التي  اًفيما يلي عرض

  .التوصيات الصادرة عن االمم المتحدة في المجاالت المختلفة علىبشكل اساسي  التعريفات

  أ
 :اخراجات المرضى

خروج الفرد من المستشفى بعد إجراء الفحوص لتشخيص مرض ما أو بعد أن قدمت له الرعاية والمعالجة 

  ).شفاء، وفاة(الالزمة بغض النظر عن حالة اإلخراج 
 

 :ادخاالت المرضى
ا هي دخول شخص إلى مستشفى أو مؤسسة طبية للفحص أو العالج شريطة أن يمكث ليلة أو يومـا واحـد  

  .على األقل
 

 :استثمار الحافظة
هي تلك االستثمارات التي تشمل المعامالت في سندات الملكية وسندات الدين، وتنقسم سندات الـدين إلـى   

  .سندات وأذونات، وأدوات السوق النقدي، والمشتقات المالية
 

 :االستثمار المباشر
ومن الناحية العملية يتمثل .  في المؤسسة هو االستثمار الذي يمتلك صاحبه بموجبه سيطرة أو قوة تصويتية

على األقل من األسهم العادية فـي  % 10معيار التمييز لإلدراج ضمن هذا البند بامتالك المستثمر لحوالي 

  .الشركة
 

 :االستثمارات األجنبية األخرى
ارات الحافظة كافة معامالت األصول والخصوم المالية غير المدرجة تحت فئات االستثمار المباشر أو إستثم

أو األصول اإلحتياطية وأبرزها االئتمانات التجارية، القروض، العملة والودائع، والحسابات األخرى مستحقة 

  .الدفع أو التحصيل

  

 :استخدام اإلنترنت
الدخول إلى المواقع، قراءة الصحف، تنزيل الملفات أو البرامج من الشبكة، وقد حددت فترة االستخدام فـي  

  .شهر الماضية من تاريخ اإلسناد الزمني  في المسوح 12محددة هي خالل فترة زمنية 
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 :استخدام الحاسوب
تشغيل الجهاز والدخول إلى ملفات معينة، ونقل وحفظ الملفات وإنشائها، وقد حددت فترة االستخدام في فترة 

  .شهر الماضية من تاريخ اإلسناد الزمني  في المسوح 12زمنية محددة هي خالل 
 
 :ستخدام الحالي للمبنىاال

يقصد به كيفية استخدام المبنى حالياً بصرف النظر عن الغرض األساسي من إنشائه ويصنف إلـى إحـدى   

  .للسكن فقط، أو للسكن والعمل، أو للعمل فقط، أو مغلق، أو خاٍل: الحاالت التالية
 

 :استخدام المبنى
  .ني، سورمبنى سكني، مبنى غير سك: يمكن أن يكون المبنى المرخص

 
 :االستماع للراديو

هو أن يكون لدى الفرد عادة االستماع إلى جهاز الراديو ومتابعة ما يتم بثه من خالله، بغض النظـر عـن   

  .مكان االستماع والمدة التي يقضيها ونوع البرامج التي يستمع إليها
 

 :استهالك األسرة
ألغراض معيشية، و قيمة السلع والخـدمات  هو النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة 

التي يتلقاها أفراد األسرة العاملين من رب العمل وتخصص الستهالك األسرة، و السلع التي يتم اسـتهالكها  

  .أثناء فترة التسجيل من إنتاج األسرة الذاتي، و القيمة التقديرية ألجرة للمسكن الملك
 

 :االستهالك الوسيط
ت المستخدمة  أو المستهلكة أو المتلفة أو المحولة فـي العمليـة اإلنتاجيـة فـي     هو مجموع قيمة  المدخال

ويتم تقييم االستهالك الوسيط بأسـعار  . وهو يقاس خالل فترة زمنية محددة بشكل مشابه لإلنتاج.  المؤسسة

.  زئـة المشترين، والتي تعرف بأنها سعر المنتج مضافاً إليه هوامش النقل وهوامش تجـارة الجملـة والتج  

وتكون قيمة إجمالي االستهالك الوسيط  على مستوى االقتصاد الكلي هي نفسها سـواء حسـبت بأسـعار    

  .أما على المستوى التفصيلي فهناك فرق بين التقييمين.  المشترين أو أسعار المنتجين

  

  :الخاصة األسرة

في مسكن واحد أو جزء منه،  عادة  ويقيمونأو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة،   فرد هي

  .في المأكل أو في أي وجه من ترتيبات المعيشة األخرى ويشتركون
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  :المعيشية األسرة

تـوفير   فييعيشون في نفس الوحدة السكنية ويتناولون الطعام معاً ويشتركون  أفرادمجموعة  أو وهي فرد

  .أو ال تربطهم هذه العالقة ليشكلوا عائلة، قرابةاحتياجاتهم المعيشية وقد تربطهم عالقة  

  

  :المركبة األسرة

عالقة قرابة  تربطهمالمكونة من أسرة نووية أو أكثر مع وجود فرد أو أفراد يعيشون معها وال  األسرة هي

 .األسرةبهذه 
  

  :الممتدة األسرة

قرابـة   عالقةيعيشون معهم وتربطهم  آخرينالمكونة من أسرة نووية أو أكثر مع وجود أفراد  األسرة هي

  .األسرةبتلك 

  

  :واحد فردمن  أسرة

  .فقط واحداألسرة التي تتكون من شخص  وهي

  

  :أسرة نووية

أسرية واحدة، وتتشكل من أسرة مؤلفة من زوجين فقط أو  نواةاألسر المعيشية التي تتكون كلية من   هيو

أو  أكثرلديه ابن أو ابنة أو  )رب األسرة(أو أكثر أو أب) بالدم فقط وليس بالتبني(ابنة أومن زوجين مع ابن 

اآلخرين أو مـن غيـر    األقرباءلديها ابن أو ابنة أو أكثر، مع عدم وجود أي شخص من ) رب األسرة(أم

  .األقارب

  

  J2و J1القدس، 

  ألغراض إحصائية بحتة، تم تقسيم محافظة القدس إلىنظرا للواقع الجغرافي والسياسي في محافظة القدس و

  :جزئين

محافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيـد احتاللهـا للضـفة    التشمل ذلك الجزء من  ):J1ة منطق(القدس 

بيت حنينا، مخيم شعفاط، شعفاط، العيسوية، القـدس  (تجمعات   J1منطقة وتضم  .1967الغربية في عام 

 ،)مودالشيخ جراح، وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانة، الطور، الشياح، راس العا( وتشمل "بيت المقدس"

  ).كفرعقب، سلوان، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، بيت صفافا، شرفات، صور باهر، أم طوبا

  
عنـوة   سرائيلإذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته  استثناءبمحافظة القدس  ملتش :)J2منطقة ( لقدسا

مخماس، مخيم قلنديا، التجمع  رافات،(تجمعات   J2منطقة  وتضم ،1967بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

البدوي جبع، قلنديا، بيت دقو، جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير نبـاال، بيـت   
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، قطنة، بيت سوريك، بيت )التحتا(البلد إجزا، القبيبة، خربة أم اللحم، بدو، النبي صموئيل، حزما، بيت حنينا 

عـرب الجهـالين   ، الزعيم، العيزريـة، أبـو ديـس،    )البدوي الخان األحمرالتجمع (الكعابنة اكسا، عناتا، 

  ).، السواحرة الشرقية، الشيخ سعد)التجمعات البدوية العيزرية وأبو ديس(

  

 :االصول الثابتة
والتي جاءت كمخرجات لعمليـات  ) كاألعمال الفنية والبرامج الجاهزة(هي أصول ملموسة أو غير ملموسة 

 .ل بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية أخرى لفترات تزيد عن عام واحدإنتاجية، وهي تستعم
  

 :االنتاجية
  .من  المحصول بالكيلوغرام خالل الموسم الزراعي) دونم(معدل إنتاج وحدة المساحة 

 
 :االهتالك

يمة اإلستبدالية قيمة األصول التي يمكن إعادة إنتاجها والتي تم اهتالكها خالل العام محسوبة على أساس الق

ومن الناحية العملية فان البيانات الواردة عن االهتالك قد حسبت علـى أسـاس توزيـع القيمـة     .  الجارية

  . الشرائية لألصل الثابت على مدة عمره االنتاجي بطريقة قياسية
 

 :األجرة اليومية
ر هي أجور المسـتخدمين  واألجو. األجر النقدي الصافي المدفوع للمستخدمين بأجر من قبل أصحاب العمل

  .معلومي األجر فقط
 

 :األراضي الزراعية
يشير هذا المصطلح إلى األصناف الرئيسية الستعماالت األراضي في الحيـازات الزراعيـة، وألغـراض    

األراضـي  :  وتشمل األراضي الزراعيـة .  التصنيف، يتم مسح المساحة اإلجمالية لألرض، لتحديد صنفها

ية الزراعية المتناثرة، والحظائر وملحقاتها، واألراضي غير المزروعة بشكل دائم، مثل التي تقام عليها األبن

  .الرقع غير المـزروعة، والممـرات الزراعيـة، والقنوات والبروزات واألكتاف
 

 :األراضي المبنية في المواقع االستعمارية
امـة، والمسـاحات المكشـوفة،    هي المساحات التي تشمل مناطق البناء، ومرافق الخدمات، والحـدائق الع 

والطرق، ومناطق التجريف التي تتم عليها أعمال البناء في المواقع االسـتعمارية ، وال تعنـي األراضـي    

  .المخصصة للبناء حسب المخطط الهيكلي للموقع المحتل، أو األراضي التي صودرت لضمها للموقع المحتل
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 :أرض تحت المحاصيل الدائمة
مزروعة بمحاصيل طويلة دائمة ال تحتاج  إلعادة زراعتها بعد كل موسم قطـاف   هي مساحة من االرض

  .الخ... مثل االشجار المثمرة والتي تعمر  لعدة سنوات ومثل ذلك اشجار الزيتون، اشجار اللوزيات
 

 :أسعار فترة األساس
  .هي أسعار السلع والخدمات في فترة ما والتي يتم مقارنة األسعار الجارية بها

 
 :صول االحتياطيةاأل

هي األصول التي تكون خاضعة لسيطرة السلطة النقدية، ويكون بإمكان السلطة النقدية الوصول إليها بسهولة 

  .ألغراض ميزان المدفوعات خالل إشعار قصير، ويجب أن تكون مرتبطة بعملة قابلة للتحويل
 

 :األفراد خارج القوى العاملة
ولكنهم ال يعملون ) ضمن القوة البشرية(فراد الذين ينتمون لسن العمل تشمل هذه الفئة من السكان جميع األ

وال يبحثون عن عمل وال حتى مستعدين للعمل سواء بسبب عدم رغبتهم في العمـل أو السـتغنائهم عـن    

  .التكسب عن طريق العمل أو ألسباب أخرى
 

 :أوزان الترجيح
ك أو داخل االقتصاد بشكل عـام، وتسـتخدم فـي    هي األهمية النسبية للسلع والخدمات داخل سلة المستهل

  .العمليات الحسابية للرقم القياسي

  

 :أيام العمل الشهرية
عدد األيام التي عملها الشخص خالل الشهر، باستثناء أيام العطل، ونهاية األسبوع، والمغادرات المرضـية  

  .وم عملوغيرها المدفوعة وغير المدفوعة، وتعتبر ساعة عمل واحدة خالل اليوم كي
 

 إجمالي فائض التشغيل
االساسيه مطروحاً منها إجمالي تعويضـات العـاملين بمـا فيهـا      يساوي إجمالي القيمة المضافة باالسعار

  .التعويضات المدفوعة لغير المقيمين ومطروحاً منها الضرائب ناقصاً اإلعانات على المنتجات
 

 :إجمالي القيمة المضافة
  .  من إجمالي اإلنتاجحاصل طرح االستهالك الوسيط 

 
 :اإلحصاءات الحيوية

  .معلومات تجمع وتبوب في صورة رقمية، وتتصل بنماذج تسجيل الوقائع الحيوية أو تستمد منها

  



المفاهيم والمصطلحات –والعشرون  الثالثالفصل                                             2012 كتاب القدس اإلحصائي السنوي  

 226

 :إشغال األسرة
تمثل عدد األسرة المحجوزة للنزالء في الفندق ألجل المبيت سواءاً تم المبيت فعلياً أو لم يتم، حيـث يقـاس   

  .ليلة/بوحدة شخص
 

 :إشغال الغرف
وتعتبـر الغرفـة   .  عدد الغرف التي تم حجزها ومدفوعة األجر من قبل النزالء الستخدامها لغرض المبيت

  .مشغولة سواءاً استخدمت فعلياً أو لم تستخدم
 

       :إصابة خطيرة
  .ساعة أو اكثر 24هي اإلصابة التي ينتج عنها دخول شخص للمستشفى نتيجة حادث سير، وبقي فيه و
 

          :إصابة قاتلة
يوماً من تاريخ وقـوع   30وهي اإلصابة التي تؤدي إلى موت شخص جراء حادث طرق او الموت خالل 

  .حادث السير
 

 :صعوبة بصرية/ إعاقة
  .وكل من لديه ضعف نظر واضح حتى بعد استخدام النظارات) األعمى واألعور(وهي  تشمل 

  

 :صعوبة التواصل/ إعاقة
ن ليس لديهم القدرة على تبادل المعلومات واألفكار مع اآلخرين والتعامل معهم من خالل هم األشخاص الذي

استخدام النطق، أو اإلشارة أو الحركة أو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادلها مع اآلخرين، وقد يكـون  

يقولـه اآلخـرين مـن    ذلك ناتجا عن عجز في السمع أو الكالم، أو عدم القدرة الذهنية بتفسير وإدراك ما 

  .إشارات وكلمات وحركات
 

 :صعوبة الحركة/ إعاقة
أو الوقوف وتناول األشياء مـن  ) الدرج(وهي تشمل كل من لديه إعاقة ظاهرة في المشي أو ارتقاء الساللم 

  .األرض واالنحناء والركوع مثل المشلول، بشرط عدم وجود أية إعاقة أخرى لدى الفرد
 

 :صعوبة سمعية/ إعاقة
وكل من لديه ضعف واضح في السمع حتى بعـد اسـتخدام الوسـائل    ) األطرش(ي  تشمل فاقد السمع وه

  .السمعية
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 :صعوبة الفهم واإلدراك/ إعاقة
هم األفراد الذين يعانون من صعوبة في التذكر والتركيز، اتخاذ القرارات، فهم الكالم، قراءة شيء مكتوب، 

  .لمناطق واستخدام الخريطة، العمليات الحسابية والقراءة والتفكيرالتعرف على األشخاص، االستدالل على ا
 

 :الصعوبة/ اإلعاقة
يعرف الفرد المعاق أو الذي لديه عجز بأنه الشخص الذي لديه قصور في نوع أو مقدار النشاط الذي يؤديه 

ة أشـهر  سـت (بسبب صعوبات مستمرة تعزى إلى حالة بدنية أو حالة عقلية أو مشكلة صحية طال أمـدها  

الناتجة عن حالة طارئة ككسـر فـي   ) أقل من ستة أشهر(وال تعتبر حاالت العجز قصيرة األمد ).  فأكثر

  .الساقين أو مرض من ضمن اإلعاقات

  

 :اإلقامة
للمنشآت، يعتبر مركز المصلحة االقتصادية والذي يعرف بأنه وجود محل سكني أو موقع إنتاجي أو مواقع 

أمـا األفـراد   . صادي لبلد ما تقوم فيه أو منه بمباشرة أنشطة ومعامالت اقتصاديةأخرى داخل اإلقليم االقت

  ).باستثناء الطلبة والمرضى والعسكريين(يعتبروا مقيمين إذا ما مكثوا في بلد ما لمدة سنة واحدة على األقل 

  

 :اإلقليم االقتصادي
.  ألفراد والسلع ورأس المال بحرية التنقليمثل المجال الجغرافي لبلد ما الذي تديره حكومة، ويتمتع داخله ا

  .يرتبط بمفهوم اإلقامة وال يتطابق بالضرورة مع الحدود السياسية للبلد
 

 :اإلنترنت
الشبكة العالمية التي تربط عدة آالف من الشبكات وماليين أجهزة الكمبيوتر المختلفة األنواع  واألحجام في 

ويمكـن النفـاذ لخدمـة    . ومات بين مختلف األفراد والمؤسساتالعالم، وهي وسيلة للتواصل وتبادل المعل

  .اإلنترنت بعدة طرق منها االتصال الهاتفي، والنطاق العريض والخط الرقمي والبريد اإللكتروني
 

 :إنفاق األسرة
و قيمة السلع والخـدمات  . هو  النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض معيشية

والنقد الذي يتم إنفاقه على .  اها أفراد األسرة العاملين من رب العمل وتخصص الستهالك األسرةالتي يتلق

، الزكاة، التأمينات، الهدايا، التبرعات، الفوائد على الديون واألمـور  )غير االستثمارية(الرسوم والضرائب 

  . غير االستهالكية األخرى

  

 :اإلنفاق النهائي لألسر المعيشية
اإلنفاق على كافة السلع و الخدمات باستثناء اإلنفاق على إنشاء المساكن الذي يعتبر بمثابة تكوين يتألف من 

  .رأسمالي ثابت إجمالي لحساب المالكين
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 :اإلنفاق النهائي للحكومة والمؤسسات التي ال تهدف للربح
لف األول من ذلك اإلنفاق و يتأ. إنفاق فردي و آخر جماعي: يمكن تقسيم االنفاق لهذين القطاعين الى فئتين

إنفـاق  : أما اإلنفاق الجماعي فله صبغة عامة، مثـال ذلـك  . الخدمات الطبية: الذي يفيد األفراد، مثال ذلك

  .الحكومة على الدفاع و األمن العام الذي يعتبر ضمن هذه الفئة

  ب
 :)التعريف الموسع(البطالة 

موسع بإضافة األفراد خارج القوى العاملـة بسـبب   لقد تم إحتساب عدد العاطلين عن العمل في التعريف ال

  .اليأس من البحث عن عمل الى العاطلين عن العمل حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية
 

 :)حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية(البطالة 
أبدا خالل فترة اإلسـناد  ولم يعملوا ) سنة فأكثر 13( تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل

في أي نوع من األعمال وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطـرق مثـل   

  .  مطالعة الصحف، التسجيل في مكاتب اإلستخدام، سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الطرق
 

 :)الجهة الشاحنة(البلد المصدر 
نه السلع الى بلد االستيراد، دون حدوث أي معامالت تجارية او عمليات اخرى من هو البلد الذي ارسلت م

  .شانها تغيير المركز القانوني للسلع في أي بلد وسيط
 

 :البيان الجمركي
وهو وثيقة جمركية إسرائيلية تحتوي كافة البيانات الخاصة بالواردات الفلسطينية المباشرة من دول العـالم  

ويصـل وزارة  ) رفـح (ومعبر العودة ) اللنبي(ابر اإلسرائيلية وجسري دامية والكرامة عبر الموانيء والمع

المالية نسخة فقط من هذا البيان بدون مرفقات، وقد تم البدء باستخدام البيان الجمركي الفلسطيني في برنامج 

  .ات من باقي العالماسيكودا، حيث يتم اصدار نسخة من هذا البيان بناء على البيان الجمركي الخاص بالوارد

  ت
 :التأمين الصحي

  .تعويض عن خسارة مادية ترتبط بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجها
 

 :التجارة اإللكترونية
صفقة إلكترونية من بيع َأو شراء سلع َأو خدمات، سواء بين األعمال التجاريـة، أو األسـر، أو    إجراء هو

ظمات عامة أو خاصة و تنفذ عادة بواسطة اإلنترنت، حيث تنفذ عملية طلـب  األفراد، أو الحكومات، أو من
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الشراء أو البيع عبر اإلنترنت إما بالدفع أو بتسليم السلعة أو الخدمة أو االثنتين معا سواء نفذت الصفقة في 

  .الحال أو فيما بعد
 

 :التحويالت
بنود المالية بين المقيمين وغير المقيمـين دون أن  البنود الموازنة للتغيرات في ملكية الموارد الحقيقية أو ال

  .تتضمن المعاملة قيمة اقتصادية مقابلة
 

 :التركيب العمري والنوعي
ويعد التركيب العمري والنوعي .  تركيب السكان حسب عدد أو نسبة الذكور واإلناث ضمن كل فئة عمرية

ويعتبـر تـوفر   . صوبة والوفيـات والهجـرة  للسكان النتيجة التراكمية لالتجاهات السابقة في معدالت الخ

المعلومات حول التركيب العمري والنوعي شرطاً أساسياً مسبقاً لوصف وتحليل العديد من أنواع البيانـات  

  .الديموغرافية
 

 :التعداد الزراعي
 هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات اإلحصائية عن الحيـازات 

 .الزراعية وخصائصها والتطبيقات الزراعية في فترة مرجعية محددة، ولجميع الحيازات داخل حدود البلد
  

 :تعويضات العاملين
عبارة عن التعويضات المتحققة للمقيمين في االقتصاد المحلي الذي يعملون في الخارج، وتلك المدفوعـة   

ات العاملين إجمالي الرواتـب واألجـور والمزايـا    لغير المقيمين الذين يعملون في الداخل، وتشمل تعويض

  ).تشمل العاملون بأجر فقط(األخرى النقدية والعينية المستحقة لهم 

  
 :تعويضات العاملين

يعرف بأنه مجموع األجور النقدية والعينية، بما في ذلك المساهمات في الضمان االجتماعي، والتـي تـدفع   

 .ألي مستخدم مقابل عمل يؤديه
  

 :يا المعلومات واالتصاالتتكنولوج
وصف أدوات وطرق النفاذ لوسائل تكنولوجيا المعلومات، والقيام بعمليات استرجاع البيانـات، وتخزينهـا،   

كذلك وصف وسائل عرض المعلومات وتبادلها من خالل الطرق .   وتنظيمها، وأساليب معالجتها وانتاجها

 .   اإللكترونية واليدوية
  

 :توفر خط هاتف
  .فر جهاز هاتف بسلك داخل الوحدة السكنية وال يشمل ذلك الهواتف الخلويةوهو تو
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 :توفر سيارة خصوصية
  .وهي السيارات المخصصة لالستخدام الخاص لألسرة

  ج
 :)الرقم القياسي ألسعار المستهلك(جدول غالء المعيشة 

ية مقارنة بفترة زمنية هو عبارة عن جدول يشمل معدالت ارتفاع أسعار المستهلك األسري خالل فترة زمن

  .سابقة ويقاس بشكل شهري عن طريق مسح ميداني ويشمل منشآت تجارة التجزئة والخدمات

  ح
  :اللجوء حالة

وتشمل  1948وهي خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 

  :وتشمل .أبناء الذكور منهم وأحفادهم

الصادرة عـن وكالـة   ) المؤن(كان الفرد الجئاً وله اسم في بطاقة  التسجيل إذا  :الجئ مسجل .1

 .الغوث
ألي ) المؤن(إذا كان الفرد الجئاً إال أنه غير مسجل في بطاقة وكالة الغوث : الجئ غير مسجل .2

  .سبب كان

 .هو كل فلسطيني ليس الجئا مسجل أو الجئا غير مسجل: ليس الجئاً .3
 

 :حفرة امتصاصية
  ).حفر ترابية(ة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى وتبنى من جدران مسامية بئر أو حفر

 
 :حفرة صماء

  .بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى وتبنى من جدران محكمة

  

 :الحيازة الزراعية
ات الموجـودة وكـل   هي وحدة اقتصادية فنية لإلنتاج الزراعي تخضع إلدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوان

.  األراضي المستغلة كليا أو جزئيا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القـانوني 

وقد تكون إدارة الحيازة الواحدة بيد شخص واحد أو أسرة، وقد يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثـر،  

اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالـة  أوقد تتوالها عشيرة أو قبيلة أو قد تدار من قبل شخصية 

وقد تتكون أرض  الحيازة من جزء واحد أو أكثر، تقع في تجمع واحدة أو أكثر من التجمعـات  .  حكومية

المنفصلة في محافظة واحدة بشرط أن تشترك أجزاء الحيازة في واحدة أو أكثر من وسائل اإلنتـاج مثـل   

  .الخ... ت الجر العمل والمباني واآلالت وحيوانا
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 :الحيازة النباتية
وجود مساحة من األراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ألي محصول زراعي تحت تصرف الحائز، على 

  .دونم للزراعات المحمية) 0.5(دونم للزراعات المكشوفة و) 1(أن ال تقل تلك المساحة عن 

  

 :الحيازة الحيوانية
نات لدى الحائز ويعتبر الفرد حائزا إذا توفر لديـه أي مـن الحـاالت    يقصد بالحيازة الحيوانية وجود حيوا

أو الخنـازير،  ) الضأن أو الماعز(رؤوس فأكثر من األغنام ) 5(أي عدد من األبقار أو اإلبل، عدد :  اآلتية

فأكثر من األرانب أو الطيور األخـرى مثـل   ) 50(، عدد )الالحم والبياض(فأكثر من الدواجن ) 50(عدد 

  .خاليا نحل فأكثر) 3(، والبط، والفر، والسمن وغيرها أو خليط منها، أو أن يدير الحائز الحبش

  

 :الحيازة المختلطة
تعتبر الحيازة مختلطة إذا اشترك الحائز بإدارة حيازة نباتية وحيوانية معا حسب تعريف الحيـازة النباتيـة   

  .  ت أو نفس المباني للنشاطين النباتي والحيوانيوالحيوانية، بشرط أن يتم استخدام نفس العمالة أو نفس اآلال

  

 :حيازة المسكن
  :ويمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن، وتكون إحدى الحاالت التالية

وقـد  . إذا كان المسكن مستأجرا مقابل إيجار يتم دفعه بشكل دوري شهرياً أو كل مدة معينـة : مستأجر. 1

  ).بدون أثاث(كن غير مفروش أو مس) مع أثاث(يكون المسكن مستأجر مفروش 

  .وذلك إذا كان المسكن ملكاً لألسرة أو ألحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة: ملك. 2

وذلك في حالة حيازة المسكن بدون دفع أي مبالغ كأن يكون المالك أب أو أم أو أحد أقارب : دون مقابل. 3

  .و مقدما من جهة أخرى دون مقابلرب األسرة أو أحد أفرادها الذين ال يقيمون بالمسكن أ

إذا كان المسكن مقدماً لألسرة نتيجة عالقة عمل تربط أحد أفراد األسرة بجهة العمـل دون  : مقابل عمل. 4

  .وسواء أكانت هذه الجهة تملك المسكن أو تقوم هي بدفع اإليجار للمالك األصلي. دفع إيجار
 

 :حيوانات المزرعة
بها والمرباة بشكل رئيسي ألغراض زراعية وتشـمل األبقـار واألغنـام     تشمل جميع الحيوانات المحتفظ

والخيول والبغال والحمير والجمال والخنازير، والنحل، وطيور المزرعة كالدجاج الالحم ) الضأن والماعز(

  .الخ، والنحل...والبياض، والحبش، والفر 

  

  

  



المفاهيم والمصطلحات –والعشرون  الثالثالفصل                                             2012 كتاب القدس اإلحصائي السنوي  

 232

  خ
  : الخصوبة التفصيلية حسب العمر

ويعتبر معدل الخصوبة التفصيلية حسب العمر عـدد   النساء من فئة عمرية معينة الذين تنجبهم المواليد هم

  .في تلك الفئة امرأة  1,000لكل  هؤالء المواليد 

  د
 :الدار

وهي مبنى معد أصالً لسكن أسرة واحدة أو أكثر، ويمثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد تتكون الدار مـن  

واحدة، أما إذا كانت الدار مقسمة إلى وحدات سكنية منفصلة كل منها  طابق واحد أو طابقين تستغلهما أسرة

  .تشمل المرافق الخاصة بها ويقيم بكل منها أسرة مستقلة، فيعتبر كل مسكن شقة

  

 :الدخل
مثل العمـل  (تدفقات نقدية أو عينية بين المقيمين وغير المقيمين والمتعلقة بالدخل العائد من عوامل اإلنتاج 

  .)ورأس المال
 

 :الدخل القومي اإلجمالي
تعويضـات  -تعويضات العاملين المدفوعة للمقيمين من غيـر المقيمـين   + يساوي الناتج المحلي اإلجمالي

دخـل   -دخل الملكية  المدفوع للمقيمين من غير المقيمـين + العاملين المدفوعه لغير المقيمين من المقيمين

  .الملكية  المدفوع لغير المقيمين من المقيمين
 

 :الدخل المتاح اإلجمالي
التحـويالت الجاريـة    -التحويالت الجارية من غير المقيمين إلى المقيمين+يساوي الدخل القومي اإلجمالي 

  .المدفوعة من المقيمين إلى  غير المقيمين

  ر
 :الرحالت الجوية المنتظمة

تنجز : األدنى مما يلي سلسلة من الرحالت التي يتم اإلعداد لها ضمن مجموعة من الظروف متضمنة الحد

بطائرة مسافرين وتذاكرها متاحة لإلستخدام العام، تخطط وتضبط حسب احتياجات حركة المرور، يتم التنقل 

  .خاللها بموجب اتفاقية جوية موجودة، وجود رخصة تشغيل وجدول مواعيد محدد متاح لإلستخدام العام
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 :الرقم القياسي لألسعار
  .لتغيرات الحاصلة على أسعار السلع والخدمات بين فترتين زمنيتينهو وسيلة إحصائية لقياس ا

  

 :رياض األطفال
كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم األساسي بسنتين علـى األكثـر، وتحصـل علـى     

ـ  : وتقسم إلى مرحلتين.  ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التربية والتعليم العالي ون مرحلة البسـتان ويك

  .األطفال فيها عادة في سن الرابعة، ومرحلة التمهيدي ويكون األطفال فيها عادة في سن الخامسة

  س
 :سجل السكان

هو آلية التسجيل المستمر لمعلومات منتقاة تتعلق بكل فرد من السكان المقيمين لبلد ما او منطقة ما معينـة،  

  .السكان وخصائصهم في اي وقت معينوهو ما يجعل من الممكن تحديد معلومات مستكملة عن عدد 

  

 :السرقة
المال أو الممتلكات دون موافقة المالك، وتشمل سرقة المنازل وإقتحامها كما تشمل سـرقة   أخـذ  ويقصد بها

السيارات، أما نشل الحوانيت وسائر المخالفات الصغرى مثل السرقات البسيطة والطفيفة فيمكن أن تصنف 

  .أو ال تصنف ضمن السرقات

  

 :سريرال
ساعة متواصـلة   24السرير المتواجد في غرفة أو ردهات المستشفى والذي يشغل من قبل المريض لمدة 

  .على األقل لتقديم الرعاية الطبية

  

  :السلطة المحلية

هي السلطة التي تمتلك صالحيات تقديم الخدمات العامة وإدارة شؤون جميع السكان في التجمع ومعترف بها 

  .محليمن وزارة الحكم ال

  

 :سعر الجملة
للسلع الجديدة أو المستعملة إلى تجار التجزئة أو إلى المستعملين في ) البيع دون تحويل(هو سعر إعادة البيع 

المجاالت الصناعية أو التجارية أو المؤسسية أو المهنية لغيرهم من تجار الجملة، أو القيام بدور الوكالء أو 

الء األشخاص أو الشركات أو بيعها لهم، ويشـمل سـعر الجملـة    السماسرة في شراء البضائع لحساب هؤ

  .ضريبة القيمة المضافة واجور النقل
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 :سعر المستهلك
  .هو السعر الذي يدفعه المستهلك األسري مقابل حصوله على سلعة أو خدمة لالحتياجات األسرية

  

 :سعر المنتج
ة أو خدمة،  مخصوما منـه ضـريبة القيمـة    هو السعر الذي يتلقاه المنتج من المشتري لقاء وحدة من سلع

  .المضافة أو أية ضرائب مقتطعة أخرى توضع على فاتورة المشتري، وغير شاملة أية تكاليف للنقل
 

 :سلة المستهلك
  .هي المجموعة الحقيقية للسلع والخدمات التي يقوم المستهلك باإلنفاق عليها لألغراض المعيشية

  ش
 :شبكة صرف صحي

ميـاه  (نظام من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب والموصالت والمضخات يستخدم إلخالء المياه المسـتعملة  

ونقلها من مواقع إنتاجها إما إلى محطة بلدية لمعالجة ) األمطار، المياه المنزلية، وغيرها من المياه المستعملة

  . مياه سطحيةمياه المجاري أو إلى موقع حيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى 
  

 :شبكة مياه عامة
شبكه من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل الميـاه الصـالحة   

  .للشرب الى التجمع
 

 :الشقة
وهي جزء من دار أو عمارة تتكون من غرفة أو أكثر مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحـاض، ويقفـل   

، وهي معدة لسكن أسرة واحدة، ويمكن الوصول إليها عن طريق درج أو ممـر  عليها جميعاً باب خارجي

  .يؤدي إلى الطريق العام
 

 :شهادة المنشأ
وهي وثيقة صادرة عن الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية ومعتمدة من قبل وزارة اإلقتصاد الوطني 

ها إلى األردن والدول العربية ودول العالم وتعكس البيانات الخاصة بالصادر الوطني المنشأ والمعاد تصدير

األخرى عدا إسرائيل، باالضافة الى شهادة المنشأ التفاقية الشراكة االوروبية التي تصدرها االدارة العامـة  

  .للجمارك وتعكس الصادرات الفلسطينية وطنية المنشأ لدول اوروبا
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  ص
 :صاحب عمل

ويعمل تحت إشرافه أو لحسابه مستخدم ) شريك(ك جزءا منها وهو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يمل

ويشمل ذلك أصحاب العمل الذين يديرون مشاريع أو مقاوالت خارج المنشآت بشرط . واحد على األقل بأجر

أن يعمل تحت إشرافهم أو لحسابهم مستخدم واحد على األقل بأجر وال يعتبر حملة األسهم فـي الشـركات   

  .تى ولو عملوا فيهاالمساهمة أصحاب عمل ح
 

 :الصادرات
اجمالي السلع والخدمات التي يتم تصديرها خارج البالد ويتم نقل ملكيتها  إلى بلدان أخرى من العالم أو إلى 

المناطق الجمركية الحرة وتشمل الصادرات وطنية المنشأ والمعاد تصديرها من السلع والخدمات وتعتمد كل 

  .او االقتصاد غير المقيم األخرىلتعامل مع االقتصاديات خصم من االقتصاد الوطني نتيجة ل
 

 :صافي الميزان التجاري السلعي
  .ناتج طرح قيمة الواردات السلعية من قيمة الصادرات السلعية

 
 :الصحة

  .هي حالة رفاه كامل من الناحية الجسدية والنفسية واالجتماعية وليس فقط الخلو من المرض أو اإلعاقة
 

 :الصحف
وعات دورية تستهدف الجمهور العام وهي معدة الن تكون مصدراً أولياً للمعلومات المطبوعة عن هي مطب

  .الخ...األحداث الجارية المرتبطة بالشؤون العامة والمسائل الدولية والسياسية 
 

 :إعاقة التعلم/صعوبة
ذين يعانون من صعوبات ويشمل ذلك األفراد ال. عدم قدرة الشخص على فهم األشياء أو التعامل مع اآلخرين

في الوظائف الذهنية المرتبطة بظروف إصابة الدماغ بمرض أو خلل ما، وكذلك األفراد الذين يعانون مـن  

مرض التوحد، واألفراد الذين يجدون صعوبات في تعلم مهارات الحياة اليوميـة مثـل القـراءة والكتابـة     

  .واستخدام أدوات بسيطة
 

 :إعاقة الصحة النفسية/صعوبة
ألشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق والشك والعصبية الزائدة، وكـذلك لـديهم صـعوبات فـي أداء     ا

  .نشاطاتهم اليومية بسبب تعاطي المخدرات واإلدمان وتناول المشروبات الروحية
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  ض
  :على االنتاج الضرائب

وتتـألف مـن   .  العامـة  هي مدفوعات نقدية أو عينية إجبارية ودون مقابل يدفعها المنتجون إلى الحكومة

ضرائب على المنتجات تدفع على السلع والخدمات عند إنتاجها أو بيعها أو تصريفها، ومن ضرائب أخرى 

  .على اإلنتاج يدفعها المنتج المقيم نتيجة ممارسته لعملية اإلنتاج

  ط
 :الطاقة الكهربائية

ي الطاقة الكهربائية المستنفذة فـي  هي الشغل المبذول لتحريك شحنة كهربائية في موصل وهذا الشغل يساو

  .ووحدة قياس الطاقة الكهربائية المستنفذة هي الكيلوواط ساعة.  الموصل
 

 :الطالب الراسب
الطالب الذي لم ينجح في أحد المباحث أو أكثر المخصصة للصف الذي يشغله، وال يحق له االنتقال للصف 

  .الذي يليه
 

 :الطالب المتسرب
  .درسة نهائياً خالل العام الدراسي الماضي ولم ينتقل إلى مدرسة أخرىالطالب الذي ترك الم

  ع
 :عادة مشاهدة التلفزيون

هي أن الفرد لديه عادة الجلوس أمام جهاز التلفزيون من أجل مشاهدة البرامج التي يبثها جهاز التلفزيـون،  

  .المشاهدة والمكانبغض النظر عن نوع البرامج التي يشاهدها والمدة الزمنية التي يقضيها في 
 

 :العام الزراعي
  .هو الفترة الممتدة ما بين بداية تشرين اول من العام لغاية نهاية ايلول من العام التالي

  

 :العاملون في الفنادق
يشمل ذلك كافة المشتغلين في الفندق سواء كانوا من أصحاب الفندق أو أفراد أسرهم العاملين سواء كان ذلك 

  .  بدوام كلي أو جزئيبأجر أو دون أجر، 
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 :عدد األسرة
هو إجمالي عدد األسرة المفردة في الفندق والمعدة لالستخدام من قبل النزالء باستثناء األسرة التي تضـاف  

  .إلى الفندق عند الطلب ويعتبر السرير المزدوج داخل الفندق سريرين مفردين
 

 :عدد الغرف
وتكون  الغرف مفردة أو ثنائية أو ثالثية أو رباعية، وقد .  للمبيتعدد الغرف المعدة لإلستخدام من النزالء 

أما الجناح فيتألف من غرفة نوم واحدة ).  أخرى(أدرجت الغرف التي تشمل أكثر من أربعة أسرة تحت بند 

  .أو أكثر وصالة وحمام خاص
 

 :عضو أسرة غير مدفوع األجر
أو مصلحة أو مزرعة للعائلة وال يتقاضى نظير ذلـك  هو الفرد الذي يعمل لحساب العائلة، أي في مشروع 

  .أي أجرة وليس له نصيب في األرباح
 

 :العمالة
القـوة  (تشمل هذه الفئة كل من ينطبق عليه مفهوم العمالة، أي جميع األفراد الذين ينتمـون لسـن العمـل    

أو فـي مصـالحهم   ويعملون، ويضم ذلك أصحاب العمل، المستخدمين بأجر، العاملين لحسـابهم  ) البشرية

  .الخاصة، باإلضافة ألعضاء األسرة غير مدفوعي األجر

  

 :العمالة المحدودة
تضم هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينطبق عليهم مفهوم العمالة ويعملون بصورة غير اعتيادية، سـواء  

ت بزيـادة عـدد   كانوا يعملون عدد ساعات أقل من المعتاد لسبب من األسباب والذين يرغبون في ذات الوق

، ويحاولون زيادة هذا العدد بإحدى الطـرق،  )ساعة فأكثر أسبوعيا 35(ساعات عملهم إلى العدد الطبيعي 

كالبحث عن عمل إضافي أو يحاولون تأسيس عمل خاص أو مصلحة خاصة وهذا النوع سمي في النشـرة  

الذين يرغبون بتغيير عملهم ألسباب ويندرج كذلك ضمن العمالة المحدودة أولئك . بالعمالة المحدودة الظاهرة

اقتصادية مثل عدم كفاية الراتب أو بسبب ظروف العمل السيئة وهذا النوع سـمي فـي النشـرة بالعمالـة     

  .المحدودة غير الظاهرة

  

 :العمر عند الوفاة
  .هو عمر الفرد بالسنوات عند الوفاة

  

 :العمر الوسيط عند الزواج األول
زوجين إلى نصفين متساويين النصف األول تزوج قبل هذا العمر في حين تزوج العمر الذي يقسم أعمار المت

  .النصف الثاني بعد هذا العمر
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  غ
 :الغابات واألحراش

وتجدر اإلشـارة  .  للغابات) لمدة خمس سنوات فأكـثر(وهي عبارة عن األراضي المستخدمـة بشكل دائم 

يرات، يجب أن تسجل ضمن هذا الصـنف فقـط إذا   إلى أن المراعي الدائمة والتي ينمو فيها أشجار أو شج

  .كانت أشجار الغابات الموجودة هي االستعمال األهم في المنطقة
 

 :الغرف واألسرة المتاحة
تشمل ما هو قابل لإلشغال من غرف وأسرة خالل فترة المسح باستثناء ما هو مغلق للصيانة أو ألي سـبب  

  .كان
 

 :الغرفة
محاطة بجدران وسقف يسهل عزل ) أربعة أمتار مربعة فأكثر( 2م) 4(يد عن هي أية مساحة تساوي أو تز 

المقززة غرفة إذا كانت مساحتها مساوية أو تزيد ) الفرندات(المستخدمين لها عن اآلخرين، وتعتبر الشرفات 

عن أربعة أمتار مربعة ومستخدمة ألي غرض من األغراض المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، وال يعتبـر  

كما ال يعتبر من الغرف تلك المخصصة .  ضمن الغرف كل من المطبخ والحمام والمرحاض والممراتمن 

  .للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فقط
 

 :غرفة مستقلة
حمام  –مطبخ (وهي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف في المرافق 

معدة أصال للسكن وتوجد عادة على أسطح المباني أو بالفناء، وتكون جزءاً مـن دار أو  وهي ) مرحاض –

  .فوق أسطح العمارات

  ف
 :فائض التشغيل

هو القيمة المتبقية من القيمة المضافة بعد طرح تعويضات العاملين وصافي الضرائب على االنتاج واهتالك 

  .االصول الثابتة منها
 

 :مضافةفاتورة المقاصة للضريبة ال
وهي فاتورة موحدة للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ويظهر فيها اسم ورقم هويـة المشـتغل المـرخص    

للجانبين، ورقمه الضريبي،والسلعه او الخدمة المتبادلة، وتاريخ التبادل ورقم الفـاتورة وقيمـة الضـريبة    

  .لسطينية وإسرائيل فقطوتعكس حركة التبادل التجاري بين مناطق السلطة الوطنية الف. المضافة
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 :فترة األساس
  .هي الفترة الزمنية التي يتم مقارنة الفترة الجارية بها

 
 :الفقر

بعدم القدرة على "يعرف الفقر بغياب الحد األدنى من الدخل أو الموارد لتلبية الحاجات األساسية كما يعرف 

بحيث يتماشى مع سـلة أساسـية مـن    وقد تم إعداد خطي فقر " الحفاظ على المستوى األدنى من المعيشة

يشار إليه بخط (وقد تم احتساب خط الفقر األول . االحتياجات الضرورية ومجموعة أوسع من الضروريات

يشار إليه بخـط  (بشكل يعكس الحاجات األساسية من مأكل وملبس ومسكن، أما الخط الثاني ) الفقر الشديد

من مأكل وملبس ومسكن جنبا إلى جنب مع (حاجات األساسية فقد تم إعداده بطريقة تعكس ميزانية ال) الفقر

، ولتحديد خط الفقر في األراضي )احتياجات ضرورية أخرى كالرعاية الصحية والشخصية والتعليم والنقل

  .الفلسطينية، تم اعتماد االستهالك الشهري حيث أن االستهالك يعكس الحاجات على نحو أفضل

  

 :الفندق
ويشترط فـي الفنـدق ان   .  االقامة السياحية الجماعية التي توفر المبيت للزائر منشأة تصنف ضمن منشآت

يكون عدد األماكن المتوفرة فيه تستوعب مجموعة أشخاص يزيد عن معدل عدد افراد عائلة واحدة وتكون 

تحت إدارة موحدة وتقدم خدمات وتسهيالت تشمل خدمة الغرف واعداد االسرة يوميا وتنظيـف المرافـق   

  .ية، وتصنف الفنادق في درجات وفئات وفقا للتسهيالت والخدمات التي تقدمهاالصح
 

 :الفيال
هي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكون من طابق 

لطـابق  واحد بجناحين أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص أحد األجنحة في حالة ا

الواحد أو الطابق الثاني للنوم، والجناح اآلخر أو الطابق األرضي لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلـف  

أنواعها، كما يتوفر في الغالب للفيال حديقة تحيط بها بغض النظر عن مساحتها باإلضافة إلى سور يحيط بها 

ادة القرميد على األغلب، ويمكن أن يوجـد  من الخارج، وكراج للسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيال بم

  .ضمن حدود الفيال أحد المباني أو المالحق ويكون من مكوناتها

  ق
 :قراءة الصحف

هي أن يقوم الفرد بقراءة صحيفة واحدة أو أكثر، بغض النظر عن المدة الزمنية التي يقضيها في القراءة أو 

  .االطالع على الصحف
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  :القطاع العام الحكومي

  .جميع المؤسسات التابعة للسلطات الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذية يشمل

  

 :قطاع األسر المعيشية
هي مجموعة صغيرة من االفراد الذين يشتركون في السكن ويجمعون بعـض او كـل دخلهـم وثـروتهم     

.  ن والغـذاء ويستهلكون انواعاً معينة من السلع والخدمات بصورة جماعية، تتألف بشكل اساسي من االسكا

ويمكن لالسر المعيشية ان تكون ضمن المنتجين باالضافة لكونهم المستهلكين الرئيسيين، إذ ان كل االنشطة 

االقتصادية التي تقع ضمن حدود االنتاج وتمارس من قبل جهات ال تحتفظ بمجموعة متكاملة من الحسابات 

  .تعتبر ضمن قطاع االسر المعيشية
 

  :القطاع الخاص

ؤسسات التي تتبع ملكيتها لفرد أو مجموعة أفراد أو تابعة لمؤسسات ويكون هـدفها ربحـي فـي    يشمل الم

  .الغالب
 

 :قطاع الشركات غير المالية
.  قطاع يشمل كل الشركات وأشباه الشركات التي تنتج السلع والخدمات المسوقة كنشاط اقتصادي رئيسي لها

العائلي باحتفاظهم بمجموعة متكاملة من الحسابات، ويعود  ويتميز المنتجون في هذا القطاع عنهم في القطاع

  .جزء هام من القيمة المضافة في باقي األنشطة لهذا القطاع
 

 :قطاع الشركات المالية
هو قطاع يشمل جميع الشركات المقيمة التي يكون نشاطها الرئيسي الوساطة المالية، ويشـمل كـذلك أيـة    

سوقياً ذا طبيعة مالية كالتأمين والبنوك مثال بما في ذلـك المؤسسـات    مؤسسة غير هادفة للربح تنتج إنتاجا

التي تمول باشتراكات من مشاريع مالية، ومؤسسات األنشطة المالية المساعدة مثل صرافي العمالت الـذين  

  .يحتفظون بسجالت محاسبية متكاملة عن أنشطتهم
 

 :شيةقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعي
بحيث يتألف هذا القطاع من جميع المؤسسـات  .  هي مؤسسات ال تولد دخال أو ربحا للوحدات التي تملكها

المقيمة غير الهادفة للربح والتي توفر سلعا وخدمات غير سوقية لألسر المعيشية عدا تلك المؤسسات التـي  

مجموعة تخدم قطاع : ث مجموعاتويمكن تقسيمها إلى ثال.  تسيطر عليها الحكومة وتمولها بصورة رئيسة

كالمستشفيات المملوكة (ومجموعة تشكل جزءا من قطاع الحكومة ) مثل غرف التجارة والصناعة(األعمال 

ومجموعة المؤسسات التي تخدم األسر المعيشـية كاالتحـادات العماليـة والمهنيـة والكنـائس       ) للحكومة

  .لقطاع الخاصوالجمعيات الخيرية ومنظمات اإلغاثة المملوكة من ا
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 :القطاع المؤسسي
مجموعة من الوحدات المؤسسية المقيمة التي تشترك بسماتها القانونية وطبيعة النشاط ويتألف منها مجموع 

االقتصاد،  مصنفة إلى القطاعات التالية، قطاع الشركات غير المالية، قطاع الشـركات الماليـة، القطـاع    

ادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية، وقطاع األسـر المعيشـية   الحكومي العام، قطاع المؤسسات غير اله

  .حساب مستقل إضافة لحساب بقية العالم والذي ينفرد له
 

 :قيمة االنتاج الزراعي
كالبرسيم واالسمدة البلدية واألعـالف  -هو مجموع قيم المنتجات الزراعية بما فيها السلع الزراعية الوسيطة

  .خدامها في االنتاج الزراعي في نفس السنةوالتقاوي وهي التي يعاد است

  

 :القيمة المضافة
ويعـرف  .  هي مفهوم أساسي يتعلق باإلنتاج ويشير إلى القيمة المتولدة ألية وحدة تمارس أي نشاط إنتاجي

  .إجمالي القيمة المضافة في المؤسسة بحاصل طرح االستهالك الوسيط من إجمالي اإلنتاج

  ك
 :الكثافة السكانية

  .لسكان في الكيلومتر المربع من المساحةعدد ا
 

   :كمية الزيت
  ).كغم(كمية زيت الزيتون المستخرجة من عصر الزيتون في النوبة الواحدة  بالكيلوغرام 

 
 :كمية الزيتون

  ).  كغم(كمية الزيتون المدروس في النوبة الواحدة بالكيلوغرام 

  م
 :المبنى

أو على الماء بصفة دائمة أو مؤقتة، ويكون المبنـى محاطـاً   هو كل مشيد قائم بذاته ومثبت على األرض 

  .بأربعة جدران أو على األقل جدار واحد مكتمل

   

 :)الغرف، االسرة(متوسط إشغال 
  .المشغولة  مقسوماً على عدد أيام االشغال) الغرف، االسرة(عبارة عن حاصل مجموع عدد 
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 :متوسط حجم األسرة
الخاصة الواحدة ويساوي مجموع األفراد لفئة معينة مقسوما على عدد أسر  يمثل متوسط عدد األفراد لألسرة

  .تلك الفئة
 

 :متوسط كثافة السكن
  .قسمة عدد األفراد االجمالي في منطقة ما على العدد االجمالي للغرف المتوفرة في المساكن في هذه المنطقة

 
  :  المؤسسة األهلية

بين عدد ال يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة  هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق

  .تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية

  

 :)اإلنتاج(المخرجات 
منشأة ما  يقاس اإلنتاج خالل فترة زمنية محددة بقيمة المنتجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل

والتي يتم استخدامها من قبل وحدات أخرى ألغراض االستهالك ذاتياً أو لغايات التكوين الرأسمالي الثابـت  

، واألخيـرة  "بالمنتجات تحت التشـغيل "السلع النهائية، وما يسمى :  ويشمل اإلنتاج فئتين.  اإلجمالي الذاتي

وتقدر .  ثل القطعان التي تربى للذبح واألعمال اإلنشائيةتعني المنتجات التي تستغرق وقتاً طويالً إلنتاجها، م

قيمة معظم السلع في اللحظة التي تكتمل فيها العملية اإلنتاجية، غير أن عملية إنتاج بعض السلع قـد تمتـد   

، وهنا يتم تقدير قيمة هذه المنتجـات  )كما هو الحال في المنتجات تحت التشغيل(لتتجاوز الفترة المحاسبية 

  .ها في تلك الفترة المحاسبية، مثال ذلك أعمال اإلنشاءات والمحاصيل الزراعية الشتويةوتسجيل

  

 :المدارس الثانوية
  .تشمل المدارس المتوفر فيها مرحلة ثانوية فقط او مرحلتين اساسية وثانوية معا

 
 :المدارس الحكومية

  .ارة أو سلطة حكوميةأي مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم العالي، أو أي وز

  

 :المدارس الخاصة
أي مؤسسة تعليمية أهلية أو أجنبية غير حكومية مرخصة يؤسسها أو يرأسها أو يديرها أو ينفق عليها فردا 

  .أو أفرادا أو جمعيات أو هيئات فلسطينية أو أجنبية
 

 :مدارس وكالة الغوث الدولية
تشرف عليهـا وكالـة الغـوث لتشـغيل الالجئـين      أي مؤسسة تعليمية غير حكومية أو خاصة تديرها أو 

  .الفلسطينيين
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 :المدرسة
أي مؤسسة تعليمية غير رياض األطفال بغض النظر عن عدد طلبتها وتركيبها الصفي، حيث أن أدنى صف 

  .فيها ال يقل عن الصف األول وأعلى صف ال يزيد عن الصف الثاني عشر
 

 :المركبة اآللية
يث يمتلك هذا المحرك وسيلة دفع ذاتية، وتستعمل عادة لحمل األشـخاص  هي كل مركبة مزودة بمحرك بح

  . أو البضائع أو لسحب المركبات

  

 :المساحة المزروعة
وهي المساحة التي أعدت وزرعت بنوع أو أكثر من المحاصيل والتي تكون عادة صافية للمحاصيل المؤقتة 

  .وإجمالية للمحاصيل الدائمة

  

 :المستشفى
يتمثل هدفها األول في توفير خدمات تشخيصية وعالجية لمختلف الظروف الطبية جراحية هي مؤسسة طبية 

كانت أم غير جراحية، وتقدم معظم المستشفيات أيضا خدمات لمرضى العيادات الخارجية وخاصة خدمات 

  .الطوارئ
 

 :المشتغلون
وأجـور مقابـل عملهـم فـي     األفراد المشتغلين في المؤسسة من الذكور أو اإلناث ممن ال يتلقون رواتب 

المؤسسة كأصحاب العمل أو أفراد أسرهم أو ممن يتلقون رواتب وأجور مقابل عملهم في المؤسسة بغـض  

النظر عن اآللية التي يتلقون بها رواتبهم أو أجورهم وال يدخل في عدد المشتغلين األفراد المتـدربين فـي   

  .المؤسسة

  

 :المعاد تصديره
استيرادها سابقا وتم تصديرها الى بلد آخر دون اجراء أي تغيير على شـكلها او  قيمة جميع السلع التي تم 

  .قيمتها

 :المعاملة االقتصادية
تدفق اقتصادي يدل على خلق قيمة اقتصادية أو تحويل صورتها أو طبيعتها، أو مبادلتهـا أو تحويلهـا أو   

كليهما، أو تقديم خـدمات، أو إمـداد    إفنائها، وينطوي على تغيرات في ملكية السلع أو األصول المالية أو

  .بالعمل ورأس المال
 

 :معدل إشغال األسرة
  ).عدد األسرة المتوفرة مضروبا بعدد أيام السنة(عبارة عن عدد أيام إقامة المرضى المدخلين مقسوما على 
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 :معدل اإلقامة
  .المخرجين من المستشفىالعدد الكلي لأليام التي يقضيها المرضى في المستشفى مقسوما على عدد المرضى 

 
 :معدل الخصوبة التفصيلية

إمرأة في سن اإلنجاب فـي تلـك    1000عدد المواليد الذين تنجبهم النساء أحياء في فئة عمرية معينة لكل 

  .الفترة

  

 :معدل الخصوبة الكلية
ة حسب معدالت اإلنجابي) حياتهن(خالل فترة حياتها ) مجموعة نساء(متوسط عدد المواليد األحياء لكل امرأة 

  .الخصوبة العمرية لسنة ما

  

 :معدل الزيادة الطبيعية
  .في عدد المواليد مقابل الوفيات في مجتمع ما خالل فترة معينة) او النقص(الفائض 

  

 :معدل مدة االقامة للجنسية
  .تمثل مجموع عدد ليالي المبيت حسب الجنسية مقسوما على عدد نزالء ذات الجنسية

 
 :عمعدل وفيات الرض

 .  من المواليد األحياء خالل سنة معينة 1,000لكل ) الذين تقل أعمارهم عن سنة(عدد وفيات الرضع 
  

 :المعصرة
زيت الزيتون، مع احتمالية االنتاج (هي مؤسسة أو جزء منها تنتج بشكل أساسي مجموعة واحدة من السلع 

وتعتبر معصرة الزيتون الوحدة .  المضافةحيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة ) من أنشطة ثانوية

  . االحصائية والمعنى بجمع البيانات عنها خالل موسم االنتاج
 

 :مكافئ طن متري من النفط
هي وحدة طاقة، وتعرف على أنها الطاقة الناتجة عن احتراق طن متري واحد من النفط، وبسـبب وجـود   

  :هذا المكافىءأنواع مختلفة من النفط، تم اعتماد القيم التالية ل

  جيجا جول 41.9= طن متري من النفط  1

  طن متري من الفحم 1.43=                        

  متر مكعب من الغاز الطبيعي 1200=                        

  برميل من النفط 7=                        

  .ميجا وحدة حرارية بريطانية 39.68=                        
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 :دإقامة األم وقت والدة الفر مكان
  .هو مكان إقامة والدة الفرد المعتادة في وقت والدة الفرد

  

 :ملكية البناء
  .خاص، حكومي، سلطة محلية، تعاوني، خيري، أخرى: يمكن أن يكون البناء

 
 :المهنة

ره سابقا إذا كان المقصود بالمهنة هي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان عامال، أو الذي باش

عاطال عن العمل، بغض النظر عن طبيعة عمل المنشأة التي يعمل بها، وبغض النظر عن مجال الدراسة أو 

  .التدريب الذي تلقاه الفرد
 

 :المولود الحي
أي مولود ولد حياً وصرخ أو بكى عند الوالدة أو ظهرت عليه أي عالمة أخرى من عالمات الحيـاة عنـد   

  .مات بعدها بلحظاتالوالدة حتى وإن 
 

 :المياه المزودة
المنشـآت  (هي كمية المياه التي يتم توزيعها من مصادرها المختلفة بعد جمعها ومعالجتها  إلى المستهلكين 

  ).التجارية والصناعية، ومرافق الري والمؤسسات العامة

  

 :)المضخوخة(المياه المستخرجة 
  .فيةهي كمية المياه التي تضخ من آبار المياه الجو

  ن
 :الناتج المحلي اإلجمالي

وبشـكل مشـابه   . يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي مقياسا تجميعيا لإلنتاج الذي يتم خالل فترة زمنية محـددة 

يمكن أن يختلف تقييم الناتج المحلي اإلجمالي وفقاً لما يؤخذ فـي اإلعتبـار مـن    . لإلنتاج والقيمة المضافة

ج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق أو أسـعار المنتجـين أو األسـعار    ويقدر عادة النات. ضرائب وإعانات

  .األساسية
 

 :النزالء
هم األشخاص الذين ينزلون في الفندق بأجر، ويعتبر كل من يترك الفندق ولو لليلة واحدة ثم يعود للفنـدق  

  .ثانية بمثابة نزيل جديد
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 :)الغرف، االسرة(نسبة إشغال 
المتاحة مضـروباً فـي   ) الغرف، االسرة(مقسوماً على عدد ) ف، االسرةالغر(تمثل حاصل متوسط إشغال 

  .العدد مئة
  

 :نسبة الجنس عند الوالدة
  .عدد الذكور الذين ولدوا أحياء لكل مائة من اإلناث اللواتي ولدن أحياء

 
 :النشاط االقتصادي الرئيسي

يف الدولي الموحـد لألنشـطة   هو طبيعة العمل الذي تمارسه المؤسسة والذي قامت من اجله حسب التصن

  .االقتصادية ويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدة

  

  :)القوى العاملة(النشيطون اقتصاديا 
وينطبق عليهم مفهوم العمالة ) سنة فأكثر 13( تشمل هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 

  .ةأو البطال
 

 :النفايات الصلبة
وتشمل النفايـات البلديـة، والنفايـات    .  مادة عديمة النفع وخطرة أحيانا ذات محتوى منخفض من السوائل

الصناعية والتجارية، ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات األخرى المرتبطة 

  .بها ونفايات الهدم ومخلفات التعدين

  

 :سكننوع الم
وهو الشكل الهندسي أو المعماري للمسكن، والذي قد يكون فيال، أو داراً، أو شقة، أو غرفة مستقلة، أو أي 

  ).الخ…براكية أو خيمة( مثل.  شكل آخر

  و
 :الواردات

نقـل   تموالخدمـات المستوردة للبلد عن طريق الموانئ البرية والبحرية والجوية، التي  السلع إجمـاليهو 

 .التصديرتغطية االحتياجات المحلية لالستهالك النهائي والوسيط وإعادة ملكيتها ل
  

 :واقعة حيوية
والدة حية أو وفاة أو وفاة جنينية أو زواج، أو طالق، أو تبن، أو تثبيت للنسـب، أو اعتـراف بالولـد، أو    

  .بطالن زواج قانوني، أو تفريق قانوني
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 :)المسكن(الوحدة السكنية 
ن مبنى معد أصالً لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر مـن مـدخل   هي مبنى أو جزء م

يؤدي إلى الطريق أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى، وقد تكون الوحدة السكنية غير معدة 

أو  أصال للسكن إال أنها وجدت مسكونة وقت المسح، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو العمـل 

  .وقد تكون الوحدة السكنية مشغولة بأسرة واحدة أو اكثر وقت المسح.  لكليهما أو مغلقة أو خالية

  

 :وضع البناء المطلوب ترخيصه
  :يمكن أن يكون وضع البناء المطلوب ترخيصه حسب إحدى الحاالت التالية

ائم مطلوب ترخيصـه،  ، إضافة مقترحة لمبنى قائم ومرخص، إضافة مقترحة وجزء ق)مقترح(مبنى جديد 

  .مبنى قائم، إضافات قائمة
 

 :الوفاة
  . هي الزوال الدائم لجميع األدلة على الحياة في أي وقت بعد حدوث الوالدة الحية

 
 :وفيات الرضع

  .وفيات األطفال الذين تقل أعمارهم عن السنة

  ي
 :يعمل بأجر

ة وتحت إشرافها ويحصل مقابل عمله هو الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخر أو لحساب منشأة أو جهة معين

على أجر محدد سوءا كان على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو على القطعة أو أي طريقـة دفـع   

ويندرج تحت ذلك العاملون في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات باإلضـافة إلـى الـذين    .  أخرى

  .يعملون بأجر في مصلحة خاصة بالعائلة أو لدى الغير
 

 :يعمل لحسابه
وليس بالمنشأة أي مستخدم يعمل بـأجر  ) شريك(هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءاً منها 

  .ويشمل األشخاص الذين يعملون لحسابهم خارج المنشآت
 

 :الينابيع
هي المياه المتدفقة من تحت سطح األرض والناتجة عن نقطة التقاء منسوب الميـاه الجـوفي مـع سـطح     

  .األرض، قد تكون دائمة أو موسمية
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Preface 
 
 
The Palestinian Central Bureau of Statistics established a special statistical program for 
Jerusalem due to the special importance of the city politically, religiously, geographically 
and historically, in addition to its basic statistical needs. 
 
Statistics on Jerusalem are based on official data collection, classification and processing 
and form the basis for the Jerusalem statistical yearbook, which covers demographic, social, 
economic and environmental indicators. 
  
The data for the Jerusalem statistical program are derived from primary and secondary 
sources in cooperation with a number of national institutions in the public and private 
sectors. The data undergoes thorough examination and evaluation of methodology. The 
program attempts to collate and present comprehensive statistical data on the Jerusalem 
governorate and the changes occurring over time to serve as a statistical monitoring tool. 
 
PCBS is pleased to present this Statistical Yearbook on Jerusalem, despite the obstacles and 
challenges which hindered the collection of data and in light of the existing difficult 
conditions faced by Palestinian society. 
 
This Yearbook presents Jerusalem under Israeli occupation and covers different statistics on 
population, education, health, labor, living standards, consumer prices, land use, commerce, 
construction, energy, and tourism.    
 
We hope that this publication will be an important reference source of statistical data on 
Jerusalem and will enhance the capacity of Palestinian planners, decision makers and 
researchers to bring about Palestinian sovereignty of Jerusalem. 
 
We look forward to issuing the next volume under a sovereign Palestinian state with 
Jerusalem as its capital.        
 
           

   
  
  

 
June, 2012                      Ola Awad                         

President of PCBS 
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Note  
 
 
 

Please note that the statistics presented in this book are 
derived from various primary and secondary sources which 
are not fully consistent in reference to time, concepts or 
methodology.  Therefore, it is advisable to take this into 
consideration when using these statistics. 
 
A set of special symbols were used in the tables of this book.  
The representation of these symbols are as follows:  
 
 
(-) Nil 
  
(..) Data not available  
  
(:) Data not available for publication  
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Chapter One 
 

Jerusalem Under Occupation 
 

Background 
Jerusalem is one of the great historic cities and has attracted different peoples and 
civilizations throughout history. Although Jerusalem has undergone more than twenty five 
different attacks and sieges, it has survived all attempts to change its identity and vitality. 
Jerusalem is the cradle of three monotheistic faiths and the holiest city of all. It is the first 
Qiblah of Islam (the direction to which Moslems turn to pray), the site from which Prophet 
Mohammad ascended to heaven, and the site of Christ’s resurrection. 
 
The Jerusalem governorate lies in the center of the West Bank at longitude 28 64 15 to the 
west, 29 63 19 to the east, and through latitude 05 45 12 to the south and 34 37 14 to the 
north.   

 
There are 44 communities in Jerusalem governorate (according to the administrative 
divisions of the Population, Housing and Establishments Census of 2007).  
 
The capital of Palestine has been given many names by founders or invaders and a review 
of these names has historical significance for researchers. These names, referred to in many 
documents and manuscripts in the world, shed light on the conflicts that have taken place 
between various civilizations over Jerusalem. This is evident from the different names 
given to the city by the Canaanites, Persians, Greeks, Romans, and Islamic nations. The 
Jebusites castle, currently known as Jerusalem, was built six thousand years ago. This name 
has had a unique and distinctive echo throughout history as a location and civilization.  
  
Major Names of Jerusalem1  
1. Jebusites castle: Named after the Jebusites  

2. Jebusites: Named after the Jebusites  

3. Urshalem: Shalem is a Canaanite Deity meaning peace. 

4. Ursalem: Salem is a Canaanite name meaning peace. 

5. Saleem: Saleem is a Canaanite name meaning peace. 

6. Shaleem: Shaleem is a Canaanite name meaning peace. 

7. City of David: Named after Prophet David. 

8. City of God 

9. Shaleem: Shaleem was mentioned during the time of Christ; the name appears in the 
Gospel. 

                                                           
1 Muhammad Fanush, 1996. Jerusalem - Civilization and History.  Dr. Ibrahim Alfani, 1997. Jerusalem 
Throughout Civilization and Heritage. Ministry of Information: Ramallah – Palestine, 1997. 
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10. Uarushalem: Mentioned in the ancient Canaanite writings. 

11. Jerusalem: A Latin name derived from the Canaanite name. 

12. Ya Bayti: An ancient Egyptian name originated from the Canaanite name, which 
occurred in the hieroglyphic writings.  

13. Aelia Capitolina: The initial name of the Roman Emperor Hadrian in 135 AD who 
captured Jerusalem at that time.  

14. Bayt Al-Maqdis: Holy Jerusalem  

15. Al-Quds Al-Shareef: Holy Jerusalem   

In addition, Jerusalem had many names such as Efen, City of Rivers, City of Valleys, 
Yuhestic, Nurmistik, Nur es-Salam, Nur el-Ghasaq, Yara, Keileh, Aryana, Jepsti, Ufel, 
Milo, Akra, Antokhia, etc.  
 
Jerusalem Under Israeli Occupation  
 

Jerusalem and other Arab Palestinian towns fell under Israeli military occupation in 1967. 
Following its occupation of the West Bank, of which Jerusalem is an integral part, on June 
28, 1967, Israel issued the first illegal administrative order by announcing the annexation of 
Arab Jerusalem (approximately seven km2) and other areas in the western part of the city 
(the total area of which was around 38 km2 at that time).  This was followed by other illegal 
procedures, including the dissolution of the Palestinian Municipal Council; distribution of 
Israeli identity cards to Palestinian Jerusalemites; the nullification of Jordanian laws, courts 
and banks; the imposition of Israeli curricula on the Palestinian education system; and other 
actions. Such measures aimed to remove and cleanse any feature of Arab rule and subject 
the land and the population to Israeli control.       
 
In order to create a state of geographic integrity with cities inside Israel, the boundaries of 
Jerusalem were extended by annexing more land from the occupied West Bank, almost a 
two-fold extension compared to the total area of the Jerusalem governorate prior to June 
1967. This was carried out by annexing land, along with the complete destruction of any 
Palestinian communities that might threaten or obstruct the intended geographic integrity, 
especially on the western side of the governorate. The demolition and complete 
depopulation of three Latroun villages (Emwas, Yalu and Beit Nuba) was the ultimate 
example of the ethnic cleansing measures that Israel took in this respect.   
 
Israeli illegal measures then underwent serious acceleration with the tightening of a 
settlement belt around Jerusalem as preventive security and a first line of defense along its 
borders. This implied the adoption of a more aggressive land confiscation policy by the 
Israeli government, which targeted thousands of dunums of Palestinian land under different 
pretexts. The final process was the building of the Expansion and Annexation Wall to the 
borders of the ‘Jerusalem Municipality’. The construction of the wall in the north 
completely isolated many communities (both land and population) in Jerusalem 
governorate, forcing the population to migrate outside the borders of the wall area. 
 
As a result of the wall, 86,980 dunums of land were confiscated from Jerusalem 
governorate, in addition to the displacement of 2,940 households and 21,600 people.  
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Thus, the Israelis succeeded in achieving their plans for the future and illegally securing 
many aspects towards making Jerusalem its capital city without a formal declaration. 
Geographically, the boundaries of the occupied city have been expanded to an extent that 
allows the absorption of as many settlers as possible. Demographically, less populated 
Palestinian communities were annexed, while obstructing any growth of communities. A 
settlement belt has been achieved and functions as a wall that surrounds and encircles 
Jerusalem. 
 
Despite Palestinian, Arab and international opposition to Israeli policies, following thirteen 
years of military occupation of Jerusalem, namely on July 30, 1980, the Israeli Knesset 
enacted the Basic Law stipulating that “Unified Jerusalem is the capital city of Israel”.  
 
From Israel’s viewpoint, it succeeded in encircling Jerusalem and accomplishing its long-
held goal through illegal administrative regulations and measures that imposed its authority 
over the Arab city. This includes annexation and domination over various aspects of living 
conditions of the Palestinian people via the creation of new realities on the ground. These 
endeavors are intended to legitimize its illegal actions and exclude Arab Jerusalem from the 
context of relevant UN and international resolutions. 

 
International resolutions and conventions, primarily the Fourth Geneva Convention of 
1949, completely reject any change in the status of occupied territories. Articles 49 and 53 
of the third section of the Fourth Geneva Convention of 1949 prohibit all practices of the 
Israeli occupation, including demolition, evacuation, depopulation, and endangering the 
security and lives of people. 
 
The annexation of East Jerusalem to the Western part of the city in order to form a unified 
capital of Israel was opposed by the whole world, apart from the Dominican Republic. 
Except for two small states, no countries moved their embassies to Jerusalem despite the 
fact that the illegal annexation took place more than thirty years ago and although more 
than twenty years have elapsed since enactment of the Basic Law making Jerusalem the 
capital of Israel. World states and the UN, including the Security Council and other 
international agencies and organizations, still deal with Jerusalem as part of the occupied 
West Bank to which relevant UN resolutions apply: Security Council Resolutions 242, 252, 
253, 254, 267, 298 and General Assembly Resolutions 2253, 2254. These Resolutions 
stress that international legitimacy considers the annexation of Jerusalem to be illegal, that 
there is opposition to Israel having Jerusalem as its unified capital, and that the Arab 
identity of Jerusalem is deeply rooted in Arab Palestinian history. 
 
Demolished Communities in Jerusalem in 1948 
The most prominent effects of the Israeli occupation are depopulation and land domination. 
The area of Jerusalem occupied in 1948 was almost completely destroyed in terms of 
infrastructure and buildings. The majority of the population was uprooted during the war. 
and some of them sought refuge in the eastern part of the city, while others settled in other 
Palestinian governorates and in Arab and other countries in the world. The number of 
Palestinians depopulated at that time is estimated to be 98,000 persons with property 
amounting to 272,735 dunums.  
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Chapter Two 
 

Summary 
 

Agriculture and Land Use 
 

1.  Agriculture  

• There were 2,983 agricultural 
holdings in Jerusalem governorate 
during the agricultural year 
2009/2010. 

 
• There were 1,768 plant holdings, 

representing 59.3% of all holdings 
in Jerusalem governorate, and 250 
mixed holdings that comprise 8.4% 
of all holdings. There were 965 
animal holdings comprising 32.3% 
of all holdings during the 
agricultural year 2009/2010. 

  
• There were 379 breeding cattle, 

32,543 breeding sheep and 26,414 
breeding goats in Jerusalem 
governorate on the first of October 
2010.  

 
 

2. Land Use  
 (Changeable land use and 
agricultural data refers to the 
quantity of rain and the calculation 
methodology.) 

   

• The total area of the Jerusalem governorate is 345 km2. 
 

• During the agricultural year 2009/2010, the area of cultivated land area was 13.0 km2 in 
Jerusalem governorate, comprising 3.8% of the total area of Jerusalem governorate.   

 
• The population density is 1,128 (Capita/ km2). 
 
 

Environment and Natural Resources 
 
1.   Solid Waste and Wastewater Services  
• Currently, Palestinian local authorities collect solid waste in 31 localities; other methods 

(rather than contractors) are used for collecting solid waste in eight localities in the 
Jerusalem governorate, and in two localities solid waste is collected by a private 
contractor. No solid waste is collected in three localities.   
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• 24 localities dispose of sewage through wastewater networks, while 36 localities use 
cesspits to dispose of their wastewater. 

  
2. Water  
Water is one of the most important issues in the Palestinian Territory due to limited water 
resources and their overall control by Israel.  In Jerusalem J2, the situation is very 
complicated: the water supplied to the domestic sector was 4.6 MCM in 2010. 
  
3.  Electricity  
• There were 96,192 consumers of electricity supply services in Jerusalem governorate in 

2011, compared with 89,675 consumers in 2010 and 84,617 consumers in 2009.  
 
• Electricity consumption in Jerusalem governorate was 427.6  GW.h in 2011 compared 

with 422.4 GW.h in 2010 and 410.2 GW.h in 2009. 
 
Population 
  
1. Population Distribution and Structure in Jerusalem Governorate: 
• The total population in Jerusalem governorate in mid-2011 totaled 389,298. 

 
• The population in Jerusalem governorate constitutes about 9.3% of the total population 

in the Palestinian Territory.  
 
• The population in Jerusalem governorate in 2011 was distributed as follows: 241,809 

persons in the J1 area and 147,489 persons in the J2 area. 
 
• Individuals aged below 15 years comprised 38.6% of the total population in Jerusalem 

governorate, while those aged more than 60 years were estimated at 5.7% in 2010. 
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2.   Households in Jerusalem Governorate  
• The average household size in Jerusalem governorate was 4.7 individuals in 2010 

compared to 5.8 individuals in the Palestinian Territory. 
 
 

Vital Statistics  
• The births and deaths registered in the population register include only individuals who 

have Palestinian West Bank identity cards, regardless of their place of residence The 
register does not include individuals with a blue Jerusalem ID. 

 
• The number of live births registered in Jerusalem governorate with Palestinian identity 

for 2008, 2009, 2010, and 2011 was 3,385, 3,224, 3,290, and 3,107 respectively.  
Deaths registered for the same years were 277, 268, 266, and 258 respectively. 

 
• A total of 1,397 marriage contracts were signed in religious courts and churches in 

Jerusalem governorate.  
 

• There were 445 cases of divorce in religious courts in Jerusalem governorate.  
 

Health  
• There were eight hospitals in Jerusalem governorate with 674 beds in 2011. 
 
• The total number of discharges from Jerusalem hospitals was 31,833 in 2010.  
 
• The total number of hospitalization days in Jerusalem hospitals was 171,471 in 2010.  
 
• The bed occupancy rate in Jerusalem hospitals was 72.4 % in 2010.  
 
• 53.3% of currently married women aged 15-49 years in Jerusalem governorate were 

using modern contraceptive methods at the time of the survey in 2010. 
 

Education  1  
 
1.   Schools and Kindergartens in Jerusalem Governorate 2011/2012 
 

• There were 226 schools in total. 
 

• There were 67,678 school pupils: 32,477 were male and 35,201 female.  
 

• The average number of students per teacher was 18.5 in government schools, 23.2 in 
UNRWA schools and 16.2 in private schools. 

 

• The average number of students per class was 24.8 in government schools, 26.5 in 
UNRWA schools and 24.9 in private schools. 

                                                           
1 Data exclude schools under the supervision of the Jerusalem municipality and the Israeli Ministry of Education. 
Data for 2011-2012 are preliminary. 
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2.   Higher Education in Jerusalem Governorate 2009/2010 
 

• There were three universities and three intermediate colleges.  
 

• There were 13,835 university students: 8,210 males and 5,625 females.  
 

• There were 365 college students: 90 males and 275 females. 
 
Culture  
• In 2011, there were three theaters operating in Jerusalem governorate.  
 

• In 2011, there were 55 licensed cultural centers operating in Jerusalem governorate. 
• There were two museums in Jerusalem governorate. 
• In 2009, 45.0% of individuals aged 10 years and over in Jerusalem governorate read 

newspapers and 46.5% listened to the radio. 
 

Information Society  
• The percentage of households with a computer in Jerusalem governorate was 53.6%      

in 2011. 
• In 2011, 40.8% of households in Jerusalem governorate had an Internet connection 

compared to 30.4% in the Palestinian Territory. 
• In 2011, 43.9% of individuals aged 10 years and above used a computer in Jerusalem 

governorate. 
 
Housing and Housing Conditions  
• In 2010, the average number of rooms per housing unit in Jerusalem governorate J1 was 

3.2 rooms, compared with 3.7 rooms in J2 area. 
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Living Levels  
• The average household size, derived from the Expenditure and Consumption Survey of 

2010, was 5.1 individuals in Jerusalem governorate, 5.7 individuals in the West Bank, 
6.6 individuals in the Gaza Strip, and 6.0 individuals in the Palestinian Territory. 
 
 

 

• Monthly household consumption in Jerusalem governorate was 1,521.2 JD in 2010. 
Monthly household consumption in the Palestinian Territory was 934.1 JD. 
 

• Individual monthly consumption in Jerusalem governorate in 2010 was 296.0 JD. In 
Jenin governorate, it was 47.7% of the per capita consumption in Jerusalem. 

 
Labor Force  
     ILO Standards: 
• The labor force participation rate for individuals aged 15 years and over in Jerusalem 

governorate was 37.8% in 2011: 66.5% for males and 8.7% for females.  The rate was 
38.6%, 39.2%, 39.8%, 40.0% and 39.0% for 2006-2010 respectively. 

 

• The labor force participation rate in Jerusalem governorate for the 25–34 year group 
was 51.8% in 2011 compared to 57.8%, 55.5%, 58.5%, 56.7% and 54.3% for         
2006-2010. 

 
• Full employment rates in Jerusalem governorate were 81.6%, 77.1%, 84.4%, 83.8%, 

86.2% and 85.8% for 2006– 2011 respectively.  
 

• Under-employment rates in Jerusalem governorate were 4.5%, 8.5%, 3.4%, 4.4%, 
1.9% and 1.0 for 2006-2011 respectively.  

 
• The unemployment rate in Jerusalem governorate for individuals aged 15 years and 

over was 13.2% in 2011 compared to 13.9%, 14.4%, 12.2%, 11.8% and 11.9% for 
2006-2010 respectively. 

 

• Employed individuals in Jerusalem governorate are distributed by employment status 
for 2011 as follows: 5.9% employers, 11.2% self-employed, 80.9% waged employees 
and 2.0% unpaid family members. 

 
• The population outside the labor force in Jerusalem governorate in 2011 was 62.2%, of 

whom 16.4% were elderly or ill, 52.3% were housekeepers, 27.9% students, and 3.4% 
were outside the labor force for other reasons. 

 
      Relaxed Definition: 
 
• The labor force participation rate for individuals aged 15 years and over in Jerusalem 

governorate was 40.0% in 2011. 
 

• The unemployment rate in Jerusalem governorate for individuals aged 15 years and 
over was 17.9% in 2011. 
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National Accounts  
Area J1 of Jerusalem Governorate 

 

• The gross value added at current prices was USD 491.3 million for 2010 compared with 
USD  326.6  million in 2009.  

 

Consumer Prices  
• The consumer price index in Jerusalem governorate rose by 4.13% in 2011 compared to 

2010, by 5.25% in 2010 compared to 2009, and by 3.54% in 2009 compared to 2008. 
 

 

Transportation Sector 
  

1.   Transportation and Storage Sector 2010: 
 

• There were 50 enterprises engaged in this sector in Jerusalem governorate with 467 
employees. 

 

• The output value in Jerusalem governorate was USD 16.7 million. 
 

• The value added realized by the formal transportation sector was USD 12.5 million. 
 
2.   Informal Transportation Activities 2010: 
 

• There were 320 vehicles engaged in this sector in Jerusalem governorate with 320 
employees. 

 

• The output value of these vehicles was USD 10.5 million. 
 

• The value added realized by the informal transportation sector was USD 4.7 million. 
 
Construction Sector  

 (Buildings in Jerusalem governorate J2) 
 

• There were 54 building licenses issued in 2011 in Jerusalem governorate for residential 
buildings in J2 with an area of 33.4 thousand m2. 

 
• There were 10 licenses issued for non-residential purposes in Jerusalem governorate J2 

comprising about 9.8 thousand m2 of new area. 
 
Industrial Sector  
• There were 953 industrial enterprises in Jerusalem governorate with 3,034  employees   

in 2010. 
 

• The output value of these enterprises was USD 368.6 million. 
 

• The value added realized by the industrial sector was USD  232.3  million. 
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Tourism  
There were 41 hotels in Jerusalem, including hotels closed temporarily. There were 28 
hotels in operation in December 2011 with 1,455 rooms and 3,051 beds. 
 
Services Sector  
• There were 1,401 enterprises engaged in this sector in Jerusalem governorate in 2010 

with 5,023 employees. 
 

• The output value in Jerusalem governorate was USD 144.9 million. 
 

• The value added realized by the services sector was USD 113.9 million. 
 

Internal Trade   
• There were 2,820 enterprises engaged in this sector in Jerusalem governorate in 2010 

with 5,773 employees. 
 

• The output value in Jerusalem governorate was USD 201.6 million. 
 

• The value added realized by internal trade was USD 167.7 million. 
 

Registered Foreign Trade  
The total value of imports of registered goods in Jerusalem governorate in 2010 was        
USD 172.5 million, compared to exports of USD 10.4 million during the same period. 
 
Israeli Violations  
 

• A total of 14,549 Jerusalem ID 
cards were confiscated between 
1967 and 2011, 95 of them in 2011. 

 

• During 2011, the Israeli authorities 
demolished 13 housing units in 
Jerusalem governorate. 

 
• A total of 26 settlements have been 

constructed on land in Jerusalem 
governorate and 16 of these were 
annexed by Israel in 2010. 

 
 

• 16 settlements were located in area 
J1 in 2010: the number of 
settlements does not include small 
and other settlement branches. 

 
• There are a total of 262,493 settlers 

in settlements in Jerusalem 
governorate.  
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Chapter Three 
 

Concepts and Definitions 
 

A 
Admissions: 
Admitted patients to hospital for treatment or diagnosis and their stay at hospital for one night 
or more. 
 
Age at Death: 
The age of the individual in years at the time of death. 
 
Age-Sex Structure: 
The composition of a population as determined by the number or proportion of males and 
females in each age category. The age-structure of a population is the cumulative result of 
past trends in fertility, mortality, and migration rates. Information on age-sex composition is 
an essential prerequisite for the description and analysis of demographic data. 
 
Age-Specific Fertility Rate: 
The number of births by women of a given age group per 1000, women in that age 
group. 
 
Agricultural Census: 
Is the total process of collecting, compiling, processing, analyzing, evaluating and 
disseminating to provide the statistical data on agricultural holdings, characteristics and 
agricultural applications in a specific reference period, for all holdings within the country. 
 
Agricultural Holding: 
It is an economic unit of agricultural production under single management comprising all 
kept, livestock and all land used totally or partially for agriculture production purposes 
regardless to title legal form or size.  Single management may be exercised by an individual 
or household jointly by two or more individuals or households by a clan or tribe or by a 
juridical person such as:  a corporation cooperative or government agency.  The holdings land 
may consist of one or more parcels located in one or more separate areas or in one or more 
territorial or administrative divisions, providing the parcels share the same production means, 
such as labour, farm buildings, machinery or draught animals.  
 
 
Agricultural Year: 
The period covering first of October to the end of September of the next year. 
 
Animal Holding: 
The presence of animals controlled by the holder, the holder should have any number of 
cattle’s or camels, at least 5 heads of sheep or goats or pigs, at least 50 birds of poultry 
(Layers and broilers), or 50 rabbits or other poultry like turkeys, ducks, fer...etc, or a mixture 
of them, or at least 3 beehives controlled by the holder. 
 
A one–person– household: 
It is the household comprised of one individual. 
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Assets: 
It is tangible or intangible (computer software, artistic original) that comes as an 
output of the production process .It is used frequently or continuously in other 
production process for more than one year period. 
 
Availability of Phone Line: 
This section refers to the phone line owned by the household.  (other than mobile 
phones). 
 
Availability of Private Car: 
This section refers to the private car owned by the household. 
 
Available Beds and Rooms: 
It refers to beds and rooms which are ready for use during the reference period. 
Closed rooms for maintenance or repairs are excluded. 
 
Average (rooms, beds) Occupancy: 
It is defined as the total number of occupied (rooms, beds) divided by number of 
days. 
 
Average Household Size: 
It refers to the average number of household members calculated through dividing 
the total number of members for a certain category by the number of households for 
that particular category. 
 
Average Housing Density:     
This refers to the average number of persons living in the room. This average is 
calculated by dividing the total number of individuals of a certain category from 
households by the total number of rooms for that particular category. 
 
Average Length of Stay:     
Represents the total of guest nights by nationality divided by number of guests of the 
same nationality. 
 

B 
Base Period: 
It is the period to which the current period is compared. 
 
Base Prices: 
Refers to the prices of goods and services in a period in which current prices are compared 
with. 
 
Bed: 
Available beds in room and hospital halls, which are occupied by patients for at least 24 
continuous hours for receiving medical care. 
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Bed Occupancy: 
Number of booked and paid beds. Such beds are considered occupied whether they 
were actually used or not. 
 
Bed Occupancy Rate:     
Hospitalization days for admitted patients divided by number of beds multiplied by 
days of year. 
 
Building: 
The building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently 
erected on the surface of the earth or water. The building is surrounded by four walls 
or with at least one completed ceiling . 
 
Building Ownership: 
Private, Governmental, Local Authority, Cooperative Society, Charitable Society, 
Other. 
 
Building Utilization: 
Residential, Non-Residential, The boundary wall. 
 
Built –Up land in Occupation Sites: 
It refers to all areas of human activity within a settlement including built- up areas, service 
facilities, public parks, squares, and roads. It excludes any land that is planned for 
construction according to the master plan of the occupation site or confiscated land to be 
annexed later to the occupation site. 
 
Bypass Road: 
It is a road Constructed by Israeli Occupation to link the Settlements with each other and with 
Israel. 
 

C 
Clearance Voucher for the Value Added Tax: 
It is a unified invoice for both Israeli and Palestinian parties.  On it appears the name 
of the Authorized from both parties, his taxation Number; the exchanged material, 
the invoice Number and the value added taxation. This shows the movement of trade 
exchange between the Palestinian territory and Israel only. 
 
Communication Disability: 
Refers to people who do not have the ability to exchange information and ideas with others 
and to deal with them through the use of speech, or sign or movement or to write the 
information they want to share with others, which may be the result of the inability of hearing 
or speech, or lack of the mental capacity to understand or interpret what others say, whether 
signals, words or movements. 
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Compensations of Employees:     
Compensation of employees is the total remuneration, in cash or in kind, including 
social security contributions, payable by an enterprise to an employee in return for 
work done by the latter. 
 
Composite Household:  
Refers to household consisting of at least one nuclear household with other non-
relatives. 

 
Computer Use: 
It is defined for this survey’s  purposes as the basic uses of the computer (during the 
last twelve months), such as: opening the computer and files, creating, copying, 
pasting, and saving files. 
 
Consumer Basket: 
The categories of classified goods and services used by the consumer. 
 
Conflict of Interest: 
Is a situation where an employment position or public office is exploited for giving 
priority or probable priority to favor special interests at the expense of public 
interest. 
 
Consumer Price: 
A price paid by household to gain a commodity or service. 
 
Consumer Price Index: 
It is a table  contain  consumer price index during current period compare with previous 
period.  
 
Composite Family:  
Refers to family consisting of at least one nuclear family with other non-relatives. 
 
Consumption: 
Includes the following: 
Cash spent on purchase of goods and services for living purposes. The value of 
goods and service payments or part of payments received from the employer. 
Estimated rent value of the dwelling. 
 
Country of Consignments  (Charging Destination): 
It refers to the country from which goods were dispatched to the importing country, 
without any commercial transaction or other operations which change the legal 
status of the goods as imports from the country of purchase. 
 
Customs Declaration: 
An Israeli document contains all the data related to the Palestinian direct imports 
from other countries via the Israeli entries and ports and, additionally, Damyah 
Bridge, and Allenby Bridge. A photocopy of the statement arrives the Ministry of 
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Finance without any enclosures, Palestinian customs started issuing Palestinian 
custom declaration at ASYCUDA program since copy of the mentioned declaration 
is issued on the imports from abroad. 
 

D 
Daily Wage: 
Cash net wages paid to the waged employee from the employer. Wages received 
in different currencies are converted into New Israeli Shiekels according to the 
exchange rate in the survey period. 
 
Death: 
The permanent disappearance of all evidence of life at any time after live birth has 
taken place. 
 
Depreciation: 
It is the value of the assets which can be reproduced and depreciated during the year, 
depreciation is calculated on the current substitutive value. 
 
Direct Investment: 
Investment over which the owner exercises control.  The distinguishing criterion for 
inclusion in this category is that the owner should hold at least 10 percent of the 
ordinary shares in the company. 
 
Discharges: 
Discharged patient from a hospital after having the diagnostic and curative health care 
regardless of the discharged case (cured or dead). 
 
Drop-out Student: 
A student who left school during the last scholastic year and who did not transfer to another 
school. 
 

E 
E-Commerce: 
It is the conducting of business communication and transactions over computer 
networks and through individual computers linked to the Word Wide Web. Strictly 
defined, e-commerce is the buying and selling of goods and services, and the 
transfer of funds, through digital communications. 
 
Economic Territory: 
Area scope of a country administrated by a government, in which persons, goods, 
and capital freely travel inside it.  It is also connected with the concept of residence, 
and without relation necessarily to the political boundaries of a country. 
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Electrical Energy: 
Work done to move an electric charge in a conductor. It is measured in kilowatt-
hour. 
Electric Energy = Power (KW) X Time (Hours). 
 
Employed: 
Persons aged 15 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)  he\ she was employer, self employed, wage employed, unpaid family 
member or other. The employed person is normally classified in one of two categories 
according to the number of weekly work hours, i.e. 1–14 work hours and 15 work hours and 
above. Also the absence due to sick leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason 
considered employed from 1-14 hours. 
 
Employed Persons: 
Males and females working in the enterprise including owners, self-employed, 
unpaid family members, or waged workers who receive their compensations in cash 
or in kind during a specific reference period. However, this term does not include 
trainees or those on assignments outside the enterprises or in long unpaid leaves.  
 
Employee: 
A person who works for a public or private employer and receives remuneration in 
wage, salary, commission, tips, piece-rates or pay in kind. 
 
Employer: 
A person who operates his or her own economic enterprise or engages independently 
in a profession or trade, and hires one or more waged employees. 
 
Equivalent Metric Ton of Petroleum:    
Energy unit; an Equivalent Metric Ton of Petroleum is defined as the energy 
resulting from burning one ton of petroleum. Due to having many types of 
petroleum, it was fixed on a certain value. 
A metric ton of petroleum = 41.9 giga joule, 10 giga calorie, 1.43 metric ton of coal, 
1200 m3  metric tons of natural gas, 7 barrels of petroleum, 39.68 Mega of British 
Thermal Units. 
 
Extended Family:  
A family of at least one nuclear family together with other relatives. 
 
Expenditure: 
Includes the following: 
Cash spent on purchase of goods and services for living purposes.The value of 
goods and services payments or part of payments received from the employer. 
Cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-industrial), gifts, 
contributions, interests on debts and other non-consumption items. 
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Extortion: 
Obtaining funds from a particular party in society for the implementation of interest 
associated with the job of the person described as corrupted. 
 
Exports: 
It refers to the whole commodities (goods and services), that are exported outside the country, 
conditioned with ownership transcription to another economy, or to free customs regions as a 
discount from the motional economy which is a result of transaction with nonresident 
economy. 
 

F 
 
Final Consumption by Government and Non-Profit Institutions: 
It is measured as the value of the output minus receipt from sales. Expenditures. It is 
divided into two categories: individual; and collective.   The first comprises those 
incurred for the benefit of individuals, e.g. medical services.  Collective 
expenditures have a public character; for example government spending on defense 
and public security would be included in this category. 
 
First level of Education According to the International Standard Classification 
of Education (1997): 
Represents the primary education or the first stage of basic education; the stage 
ranges between 4-6 years. 
 
Forests and Other Wooded Land: 
This means land used permanently (i.e. for five years and more) for forests.  
Permanent meadows and pastures on which trees and shrubs are grown should be 
recorded under this heading only if the growing of trees and shrubs is the most 
important use of the area. 
 

G 
Government School: 
Any educational institution run by MOE or any other ministry or governmental instrument. 
 
Gross Disposable Income (GDI): 
This item equals Gross National Income (GNI) plus net current transfers from 
abroad. 
 
Gross Domestic Product (GDP): 
The summary measure of the output or production during a certain period in time. 
Estimate of GDP, like the output and the value added, can vary according to taxes 
and subsidies taken into consideration.  GDP is usually estimated at market prices, 
producers’ prices, or basic prices. 
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Gross Fixed Capital Formation:     
 It is the value of what producers own less what they spend on new and used capital 
goods. 
 
Gross Fixed Capital Formation: 
 It is the value of what producers own less what they spend on new and used capital 
goods. 
 
Gross National Income (GNI): 
This item equals Gross Domestic Product (GDP) plus net factor income from 
abroad, which equals the net compensation of employees, and net capital income 
received by residents. 
 
Guests: 
It refers to visitors staying in the hotels and using their facilities. Records of new guests are 
based on the number of visits regardless whether it’s the same person or different. 
 
 

H 
Handicapped and Disabled: 
The disabled is defined as the person suffering from a clear and evident weakness in 
performing certain activities due to continuous difficulties emanating from a physical, mental 
or health state that lasted for more than six months. 
 
Health: 
Many definitions exist. As defined by the World Health Organization: “A state of complete 
physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. 
 
Health Insurance: 
Indemnity coverage against financial losses associated with occurrence or treatment of health 
problems. 
 
Hearing (Auditory) Disability: 
It includes deaf persons and any person suffering from clear auditory problems even after 
using special auditory devices, provided they do not suffer from any other disability. 
 
Hospital: 
An institution whose primary function is to provide services (diagnostic and therapeutic) for a 
variety of medical conditions, both surgical and non-surgical. Most hospitals also provide 
some outpatient services, particularly emergency care. 
 
Hotel:                                
It is defined as an accommodation establishment providing overnight lodging for the visitors 
in a room or unit. It should hold a number of persons exceeding that of an average single 
family. The establishment must be under one management, and provides different facilities 
and services to visitors. 
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Hotel Workers: 
It refers to all persons working in the hotel on full or part time bases including owners and 
paid or unpaid household members. 
 
Household: 
The household is defined as one person or a group of persons with or without a family 
relationship, who live in the same housing unit or part of the housing unit, share meals and 
make joint provision of food and other essentials of living. 
 
Household Final Consumption: 
Consists of household expenditure on all goods and services, with the exception of 
spending on dwellings which is considered gross fixed capital formation of the 
owner. 
 
Household Sector: 
A household is defined as a group of persons who share the same living accommodation, who 
pool some, or all, of their income and wealth and who consume certain types of goods and 
services collectively, mainly housing and food.  Households are mainly consumers, but they 
may also be producers.  All economic activity taking place within the production boundary 
and not performed by an entity maintaining a complete set of accounts is considered to be 
undertaken in the household sector. 
 
Housing Unit: 
A building or part of a building constructed for one household only, with one or more 
independent entrance leading to the public road without passing through another housing unit. 
The unit might not be constructed for living purposes but found occupied with a household 
during the enumeration. Likewise, the unit might be utilized for habitation or for work 
purposes or both purposes. Also, it might be closed, vacant or occupied by one or more 
households during the survey. 
 
Housing Unit Type: 
Housing unit type may refer to (villa, house, apartment, independent room, 
marginal, tent or other). 
 

I 
Imports: 
It refers to the whole commodities (goods and services) entered the country by air, land and 
sea that are used in consumption, convertibility on the manufacturing sector, and re-
exportation.   
 
Income: 
Covers international transactions associated with income on factors of production, 
i.e., labour and capital. In the balance of payments, income on capital is referred to 
as income on financial assets. 
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Infant Mortality: 
Refers to  infant deaths (infants who are less than a year old ), the infant mortality rate refers 
to the number of infant deaths in a given year per 1,000 live births during the year. 
 
Infant Mortality Rate:     
refers to the number of infant deaths in a given year per 1,000 live births during the year. 
 
Information and Communication Technology (ICT): 
It is used to describe the tools and the process to access, retrieve, store, organize, 
manipulate, produce, present and exchange information by electronic and other 
manual automated means. 
 
Institutional Sector: 
The institutional sector is a group of resident institutional units have similar legal entity and 
type of activity and constitute the economy, there are five institutional sectors in the system of 
national accounts: government; non-profit institutions serving households; financial 
corporations; households; and non-financial corporations, In addition to the Rest of world 
sector that has separate account. 
 
Intermediate Consumption: 
It is the  value of the goods and services consumed as inputs, used up or transformed 
during the production process. It is measured during a specific period in time in a 
way similar to measuring production. Intermediate consumption is estimated by 
purchase price, which is defined as the producers’ price plus transportation and 
wholesale and retail trade margins. The value of the gross intermediate consumption 
on the level of the total economy is the same whether calculated by purchase or 
producers’ price. However, on the detailed level, the two evaluations vary. 
 
Internet: 
A worldwide public computer network. Organizations and persons can connect their 
computers to this network and exchange information across a country and/or across 
the world. The Internet provides access to a number of communication services 
including the World Wide Web and carries email, news, entertainment and data 
files. 
 
Internet Use: 
It is defined for this survey’s purposes as the basic uses of the Internet (during the 
last twelve months), such as: access to certain sites, reading newsletters, and 
download files or programs from the web. 
 

J 
Jerusalem J1&J2 
Given the geographical and political situations in the Jerusalem governorate, it  has been 
divided into two parts (J1, and J2).  
 
For mere statistical purposes, the Jerusalem Governorate was divided into two parts. 
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Jerusalem (J1) includes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 
1967.This part includes the following localities: (Beit Hanina, Shu’fat Refugees 
Camp, Shu’fat, Al’ Isawiya, Jerusalem “Al - Quds”( Sheikh Jarrah, Wadi Al - Joz, 
Bab Al-Sahira, As Suwwana, At -Tur, , Ash - Shayyah, Ras Al-Amud), Silwan, Ath 
– Thuri, Jabal Al – Mukabbir, As – Sawahira Al – Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, 
Sur Bahir, and Um Tuba and Kufr A’qab).   
                
Jerusalem (J2) Includes Jerusalem governorate except that part of Jerusalem which 
was forcefully Annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 
1967. This part includes the following localities: Rafat, Mikhmas, Qalandya 
Refugees Camp, the Bedouin Community - Jaba’, Qalandya, Beit Duqqu, Jaba’,    
Al – Judeira, Beit Anan, Al-Ram and Dahiat Al-Pareed, Al Al – Jib, Bir Nabala, 
Beit Ijza, Al – Qubeiba, Khirbet Um Al – Lahem, Biddu, An – Nabi Samu’eil, 
Hezma, Beit Hanina Al Balad, Qatanna, Beit Surik, Beit Iksa, A’nata, Al Ka’abina 
(the Bedouin Community – Al – Khan Al – Ahmar), Al – Eizariya, Abu Deis, Arab 
al Jahalin (the Bedouin Communites, Al – Eizariya and Abu Deis), Az Za’eem, Al – 
Sawahreh Al – Sharqiyeh and Ash – Sheikh Sa’d. 
 
Joule Unit: 
Energy unit, defined as the energy resulting from the movement of a one-Newton 
body to a distance of one meter. 
1 Joule = 1 Newton * m. Meter. 
 

K 
Kindergarten: 
Any educational institution licensed by MOE offering education to four or five year olds. 
Kindergarten Consists of the first and second grades. 
 

L 
Labor Force: 
The economically active population (Labor Force) consisting of all persons aged 15 
years and over who were either employed or unemployed. 
 
Laspeyres Equation: 
An equation used for calculating price indices, which measures comparative period 
prices in relation to base period prices multiplied by proportional weight of 
commodity or goods groups throughout the base periods. 
 
Learning Disability: 
Inability to understand things or dealing with others. It includes difficulty with 
intellectual functions due to a condition such as acquired brain injury, Down 
Syndrome, brain damage at birth, difficulty with interpersonal skills due to any 
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condition such as autistic spectrum disorders, difficulty in learning everyday skills 
such as reading, writing, using simple tools. 
 
Library: 
Any organized collection of printed books and periodicals or of any other graphic or audio-
visual materials, and the services of the staff to provide and facilitate the use of such materials 
as are required to meet the informational, research, educational. 
 
Live Birth: 
It is any live birth who shouted, cried or shown any signs of live upon delivery, irrespective of 
whether he died after that or not. 
 
Livestock: 
Refers to all animals kept or reared mainly for agriculture purposes. Including cattle, 
buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees and other 
domesticated animals as well as foxes, minks, etc. 
 
Local Authority: 
The body which is authorized to supervise the provision of public services and administer the 
affairs of the whole  population whole in a locality. 
 

M 
Main Economic Activity: 
Is the main work of the enterprise based on the  (ISIC, rev4) and that contribute by 
the large proportion of the value added, whenever more than one activity exist in the 
enterprise. 
 
Main Road: 
Serves for national or inter district traffic and including road extension within a locality. 
 
Mean Duration: 
Total hospitalization days divided by discharged patients. 
 
Median Age at First Marriage:  
The age dividing individuals into two categories, either married before it or married 
after it. 
 
Mental health disability: 
Persons who suffer from stress, anxiety and uncertainty and excess neurons, as well 
as to have difficulties in performing daily activities because of drug abuse and 
addiction and alcohol. 
 
Mixed Holding: 
If the holder  hasplant and animal holdings according to Plant and Animal Holding definition 
prviding, both  animal and plant activities , share the same production means, such as labour, 
farm buildings, machinery or draught animals.  
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Mobility Disability: 
Persons who have some difficulties to navigate and walk on foot, which may limit or 
not limit the performance of daily activities, for example, may find it difficult to 
walk a short distance, or a problem with the ups and downs on the stairs and the 
stairs and uneven terrain, and can not walk any distance without a break or stop, or 
can not walk without relying on a stick or crutch or walking devices, or can not 
stand on its feet for more than a minute and needs a chair on wheels for movement 
from one place to another. It covers disabilities or difficulties that people with 
disability face inside or outside homes. It also covers difficulties that people face 
during walking fro more than 15 minutes. 
 
Monthly Work Days: 
Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and other 
paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one work-day. 
 
Mother's usual place of residence (place of birth): 
The mother's usual place of residence at the time of her child's birth. 
 
Motor Vehicle: 
A vehicle fitted with auto propulsive engine, it is normally used for carrying persons or 
goods, and drawing vehicles. 

 

N 
Natural Increase Rate: 
The rate at which a population is increasing (or decreasing) in a given year due to a 
surplus (deficit) of births over deaths, expressed as a percentage of the base 
population. 
 
Net Balance Trade Goods:     
It is measured as the value of the exports of goods minus imports of goods. 
 
Nepotism: 
Any preference in the service of one party over another without any right for the 
purpose of obtaining certain interests. 
 
Newspaper Reading: 
Whether the person is accustomed to reading a newspaper regardless of time of reading. 
 
Newspapers: 
Periodic publications intended for the general public and mainly designed to be a primary 
source of written information on current events connected with public affairs, international 
questions, politics..., etc. 
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Non-Profit Institution Serving Households Sector: 
As the name indicates, in spite of producing goods and services, non-profit 
institutions do not generate income or profit for those entities that own them.  They 
may be divided into three groups: those serving businesses (e.g., a chamber of 
commerce which is grouped in the non-financial corporation sector); those which 
form part of the government sector (e.g., a government-owned hospital) and non-
profit institutions serving households. The latter consists mainly of trade unions, 
professional unions, churches, charities and privately financed aid organizations. 
 
North of West Bank Region: 
Jenin, Tubas, Tulkarm, Nablus, Qalqiliya, and Salfit governorates. 
 
Non-government organizations: 
An independent entity established by agreement of at least seven persons to achieve 
legal purposes of public concern, without aiming to gain financial profits to be 
shared among them or for personal gain. 

 
Number of Guest Nights: 
Number of beds booked for hotel guests.  Such beds are considered as occupied 
whether they were actually used or not.  It is measured by guest night unit. 
 
Number of Rooms:     
It refers to furnished rooms for the use of guests.  Such rooms might be single, 
double, triple, or quadruple.  Rooms involving more than four beds were classified 
under (others) in the questionnaire.  As for the suite, it is usually comprised of one 
bedroom or more, a living room and private toilet facilities. 
 
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. 

 
O 
Occupation 
Occupation refers to the kind of work done during the reference period by the employed 
person, or the kind of work done previously if unemployed, irrespective of the Economic 
Activity or the employment status of the person.  Occupations are grouped together mainly on 
the basis of the similarity of skills required to fulfill the tasks and duties of the job. 
 
Olive Pressing: 
A process of extraction oil from olive. 
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Operating surplus:     
Value added minus (compensation of employees plus net taxes on production minus 
subsidies and custom fees plus depreciation). 
 
Other Investment: 
Included are all transactions in financial assets and liabilities which are not classified 
under any of the three other broad categories.  The most important of these are 
currency, deposits and loans (including trade credits). 
 
Output (Production): 
Production is measured during a certain period of time by the value of the final products of 
goods and services produced by a certain establishment capable of being provided to other 
units though they can be self-consumed or for the purposes of self gross fixed capital 
formation. Production includes two categories: Final products and the so-called               
under-operating products, which means products that take a long time to produce such as 
livestock and establishment works. The value of the majority of goods can be estimated at the 
moment the production process is completed. However, the production of some goods may 
exceed the accounting period (such as the case of under-operating products). The value of 
such products is estimated and registered during that accounting period as, for example, the 
case of establishment works and winter crops. 
  
Own-account Worker (Self-Employed): 
A person who operates his or her own economic enterprise or engages independently 
in a profession or trade, and hires no employees. 
 

P 
Percentage of (Rooms, Beds)  Occupancy:     
It is defined as the average occupancy of (rooms, beds) divided by available (rooms, 
beds) multiplied by one hundred. 
 
Persons Outside Labor Force: 
The population not economically active comprises all persons 15 years and over, 
who were neither employed nor unemployed accordingly to the definitions 
mentioned above. 
 
Plant Holding: 
The presence of cultivated or arable land area for any agricultural crops controlled by the 
holder, and must not be less than one dunum  for open cultivated area  and ( 0.5) dunum for 
protect cultivated area. 
 
Population Density: 
Number of population per km2 of area. 
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Population Register: 
a mechanism for the continuous recording of selected information pertaining to each member 
of the resident population of a country or area, making it possible to determine up-to-date 
information about the size and characteristics of the population at selected points in time.  
 
Porous Cesspit: 
A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with porous 
walls. 
 
Port, In or Out Center: 
The customs center (air, land and sea) through which services, goods and 
commodities go in/out of the country.  It is the place of general customs procedures. 
 
Portfolio Investment: 
Refers to an investment for transactions in shares, bonds, bills, notes, money market 
instruments and financial derivatives. 
 
Poverty: 
Is often defined as “the absence of the minimum standard of income or resources to 
meet basic needs” and as “the inability to attain the minimum standard of living.” 
Two poverty lines have been developed according to actual spending patterns of 
Palestinian families. The first, termed “deep poverty line” was calculated to reflect a 
budget for food, clothing and housing. The second line adds other necessities 
including health care, education, transportation, personal care, and housekeeping 
supplies. Since consumption levels better reflect the population’s needs, and help to 
specify the poverty line in Palestine, the monthly consumption level is used rather 
than the monthly income. 
 
Price Index: 
It is statistical tool used for measuring changes in prices of purchased goods and services 
during different temporal intervals. 
 
Private School: 
Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 
 
Private sector: 
Includes all institutions owned by individual/s or part of an organization and its 
propose is for profit in most cases. 
 
Producer’s Price: 
The producer’s price, as defined in SNA93, is the amount receivable by the producer from the 
purchaser for a unit of a good or service produced as output minus any VAT, or similar 
deductible tax, invoiced to the purchaser.  The producer prices exclude any transport charges 
invoiced separately by the producer. 
 
Productivity: 
The average production of an area unit (kg/dunum). 
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Public Water Network: 
A network of pipes for the purpose of providing clean water to households. It 
normally belongs to a municipality, council or to a private company and for different 
domestic uses. 
 
Pumped Water: 
It is quantity of water that pumped from groundwater wells. 
 

Q 
Quantity of Oil: 
Quantity of olive oil in kilograms extracted from the pressed olives. 
   
Quantity of Olives: 
Quantity (in kilograms) of olive fruits pressed in one shift. 
 

R 
Radio Listening: 
Whether the person is accustomed to listening to radio and follows up broadcasted programs 
regardless of place and time of listening. 
 
Re-Export: 
It refers to the whole commodities, that are exported outside the country, in the same state as 
imported. 
 
Regional Road: 
Branching off from, or lining, main roads. 
 
Refugee Status: 
This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in the Palestinian 
Territory occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 
 
Regular Flight: 
A series of flights fulfilling at least the following conditions: they are performed by a 
passenger aircraft, their tickets are open for free sale to the general public; they are planned 
and adjusted according to the needs of traffic, carried out according to existing aviation 
agreements, The operating license and the fixed timetables are also available to the general 
public. 
 
Remembering and Concentrating Disability: 
Include the difficulty in the following: memory, concentration, decision-making, 
understand speech, read something written, identify the persons, to infer the regions 
and use the map, calculations, reading and thinking, such as persons who have 
difficulty in understanding and recognition for their daily activities, for example, 
finds it difficult to inference on the house and places in the ocean, can not focus on 
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work, or forget where it is or remember the month or the one before it, not 
understanding what someone, forget about taking medications or not eating, lack of 
understanding and knowledge of what is going on around him. It also includes the 
person's inability to understand things or dealing with others.  It includes 
(remembering to do something important, people who suffer from lack of 
memorizing in continuous manner like difficulty remembering where things have 
been put in the house, as well as difficulty in concentrating on doing things for 10 
minutes). 
 
Repeater Student: 
A student who fails one or more subjects and therefore is not promoted to the 
following grade. 
 
Reserve Assets: 
Are assets that must be controllable by the  Monetary Authority, they must be accessible to 
the Monetary Authority at relatively short notice for balance of payments purposes, and they 
must be denominated in a convertible currency. 
 
Residence: 
Defined in economic terms, the main criterion to determine residence of an entity is 
centre of economic interest.  Persons are considered residents of the country where 
they live for at least one year, excluding students, for illness and soldiers). 
 
Room Occupancy: 
Number of booked and paid rooms.  Such rooms are considered occupied whether 
they were actually used or not. 
 

S 
School: 
Any educational institution excluding kindergartens, regardless of students’ number and grade 
structure. 
 
Secondary School: 
Includes schools with secondary stage, or basic and secondary stage. 
 
Seeing (Visual) Disability: 
It includes blind and one-eyed persons, and any person suffering from vision weakness even 
after using special devices, provided they do not suffer from any other disability. 
 
Sewage Network: 
System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater (rainwater, 
domestic and other wastewater) from any of the location paces generation either to municipal 
sewage treatment plant or to a location place where wastewater is discharged. 
 
Sex ratio at Birth: 
Number of males born alive per 100 females born alive. 
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Slightly Injured: 
A person who was injured as a result of a road traffic accident and was not hospitalized, or 
was hospitalized for a short period (up to 24 hours). 
 
Springs: 
It is water that discharged from the ground at an intersection point between the 
topographic surface and the ground water table; it could be permanent or seasonal. 
 
Statistical Unit: 
It is an economic entity that is capable, in its own right, of owning assets, incurring 
liabilities and engaging in economic activities and in transactions with other entities. 
 
Status of the Building to be Licensed: 
New, when the building site is entirely vacant, Addition to an already existing 
licensed building, Addition to non-licensed existing building (or part of building) 
that needs licensing, Existing building, Existing extensions. 
 
Supplied Water: 
It is the quantity of water which has been distributed from its different resources 
after collection and treatment for consumers (industrial and commercial 
establishment, irrigation utilities and public institutions). 
 

T 
Taxes: 
Those are taxes that are compulsory cash or in kind payments payable by producers to the 
general government. it consist of taxes on products payable on goods and services at 
production, sale, or exchange and other taxes payable on production by resident producers as 
a result of carrying out the production process. 
 
Taxes on Product: 
Those are taxes that are compulsory cash or in kind payments payable by producers to the 
general government. it consist of taxes on products payable on goods and services at 
production, sale, or exchange and other taxes payable on production by resident producers as 
a result of carrying out the production process. 
 
Television Viewing: 
Whether the person is accustomed to watching T.V programs regardless of type or place and 
time of watching. 
 
Temporarily Closed Presses: 
Includes all non operating olive presses during the year due to administrative, 
technical, or economic reasons. 
 
Tenure of Housing Unit: 
Tenure status indicates whether the household occupies the housing unit as owner, 
rented, or other (include without payment, and for work). 
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The Certificate of Origin: 
It is a document of the Chambers of Commerce in the governorates and certified by 
the Ministry of National Economy and reflect data on exports of national origin and 
which are re-exported to Jordan and the Arab states and other countries of the world 
except Israel, in addition to the certificate of origin for the European Partnership 
issued by the Directorate general of Customs and reflect Palestinian exports of 
national origin to the countries of Europe.  
 
Tight Cesspit: 
A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with tight 
walls. 
 
Total Fertility Rate (TFR):     
The average number of children that would be born alive to a woman (or group of 
women) during her life time if she were to pass through her child bearing years 
conforming to the age-specific fertility rates of a given year. 
 
Total of Gross Operating Surplus: 
This item is defined as gross value added at basic prices minus total compensation of 
employees (including that payable to non-residents), minus taxes less subsidies on 
products. 
 
Transactions: 
Defined as acts in which two parties exchange or transfer financial assets, services, 
goods or non-financial, non-produced assets, e.g., land, patents and copyrights, or as 
acts in which new financial claims and liabilities are created and cancelled. 
 
Transfers: 
Unrequited transactions, i.e., transactions in which a unit provides another unit with 
a real resource (good or service) or a financial asset without any flow in the opposite 
direction. In the balance of payments, a distinction is made between current and 
capital transfers. 
 

U 
Underemployment: 
Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to 
alternative employment, account being taken of his\her occupational skills. The 
underemployed persons are classified into two groups:1. Visible Underemployment:  
which refers to insufficient volume of employment :Persons worked less than 35 
hours during the reference week or worked less than the normal hours of work in 
their occupation were considered as visibly underemployed.2. Invisible 
Underemployment: refers to a misapplication of labour resources or fundamental 
imbalance as between labour and other factors of production, such as insufficient 
income. 
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Unemployed (According to the ILO Standards): 
Unemployed persons are those individuals aged 15 years and over who did not work at all 
during the reference period, who were not absent from a job, were available for work and 
actively seeking a job during the reference period by one of the following methods news 
paper, registered at employment office, ask friends or relatives or any other method. 
 
Unemployed (According to the Relaxed Definition): 
The Number Of Unemployed Persons was calculated under the definition by adding 
to unemployed Persons according to the ILO Standards, those Persons outside labor 
force because they were frustrated. 
 
Unpaid Family Member: 
A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 
living in the same household. 
 
UNRWA School: 
Any school run or supervised by UNRWA. 
 
Utilization of the Building: 
It refers to the way the building is currently used, regardless of the purpose of its 
construction. The utilization could be (Habitation Only, Habitation and Work, Work 
Only, Closed or Vacant. 
 

V 
Value Added: 
Value added is a central concept of production and refers to the generated value of 
any unit that carries out any productive activity.  Gross value added is defined as the 
value of gross production less the value of intermediate consumption. 
 
Value of Agricultural Production: 
The market value of agricultural products assuming farm gate prices. These products 
do include also the intermediate products like green forages, straw, manure, and 
cereals for feed and feed mixes. 
 
Vital Event: 
Live births, deaths, fetal deaths, marriage, divorce, adoption, legitimating, 
recognition of parenthood, annulment of marriage, or legal separation. 
 
Vital Statistics: 
Information systematically collected and complied in numerical form, relating to or 
derived from vital event records. 
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W 
 
Wasta: 
Intervene on behalf of an individual or group without complying with work practices 
and necessary competence, such as the appointment of a person in a specific post for 
reasons of kinship or party affiliation despite the fact he/she is incompetent or does 
not deserve it. 
 
Weights: 
The percent which reflects the relative significance of commodities and services 
within the consumer basket or in the economy. 
 
Wholesale price index: 
The prices of wholesale goods as defined in ISIC means the resale (sale without 
transformation) of new and used goods to retailers, to industrial, commercial, 
institutional or professional users, or to other wholesalers, or to those acting as 
agents or brokers in buying merchandise for, or selling merchandise to, such persons 
or companies; this price includes local and imported products. 
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