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بالشراكة مع تنفيذ

دليل القدس
بين العالمين الواقعي والرقمي
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ــاء  ــل وبن ــث التحلي ــن البح ــل م ــام كام ــد ع ــدس بع ــة الق ــي مدين ــا ف ــر التكنولوجي ــادرة تطوي ــن مب ضم
قواعــد بيانــات وجمــع معلومــات لمختلــف األنشــطة التجاريــة واالجتماعيــة والثقافيــة والســياحية فــي 
مدينــة القــدس نقــدم للباحثيــن والمختصيــن والتجــار والشــركات والمؤسســات »دليــل القــدس الواقعــي 

ــي«. والرقم

دليــل يقــدم دراســة عــن حــال الســوق التجــاري المقدســي وإدراج أكبــر كــم مــن االحصائيــات حــول العالقة 
مــع التكنولوجيــا والتفاعــل االجتماعــي لتســويق المنتجــات والخدمــات، واســتخدام المهــارات واألدوات 
التكنولوجيــة المتوفــرة فــي ســبيل الوصــول ألكبــر شــريحة ممكنــة مــن الجمهــور، كمــا أنــه إســهام فــي 
دعــم التجــار المقدســيين إلنشــاء قاعــدة بيانــات واحصائيــات ســنوية نقدمهــا حــول الفعاليــات التجاريــة 

المختلفــة.

إعــداد الدليــل لزمــه أن نجــوب القــدس خاصــة المحاصــرة بجــدار الفصــل العنصــري حيــث المعانــاة الكبــرى 
داخــل الجــدار. تجــول الباحثــون فــي البلــدة القديمــة ابتــداًء مــن بــاب العامــود ونــزواًل تجــاه خــان الزيــت 
ــل  ــات. لينتق ــن والخواج ــن والعطاري ــواق اللحامي ــلة وأس ــق السلس ــاًء بطري ــس انته ــواد ولي ــق ال وطري
الباحثــون إلــى جميــع أرجــاء مدينــة القــدس مثــل شــرفات وبيــت صفافــا، صورباهــر، ام طوبــا، الســواحرة، 
ــر، الثــوري، ســلوان، واد قــدوم، راس العامــود، الطــور، واد الجــوز، الشــيخ جــراح، شــعفاط،  جبــل المكب

بيــت حنينــا.

يصــــدر هــــذا الدليــــل نتــاج شــراكة مهمــة بيــن مؤسســات وشــركات اتحــدت لتقــدم الدليــل مــن خــالل 
ــة  ــم بالجانــب التكنولوجــي وجمعي ــال وهــي شــركة فلســطينية مقدســية ناشــئة تهت شــركة ســمارت ب
بــرج اللقلــق المجتمعــي وهــي جمعيــة تنمويــة غيــر ربحيــة تعمــل لتحســين الواقــع النفســي االجتماعــي 
والفكــري لألطفــال والشــباب فــي البلــدة القديمــة مــن مدينــة القــدس بالشــراكة مــع صنــدوق االمــم 
ــويق  ــص بالتس ــية تخت ــطينية مقدس ــركة فلس ــي ش ــال وه ــو سوش ــكان » UNFPA« وج ــدة للس المتح

ــم الرقمــي. ــي والعال االلكترون

 محمد صالح

فكرة الدليل
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لفهــم العالــم االفتراضــي كان لزامــا أن نجمــع المعلومــات الخاصــة بســوق العمــل الحقيقــي والواقعــي 

مــن خــالل البحــث وايــراد معلومــات مــن مصــادر مختلفــة فلســطينية وغيرهــا، ليــس بغــرض الحديــث عــن 

واقــع نعيشــه الــذي ال يخفــى علــى أحــد، ولكــن بهــدف فحــص قــدرات الســوق والفــرص المتوفــرة فــي 

العالــم مؤخــرًا مــن أجــل فتــح مجــاالت عمــل جديــدة أو زيــادة أيــدي عاملــة لجانــب يعانــي النقــص.

ــدف  ــه اله ــا في ــا لم ــاء عليه ــرة والبن ــات المتوف ــام واالحصائي ــة األرق ــم ودراس ــت فه ــة تطلب المنهجي

الــذي نصبــو إليــه وهــي بنــا خطــط مســتقبلية. المنهجيــة تطلبــت النظــر بواقعيــة لألرقــام مــن المصــادر 

المختلفــة كمقدمــة للمــواد الالحقــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار كافــة المتغيــرات. إن كان القصــد مــن الدليــل 

ــون  ــة بالمضم ــة مرتبط ــات العامل ــرائح والقطاع ــف الش ــإن مختل ــر، ف ــد كبي ــى ح ــي ال ــد التكنولوج البع

بشــكل أو بآخــر. 

لســهولة تقديــم الدليــل للقــراء فقمنــا بتقســيم القــدس إلــى مــا هــو داخــل جــدار الفصــل العنصــري 

أطلقنــا عليــه اســم)J1(  وخارجــه والتــي تعتبــر حــدود محافظــة القــدس وفــق التقســيم الفلســطيني 

وأطلقنــا عليهــا )J2( ألغــراض بحثيــة ال تمــت للواقــع السياســي بصلــة إنمــا جــزء مــن منهجيــة بحثيــة تنظــر 

وتــدرس بواقعيــة لتخــرج دليــل مهنــي ومفيــد غيــر منحــاز ليســتخدم كمرجعيــة بحثيــة لدراســات الجــدوى 

أو البحــث المجتمعــي أو غيرهــا مــن الدراســات.

أ. نور ادكيدك
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رام الله والبيرة

قطاع غزة

الخليل

نابلس

أريحا

جنين

طوباس

قلقيلية

سلفيت

طولكرم

بيت لحم
القدس

%14.9

%9.1
%4.5

%1.0

%1.3

%6.6
%3.9

%2.3

%1.6

%6.8

%8.1

%39.9

المصدر االحصاء الفلسطيني



#دليل_القدس_الواقعي_والرقمي 8

متوسط أعمار الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية 
في محافظة القدس 2017-2012
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متوسط أعمار الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية 
في محافظة القدس 2017-2012
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التوزيع النسبي للعاملين حسب القطاع 2018:

 القطاع الخاص
الفلسطيني

66.9%

القطاع العام
6.1%

 القطاع الخاص
«االحتالل»

27%

الخدمات والفروع
األخرى

التعدين والمحاجر%27.4
والصناعة التحويلية

%15.1

البناء والتشييد

%22.1

التجارة والمطاعم
والفنادق

%25.2

 النقل والتخزين
واالتصاالت

%9.4

2018

مؤشرات سوق العمل في محافظة القدس
التوزيع النسبي للعامين حسب النشاط االقتصادي:

 الزراعة والصيد والحراجة
وصيد األسماك

%0.5
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المقدســيون وبوجــود وســائل االتصــال لإلنترنــت بشــكل وافــر، هــُم األكثــر وجــودًا علــى وســائل التواصــل 

ــركات  ــي أداء الش ــف ف ــاك َضع ــك، فهن ــع ذل ــرى، وم ــطينية األخ ــدن الفلس ــبة للم ــي بالنس االجتماع

عــف بالتالشــي فــي النصــف الثانــي مــن  والمؤسســات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، بــدأ هــذا الضَّ

ــي.  ــل االجتماع ــبكات التواص ــي ش ــدًا ف ــم تحدي ــى أداء المطاع ــح عل ــن واض ــالل تحس ــن خ ــام 2018 م ع

تقــوم المؤسســات المقدســية مــن وقــت إلــى آخــر بعمــل دورات فــي مجــاالت التســويق اإللكترونــي 

حرصــًا علــى اســتخدام هــذه المنصــات بأفضــل شــكل ممكــن، وبالتأكيــد فــي الســنوات القادمــة ســيكون 

هنــاك تحســن واضــح فــي األداء.

لربما يسأل البعض لماذا الدليل في القدس؟

فــي الحقيقــة القــدس فــي عالــم التواصــل االجتماعــي والتســويق اإللكترونــي لهــا حالتهــا وتركيبتهــا 

ــَن عــرب وأجانــب، وأجــزاء منهــا داخــل جــدار الفصــل العنصــري وأجــزاء أخــرى  الخاصــة، فهــي خليــط بي

خــارج الجــدار، وأجــزاء منهــا تحــت الســلطة الفلســطينية وأخــرى تحــت ســيطرة االحتــالل. جميــع التقاريــر 

ــا نحــن توضيحهــا وخصوصــًا المناطــق  ــم تغطيهــا، لذلــك ارتأين الســابقة التــي تحدثــت عــن فلســطين ل

داخــل الجــدار فعزلهــا عــن أجزائهــا األخــرى أعطــى لهــا خصوصيــة فــي وســائل التســويق اإللكترونــي ال 

يعرفهــا المعظــم.

تقــوم المؤسســات المقدســية مــن وقــت إلــى آخــر بعمــل دورات فــي مجــاالت التســويق اإللكترونــي 

حرصــًا علــى اســتخدام هــذه المنصــات بأفضــل شــكل ممكــن، وفــي الســنوات القادمــة ســيكون هنــاك 

تحســن ووعــي واضــح فــي األداء.

أ.أحمد بركات

مصادر األخبار اليومية المستخدمة

نسب استخدام مواقع التواصل االجتماعي

قنوات التلفاز
%23.4 %9.2 %7.5 %36.4 

مواقع اخباريةالصحفإذاعات
%83.8 

التواصل االجتماعي
%27.9 

تطبيقات الهواتف

%89  

%80.5 

%70.1  

%4.5  

%78.3  

%10.2 

%7.5 

%92.1 

مالحظة: تم تحديد أكثر من خيار من نفس الشخص

مالحظة: تم تحديد أكثر من خيار من نفس الشخص

احصائية خاصة قام بها فريق العمل إستهدف خاللها  400 شخص من القدس
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مصادر األخبار اليومية المستخدمة

نسب استخدام مواقع التواصل االجتماعي

قنوات التلفاز
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مواقع اخباريةالصحفإذاعات
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التواصل االجتماعي
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تطبيقات الهواتف

%89  

%80.5 

%70.1  

%4.5  

%78.3  

%10.2 

%7.5 

%92.1 

مالحظة: تم تحديد أكثر من خيار من نفس الشخص

مالحظة: تم تحديد أكثر من خيار من نفس الشخص

احصائية خاصة قام بها فريق العمل إستهدف خاللها  400 شخص من القدس
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ما المحتوى الذي يجذبك أكثر على
مواقع التواصل االجتماعي؟ 

دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي؟

المحتوى التعليميالمحتوى االجتماعيالمحتوى الترفيهي

غير ذلكالمحتوى السياسي

%66.2 %58.2 %50.7 

المحتوى الترويجي

11.2 % %26.1 %2.24 

مالحظة: تم تحديد أكثر من خيار من نفس الشخص

مالحظة: تم تحديد أكثر من خيار من نفس الشخص

المحتوى الملهم

%26.4 

احصائية خاصة قام بها فريق العمل إستهدف خاللها  400 شخص من القدس
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مالحظة: تم تحديد أكثر من خيار من نفس الشخص

المحتوى الملهم

%26.4 

احصائية خاصة قام بها فريق العمل إستهدف خاللها  400 شخص من القدس

ــم  ــا، والمعظ ــدون هن ــيين يتواج ــم المقدس ــدس، فمعظ ــي الق ــويق ف ــية للتس ــة الرئيس ــي المنص ــبوك، ه ــة الفيس منص
يتفاعــل وينظــم. كان هنــاك صعوبــة فــي تحليــل العــدد الكلــي للمقدســيين عليهــا، لذلــك قمنــا باإلســتعانة بأكثــر مــن أداة 
وتواصلنــا مــع شــركة فيســبوك مباشــرة لتوضيــح بعــض األمــور منهــا علــى ســبيل المثــال، أن الفيســبوك يعــّرف القــدس 
الشــرقية بشــكل منفصــل عــن القــدس، وعــدد المســتخدمين العــرب فــي القــدس أعلــى مــن عــدد ســكانها إذ أن األرقــام 
تشــمل المناطــق الفلســطينية خــارج جــدار الفصــل العنصــري كأبوديــس وعناتــا والــرام، وبنفــس الوقــت عــدد المســتخدمين 
فــي القــدس الشــرقية أقــل مــن نصــف الســكان، ولذلــك وضعنــا جميــع األرقــام علــى الطاولــة ليســتفيد منهــا كًل حســب 
فئتــه المســتهدفة والبيانــات، واالرقــام المبينــة فــي التقريــر تركــز علــى منطقــة القــدس داخــل جــدار الفصــل العنصــري.
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احصائيات فيس بوك
عدد مستخدمين فيس بوك لعام 

2018

عدد المستخدمين
 للفيسبوك في القدس 

2018

موزعين على النحو التالي

150,000

%55 %45

%30

%34

%16

%9

%6

%5

%28

%37

%17

%9

%5

%4

24-18

34-25

44-35

54-45

64-55

+65

%57 %43 فيسبوك بالكامل عالميًا

الحالة االجتماعية لمستخدمي الفيسبوك  

متزوج / متزوجة

%34.2 أعزب / عزباء

%5 مخطوب / مخطوبة 

%54

6.8%غير ذلك

"داخل جدار
 الفصل العنصري"

في محافظة القدس450,000

المستوى التعليمي في محافظة القدس لمستخدمي الفيسبوك لعام 2018

مدارس ثانوية
%26

خريجي جامعات أو كليات 
%70

دراسات عليا
%4

متوسط التفاعل على الفيسبوك حسب الجنس شهريًا خالل عام 2018

عدد التعليقات

اإلعجاب بالصفحات

مشاركة المنشورات

الضغط على اإلعالنات

7

14

1

18

16

22

1

24

استخدام الفيسبوك في محافظة القدس حسب األجهزة لعام  2018

كيفية وصول الجمهور المحدد إلى فيسبوك، على أساس نشاط المستخدم والبيانات البيئية

أعلى مستوى تعليمي تم الوصول إليه استنادًا إلى بيانات وفرها األشخاص بأنفسهم على فيسبوك

%72 %2.7 %25.3
أجهزة الكمبيوتر 

والهواتف المحمولة 
أجهزة الكمبيوتر 

فقط 
الهواتف 

المحمولة فقط  

حسب نوع الجهاز

%4.9%19.5%0.1%69.8%5.7
حاسوباندرويدتابلتايفونمن المتصفح
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الجيــل المقدســي الجديــد يتوجــه بشــكل واضــح إلــى االنســتغرام، وذلــك بســبب تواجــد األجهــزة المحمولــة بكثــرة معهــم، 

التوجــه المســتقبلي حســب توقعــات المختصيــن فــي التســويق الرقمــي ســتكون لإلنســتغرام لذلــك ننصــح أصحــاب المصالح 

التجاريــة بــأن الوقــت لــم يفــت بعــد وأن يكــون لهــم تواجــد واضــح علــى هــذه المنصــة.
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مــع الهبــوط العالمــي بمشــتركي الســناب شــات، اال أن هــذه المنصــة مــا زالــت مســتمرة بشــكل جيــد فــي القــدس، معظــم 

ــن  ــة للمتحدثي ــة مخصص ــالت إعالني ــاء حم ــة إلنش ــاك إمكاني ــباب. وهن ــل الش ــو جي ــة ه ــذه المنص ــى ه ــود عل ــل الموج الجي

باللغــة العربيــة فــي القــدس باإلضافــة الســتخدام أصحــاب األعــداد الكبيــرة والمتوســطة فــي المتابعيــن  »المؤثريــن«  فــي 

التســويق للمصالــح التجاريــة كل حســب فئتــه المســتهدفة.
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جامعات، كليات ومعاهد

 Ibrahimieh Community Collegeكلية المقاصد الجامعية

2,305343

 The Edward Said National Conservatory
of Music

30,806

 Pontifical Institute Notre Dame of
Jerusalem Center

12,861

الكلية االبراهيمية بالقدس - الصفحة الرئيسية

5,317
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جامعات، كليات ومعاهد

الكلية االبراهيمية بالقدس - الصفحة الرئيسية

5,317
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نادي هالل القدس

49,056

Abnaa Al-Quds club نادي أبناء القدس

نادي الموظفين

نادي العيساوية الرياضي

10,259

5,331

4,473

نادي جبل المكبر المقدسي

15,117

الرياضة المقدسية

نادي سلوان الرياضي

نادي جبل الزيتون المقدسي

نادي صور باهر

Beit Hanina Youth Center - BHYC - نادي ابناء بيت 
حنينا

12,861

7,136

5,818

5,017

ــبابية  ــات ش ــة ومؤسس ــري اندي ــل العنص ــدار الفص ــة بج ــة والمحاط ــة المصطنع ــا الجغرافي ــدس بحدوده ــة الق ــم مدين تض
ورياضيــة وطنيــة ال تتبــع لالحتــالل ومؤسســاته وهــي مســجلة فــي المجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة ومرخصــة مــن وزارة 
ــًا ومؤسســة شــبابية ضمــن الهيئــة  الداخليــة الفلســطينية، ويبلــغ عــدد االنديــة فــي محافظــة القــدس اكثــر مــن )60( نادي
ــري ،  ــل العنص ــدار الفص ــمى بج ــا يس ــل م ــبابية  داخ ــات ش ــًا  و )4( مؤسس ــا )24( نادي ــدس منه ــة الق ــة اندي ــة لرابط العام
تمــارس األنشــطة الرياضيــة وخاصــة كــرة القــدم والطاولــة والطائــرة والســلة واليــد والشــطرنج  والعــاب الدفــاع عــن النفــس 
ــب  ــى جان ــطينية ، ال ــة الفلس ــادات الرياضي ــبة لالتح ــة منتس ــذه االندي ــع ه ــكواش ، وجمي ــي واالس ــس األرض ــباحة والتن والس

ــع. ــال والطالئ ــة لالطف ــات الصيفي ــة المخيم ــة واقام ــة  والصحي ــة واالجتماعي ــبابية والثقافي ــطة الش ــتها لألنش ممارس

                                                                                                                                                     األستاذ ياسين الرازم
  الناطق اإلعالمي لرابطة أندية القدس
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سوا - كل النساء معا اليوم وغدا

223,209

مؤسسة النيزك للتعليم المساند واالبداع العلمي

Oushaq Arts Center .Jerusalem مركز عوشاق 
للفنون . القدس

74,390

16,790

Khazaaen - خزائن

26,450

لجنة زكاة القدس

13,955

 The المسرح الوطني الفلسطيني/ الحكواتي
Palestinian National Theatre

13,955

مؤسسات مقدسية

welfare association - taawon مؤسسة التعاون

147,467

 Palestinian Vision \مؤسسة الرؤيا الفلسطينية
Organization

 Al Bustan Association- جمعية البستان سلوان
Silwan

43,841

15,187

Burj Alluqluq Social Center Society جمعية برج 
اللقلق المجتمعي

28,086

Madrasati Palestine مدرستي فلسطين

13,577

ــات  ــق بالمؤسس ــي المتعل ــي واالفتراض ــم الواقع ــج الرق ــرض المنت ــذي يع ــل ال ــذا الدلي ــي ه ــاهم ف ــي أن أس ــب ل يطي
المقدســية الفلســطينية العاملــة فــي مدينــة القــدس، داخــل الجــدار وخارجــه، والــذي يغطــي كافــة المؤسســات 
ــات  ــار المؤسس ــق ويخت ــد ويوث ــات، و يرص ــف التخصص ــي مختل ــدس ف ــة الق ــي مدين ــة ف ــة العامل ــر ربحي ــطينية الغي الفلس
العشــرة األفضــل أداًء علــى صعيــد وســائل التواصــل االجتماعــي، واســمحوا لــي أن أشــكر فريــق العمــل الــذي قــام بحصــر 
عــدد كبيــر مــن المؤسســات الفلســطينية العاملــة فــي مدينــة القــدس، وقــدم تحليــال واقعيــا للمؤسســات علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي الــذي يعتبــر جــزء مــن النشــاط االعالمــي، وكذلــك ســاهم بلفــت النظــر الــى الفــرص المتوفــرة باالعالن 

ــات. ــة الفعالي ــر وتغطي ــي النش ــن ف ــن المتخصصي ــة بالعاملي ــرى المرتبط ــرص األخ ــات، والف ــن الفعالي ع

                                                                                                                                                   منتصر ادكيدك 
       مدير جمعية برج اللقلق المجتمعي
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UNRWA

435,562

منظمات دولية

اللجنة الدولية للصليب األحمر في األراضي المحتلة

 United Nations OCHA occupied Palestinian
territory

UNFPA Palestine

84,654

19,570

5,794

European Union and the Palestinians

Unicef State of Palestine

UNDP Palestinian territory

147,574

83,113

10,662
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UK in Jerusalem

27,545

قنصليات

Consulat Général de France à Jérusalem

بطريركية القدس لالتين

7,062

4,189

Consulate General of Sweden in Jerusalem

Turkey in Jerusalem

Consulate General of Italy in JerusalemConsulate General of Belgium in Jerusalem

13,137

5,386

1,889604
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Bank of Palestine | بنك فلسطين

660,434

TNB الوطني

239,576

بنوك

البنك الوطني أول بنك فلسطيني في القدس منذ العام 67

فــي العــام 2017، اســتطاع البنــك الوطنــي تخطــي الحواجــز والعقبــات وايصــال الخدمــات المصرفيــة الوطنيــة الــى أهــل 
القــدس وفتــح الطــرق أمــام المؤسســات المصرفيــة والشــركات الفلســطينية لخدمــة ســكان المدينــة المقدســة. ليختصــر 
المســافات ويخفــف عــن ســكان المدينــة عنــاء الوصــول الــى المصــارف الفلســطينية التــي كانــت تســتغرق مشــوار يمتــد 

الــى ســاعات مــن االنتظــار علــى الحواجــز ونقــاط التفتيــش.

منــذ نشــأته، وجــه البنــك بوصلتــه نحــو القــدس، ليفتتــح فروعــا فــي أقــرب النقــاط الجغرافيــة مــن المدينــة المقدســة، فــكان 
أول فــرع لــه فــي المحافظــة فــي بلــدة الــرام تبعــه فــرع حزمــا وتــوج انتشــاره الجغرافــي بافتتــاح فرعــه داخــل الجــدار فــي 
ضاحيــة البريــد، كمــا ويخطــط إلفتتــاح فــرع رابــع فــي الوقــت القريــب القــادم فــي بلــدة العيزريــة ليصبــح بذلــك صاحــب أكبــر 
شــبكة مصرفيــة فــي محافظــة القــدس. وابــرم البنــك الوطنــي العديــد مــن االتفاقيــات مــع جهــات محليــة وأخــرى دوليــة 
لتحقيــق التنميــة االقتصاديــة المســتدامة فــي المدينــة بشــكل خــاص والمحافظــة بشــكل عــام، شــملت اتفاقيــة تمويــل 
مشــاريع بقيــادة نســاء فــي القــدس بالتعــاون مــع صنــدوق تمكيــن المــرأة، واتفاقيــة مــع مؤسســة SIDA الدوليــة لتنميــة 
المحافظــة بإنشــاء مشــاريع تركــز علــى المناطــق المصنفــة ج والقــدس وغيرهــا العديــد مــن االتفاقيــات التنمويــة األخــرى. 
كان الوطنــي الســباق بيــن المؤسســات الفلســطينية فــي توجيــه برنامــج مســؤوليته المجتمعيــة إلــى القــدس ليســاهم 

فــي دعــم عــدة قطاعــات ومنهــا التعليــم وتمكيــن المــرأة والشــباب واالبــداع.

األستاذ مصطفى التميمي
مدير منطقة القدس - البنك الوطني
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Jerusalem Makassed Hospital Appeal مستشفى 
المقاصد الخيرية الصفحة الرسمية

36,540

  St. Joseph Hospital-Maternity-Gynaecology Unit
مستشفى مار يوسف-قسم الوالدة

St John Eye Hospital

12,008

5,485

 Red مستشفى جمعية الهالل األحمر القدس
Crescent Society Hospital Jerusalem

Augusta Victoria Hospital مستشفى األوغستا 
فكتوريا-الُمّطلع

23,904

7,006

مستشفيات
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Christine Rinawi

69,205

أحمد البديري

الصحفية دياال جويحان

LiWaa Abu Rmeileh

Zeina Nader Sandouka

ANas Mousa

44,646

15,298

11,640

10,687

5,160

Fatima Abed Bakri

Shireen Abu Akleh

Dana Gazi Abu Shamseyh

layali eid

نجوان سمري

61,071

29,017

12,451

13,138

10,059

إعالم
صحافيون
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مصورون

عبد العفو بسام

45,720

 )Mehmed Fatih( محمد الفاتح

21,696

امين صيام

11,355

   Fadi Amirah    )فادي عميرة(

10,642

Ameer Dana

5,414

Shatha Dajani

16,899

محمد دويك

10,779

في الفيس بوك

Hiba Siam photography

43,349

 facebook.com/HibaSiamPhotography/

Atta Jabr

16,533
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اليتيمة

102k متابع

مصورون

لطيفة عبداللطيف

38.7k متابع

محمد دويك

14k متابع

شهدالخطيب

13.9k متابع

محمد الفاتح

8,763 متابع

رناد شرباتي

6,312 متابع

اياد الطويل 

36.7k متابع

عبدالعفو بسام

27.7k متابع

مروة وزوز »المهاجرة«

21.7k متابع

مصطفى الخاروف

14k متابع

أحمد أبو رميلة

10.7k متابع

فادي عميرة

8,420 متابع

في االنستجرام

أمير دعنا

12.5k متابع
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سياحة
فنادق

Commodore Hotel

10,769

St George Hotel Jerusalem

Jerusalem Hotel

Hashimi Hotel & Hostel

National Hotel - Jerusalem الفندق الوطني

Ritz HotelJerusalem

8,235

6,518

3,178

2,872

737

Ambassador Hotel

Legacy Hotel Jerusalem

American Colony Hotel

Golden Walls Hotel

Hotel Seven Arches Jerusalem

8,498

7,875

5,003

2,962

1,375
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شركات سياحية

صبري للسياحة واالنشطة العامة

8145

Travel One - Muhannad Ghosheh ترفل وان 
للسياحة والسفر - مهند غوشه

141559

Rahalat Tours & Travel رحالت للسياحة والسفر

Aeolus Travel & Tours

 سندباد للرحالت والسفر

Leen Travel Company

القدس للسياحة والسفر

97962

25236

24111

14323

11512

Dweik travel شركة دويك للسياحة

GEMM Travel Holy Land

Arze jerusalem

.Jerusalem T&T )JT&T( Ltd

ابو عصب للسياحة والسفر

114013

35462

24472

20756

14253
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محال تجارية
Harbi Abu Shamsieh LTD

287,677

Baladi Supermarket - بلدي سوبرماركت

AlsaheraPharmacy - صيدلية الساهرة

Abu Zahra Supermarket سوبر ماركت ابو زهره

Elegant Plus

بيت السعاده

101,185

65,055

49,397

43,809

38,581

Dar Aldawa Pharmacyصيدلية دار الدواء

Twenty Seven

محالت نيو ستايل

مفروشات القضماني

بوتيك ياسمين

154,414

100,837

53,296

44,367

40,274
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المبادرات المجتمعية
قدس وكلمة

50,793

ــر موقــع التواصــل االجتماعــي »الفيســبوك« جّمعــت جهــود  ــارة عــن اســم صفحــة عب هــي عب
ــدس. ــى الق ــوء عل ــليط الض ــن لتس ــن والمصممي ــن المصوري ــدد م ــة لع فردي

 رمضان في القدس غير

ملتقى نبض الشبابي 

Y-Peer Palestine

 مجموعة لّسا مش عارفين التطوعية

  16,102

  10,087

5,296

4,515

ــهر  ــي ش ــدس ف ــة الق ــة لمدين ــروح الجمال ــار ال ــى إظه ــدف ال ــبابية ته ــة ش ــي حمل ه
ــا  ــم أيآمه ــارك وإياك ــة لنتش ــن المدين ــي تحتض ــة الت ــه الروحاني ــارك وأجوائ ــان المب رمض
المبــادرت   , للصــالوات  بــث   , الفيديــو  ,مقاطــع  الصــور   “ خــالل  مــن  بلحظــة  لحظــة 
,الفعاليــات “ وغيرهــا الكثيــر مــن تفاصيــل الشــهر الفضيــل الــذي ينســج مــع مدينــة 

الُقــدس حكآيــات يغــوص فيهــآ المتأملــون .

نبــض هــو مبــادرة شــبابية لمحاولــة فــك المعقــد و إعــادة المهمــش مــن العقــل، بطــرح 
قضايــا حواريــة وأنشــطة فــي قضايــا تعنــي المجتمــع الفلســطيني.

تدريبــات ولقــاءات تعريفيــة وحمــالت فــي مختلــف المناطــق الفلســطينية )الضفــة 
الغربيــة، القــدس ، غــزة(.

»ســير وصيــرورة« هــو حــراك عربــي فلســطيني يحــاول خلــق إطــار يوفــر الحاجــة الثقافيــة 
ــه  ــة ، وعلي ــة جامع ــة ثقافي ــة حاضن ــون بمثاب ــة ويك ــة العبري ــي الجامع ــرب ف ــة الع للطلب
يســعى الحــراك لتمثيــل الجميــع كحــراك فــوق حزبــي وفــوق طائفــي وفــوق مناطقــي، 

يحــاول انعــاش الحيــاة الثقافيــة وتفعيلهــا عبــر فعاليــات ونشــاطات مختلفــة.

تأسســت مجموعــة لســا مــش عارفيــن التطوعيــة فــي عــام 2014، وهــي مجموعــة 
مســتقلة مبــادرة تتقبــل اإلختــالف. تســتهدف المجموعــة جميــع فئــات المجتمــع وتســعى 
الــى تحقيــق التنميــة الذاتيــة والمجتمعيــة مــن خــالل مبــادرات مجتمعيــة تقــوم بتنفيذهــا 
بشــكل مســتقل أو بالشــراكة مــع المؤسســات. حيــث تعمــل المجموعــة علــى تنفيــذ 

ــع. ــات المجتم ــب احتياج ــا يواك ــادرات كم المب

َسانِّد 

صناع الحياة المقدسي 

بصمة شباب 

سير وصيرورة 

  18,455

  10,336

  6,357

  4,017

مجموعــة ســاند الشــبابية هــي مجموعــة شــبابية مقدســية مســتقلة 
الشــعب  ثــم  أوال  أعضــاء فريقهــا  نحــو  الوعــي  نســبة  لرفــع  تســعى 

المقدســي عامــة وتأمــن فــي أن الحريــة تبــدأ بالوعــي.

ــات  ــن الجامع ــة م ــدة طلب ــن ع ــق م ــتقل إنطل ــي مس ــطيني تطوع ــبابي فلس ــق ش فري
الفلســطينية، يعمــل لتفعيــل الــدور الشــبابي بواســطة المبــادرات الشــبابية وتعزيــز 
ثقافــة الشــباب مــن خــالل الــدورات والتدريبــات للحصــول علــى فئــة شــباب مثقفــة 
ومتحضــرة للنهــوض بالمجتمــع مــن أجــل خلــق جيــل جديــد واعــي ومبــادر، يحمــل همــوم 

ــه. ــؤولية تجاه ــعور بالمس ــره والش ــى تطوي ــادر عل ــل ويب ــن ويعم الوط

ــة،  ــدس و الضف ــن الق ــا بي ــع م ــا تجم ــز بكونه ــتقلة تتمي ــة مس ــبابية تطوعي ــة ش مجموع
قائمــة علــى اســاس المبــادرات مــن النــاس و اليهــم، تســعى لتعزيــز روح التطــوع فــي 

القــدس

المبــادرات هــي حلقــة الوصــل بيــن القــدس والشــباب، حيــث تكمــن أهميــة المبــادرات الشــبابية فــي تعزيــز االنتمــاء لمدينــة 
القــدس باإلضافــة إلــى الحفــاظ علــى الهويــة الفلســطينية والعربيــة داخــل المدينــة المقدســةـ كمــا تحفــز الشــباب علــى 
ــة  ــية والثقافي ــة والسياس ــا االجتماعي ــباب بالقضاي ــف الش ــة وتثقي ــاه المختلف ــى قضاي ــاء إل ــع واالنتم ــام بالمجتم االهتم

وتطويــر قــدرة الشــباب وتعــزز إمكانياتهــم المختلفــة باالضافــة الــى زيــادة التضامــن االجتماعــي داخــل المدينــة.

                                                                                                                                                            بشار ابو شمسية   
                                                                                                                                                             ناشط شبابي
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ٓابرز الحسابات على فيسبوك في القدس 
ذات محتوى هادف

د. محمود الخطيب

399,894

Alaa Abu Diab

94,203

المدرب أسامة فرج

57,194

طارق البكري

27,050

Issa Issa Qawasmi

10,906

أحمد بركات

1,779

Khader Naji Nijim

1,070

Hanady Halawani

96,298

Latifeh Abdellatif

30,526

أمجد أبو عصب

14,174

Taleb Idkeidek

2,554

أنس حموري

1,563

تم تحديد الحسابات من خالل طاقم العمل بعد متابعة حساباتهم لمدة 6 أشهر

www.AlQudsReport.com القتراح حسابات اخرى يمكن التواصل معنا من خالل موقع

خديجة خويص

159,737

صفحات عامة
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آبرز الحسابات على  انستجرام في القدس 
ذات محتوى هادف

هنادي حلواني

69.6k متابع

خديجة خويص

زينة صندوقة

مجد هدمي

60.4k متابع

18.2k متابع

7,514 متابع

نسرين متولي

صالح زغاري

زينة قطميرة

خالد سالم

64.5k متابع

20k متابع

13.9k متابع

5,678 متابع

تم تحديد الحسابات من خالل طاقم العمل بعد متابعة حساباتهم لمدة 6 أشهر

أحمد البديري

1,407 متابع

www.AlQudsReport.com القتراح حسابات اخرى يمكن التواصل معنا من خالل موقع
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أبرز المجموعات على الفيس بوك

Ask Jerusalem

319,208

اخبار الطرق والحواجز لحظة بلحظة

ملتقى سيدات القدس

Events in Jerusalem

168,534

66,722

2,940

Ask  Silwan

Jerusalem ads - اعالنات مقدسية

Jerusalem jobs وظائف القدس

270,092

71,007

4,136

ــة  ــة واالقتصادي ــة والثقافي ــا االجتماعي ــاالت منه ــع المج ــي جمي ــي ف ــع المقدس ــام المجتم ــكل ع ــات بش ــاعد المجموع تس
وغيرهــا حيــث انهــا تعمــل علــى ربــط المجتمع مــن الشــمال حتــى الجنــوب وتربــط المواطــن بالتاجــر وبالمؤسســات الحكومية 
والغيــر حكوميــة، حيــث انهــا عملــت علــى تســهيل حيــاة المقدســيين فــي عــدة جوانــب ومنهــا علــى ســبيل المثــال كســؤال 

عــن ســاعات عمــل ودوام المؤسســات وايضــا ســاعدت فــي مشــاركة خبــرات المواطــن بمواضيــع عديــدة. 

                                                                                                                                                            محمد نجم   
Ask Jerusalem منشئ ومدير مجموعة
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التجارة االلكترونية

 التجارة اإللكترونية تتلخص في القدس بالصفحات والمجموعات التي تبيع منتجات من خالل الفيسبوك أو اإلنستغرام. الدفع 
في األغلب يكون عند اإلستالم.

يدخل المقدسيون بشكل مستمر ولكن متباطئ بالتجارة اإللكترونية العالمية مثل مواقع Ebay وغيرها ولكن ما زالت قصص 
النجاح نادرة.

هناك مواقع إلكترونية لمتاجر إلكترونية مصدرها القدس ولكن هدفها األكبر يكون الترويج للضفة الغربية ألن المنافسة في 
القدس أوسع من كونها منافسة مع تجار عرب.

مصادر التسوق

مصادر التسوق من خالل االنترنت

احصائية خاصة قام بها فريق العمل إستهدف خاللها  400 شخص من القدس

المحالت التجارية العربية
 في القدس

المحالت التجارية  %75.1
في الضفة الغربية

مواقع عالمية %51.4 %20.9 

مواقع التواصل
 االجتماعي

من خالل %20.7
 تطبيقات الهواتف

غير ذلك %15 %38.4 

Others

مالحظة: تم تحديد أكثر من خيار من نفس الشخص



41#دليل_القدس_الواقعي_والرقمي

التجارة االلكترونية

مصادر التسوق

مصادر التسوق من خالل االنترنت

احصائية خاصة قام بها فريق العمل إستهدف خاللها  400 شخص من القدس

المحالت التجارية العربية
 في القدس

المحالت التجارية  %75.1
في الضفة الغربية

مواقع عالمية %51.4 %20.9 

مواقع التواصل
 االجتماعي

من خالل %20.7
 تطبيقات الهواتف

غير ذلك %15 %38.4 

Others

مالحظة: تم تحديد أكثر من خيار من نفس الشخص
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ما الذي يدفعك للشراء من خالل اإلنترنت 
من متاجر في القدس أو الخارج؟ 

هل ممكن أن تفكر بشراء سلعة تجارية
ألنك شاهدت إعالن لها على اإلنترنت؟ 

وجود خدمة التوصيل

السعر مناسب غير ذلك

%63

نعم

%37

ال

وجود خدمة الدفع الكترونيًاتوفير الوقت والجهد

احصائية خاصة قام بها فريق العمل إستهدف خاللها  400 شخص من القدس

%40.6
نعم

%59.4
ال

المواقع المستخدمة في ترويج المصالح التجارية في محافظة القدس

نسبة الترويج في محافظة القدس حسب الفترات

استخدام االعالم الرقمي لترويـج المصالح التجارية في محافظة القدس

%100%13%13%0%0

مالحظة: تم اختيار اكثر من خيار من نفس الشخص

بشكل شهري
بشكل يومي%32.20

%15.50

كل ٣ شهور
%2.11

باألعياد والمناسبات
%2.11

غير محدد
%14.88

بشكل اسبوعي
%16.60

اكثر من يوم خالل اسبوع
%16.60

احصائية خاصة قام بها فريق العمل إستهدف خاللها  200 تاجر من القدس
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تجارة الكترونية

La2ta.com - لقطة.كوم

135,778

Watani mall وطني مول

Kharaz خرز

Talleh طله

74,688

21,164

9,517

Shubeita Jewellery / Online Shop

Lamassaty - لمساتي

7,300

91,533

حرف

32,208
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ابرز قنوات اليوتيوب في القدس

Ibn Alquds ابن القدس

Yazan haddad

227,582

518

Alquds Extra

45,849

alqudsnewspaper

112,692

Aya Abassi

86,421

Rio Mario ريو ماريو

40,295

Alnayzak - Palestine

7,886
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أبرز المواقع المقدسية

جريدة القدس

Enjoy Jerusalem

تجوال القدس االفتراضي

لقطةوطني مول

ارشيف المسجد األقصى المبارك

حقكم

#164,611

#4,059,465

#30,750,879

#648,655#810,560

#10,604,103

#33,253,039

alquds.com

enjoyjerusalem.com

jerusalemvtours.com

watanimall.comla2ta.com

alaqsa-archive.com

haqocom.ps

 # تصنيف الموقع عالميًا
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أبرز التطبيقات المقدسية

الدليل المقدسي 

JDECO شركة كهرباء محافظة القدس

Ziqaq 

رحلة 

انا كمان مع القدس

تاريخ القدس

Jerusalem Visitor Guide 

جامعة القدس

+10000

+10000

+5000

+5000

+500

+10000

+10000

+5000

jerusalem v tours

+5000

Burj Alluqluq جمعية برج اللقلق 

+500
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ــح  ــول المصال ــة، ودخ ــح التجاري ــة بالمصال ــّور الخاص ــة التط ــن خط ــزء م ــو ج ــويق ه ــي التس ــتثمار ف اإلس
ــال. ــع ال مح ــر واق ــح أم ــة أصب ــارة اإللكتروني ــي والتج ــويق اإللكترون ــم التس ــة لعال التجاري

جيــل الشــباب يمــأل الفضــاء اإلفتراضــي ويفضلــه بشــكل أكبــر مــن الواقعــي، لذلــك عــدم وجــود المصالــح 
التجاريــة فــي هــذه األماكــن ســيؤدي عاجــاًل أم آجــاًل إلــى توّجــه زبائنهــم إلــى المنافســين الــذي لهــم 

ظهــور أكثــر علــى اإلنترنــت.

ــد للدخــول بشــكل  ــاج المزي ــا نحت ــة هــذا األمــر ولكــن مــا زلن عــام 2018 كان عــام مليــئ بالوعــي بأهمي
أكبــر فــي الســوق واالنتشــار علــى مســتوى الوطــن وليــَس فقــط فــي القــدس، فــإن وســائل التوصيــل 
للبضائــع فــي تحســن مســتمر لضمــان وصــول بضائعكــم إلــى كل مــكان فــي الوطــن بأســرع وقــت وأقــل 

تكلفــة.

إن كنتــم ال تملكــون صفحــة علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي أو موقــع إلكترونــي، ابــدؤوا العمــل مــن 
اليــوم، فالطريــق مــا زالــت فــي البدايــات وفرصتكــم مــا زالــت مســتمرة لتكونــوا .. أو ال تكونــوا

نصائح وإرشادات
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تــم إعــداد دليــل القــدس التكنولوجــي باالعتمــاد علــى البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي 
الفلســطيني لإلحصــاء، باإلضافــة إلــى البيانــات المســتمدة مــن مواقــع التواصــل االجتماعــي المختلفــة: 
فيــس بــوك، انســتغرام، ســناب شــات، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن خــالل حصــر المعلومــات 
المختلفــة وتحليلهــا باســتخدام أدوات التحليــل المتوفــرة المعتمــدة عالميــًا التــي تراعــي عــدد الاليــكات 
وهــو الجمهــور المشــاهد للمــادة المعلنــة، وكميــة النشــرات فــي الصفحــة بشــكل يومــي، واســتخدام 
النصــوص والفيديــو والصــور فــي كل نشــرة علــى الصفحــة. بحيــث تــم اعتمــاد انطــالق هــذه المواقــع مــن 

ــا. ــل عليه ــارها والتفاع ــدس وانتش ــة الق مدين
ــة وفقــًا  ــح التجاري ــة مــن اصحــاب المصال ــذ اســتطالع ميدانــي شــمل عين ــق العمــل بتنفي كمــا قــام فري
لتصنيفــات مختلفــة مدرجــة بالتقريــر وأشــخاص مــن رواد األســواق، تركــزت فــي منطقــة البلــدة القديمــة 

ومحيطهــا. 
تــم تنفيــذ هــذا الدليــل فــي مدينــة القــدس، ضمــن المنطقــة المحصــورة داخــل جــدار الفصــل العنصــري، 
ــال  ــد إهم ــس القص ــة، ولي ــن المدين ــزء م ــذا الج ــى ه ــز عل ــي ترك ــات الت ــي المعلوم ــص ف ــبب النق بس
المناطــق خــارج الجــدار، وإنمــا إمكانيــة الوصــول لمصــادر المعلومــات وســد الفجــوة المعلوماتيــة قــدر 

اإلمــكان.

منهجية البحث
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• الجهاز المركزي اإلحصاء الفلسطيني

Insights Facebook •

Social Bakers •

Google Analytics •

Instagram •

Snapchat •

YouTube •

Similarweb •
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الموقع االلكتروني لـ
دليل القدس الواقعي والرقمي

www.alqudsreport.com
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دليل القدس
بين العالمين الواقعي والرقمي


