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فكرة الدليل
ضمــن مبــادرة تطويــر التكنولوجيــا فــي مدينــة القــدس بعــد عــام كامــل مــن البحــث التحليــل وبنــاء
قواعــد بيانــات وجمــع معلومــات لمختلــف األنشــطة التجاريــة واالجتماعيــة والثقافيــة والســياحية فــي
مدينــة القــدس نقــدم للباحثيــن والمختصيــن والتجــار والشــركات والمؤسســات «دليــل القــدس الواقعــي
والرقمــي».
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
ـداء مــن بــاب العامــود ونـ ً
ـزوال تجــاه خــان الزيــت
داخــل الجــدار .تجــول الباحثــون فــي البلــدة القديمــة ابتـ ً
انتهــاء بطريــق السلســلة وأســواق اللحاميــن والعطاريــن والخواجــات .لينتقــل
وطريــق الــواد وليــس
ً
الباحثــون إلــى جميــع أرجــاء مدينــة القــدس مثــل شــرفات وبيــت صفافــا ،صورباهــر ،ام طوبــا ،الســواحرة،
جبــل المكبــر ،الثــوري ،ســلوان ،واد قــدوم ،راس العامــود ،الطــور ،واد الجــوز ،الشــيخ جــراح ،شــعفاط،
بيــت حنينــا.
يصــــدر هــــذا الدليــــل نتــاج شــراكة مهمــة بيــن مؤسســات وشــركات اتحــدت لتقــدم الدليــل مــن خــال
شــركة ســمارت بــال وهــي شــركة فلســطينية مقدســية ناشــئة تهتــم بالجانــب التكنولوجــي وجمعيــة
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
المتحــدة للســكان «  »UNFPAوجــو سوشــال وهــي شــركة فلســطينية مقدســية تختــص بالتســويق
االلكترونــي والعالــم الرقمــي.
محمد صالح
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لفهــم العالــم االفتراضــي كان لزامــا أن نجمــع المعلومــات الخاصــة بســوق العمــل الحقيقــي والواقعــي
مــن خــال 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 مؤخـ ً
ـرا مــن أجــل فتــح مجــاالت عمــل جديــدة أو زيــادة أيــدي عاملــة لجانــب يعانــي النقــص.
المنهجيــة تطلبــت فهــم ودراســة األرقــام واالحصائيــات المتوفــرة والبنــاء عليهــا لمــا فيــه الهــدف
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
البعــد التكنولوجــي الــى حــد كبيــر ،فــإن مختلــف الشــرائح والقطاعــات العاملــة مرتبطــة بالمضمــون
بشــكل أو بآخــر.
لســهولة تقديــم الدليــل للقــراء فقمنــا بتقســيم القــدس إلــى مــا هــو داخــل جــدار الفصــل العنصــري
أطلقنــا عليــه اســم( )J1وخارجــه والتــي تعتبــر حــدود محافظــة القــدس وفــق التقســيم الفلســطيني
وأطلقنــا عليهــا ( )J2ألغــراض 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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ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻋﻤﺎر اﻟﺰواج اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻜﻨﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس 2017-2012
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ـم األكثــر وجـ ً
ـودا علــى وســائل التواصــل
المقدســيون وبوجــود وســائل االتصــال لإلنترنــت بشــكل وافــر ،هـ ُ
االجتماعــي بالنســبة للمــدن الفلســطينية األخــرى ،ومــع ذلــك ،فهنــاك َ
ضعــف فــي أداء الشــركات
والمؤسســات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،بــدأ هــذا َّ
الضعــف بالتالشــي فــي النصــف الثانــي مــن
ً
تحديــدا فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي.
عــام  2018مــن خــال تحســن واضــح علــى أداء المطاعــم
تقــوم المؤسســات المقدســية مــن وقــت إلــى آخــر بعمــل دورات فــي مجــاالت التســويق اإللكترونــي
حرصـً
ـا 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
ـن عــرب وأجانــب ،وأجــزاء منهــا داخــل جــدار الفصــل العنصــري وأجــزاء أخــرى
الخاصــة ،فهــي خليــط بيـ َ
خــارج الجــدار ،وأجــزاء منهــا تحــت الســلطة الفلســطينية وأخــرى تحــت ســيطرة االحتــال .جميــع التقاريــر
الســابقة التــي تحدثــت عــن فلســطين لــم تغطيهــا ،لذلــك ارتأينــا نحــن توضيحهــا وخصوصـ ً
ـا المناطــق
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
حرصـ ً
ـا علــى اســتخدام هــذه المنصــات بأفضــل شــكل ممكــن ،وفــي الســنوات القادمــة ســيكون هنــاك
تحســن ووعــي واضــح فــي األداء.
أ.أحمد بركات
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ﻣﺼﺎدر اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
%23.4

ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺎز

%9.2
إذاﻋﺎت

%7.5

%36.4

%83.8

%27.9

اﻟﺼﺤﻒ

ﻣﻮاﻗﻊ اﺧﺒﺎرﻳﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ

ﻧﺴﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
%89
%80.5
%70.1
%4.5
%78.3
%10.2
%7.5
%92.1
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ
اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ إﺳﺘﻬﺪف ﺧﻼﻟﻬﺎ  400ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس
#دليل_القدس_الواقعي_والرقمي
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ﻣﺎ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺠﺬﺑﻚ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟

%66.2

%58.2

%50.7

%26.4

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻠﻬﻢ

%26.1

11.2%

%2.24

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ

ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ

دواﻓﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ
اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ إﺳﺘﻬﺪف ﺧﻼﻟﻬﺎ  400ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس
14

#دليل_القدس_الواقعي_والرقمي

منصــة الفيســبوك ،هــي المنصــة الرئيســية للتســويق فــي القــدس ،فمعظــم المقدســيين يتواجــدون هنــا ،والمعظــم
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 يع ـرّف 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 ً
كل 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

150,000
450,000

"داﺧﻞ ﺟﺪار
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي"

ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس

ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ

%55

%45
ﻓﻴﺴﺒﻮك ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ
ﻟﻠﻔﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ اﻟﻘﺪس

2018

16
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%57

%43

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك

24-18

%30

%28

34-25

%34

%37

أﻋﺰب  /ﻋﺰﺑﺎء

44-35

%16

%17

ﻣﺨﻄﻮب  /ﻣﺨﻄﻮﺑﺔ

54-45

%9

%9

64-55

%6

%5

ﻣﺘﺰوج  /ﻣﺘﺰوﺟﺔ

%54

+65

%5

%4

ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

%6.8

%34.2
%5

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس ﺣﺴﺐ اﻷﺟﻬﺰة ﻟﻌﺎم 2018
ﻛﻴﻔﻴﺔ وﺻﻮل اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺤﺪد إﻟﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮك ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

%25.3

%72

%2.7
أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﻓﻘﻂ

أﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
واﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ

اﻟﻬﻮاﺗﻒ
اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻓﻘﻂ

ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﻬﺎز

%4.9

ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﻔﺢ

%19.5
اﻳﻔﻮن

%69.8

%0.1

اﻧﺪروﻳﺪ

ﺗﺎﺑﻠﺖ

%5.7
ﺣﺎﺳﻮب

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﻟﻌﺎم 2018
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻓﺮﻫﺎ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺴﺒﻮك

%26

ﻣﺪارس ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

%4

%70

دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ

ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت أو ﻛﻠﻴﺎت

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﺷﻬﺮﻳًﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم 2018

ﻋﺪد اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت

7

16

اﻹﻋﺠﺎب ﺑﺎﻟﺼﻔﺤﺎت

14

22

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرات

1

1

اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼﻧﺎت

18

24
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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.

18
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مــع الهبــوط العالمــي بمشــتركي الســناب شــات ،اال أن هــذه المنصــة مــا زالــت مســتمرة بشــكل جيــد فــي القــدس ،معظــم
الجيــل الموجــود علــى هــذه المنصــة هــو جيــل الشــباب .وهنــاك إمكانيــة إلنشــاء حمــات إعالنيــة مخصصــة للمتحدثيــن
باللغــة العربيــة فــي القــدس باإلضافــة الســتخدام أصحــاب األعــداد الكبيــرة والمتوســطة فــي المتابعيــن «المؤثريــن» فــي
التســويق للمصالــح التجاريــة كل حســب فئتــه المســتهدفة.

20
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 ﻛﻠﻴﺎت وﻣﻌﺎﻫﺪ،ﺟﺎﻣﻌﺎت

Pontifical Institute Notre Dame of
Jerusalem Center

12,861

كلية المقاصد الجامعية
343

The Edward Said National Conservatory
of Music

30,806

Ibrahimieh Community College

2,305

دليل_القدس_الواقعي_والرقمي#
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اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻻﺑﺮاﻫﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪس  -اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

5,317
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الرياضة المقدسية
نادي هالل القدس
49,056

نادي جبل المكبر المقدسي

نادي سلوان الرياضي

15,117

12,861

 Abnaa Al-Quds clubنادي أبناء القدس

نادي جبل الزيتون المقدسي

10,259

7,136

نادي صور باهر

نادي الموظفين

5,818

5,331

 - Beit Hanina Youth Center - BHYCنادي ابناء بيت
حنينا

نادي العيساوية الرياضي

5,017

4,473

تضــم مدينــة القــدس بحدودهــا الجغرافيــة المصطنعــة والمحاطــة بجــدار الفصــل العنصــري انديــة ومؤسســات شــبابية
ورياضيــة وطنيــة ال تتبــع لالحتــال ومؤسســاته وهــي مســجلة فــي المجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة ومرخصــة مــن وزارة
الداخليــة الفلســطينية ،ويبلــغ عــدد االنديــة فــي محافظــة القــدس اكثــر مــن ( )60ناديـ ً
ـا ومؤسســة شــبابية ضمــن الهيئــة
ً
ناديــا و ( )4مؤسســات شــبابية داخــل مــا يســمى بجــدار الفصــل العنصــري ،
العامــة لرابطــة انديــة القــدس منهــا ()24
تمــارس األنشــطة الرياضيــة وخاصــة كــرة القــدم والطاولــة والطائــرة والســلة واليــد والشــطرنج والعــاب الدفــاع عــن النفــس
والســباحة والتنــس األرضــي واالســكواش  ،وجميــع هــذه االنديــة منتســبة لالتحــادات الرياضيــة الفلســطينية  ،الــى جانــب
ممارســتها لألنشــطة الشــبابية والثقافيــة واالجتماعيــة والصحيــة واقامــة المخيمــات الصيفيــة لالطفــال والطالئــع.
األستاذ ياسين الرازم
الناطق اإلعالمي لرابطة أندية القدس

24
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مؤسسات مقدسية
سوا  -كل النساء معا اليوم وغدا
223,209

 welfare association - taawonمؤسسة التعاون

مؤسسة النيزك للتعليم المساند واالبداع العلمي

147,467

74,390

مؤسسة الرؤيا الفلسطينية\ Palestinian Vision
Organization

 Burj Alluqluq Social Center Societyجمعية برج
اللقلق المجتمعي

43,841

28,086

خزائن Khazaaen -

 Oushaq Arts Center .Jerusalemمركز عوشاق
للفنون  .القدس

26,450

16,790

جمعية البستان سلوان Al Bustan Association-
Silwan

لجنة زكاة القدس

15,187

13,955

المسرح الوطني الفلسطيني /الحكواتي The
Palestinian National Theatre

 Madrasati Palestineمدرستي فلسطين

13,955

13,577

يطيــب لــي أن أســاهم فــي هــذا الدليــل الــذي يعــرض المنتــج الرقــم الواقعــي واالفتراضــي المتعلــق بالمؤسســات
المقدســية الفلســطينية العاملــة فــي مدينــة القــدس ،داخــل الجــدار وخارجــه ،والــذي يغطــي كافــة المؤسســات
الفلســطينية الغيــر ربحيــة العاملــة فــي مدينــة القــدس فــي مختلــف التخصصــات ،و يرصــد ويوثــق ويختــار المؤسســات
أداء علــى صعيــد وســائل التواصــل االجتماعــي ،واســمحوا لــي أن أشــكر فريــق العمــل الــذي قــام بحصــر
العشــرة األفضــل ً
عــدد كبيــر مــن المؤسســات الفلســطينية العاملــة فــي مدينــة القــدس ،وقــدم تحليــا واقعيــا للمؤسســات علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي الــذي يعتبــر جــزء مــن النشــاط االعالمــي ،وكذلــك ســاهم بلفــت النظــر الــى الفــرص المتوفــرة باالعالن
عــن الفعاليــات ،والفــرص األخــرى المرتبطــة بالعامليــن المتخصصيــن فــي النشــر وتغطيــة الفعاليــات.
منتصر ادكيدك
مدير جمعية برج اللقلق المجتمعي
#دليل_القدس_الواقعي_والرقمي
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منظمات دولية
UNRWA
435,562

اللجنة الدولية للصليب األحمر في األراضي المحتلة

European Union and the Palestinians

84,654

147,574

United Nations OCHA occupied Palestinian
territory

Unicef State of Palestine

19,570

83,113

UNFPA Palestine

UNDP Palestinian territory

5,794

10,662
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قنصليات
UK in Jerusalem
27,545

Consulat Général de France à Jérusalem

Consulate General of Sweden in Jerusalem

7,062

13,137

بطريركية القدس لالتين

Turkey in Jerusalem

4,189

5,386

Consulate General of Belgium in Jerusalem

Consulate General of Italy in Jerusalem

604

1,889
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بنوك
 | Bank of Palestineبنك فلسطين

الوطني TNB

660,434

239,576

البنك الوطني أول بنك فلسطيني في القدس منذ العام 67
فــي العــام  ،2017اســتطاع 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  SIDAالدوليــة 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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مستشفيات
 مستشفىJerusalem Makassed Hospital Appeal
المقاصد الخيرية الصفحة الرسمية

36,540

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

Red مستشفى جمعية الهالل األحمر القدس
Crescent Society Hospital Jerusalem

12,008

23,904

St John Eye Hospital

 مستشفى األوغستاAugusta Victoria Hospital
ّ الم-فكتوريا
طلع
ُ

5,485

7,006
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إعالم

صحافيون

Christine Rinawi

69,205

أحمد البديري

Fatima Abed Bakri

44,646

61,071

الصحفية دياال جويحان

Shireen Abu Akleh

15,298

29,017

LiWaa Abu Rmeileh

Dana Gazi Abu Shamseyh

11,640

12,451

Zeina Nader Sandouka

layali eid

10,687

13,138

ANas Mousa

نجوان سمري

5,160

10,059
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مصورون
في الفيس بوك

عبد العفو بسام

45,720

)Mehmed Fatih( محمد الفاتح

Hiba Siam photography
facebook.com/HibaSiamPhotography/
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21,696

43,349

Atta Jabr

Shatha Dajani

16,533

16,899

محمد دويك

امين صيام

10,779

11,355

Ameer Dana

)(فادي عميرةFadi Amirah

5,414

10,642
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مصورون
في االنستجرام

اليتيمة
 102kمتابع

اياد الطويل

لطيفة عبداللطيف

 36.7kمتابع

 38.7kمتابع

عبدالعفو بسام

مروة وزوز «المهاجرة»

 27.7kمتابع

 21.7kمتابع

محمد دويك

مصطفى الخاروف

 14kمتابع

 14kمتابع

شهدالخطيب

أمير دعنا

 13.9kمتابع

 12.5kمتابع

أحمد أبو رميلة

محمد الفاتح

 10.7kمتابع
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 8,763متابع

فادي عميرة

رناد شرباتي

 8,420متابع

 6,312متابع

#دليل_القدس_الواقعي_والرقمي

سياحة
فنادق

Commodore Hotel

10,769

33

St George Hotel Jerusalem

Ambassador Hotel

8,235

8,498

Jerusalem Hotel

Legacy Hotel Jerusalem

6,518

7,875

Hashimi Hotel & Hostel

American Colony Hotel

3,178

5,003

National Hotel - Jerusalem الفندق الوطني

Golden Walls Hotel

2,872

2,962

Ritz HotelJerusalem

Hotel Seven Arches Jerusalem

737

1,375
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شركات سياحية
 Travel One - Muhannad Ghoshehترفل وان
للسياحة والسفر  -مهند غوشه

141559

شركة دويك للسياحة Dweik travel

رحالت للسياحة والسفر Rahalat Tours & Travel

114013

97962

GEMM Travel Holy Land

Aeolus Travel & Tours

35462

25236

Arze jerusalem

سندباد للرحالت والسفر

24472

24111

.Jerusalem T&T (JT&T) Ltd

Leen Travel Company

20756

14323

ابو عصب للسياحة والسفر

القدس للسياحة والسفر

14253

11512

صبري للسياحة واالنشطة العامة

8145
34
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محال تجارية
Harbi Abu Shamsieh LTD

287,677

Dar Aldawa Pharmacyصيدلية دار الدواء

بلدي سوبرماركت Baladi Supermarket -

154,414

101,185

Twenty Seven

صيدلية الساهرة AlsaheraPharmacy -

100,837

65,055

محالت نيو ستايل

 Abu Zahra Supermarketسوبر ماركت ابو زهره

53,296

49,397

مفروشات القضماني

Elegant Plus

44,367

43,809

بوتيك ياسمين

بيت السعاده

40,274

38,581

#دليل_القدس_الواقعي_والرقمي
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المبادرات المجتمعية
قدس وكلمة

هــي عبــارة عــن اســم صفحــة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي «الفيســبوك» ّ
جمعــت جهــود
فرديــة لعــدد مــن المصوريــن والمصمميــن لتســليط الضــوء علــى القــدس.

50,793

ساِنّد
َ

رمضان في القدس غير

مجموعــة ســاند الشــبابية هــي مجموعــة شــبابية مقدســية مســتقلة
تســعى لرفــع نســبة الوعــي نحــو أعضــاء فريقهــا أوال ثــم الشــعب
المقدســي عامــة وتأمــن فــي أن الحريــة تبــدأ بالوعــي.

هــي حملــة شــبابية تهــدف الــى إظهــار الــروح الجمالــة لمدينــة القــدس فــي شــهر
رمضــان المبــارك وأجوائــه الروحانيــة التــي تحتضــن المدينــة لنتشــارك وإياكــم أيآمهــا
لحظــة بلحظــة مــن خــال “ الصــور ,مقاطــع الفيديــو  ,بــث للصــاوات  ,المبــادرت
,الفعاليــات “ وغيرهــا الكثيــر مــن تفاصيــل الشــهر الفضيــل الــذي ينســج مــع مدينــة
ُ
القــدس حكآيــات يغــوص فيهــآ المتأملــون .

18,455

16,102

صناع الحياة المقدسي

ملتقى نبض الشبابي

فريــق شــبابي فلســطيني تطوعــي مســتقل إنطلــق مــن عــدة طلبــة مــن الجامعــات
الفلســطينية ،يعمــل لتفعيــل الــدور الشــبابي بواســطة المبــادرات الشــبابية وتعزيــز
ثقافــة الشــباب مــن خــال الــدورات والتدريبــات للحصــول علــى فئــة شــباب مثقفــة
ومتحضــرة للنهــوض بالمجتمــع مــن أجــل خلــق جيــل جديــد واعــي ومبــادر ،يحمــل همــوم
الوطــن ويعمــل ويبــادر علــى تطويــره والشــعور بالمســؤولية تجاهــه.

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

10,336

10,087

بصمة شباب

Y-Peer Palestine

مجموعــة شــبابية تطوعيــة مســتقلة تتميــز بكونهــا تجمــع مــا بيــن القــدس و الضفــة،
قائمــة علــى اســاس المبــادرات مــن النــاس و اليهــم ،تســعى لتعزيــز روح التطــوع فــي
القــدس

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

6,357

5,296

مجموعة ّ
لسا مش عارفين التطوعية

سير وصيرورة

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

«ســير وصيــرورة» هــو حــراك عربــي فلســطيني يحــاول خلــق إطــار يوفــر الحاجــة الثقافيــة
للطلبــة العــرب فــي الجامعــة العبريــة ويكــون بمثابــة حاضنــة ثقافيــة جامعــة  ،وعليــه
يســعى الحــراك لتمثيــل الجميــع كحــراك فــوق حزبــي وفــوق طائفــي وفــوق مناطقــي،
يحــاول انعــاش الحيــاة الثقافيــة وتفعيلهــا عبــر فعاليــات ونشــاطات مختلفــة.

4,515

4,017

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
االهتمــام بالمجتمــع واالنتمــاء إلــى قضايــاه المختلفــة وتثقيــف الشــباب بالقضايــا االجتماعيــة والسياســية والثقافيــة
وتطويــر قــدرة الشــباب وتعــزز إمكانياتهــم المختلفــة باالضافــة الــى زيــادة التضامــن االجتماعــي داخــل المدينــة.
بشار ابو شمسية
ناشط شبابي
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آبرز الحسابات على فيسبوك في القدس
ذات محتوى هادف
خديجة خويص

159,737

Hanady Halawani

Alaa Abu Diab

96,298

94,203

Latifeh Abdellatif

طارق البكري

30,526

27,050

أمجد أبو عصب

Issa Issa Qawasmi

14,174

10,906

Taleb Idkeidek

أحمد بركات

2,554

1,779

أنس حموري

Khader Naji Nijim

1,563

1,070

صفحات عامة
د .محمود الخطيب

المدرب أسامة فرج

399,894

57,194
تم تحديد الحسابات من خالل طاقم العمل بعد متابعة حساباتهم لمدة  6أشهر

القتراح حسابات اخرى يمكن التواصل معنا من خالل موقع www.AlQudsReport.com
#دليل_القدس_الواقعي_والرقمي
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آبرز الحسابات على انستجرام في القدس
ذات محتوى هادف
هنادي حلواني
 69.6kمتابع

نسرين متولي

خديجة خويص

 64.5kمتابع

 60.4kمتابع

صالح زغاري

زينة صندوقة

 20kمتابع

 18.2kمتابع

زينة قطميرة

مجد هدمي

 13.9kمتابع

خالد سالم

 7,514متابع

أحمد البديري

 5,678متابع

 1,407متابع

تم تحديد الحسابات من خالل طاقم العمل بعد متابعة حساباتهم لمدة  6أشهر
القتراح حسابات اخرى يمكن التواصل معنا من خالل موقع www.AlQudsReport.com
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أبرز المجموعات على الفيس بوك
Ask Jerusalem

319,208

Ask Silwan

اخبار الطرق والحواجز لحظة بلحظة

270,092

168,534

 - Jerusalem adsاعالنات مقدسية

ملتقى سيدات القدس

71,007

66,722

 Jerusalem jobsوظائف القدس

Events in Jerusalem

4,136

2,940

تســاعد المجموعــات بشــكل عــام المجتمــع المقدســي فــي جميــع المجــاالت منهــا االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة
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
منشئ ومدير مجموعة Ask Jerusalem

#دليل_القدس_الواقعي_والرقمي
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اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
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  Ebayوغيرها 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.
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ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺴﻮق
%75.1

اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺪس

%20.7

ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

%51.4

اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

%20.9

ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ

%15

ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ

%38.4

ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ

Others

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ
اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ إﺳﺘﻬﺪف ﺧﻼﻟﻬﺎ  400ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس
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ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻚ ﻟﻠﺸﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس أو اﻟﺨﺎرج؟

وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ

ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ

اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻫﻞ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺸﺮاء ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻷﻧﻚ ﺷﺎﻫﺪت إﻋﻼن ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؟

ﻧﻌﻢ

ﻻ

%63

%37

اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ إﺳﺘﻬﺪف ﺧﻼﻟﻬﺎ  400ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس
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وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴًﺎ

اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس

%100

%13

%13

%0

%0

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺎر ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺘﺮات
ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺒﻮﻋﻲ

اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم ﺧﻼل اﺳﺒﻮع

%16.60

%16.60
ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮي

%32.20

ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ

%15.50
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد
ﻛﻞ  ٣ﺷﻬﻮر

%2.11

%14.88

ﺑﺎﻷﻋﻴﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت

%2.11

اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻋﻼم اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﺘﺮوﻳـﺞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس

ﻧﻌﻢ

%40.6

ﻻ

%59.4

اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ إﺳﺘﻬﺪف ﺧﻼﻟﻬﺎ  200ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس
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تجارة الكترونية
 - La2ta.comلقطة.كوم

135,778
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 - Lamassatyلمساتي

وطني مول Watani mall

91,533

74,688

حرف

 Kharazخرز

32,208

21,164

طله Talleh

Shubeita Jewellery / Online Shop

9,517

7,300

#دليل_القدس_الواقعي_والرقمي

ابرز قنوات اليوتيوب في القدس
Ibn Alquds ابن القدس

227,582

45

Aya Abassi

alqudsnewspaper

86,421

112,692

Rio Mario ريو ماريو

Alquds Extra

40,295

45,849

Yazan haddad

Alnayzak - Palestine

518

7,886

دليل_القدس_الواقعي_والرقمي#

أبرز المواقع المقدسية
جريدة القدس
alquds.com

#164,611

وطني مول

لقطة

#648,655

#810,560

Enjoy Jerusalem

ارشيف المسجد األقصى المبارك

watanimall.com

enjoyjerusalem.com

alaqsa-archive.com

#4,059,465

#10,604,103

تجوال القدس االفتراضي

حقكم

jerusalemvtours.com

#30,750,879

#
46

la2ta.com

تصنيف الموقع عالميًا

#دليل_القدس_الواقعي_والرقمي

haqocom.ps

#33,253,039

أبرز التطبيقات المقدسية

الدليل المقدسي

تاريخ القدس

+10000

+10000

 JDECOشركة كهرباء محافظة القدس

Jerusalem Visitor Guide

+10000

+10000

Ziqaq

جامعة القدس
+5000

+5000

رحلة
+5000

جمعية برج اللقلق Burj Alluqluq

+500

jerusalem v tours

+5000

انا كمان مع القدس
+500

#دليل_القدس_الواقعي_والرقمي
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نصائح وإرشادات
ّ
التطــور الخاصــة بالمصالــح التجاريــة ،ودخــول المصالــح
اإلســتثمار فــي التســويق هــو جــزء مــن خطــة
التجاريــة لعالــم التســويق اإللكترونــي والتجــارة اإللكترونيــة أصبــح أمــر واقــع ال محــال.
جيــل الشــباب يمــأ الفضــاء اإلفتراضــي ويفضلــه بشــكل أكبــر مــن الواقعــي ،لذلــك عــدم وجــود المصالــح
ـا أم آجـ ً
التجاريــة فــي هــذه األماكــن ســيؤدي عاجـ ً
ـا إلــى تو ّجــه زبائنهــم إلــى المنافســين الــذي لهــم
ظهــور أكثــر علــى اإلنترنــت.
عــام  2018كان عــام مليــئ بالوعــي بأهميــة هــذا األمــر ولكــن مــا زلنــا نحتــاج المزيــد للدخــول بشــكل
أكبــر فــي الســوق واالنتشــار علــى مســتوى الوطــن وليـ َ
ـس 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
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منهجية البحث
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 خــال حصــر المعلومــات
المختلفــة وتحليلهــا باســتخدام أدوات التحليــل المتوفــرة المعتمــدة عالميـ ً
ـا 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 انطــاق هــذه المواقــع مــن
مدينــة القــدس وانتشــارها والتفاعــل عليهــا.
كمــا قــام فريــق العمــل بتنفيــذ اســتطالع ميدانــي شــمل عينــة مــن اصحــاب المصالــح التجاريــة وفقــاً
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،
بســبب النقــص فــي المعلومــات التــي تركــز علــى هــذا الجــزء مــن المدينــة ،وليــس القصــد إهمــال
المناطــق خــارج الجــدار ،وإنمــا إمكانيــة الوصــول لمصــادر المعلومــات وســد الفجــوة المعلوماتيــة قــدر
اإلمــكان.
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• الجهاز المركزي اإلحصاء الفلسطيني
Insights Facebook •
Social Bakers •
Google Analytics •
Instagram •
Snapchat •
YouTube •
Similarweb •
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www.alqudsreport.com
الموقع االلكتروني لـ
دليل القدس الواقعي والرقمي
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دﻟﻴﻞ اﻟﻘﺪس
ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻲ واﻟﺮﻗﻤﻲ
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