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ت���م إع������داد اط���ل���س ت���ع���داد ال��م��ن��ش��آت في 
من  فني  ف��ري��ق  ب��ق��ي��ادة   ،2012 فلسطين، 
الفلسطيني  ل��إلح��ص��اء  ال��م��رك��زي  ال��ج��ه��از 
السلطة  م��ن  ك��ل  بين  مشترك  م��ال��ي  وب��دع��م 
ومجموعة   )PNA ( الفلسطينية  الوطنية 
لعام   )CFG ( للجهاز  الرئيسية  التمويل 
النرويجية  الممثلية  بمكتب  ممثلة    2013
مكتب  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  ل��دى 
الوطنية  السلطة  ل��دى  الهولندية  الممثلية 
للتنمية  السويسرية  ال��وك��ال��ة  الفلسطينية، 

.)SDC( والتعاون

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
بجزيل الشكر والتقدير إلى أعض�اء مجموعة 
الذين   )CFG( للج�هاز  الرئيسي�ة  التمويل 
القيمة  مساهمتهم  على  بالتمويل  ساهموا 

في تنفيذ هذا المشروع.
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تنويه للمستخدمني

اختلفت شمولية تعداد المنشآت 2012 عن تعدادات المنشآت السابقة التي تم تنفيذها في . 1
فلسطين، حيث اشتمل تعداد المنشآت 2012 على كافة المنشآت االقتصادية في فلسطين 
التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا ينطبق عليها تعريف المنشأة، باستثناء تلك المنشآت العاملة 
التعدادات  لباقي  الحيوانات، خالفًا  الزراعة والحراجة وصيد االسماك وتربية  أنشطة  في 

السابقة والتي شملت هذا النوع من األنشطة.

نظراً للوضع الخاص في محافظة القدس وخاصة منطقة J1 )ذلك الجزء من محافظة القدس . 2
والذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967(، تم تصميم استمارة 

مختصرة لتعداد المنشآت تتضمن االسئلة اآلتية فقط:

الرئيسي، ملكية المنشأة، . 3 النشاط االقتصادي  العملية،  )بيانات تعريفية للمنشأة، الحالة 
التنظيم االقتصادي، سنة التأسيس، عدد العاملين في المنشأة )بأجر، بدون أجر((.

الرجوع  يمكن  األطلس  اعداد هذا  في  استخدمت  التي  المنشآت  تعداد  بيانات  المعلومات حول  لمزيد من 
الى التقرير اآلتي: 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2013. تعداد المنشآت 2012، النتائج النهائية. 
رام الله - فلسطين.

رابط التقرير:  
 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1970.pdf





املقدمة
يعتبر أطلس تعداد المنشآت في فلسطين، 
إح��ص��ائ��ي  ألط��ل��س  إص�����دار  أول   2012
في  المنشآت  ت��ع��داد  بيانات  م��ن  ب��ن��اؤه  يتم 
المركزي  ال��ج��ه��از  ق��ام  وال���ذي  فلسطين، 
لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذه في عام 2012. 

تقرر ان��ت��اج ه��ذا األط��ل��س م��ن أج��ل تسهيل 
وفهمها  االحصائية  البيانات  عرض  عملية 

نظم  برمجيات  باستخدام  الجغرافي  بالموقع  ربطها  ت��م  فقد  اف��ض��ل،  بشكل 
الخرائط ضمن هذا  التعداد على  بيانات  لتمثيل  الحديثة  الجغرافية  المعلومات 
األطلس، وتم تدعيم الخرائط اإلحصائية في األطلس بجداول ورسوم بيانية. وتم 
تمثيل مختلف البيانات على مستوى المحافظة والتجمع السكاني في فلسطين.

تم التركيز في هذا األطلس على تمثيل نتائج تعداد المنشآت 2012 من خالل 
توزيعها الجغرافي إللقاء الضوء على أهم المؤشرات المختارة والتي تم تضمينها 

وجمعها من خالل التعداد. تم اعداد األطلس باللغتين العربية واالنجليزية.

اعتمدت جميع الخرائط اإلحصائية الموجودة في األطلس على شبكة اإلحداثيات 
 .Palestine_1923_Palestine_Grid المحلية لفلسطين وهي

المؤشرات  م��ن  الباحثين  احتياجات  س��د  ف��ي  األط��ل��س  ه��ذا  يساهم  أن  نأمل 
تسهل  أن  شأنها  من  التي  فلسطين  في  المنشآت  حول  الضرورية  اإلحصائية 
عملهم وقدرتهم على تحليل البيانات، وأن تساعد كذلك صانعي السياسات 

ومتخذي القرار في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة. 

ونسأل الله أن يتكلل عملنا بالنجاح،،،

عال عوض تشرين ثاني، 2013 
رئيس الجهاز  
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اخلرائط  االحصائية
Statistical Maps
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احلالة العملية:
هي حالة العمل في المنشأة وقت التعداد، وهي إحدى الحاالت اآلتية:

عاملة: هي منشأة تزاول العمل فعاًل ويعمل بها شخص واحد على األقل، وتعتبر وحدات النشاط المساند منشات عاملة والذي . 1
يعرف بان مخرجاته تستخدم في نفس المنشاة والتقدم للغير بشرط ان يعمل بها عامل واحد على االقل.

متوقفة: هي المنشأة المتوقفة عن العمل ألي سبب من األسباب )سفر، مرض،...( ومحتوياتها ال تزال موجودة في المكان ولكنها . 2
متوقفة طوال فترة حصر المنشآت، من المتوقع أنها ستعود لممارسة نشاطها الحقًا.

تحت التجهيز: هي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات بدء ممارسة النشاط االقتصادي، مثل القيام بأعمال الديكور والتأثيث، أو . 3
استكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات الرسمية، لكنها لم تبدأ بالعمل فعاًل.

Establishment  Status:

Its the status of work for the establishment at the time of the census, which is one of the following cases:
1. In operation: It’s an establishment engaged in the work actually and have one employed person at 

least, and auxiliary units which are supporting establishments considered an establishment if it has 
at least one employee and the outputs are used in the same establishment.

2. Temporarily closed: Its an establishment suspended from work for any reason (travel, illness, ...) 
and its contents are still present in the place but stopped throughout the period of establishments 
enumeration, it is expected that they will return to practice its activities later.

3. Under preparation: Its an establishment  which have been being processed for the purposes of practicing 
of economic activity, such as acts decor and furnishings, or complete the registration procedures with 
the official authorities, but did not actually start working.

التوزيع النسبي للمنشآت في فلسطين حسب الحالة العملية
Percentage Distribution of Establishments in Palestine by Operation Status

 
In Operation 

96% 

 
Temporarily closed

3% 

 
Under Preperation

1% 
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ملكية املنشأة:
تعني ذلك القطاع الذي تتبع له المنشأة من حيث سيطرته على إدارة المنشأة واتخاذ القرار فيها وهو في العادة القطاع الذي يمتلك أغلبية 

رأس المال )%51( فأكثر وتكون ملكية المنشأة إحدى الحاالت التالية:

خاص وطني: المنشآت المملوكة بنسبة %51 فأكثر من رأسمالها ألفراد أو مؤسسات القطاع الخاص المقيمة في فلسطين.. 1
خاص أجنبي: هي المنشأة المملوكة بنسبة %51 فأكثر من رأسمالها ألفراد أو منشآت غير مقيمة في فلسطين ويشمل ذلك فروع . 2

الشركات األجنبية في فلسطين على أن ذلك ال يشمل البعثات الدبلوماسية والرسمية لهذه  الحكومات.
قطاع أهلي: المنشآت غير الهادفة للربح وتشمل األحزاب واالتحادات والنقابات والجمعيات وكافة المنظمات والمؤسسات النسوية . 3

والشبابية والطالبية والكنائس واألديرة والمؤسسات التابعة لها.
شركة حكومة وطنية: المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية ولكن تسيطر عليها الحكومة إما من خالل  . 4

امتالك %51 فأكثر من رأسمالها أو من خالل تشريعات أو مرسوم حكومي.
شركة حكومة أجنبية: الشركات التي تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية المملوكة للحكومات األجنبية بنسبة 51% . 5

فأكثر من رأسمالها.
حكومة مركزية: كافة المنشآت )الوزارات والدوائر والهيئات( التي تتبع للسلطة الوطنية وتقدم خدمات اإلدارة العامة.  ويشمل ذلك . 6

المؤسسات التي تتبع لهذه المؤسسات وتقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية كالمدارس والمستشفيات الحكومية والمساجد.
العامة . 7 والمكتبات  العامة  والحدائق  كالمتنزهات  منشآت خدميه  لها من  يتبع  وما  القروية  والمجالس  البلديات  سلطة محلية: هي 

ومولدات الكهرباء التي تتبع المجلس القروي وما شابه.
يتبع..

Ownership:
This refers to the ownership of the majority of the capital of the institution (or 51% or more). Ownership 
can be:
1. Private national: Owned enterprises by 51% or more of their capital to individuals or private 

institutions residing in Palestine
2. Private foreign: It’s an establishment owned by 51% or more from its capital to individuals or non-

resident enterprises in Palestine, including branches of foreign companies in Palestine that does not 
include diplomatic and official missions to these governments.

3. Non-governmental organization sector: It’s a non-profit establishments, which include parties and 
unions, associations and all organizations related to women’s organizations, youth and student, 
churches and monasteries and its affiliates.

4. National government company: Establishments engaged in  an economic activities for market profit, 
but the government-controlled either by owning 51% or more from the capital or through legislation 
or government decree.

5. Foreign government company: Companies that engage in an economic activities in profitable market 
owned by foreign governments by 51% or more from its capital.

6. Central government: All establishments (ministries, departments and agencies) that belongs to  the 
state of Palestine and provide public administration services. This includes institutions that belongs to 
these ministries and provides educational,  health and social services such as schools and government 
hospitals and mosques.

7. Local authority: Municipalities and village councils and its belonging  facilities, public parks, public 
libraries and electricity generators that belongs to the village council and the like.

To be continued..
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)تابع( ملكية املنشأة:

حكومة أجنبية: هي المنشآت التي تتبع مباشرة لحكومة دولة أجنبية مثل السفارات والهيئات الدبلوماسية والقنصليات والممثليات.  .8

وكالة غوث: ويشمل كافة مؤسسات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين سواء كانت مكاتب اإلدارة والخدمات أو المدارس   .9
والمستوصفات والمراكز التدريبية.

هيئة دولية: ومثال عليها منظمات األمم المتحدة المختلفة )عدا وكالة الغوث( مثل اليونسكو،  UNDP وما شابه،  والمؤسسات   .10
الدولية المماثلة )كالصليب األحمر الدولي والبنك الدولي،  وصندوق النقد الدولي...(.

(Cont.) Ownership:

 8. Foreign government: Its an establishments that belongs directly to the foreign Government, such as 
embassies and diplomatic missions, consulates and diplomatic missions.

 9. UNRWA: Includes all institutions belongs to the United Nation for Relief and Works Agency for 
Palestinian Refugees, whether administration offices and services, schools and clinics and training centers.

10. International organization: Includes various United Nations organizations (except for UNRWA), such 
as UNESCO, UNDP and a like, and similar international institutions (such as the International Red 
Cross and the World Bank, the International Monetary Fund ...).

عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب الملكية والمنطقة
Number of Operating Establishments in Palestine by Ownership and Region

 الضفة الغربيةالملكية
West Bank

 قطاع غزة
Gaza StripOwnership

88,42142,853Private Nationalخاص وطني

5,1641,630Central governmentحكومة مركزية

2,4191,310قطاع أهلي
 Non-governmental organization
sector

1,029293Local authorityسلطة محلية

31430Private Foreignخاص أجنبي

27313Foreign governmentحكومة أجنبية

UNRWA 262268وكالة الغوث 

10982International organizationهيئة دولية

342National government companyشركة حكومة وطنية

153Foreign government companyشركة حكومة أجنبية

35194Not Statedغير مبين

98,39146,578Totalالمجموع
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الكيان القانوين للمنشأة:
ويقصد به تحديد الصفة القانونية للمنشأة من حيث كونها:

منشأة فردية: المنشأة التي يملك رأسمالها شخص طبيعي واحد وفي الغالب يديرها بنفسه، وهذا النوع من المنشآت لم يرد في . 1
القانون األردني وال الفلسطيني.

شركة واقع )محاصة(: هي شركة عادة ما تكون بين اثنين أو ثالثة أو ورثة صاحب محل ال توجد بينهم عقود سوى العرف والتقاليد . 2
وال تتمتع بأي شخصية قانونية.  وهذا النوع لم يرد في القانونين المذكورين أعاله.

شركة عادية عامة: ويقصد بها الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع . 3
عقودها والتزاماتها )ويسمى هذا النوع من الشركات أحيانًا بشركات التضامن( وهذا النوع من الشركات حسب القانون األردني فقط.

شركة عادية محدودة: وتعرف حسب القانون األردني بأنها الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء.  األول شريك عام أو أكثر، وهم . 4
مسؤولون بصفة شخصية وبالتكافل والتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، والثاني شريك أو أكثر محدودي المسؤولية ،  وكل 

منهم مسؤول بقدر رأسماله الذي دفعه في الشركة.
شركة مساهمة خصوصية: وتعرف حسب القانون األردني بأنها الشركة التي تتألف من عدد من األشخاص ال يقل عن )2( وال يزيد . 5

عن خمسين وتكون مسؤولية كل شريك فيها عن ديونها وااللتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس المال.
يتبع..

Legal Status:
The legal status of the enterprise as registered in the relevant government ministry.
1. Sole proprietorship:  Established, which has a capital of one natural person and often run by himself, 

and this kind of facilities does not exist in the Jordanian law and Palestinian.
2. De-facto Company: Company is usually between two or three or establishments owner’s without 

agreements, including contracts only custom and tradition do not have any legal personality. 
3. General Partnership Company: It means the company that all of the partners personally jointly 

responsible of all debts of the company and all of its contracts and obligations. 
4. Limited Partnership Company: Known by Jordanian law as the company that includes two types of 

partners. First a general partner or more, and are responsible personally and jointly and severally for 
the company’s debts and obligations, and the second one or more partners with limited liability, and 
all of them official as its paid up capital in the company.

5. Shareholding Limited Partnership Company: composed of a number of people at least (2) not more 
than fifty and be the responsibility of each partner for its debts and obligations to the extent of their 
share in the capital.

 To be continued..

التوزيع النسبي للمنشآت العاملة* التي كيانها القانوني منشأة فردية حسب المنطقة
Percentage Distribution of Operating Establishments* which Legal Status is Sole Proprietorship by Region

** 
West Bank** 

66.4% 

 
Gaza Strip 

33.6% 

* المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية.
** البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

*Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector, and Government Companies.
** Data does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967.
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)تابع( الكيان القانوين للمنشأة:
شركة مساهمة عامة المحدودة: وهي الشركة التي يتألف رأسمالها من أسهم قابلة للتداول وتطرح لالكتتاب العام وتكون مسؤولية   .6

المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة.

جمعية تعاونية: وهي جمعيات تسجل في وزارة العمل كجمعيات أغراض محددة ويمكن أن تكون ذات أهداف ربحية أو غير ربحية.  .7

هيئة أو جمعية خيرية: وهي عادة المؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع يمكن أن تكون مختلفة أو مماثلة للخدمات المقدمة من   .8
المنشات التي تهدف إلى الربح ولكن دون مقابل أو بسعر رمزي أو قريب من التكلفة.  ومثال ذلك الجمعيات الخيرية، والجمعيات 

التي تؤسس لتقديم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية واألندية الرياضية والنقابات واألحزاب واتحادات الطالب والعمال.  

فرع شركة أجنبية: منشأة تابعة لشركة أجنبية مثل أفرع شركات التامين أو البنوك أو شركات الطيران.  .9

(Cont.) Legal Status:

6. Public Shareholding Company: The company that its capital consists of tradable shares and offer for 
public subscription and be the responsibility of shareholders is limited by the contribution of each 
of them with a capital company.

7. Cooperative Company: It’s an associations registered in the Ministry of Labour as associations for 
specific purposes and can be targeted profit or non-profit.

8. Association or Charities: The institutions that provide services to the community can be different or 
similar to the services provided by the facilities that aim to profit but at no charge or for a nominal fee 
or a relative of the cost. For example, charities, and associations established to provide health and social 
services, educational and sports clubs, trade unions, political parties, unions, students and workers.

9. Foreign Company Branch: A subsidiary of a foreign company such as branches for insurance companies, 
banks or airlines.

عدد المنشآت العاملة* في فلسطين حسب  تصنيفات مختارة من الكيان القانوني والمنطقة
Number of Operating Establishments* in Palestine by Selected Classifications of Legal Status and Region

* المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية.
** البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

*Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector, and Government Companies.
** Data does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967.
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التنظيم االقتصادي للمنشأة:
يمكن تحديد التنظيم االقتصادي من الحاالت التالية:

منشأة مفردة: ليس لها فروع وليست فرعًا لمركز رئيسي.. 1

مركز رئيسي يشمل حسابات الفروع: المراكز الرئيسية للمنشآت التي لها فروع، والتي تشمل حسابات الفروع التابعة لها )حسابات . 2
الفروع مدمجة مع المركز الرئيسي(.

لها . 3 التابعة  الفروع  والتي ال تشمل حسابات  فروع،  لها  التي  للمنشآت  الرئيسية  المراكز  الفروع:  رئيسي ال يشمل حسابات  مركز 
)حسابات الفروع غير مدمجة مع المركز الرئيسي(.

يتبع..

Economic organization could be either:

1. Single establishment: do not have branches, not a branch of a major center.
2. Main office with book keeping for branches: Main centers of enterprises with branches, which include 

the accounts of its branches (branches accounts integrated with the main center).
3. Main office with no book keeping for branches: Major centers for establishments that have branches, 

which do not include the accounts of its branches (branches accounts is not integrated with the 
main center).

 To be continued..

التوزيع النسبي للمنشآت العاملة* في فلسطين حسب التنظيم االقتصادي**
Percentage Distribution of Operating Establishments in Palestine by Economic Organization**

* المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية.             
** ال تشمل غير مبين، حيث أن نسبته قليلة جداً )تقل عن   0.01%(.

*Operating Establishments in the Private Sector, Non    Governmental Organization Sector, and Government Companies.
** Excluding Not Stated and Others, when a percent is  less than 0.01%.       
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)تابع( التنظيم االقتصادي للمنشأة:
فرع يمسك حسابات مستقلة عن المركز الرئيسي: فروع المنشآت التي تمسك قيود محاسبية مستقلة عن المركز الرئيسي تمكن من   .4

إعداد حساب أرباح وخسائر خاصة به.

فرع ال يمسك حسابات مستقلة عن المركز الرئيسي: فروع المنشآت التي ال تمسك أية قيود محاسبية أو سجالت محاسبية مستقلة،   .5
وكافة الحسابات مدمجة في حسابات المركز الرئيسي.

وحدة نشاط مساند: هو كل نشاط ينتج أو يؤدي خدمة للمنشأة نفسها وال يدرج ضمن منتجات المنشأة وإنما يظهر ضمن االستهالك   .6
الوسيط، مثال ذلك: المخازن الخاصة بتخزين منتجات أو مواد خاصة بالمنشأة أو كراج خاص باصطالح معدات المنشأة وبشرط 

أن ال يؤدي النشاط المساند خدمات للسوق أو للجمهور. 

(Cont.) Economic organization could be either

 4. Branch with separate book keeping from main office: Establishments that the branches hold 
independent accounting entries for the main center, which enable to set up its own account profits 
and losses.

 5. Branch with no separate book keeping from main office: Branches for establishments that do not have 
any registered accounting or independent accounting records, and all of the accounts are integrated 
with the accounts of the main center.

 6. Auxiliary Activity Unit: It is  all  of the  activities done for the establishment  itself, and it is not 
included within the products of the establishment but appears under intermediate consumption, for 
example: stores for the storage of products or materials for the establishment or private garage to 
prepare  equipment for the establishment and provided that, its not to lead to offer services to the 
market or to the public.

عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب التنظيم االقتصادي والمنطقة
Number of Operating Establishments in Palestine by Economic Organization and Region 

 المنطقة 
Region

Economic  Organizationالتنظيم االقتصادي

 المجموع
Total

 مفردة
Single

ت الفروع
 مركز رئيسي يشمل حسابا

M
ain O

ffice w
ith book

ت 
مركز رئيسي ال يشمل حسابا

 الفروع
M

ain O
ffice w

ith no book

ت
ك حسابا

 فرع يمس
 Branch W

ith separate
book

ت
ك حسابا

 فرع ال يمس
 Branch W

ith no separate
book

 نشاط مساند
A

uxiliary A
ctivity U

nit

 غير مبين
N

ot Stated

 فلسطين
Palestine

123,0552,2058091,4064,2203,67135135,401

 الضفة الغربية
West Bank

83,5101,5515571,1272,7011,7243391,203

 قطاع غزة
Gaza Strip

39,5456542522791,5191,947244,198
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عدد المنشآت العاملة في تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات ذات المحركات 
والدراجات النارية حسب المنطقة

Number of Establishments in Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles by Region
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النشاط االقتصادي الرئيسي:
هو طبيعة العمل الذي تمارسه المنشأة والذي قامت من أجله حسب التصنيف الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية )التنقيح الرابع( ويسهم 

بأكبر قدر من القيمة المضافة في حالة تعدد األنشطة داخل المنشأة الواحدة.

Economic Activity:

The kind of work which is done by the establishments, and the main economic activity is the activity 
that contributes to the largest value added in establishments practicing more than one activity. The UN 
International Industrial Classification of all Economic Activities, fourth revision (ISIC-3), was used for 
coding the activities at the five digits.

عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب تصنيفات مختارة من النشاط االقتصادي الرئيسي والمنطقة
Number of Operating Establishments in Palestine by Selected Classifications of Main 

Economic Activity and Region

13,028 

4,889 

10,143 

6,013 

1,922 2,124 

5,006 

1,890 

4,316 

1,477 

 
West Bank 

 
Gaza Strip 

 
Manufacturing  

  
Other service ac�vi�es 

 
Transporta�on and storage 

   
Accommoda�on and food service ac�vi�es 

    
Human health and social work ac�vi�es 



32
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني



33
أطلس تعداد المنشآت في فلسطين 2012

العاملون:
هم كافة من يعمل في المنشأة فعاًل )ذكراً كان أم أنثى( نصف الوقت فأكثر الخاص بدوام المنشأة بشكل مستمر، على أن يكونوا ضمن 
قوائم العاملين في تاريخ اإلسناد، والذين تبلغ أعمارهم )عشر سنوات فأكثر( وسواء كانوا من أصحاب المنشأة الذين يعملون لحسابهم 
أو من أفراد األسرة العاملين دون أجر أو المستخدمين بأجر سواء كان األجر نقدي أم عيني، وذلك في فترة اإلسناد الزمني المحددة وهي 
في 2012/08/31. وال يشمل المتدربين في المنشأة أو المرسلين في بعثات أو إجازات طويلة األمد غير مدفوعة األجر، وال يشمل 
أيضًا العاملين بدوام جزئي في المنشأة وهم الذين يعملون أقل من نصف الوقت الخاص بدوام المنشأة.  ويالحظ أن عدد العاملين يجب 
أن يشمل العاملين في وحدات األنشطة المساندة التابعة للمنشأة، مثال ذلك العاملون في المخازن التابعة للمنشأة أو العاملون في ورش 

اإلصالح الخاصة بالمنشأة نفسها في مناطق أخرى.  

Employees:

They includes all of workers in the establishment (male or female), working half the establishment time 
or more for an ongoing basis, whom to be on the lists of employees in the reference time, and aged (ten 
years or more) and whether they are establishments owners, or who are self-employed or family members 
working without pay or wage employees, whether paid in cash or in kind, in the specified time reference 
period 31/8/2012. It does not include trainees in the establishment or senders in missions or unpaid 
long-term leave, also does not include part-time workers in the establishment, who are working less 
than half the time for the establishment time. It is noted that the number of employees should include 
workers in the supporting units activities of the establishment, for example, workers in the warehouse of 
the establishment or working in repair garages of the establishment itself in other areas

التوزيع النسبي للعاملين في المنشآت العاملة* في فلسطين  حسب المنطقة 
Percentage Distribution of Employed Persons Engaged in Operating Establishments* 

in Palestine by Region

* المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية.
* Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector, and Government Companies.
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عدد العاملين بأجر وبدون أجر في المنشآت العاملة* حسب الجنس والمنطقة
Number of Paid and Unpaid Employed Persons Engaged in Operating 

Establishments* by Sex and Region

* المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية.
**البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 1967.

* Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector, and Government Companies.
**Data does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967.
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عدد المنشآت العاملة* في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب 
فئات حجم العمالة والمنطقة

Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector 
and Government Companies in Palestine by Employment Size Group and Region

* ال يشمل منشآت النشاط المساند.
* Does not include Auxiliary Activity Unit Establishments.
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عدد المنشآت العاملة* في محافظات شمال الضفة الغربية
Number of Operating Establishments* in West Bank Northern Governorates

* المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي  والشركات الحكومية.
* Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector, and Government Companies.
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عدد المنشآت العاملة* في محافظات وسط الضفة الغربية
Number of  Operating Establishments* in West Bank Middle Governorates

* المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية.
*Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector, and Government Companies.
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عدد المنشآت العاملة* في محافظات جنوب الضفة الغربية
Number of Operating Establishments* in West Bank Southern Governorates

* المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي  والشركات الحكومية.
* Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector, and Government Companies.
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عدد المنشآت العاملة* في محافظات قطاع غزة
Number of in Operating Establishments* in Gaza Strip Governorates

* المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية.
*Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector, and Government Companies.

17,994 

8,145 
7,132 

5,759 
5,168 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

18,000 

20,000 

 
Gaza 

  
Khan Yunis 

 
North Gaza 

 
Dier Al-Balah 

 
Rafah 



46
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني



47
أطلس تعداد المنشآت في فلسطين 2012

عدد العاملين في المنشآت العاملة* في محافظات شمال الضفة الغربية
Number of  Persons Engaged in Operating Establishments* in West Bank Northern Governorates

* المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية.
* Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector, and Government Companies.
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عدد العاملين في المنشآت العاملة* في محافظات وسط الضفة الغربية
Number of  Persons Engaged in Operating Establishments* in West Bank Middle Governorates

* المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية.
*Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector, and Government Companies.
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عدد العاملين في المنشآت العاملة* في محافظات جنوب الضفة الغربية
Number of  Persons Engaged in Operating Establishments* in West Bank Southern Governorates

* المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية.
* Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector, and Government Companies.
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عدد العاملين في المنشآت العاملة* في محافظات قطاع غزة
Number of  Persons Engaged in Operating Establishments* in Gaza Strip Governorates

* المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية.
*Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector, and Government Companies.
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ملحق:
خرائط التجمعات السكانية يف فلسطني، 2007

Annex:
Localities Maps In Palestine, 2007
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InTRoducTIon

The Establishment Census Atlas of 
Palestine, 2012 is the first Atlas to 
be produced by PCBS based on the 
results of the Establishments Census, 
conducted by PCBS in 2012.

PCBS started preparations of the 
Establishment Census Atlas, to 
further facilitate data presentation, 
to ensure greater utilization of the 
census results, and to provide users with comprehensive outlook, 
through the linkage of data with geographical locations using GIS 
technologies. Statistical maps were supported by traditional data 
such as statistical tables and graphs. Furthermore, the maps represent 
selected indicators on all census subjects.

The data is presented in the statistical maps at the governorate and 
locality levels in Palestine. 

This Atlas focuses on presenting the Establishments Census 2012 
results, through their geographical distribution, in order to highlight 
the major selected indicators included and collected via Census.

This Atlas is bilingual: it is issued both in Arabic and English. 

All of the statistical maps in the Atlas were based on the projected 
coordinate system of Palestine (Palestine_1923_Palestine_Grid).

PCBS hopes that the Establishments Census Atlas of Palestine, 
2012 to provide researchers, policy and decision makers with the 
necessary statistical indicators, to facilitate and enrich data analysis.

November, 2013 Ola Awad
President of PCBS
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Important Remarks
1. The comprehensiveness of the Establishment Census 2012 

was different than the previous Establishment censuses which 
were implemented in Palestine, where census 2012 included 
all establishments in Palestine engaged in economic activities 
and have the definition of an in establishment, except those 
establishments engaged in agricultural activities such as 
agriculture, forestry activities and fishing, unlike the previous 
Establishment Censuses, which included this type of activities.

2. Because of the special situation in Jerusalem governorate, 
especially the J1 area (those parts of Jerusalem governorate 
which were annexed by Israel in 1967), a short establishments 
questionnaire has been designed for the Jerusalem J1 which 
contains only the following questions: (Identification No. of 
the establishment, establishment status, main economic activity, 
ownership, economic organization, year of establishment, persons 
engaged (paid, unpaid)).

3. For more information on Establishment Census data used in 
the preparation of this Atlas, you may kindly refer to the below 
Establishment Census 2012 report, Main Findings:  

Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013. Establishment Census 2012, Main 
Findings. Ramallah, Palestine
You can find it on: 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1970.pdf
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