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  شكـر وتقديـر
 

في  اساهمو  صحاب ومدراء المنشآت والمؤسسات الذينأ إلى الجزيل بالشكر الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز يتقدم
 النظير منقطع حرص من أبدوه لمالى جميع العاملين في التعداد ، وا  2102م للمنشآت في فلسطين عام انجاح التعداد العا

 .واجبهم تأدية أثناء
 

االتحاد االوروبي  من مالي وبدعم لإلحصاء الفلسطيني، المركزي الجهاز من فني فريق بقيادة التعداد وتنفيذ تخطيط تم لقد
(EU)  دولة فلسطينو. 

 
القيمة  على مساهمته (EU)االتحاد االوروبي  لىإيتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير 

 .2102في تمويل تنفيذ التعداد العام للمنشآت 
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 فريق العمل 
 

 إعداد التقرير 

  راوية عالونة

 جميل الريماوي
 رشا صراوي

 
 تصميم الخرائط 

 

 امل جبر

 
 

 تصميم جرافيكي 
 أحمد سوالمة

 
 تدقيق معايير النشر 

 حنان جناجره   
 

 المراجعة األولية 

 عبد اهلل نجار                    
 أميمة االحمد
 أيمن قنعير

 

 المراجعة النهائية 

 محمود جرادات 
 

 

  اإلشراف العام 

 رئيس الجهاز  عال عوض                         
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 تنويه المستخدمين
 

حيث اشتمل تعداد  ،فلسطينعن تعدادات المنشآت السابقة التي تم تنفيذها في  2102اختلفت شمولية تعداد المنشآت  .0
تعريف  ينطبق عليهاالتي تمارس نشاطًا اقتصاديًا  فلسطينكافة المنشآت االقتصادية في على  2102المنشآت 
نشطة الزراعة والحراجة وصيد االسماك وتربية الحيوانات، خالفًا لباقي أباستثناء تلك المنشآت العاملة في  ،المنشأة

 .نشطةهذا النوع من األ التعدادات السابقة والتي شملت
 

ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل ) J1نظرًا للوضع الخاص في محافظة القدس وخاصة منطقة  .2
تم تصميم استمارة مختصرة لتعداد المنشآت تتضمن االسئلة اآلتية  ،(0297عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

 :فقط
سنة  بيانات تعريفية للمنشأة، الحالة العملية، النشاط االقتصادي الرئيسي، ملكية المنشأة، التنظيم االقتصادي،)

 (.(بأجر، بدون أجر)التأسيس، عدد العاملين في المنشأة 
 

 .نتيجة التقريب% 011مجموع بعض النسب المئوية قد ال يساوي  .1

 

 : تم استخدام رموز خاصة في التقرير، حيث ندرج داللة هذه الرموز كالتالي .4

 ال يوجد( -)
 ينطبقال ( .)
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 قائمة المحتويات

 
 الصفحة الموضوع

  المقدمة    
 07 الرئيسية النتائج :الفصل األول   

   
 22 وجودة البيانات المنهجية :الفصل الثاني

 2102اهداف تعداد المنشآت   0.2 
 

 

11 

 المنشآت تعدادخصائص   2.2 

 
11 

 14 مراحل تنفيذ التعداد  1.2 

 13 استمارة التعداد  4.2 

 13 العمليات الميدانية  3.2 

 19 معالجة البيانات  9.2 

 19 خطة النشر  7.2 

 17 جودة البيانات  0.2 

 62 المفاهيم والمصطلحات :الفصل الثالث   

 الجداول    
 

61 
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 الجداولقائمة 

 
 الصفحة الجدول

 67 2102، ةليعمالوالحالة  ةفظحالما ت في فلسطين حسبشآمنالد عد :0جدول       
 01 2102 ،والملكية افظةمحلا في فلسطين حسب ةعاملالت شآمنالد عد :2جدول    

ومية في فلسطين حكالت كاشر الو  يهلألا اعقطالو  في القطاع الخاص ةعاملالت شآمنالد عد :2جدول    
 2102 ،والكيان القانوني افظةمحلا حسب

00 

ومية في فلسطين حكالت كاشر الو  يهلألا اعقطالو  في القطاع الخاص ةعاملالت شآمنالد عد :6جدول    
 2102 ،والتنظيم االقتصادي افظةمحلا حسب

 

02 

 02   2102 ،والمحافظةفي فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي  ةلعامال آتشمنالد عد :0جدول    

فلسطين في القطاع الخاص والقطاع األهلي عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في  :4جدول    
 2102والشركات الحكومية حسب المحافظة، 

00 

عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين  :1جدول    
 2102حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، 

04 

العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في الضفة عدد المنشآت  :8جدول    
 2102الغربية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، 

01 

عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في قطاع غزة  :7جدول    
 2102وفئات حجم العمالة، حسب النشاط االقتصادي الرئيسي 

08 

عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين  :01جدول    
 2102وفئات حجم العمالة، ( الحد الرابع)حسب النشاط االقتصادي الرئيسي 

07 

والشركات الحكومية في الضفة عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي  :00جدول    
 2102وفئات حجم العمالة، ( الحد الرابع)الغربية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي 

10 

عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في قطاع غزة  :02جدول    
 2102العمالة، وفئات حجم ( الحد الرابع)حسب النشاط االقتصادي الرئيسي 

82 

عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في  :02جدول    
 2102فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمنطقة، 

70 

الحكومية في عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات  :06جدول    
 2102والمنطقة، ( الحد الرابع)فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي 

74 

عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في  :00جدول    
 2102، 2117فلسطين حسب تعدادات 

002 
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 الصفحة الجدول
في محافظة  حكوميةلا تكار لشاو  يهلألا اعقطالو  الخاصعاملة في القطاع الت شآمنالد عد :04جدول    

 2102، شاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالةالن حسب جنين
002 

ومية في محافظة حكالت كاشر الو  يهلألا اعقطالو  عاملة في القطاع الخاصالت شآمنالد عد :01جدول    
 2102العمالة، دي الرئيسي وفئات حجم صاقتالا اطنشالحسب  طوباس

008 

ومية في محافظة حكالت كاشر الو  يهلألا اعقطالو  القطاع الخاص ة فيالعاملشآت منالد عد :08جدول    
 2102 ،رئيسي وفئات حجم العمالةلا تصاديقالحسب النشاط ا طولكرم

022 

ظة محاففي ومية حكالت كاشر الو  يهلألا اعقطالو  الخاصع طالقا فية ملعاالت شآمنالد عد :07جدول    
 2102 الة،حجم العمحسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات  نابلس

028 

 محافظة في وميةحكالت كاشر الو  يهلألا اعطلقوا خاصلا عاملة في القطاعالت شآمنالد عد :21جدول    
 2102، ةالحسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العم قلقيلية

022 

حكومية في محافظة ت الاكشر الو  هليألا اعقطالو  عاملة في القطاع الخاصالت شآمنالد عد :20جدول    
 2102النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة،  حسب سلفيت

028 

ومية في محافظة حكالت ي والشركالهألا عاقطالو  عاملة في القطاع الخاصالت شآمنالد عد :22جدول    
 2102، حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة رام اهلل والبيرة

062 

في محافظة  ةيمو حكال اتكشر الو  يهلألا اعقطالو  عاملة في القطاع الخاصالت شآمنالد عد :22جدول    
 2102 ،تصادي الرئيسي وفئات حجم العمالةحسب النشاط االق أريحا واألغوار

068 

ومية في محافظة حكالت كاشر الو  يهلألا اعقطالو  في القطاع الخاص عاملةالت شآمنالد عد :26جدول    
 2102 فئات حجم العمالة،سي و لرئيدي اتصاشاط االقحسب الن القدس

002 

في محافظة  ةوميحكالت كاشر الو  يهلألا اعقطالو  عاملة في القطاع الخاصالت شآمنالد عد :20جدول    
 2102وفئات حجم العمالة، القتصادي الرئيسي ا اطنشال حسب بيت لحم

008 

ومية في محافظة حكالت كاشر الو  يهلألا اعطقالو  خاصع القطالة في العامالت شآمنالد عد :24جدول    
 2102، عمالةلا ت حجمائفحسب النشاط االقتصادي الرئيسي و  الخليل

042 

 فظةفي محا وميةحكالت كاشر الو  يهلألا اعقطالو  املة في القطاع الخاصعلا تآشنملا ددع :21جدول    
 2102 ،ةحسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمال ةغز شمال 

048 

ومية في محافظة حكالت كاشر لواي هلاألع اقطالو  عاملة في القطاع الخاصالت شآمنالد عد :28جدول    
 2102 ،ةالعمالم حجت ئاحسب النشاط االقتصادي الرئيسي وف غزة

012 

في محافظة ة وميحكلت ااشركالو  يهلألا اعقطالو  عاملة في القطاع الخاصالت شآمنالد عد :27جدول    
 2102 االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، نشاطال حسب دير البلح

018 
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 الصفحة الجدول
ومية في محافظة حكالت كاشر الو  يهلألا اعقطلاو  صخاالع طالقعاملة في االت شآمنالد عد :21جدول    

 2102 حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، خانيونس
082 

محافظة  عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في :20جدول     
 2102رفح حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، 

 

088 

والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في عدد المنشآت العاملة  :22جدول    
 2102التجمع،  فلسطين حسب

072 
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 المقدمة
 

متطلب أساسي لعمليات التخطيط االقتصادي، كما هو أركان عملية البناء الوطني، و  هو أحد أهم لمنشآت لالتعداد العام 
بما  ،ويتم تنفيذ التعداد عادة كل خمس سنوات وبصورة دورية.  السيادة الوطنية على األرضممارسة يمثل شكاًل من أشكال 

 التغيرات السريعة في أعداد المنشآت االقتصادية من حيث ظهور منشآت جديدة أو اغالق منشآت أخرى باإلضافة يواكب
 .الى التغيرات التي تطرأ على بيانات المنشآت القائمة

 

دراكا ألهمية جسر الهوة القائمة بين متطلبات المجتمع المدني من البيانات و  قـام ، فلسـطينوبين الواقع القائم في  االقتصاديةا 
حصـائي بعـد  2102عـام  المنشـآت الخـامسبتنفيـذ تعـداد المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني الجهاز  كاسـتحقاق قـانوني وتنمـوي وا 

ألعضاء الفريق الوطني، والدعم المتواصـل الـذي قدمتـه القيـادة  المتميزةبفضل الجهود  ، وذلك2117عام  الرابعتنفيذ التعداد 
 .الفلسطينية

 

والحديثــة حــول مــن البيانــات ذات الجــودة العاليــة إنجــاز منظومــة إلــى أساســية بصــورة  2102للمنشــآت يهــدف التعــداد العــام 
، الستخدامها ألغراض التخطـيط واتخـاذ القـرارات التـي تسـاهم فـي تحقيـق التنميـة خصائص المنشآت االقتصادية في فلسطين

حصر كافة المنشآت االقتصـادية العاملـة فـي فلسـطين، عـدا وذلك من خالل  ،المتوازنة والشاملة في كافة القطاعات التنموية
تـوفير إطـار محـدث للمنشـآت االقتصـادية و  ،(الحيـازات الزراعيـة)ة الزراعة النباتيـة والحيوانيـة تلك المنشآت العاملة في أنشط

 .نشطة االقتصادية وعدد العاملين وغيرهابيانات حول األو 
 

وسعيًا من الجهاز لتوفير نتائج التعداد في أسرع وقت ممكن للمستخدمين، بذل الفريق العامل على التعداد كل جهد ممكن 
الذي يتضمن و  لنتائج النهائية للتعدادلتقرير هذا الو ، فلسطينفي  2102في اصدار تقرير النتائج األولية لتعداد المنشآت 

 .واآللية المتبعة في تنفيذهللتعداد ونبذة تعريفية الخصائص االقتصادية للمنشآت  حولالنهائية نتائج البرز أملخصًا عن 
 

جراءات جودة  ،2102لتعداد المنشآت  النهائيةيعرض الفصل األول النتائج  ويعرض الفصل الثاني المنهجية العلمية وا 
البيانات التي تم اتباعها في تخطيط وتنفيذ التعداد بما في ذلك استمارة التعداد ومجتمع الدراسة، كما يشمل هذا الفصل 

، بينما يعرض الفصل توثيقا للعمليات الميدانية باإلضافة الى مرحلة تدريب فريق العمل الميداني وجمع البيانات ومعالجتها
 .  الثالث المفاهيم والمصطلحات العلمية التي تم اعتمادها في التعداد

 

آملين ان تسهم بيانات التعداد في توفير البيانات الالزمة للمخططين وصناع القرار اضافة الى الباحثين والدارسين، من 
 .الالزمة لبناء الوطناجل القيام بمهامهم في مجال رسم السياسات واتخاذ القرارات 

  
 لتوفيق،،،اواهلل ولي 
 

 عال عوض 2102، نيسان 
 رئيـس الجهـاز
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 األولالفصل 
 

 ةييسلرئا جئنتاال
 

 2112مقارنة مع تعداد  2102مقدار الزيادة في عدد المنشآت لعام % 19
 151,066بلـ   2102تشير النتائج النهائية للتعداد أن عدد المنشآت الكلي التي تم حصرها في فلسطين خالل تعداد عام 

منشــأة فــي قطــاع غــزة، وقــد بلغــت نســبة الزيــادة فــي عــدد  48,722و ،منشــأة فــي الضــفة الغربيــة 102,344 منهــامنشــأة، 
المنشــآت التــي تــم  مقارنــة مــع، 2102فــي عــام  منشــأة 145,476والبــال  عــددها % 1..0بمقــدار  1المنشــآت فــي فلســطين

فقـــد بلغـــت نســـبة الزيـــادة  2112، ومقارنـــة مـــع تعـــداد 2منشـــأة 122,241والتـــي بلغـــت  2112حصـــرها خـــالل تعـــداد عـــام 
 . ² منشأة 111,272والتي بلغت  2112عن المنشآت التي تم حصرها خالل تعداد عام % 71.2

 
 (باأللف)حسب السنة  ¹عدد المنشآت في فلسطين

 
 

 من المنشآت في فلسطين هي منشآت عاملة% 74
  4,789عاملة، و أةنشم 144,969تتوزع المنشآت التي تم حصرها خالل التعداد في فلسطين حسب الحالة العملية بواقع  
منشأة،  98,391الضفة الغربية ي ف كما بل  عدد المنشآت العاملة.  تحت التجهيز منشآت 1,308متوقفة، و أةنشم
منشأة متوقفة،  1,742منشأة عاملة، و 46,578وفي قطاع غزة .  تحت التجهيز منشآت 906منشأة متوقفة، و 3,047و
 .منشأة تحت التجهيز  402و
  

 
 
 
 

                                                           
 .0.92ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات  1
 (.الزراعة وتربية الماشية والحيوانات األخرى)عاملة في األنشطة االقتصادية الزراعية المنشآت الالمنشآت ال تشمل  2
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 2102النسبي للمنشآت في فلسطين حسب الحالة العملية،  التوزيع

 
 

 في الضفة الغربيةالعاملة ثلثي المنشآت 
منشأة والثلث منها في قطاع  98,391ت في الضفة الغربية تركز أن ثلثي المنشآت العاملة في فلسطين تشير بيانات التعداد 

مثلت في فقد التوزيع الجغرافي للمنشآت العاملة على مستوى المحافظة في الضفة الغربية منشأة، أما  46,578غزة 
بنسبة  في المرتبة الثانيةس بلنامن إجمالي المنشآت العاملة في الضفة الغربية، تليها محافظة % 20.1محافظة الخليل 

أريحا  على التوالي، وقد شكلت محافظة% 02.1و% 04.1محافظة جنين  ، ثمرام اهلل والبيرة ةظفاح، تليها م09.0%
على % 0.7و% 0.3 ةطوباس أدنى المحافظات في عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية بنسب محافظةواألغوار و 

 .التوالي
 

من مجموع المنشآت العاملة % 41.4للمنشآت العاملة في محافظة غزة بنسبة   قطاع غزة تشير نتائج التعداد تركز يف امأ
وأدناها في محافظتي رفح ودير البلح  ،%00.3لت س حيث مثفي قطاع غزة، تليها في المرتبة الثانية محافظة خانيون

 .على التوالي% 01.2و % 00.0فشكلت 
 

 (باأللف) 2102، عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب المحافظة
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 من المنشآت االقتصادية العاملة تابعة للقطاع الخاص% 81.9
كال من )منشأة  131,618أن المنشآت العاملة في القطاع الخاص في فلسطين  2102بينت نتائج التعداد العام للمنشآت 

من مجموع عدد المنشآت االقتصادية العاملة في % 1.9.تشكل ما نسبته ( القطاع الخاص الوطني، والخاص األجنبي
منشآت عاملة تمثل  %2.6، ومنشأة 6,794منشآت عاملة وملكيتها للحكومة المركزية والبال  عددها % 72.فلسطين، و

، بينما بلغت نسبة المنشآت العاملة في وكالة %..1في القطاع األهلي، في حين بلغت المنشآت التابعة للسلطات المحلية 
هي شركات حكومية وطنية وأجنبية % 0.2، وباقي المنشآت العاملة تشكل ما نسبته %1.0الغوث والهيئات الدولية 

 .المنشأة غير مبين ملكية% 1.7وحكومة أجنبية، و
 

 2102التوزيع النسبي للمنشآت العاملة في فلسطين حسب الملكية، 

 
 .تشمل شركات حكومية وطنية وأجنبية وحكومة أجنبية: أخرى*       

 
 %0050احتلت محافظة غزة المرتبة األولى من حيث عدد العاملين بنسبة 

منشآت القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات  في أن عدد العاملين 2102أظهرت النتائج النهائية لتعداد المنشآت 
من إجمالي العاملين في % 90.1بنسبة  في الضفة الغربية 2925920 منهم ،في فلسطين عامل 104,770الحكومية 
ويشكلون  عامل 299,804الذكور  3العاملينوقد بل  عدد %.  10.7في قطاع غزة بنسبة  عامل 020,231و ،فلسطين

 يف يهلاأل اعقطالو  اص والشركات الحكوميةلخا اعطقلا يف ةملعاالشآت االقتصادية في المن العاملين يمن إجمال% 00.2
في المنشآت االقتصادية العاملة في  العاملينكما ارتفع عدد   %.00.0 إناث بنسبة 1عامالت 66,039مقابل  ،فلسطين

 عامل 365,843إلى  2117عام  عامل 282,393من  1ت الحكومية في فلسطيناوالشرك اع األهليالقطاع الخاص والقط
زيادة مقدارها  العاملينفقد حققت أعداد   2114، وعند المقارنة مع تعداد %22.9، وبنسبة زيادة مقدارها 2102عام 
42.0%.   

 
حيث بل  عدد العاملين، من حيث التوزيع الجغرافي لعدد المرتبة األولى قد احتلت كما بينت نتائج التعداد أن محافظة غزة 

 34,134من مجموع العاملين في فلسطين، تليها محافظة رام اهلل والبيرة % 03.0بنسبة  عامالً  30,270العاملين بها 

                                                           
 .0.92ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات  3
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، في حين احتلت محافظة طوباس المرتبة األخيرة من حيث عدد العاملين فبل  عدد العاملين بها %04.1بنسبة  عامالً 
 .ي العاملين في المنشآت العاملة في فلسطينمن اجمال% 1.0بنسبة  1,012

 
في فلسطين حسب فئات حجم العمالة  الحكومية في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركاتالعاملة  المنشآتولدى توزيع 
عدد  يتراوحالعاملة المنشآت من % 7.9و، عاملين 3أقل من من المنشآت هي منشآت صغيرة يعمل بها % 02 ،يالحظ أن
 21 بها يعمل المنشآتمن % 0.0، بينما عامالً  02-01 يعمل بها المنشآتمن  %2.1، وعاملين 2-3 بها العاملين
 .أو أكثر عامالً 

 
 حسب فئات حجم  فلسطين لمنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية فيل التوزيع النسبي

  2102، العمالة

 

  
صالح المركبات هو نشاط لحوالي نصف المنشآت العاملة في فلسطيننشاط تجارة   .الجملة والتجزئة وا 

عند توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي، أظهرت النتائج أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة 
صالح المركبات احتل المرتبة األولى، حيث بل  عدد المنشآت في هذا النش منشأة وهي تشكل ما نسبته  74,079اط وا 

منشأة وبما  025.02من إجمالي عدد المنشآت، فيما جاء نشاط الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بواقع % 00.0
، وتلتها خدمات %11.1وتمثل منشأة  16,156األخرى فقد بل   الخدمات، أما عدد المنشآت في أنشطة %02.2نسبته 

، في حين بل  عدد المنشآت العاملة في أنشطة صحة االنسان والعمل %4.8منشأة  6,896اإلقامة والطعام بواقع 
، أما بقية %..7منشأة بنسبة  5,649، وتلتها المنشآت العاملة في التعليم بواقع %2.1منشأة  5,793االجتماعي 
 .االقتصادية األنشطة باقيفقد توزعت على % 02.2المنشآت 

 
 
 
 
 
 

 عاملين 1-4
%89.0 

 عاملين 9 - 5
%7.6 

 عامل 19 - 10
%2.3 

 عامل 49 - 20
%0.9 

 عامل أو أكثر 50
%0.2 
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 2102، أنشطة اقتصادية والمنطقة خمسأعلى ت العاملة في فلسطين حسب آلمنشا نسبة

 
 

 هي منشآت فردية  4من المنشآت العاملة في فلسطين% 8056
ان القانوني كيحسب ال 4في فلسطينطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية قلا يف العاملة المنشآتع زيتو د عن
مثلت ما نسبته ( المحاصة)كات الواقع ر نما شي، ب%03.4شكلت ( أي يملكها شخص واحد)ن أن المنشآت الفردية ييتب

، أما الشركات %2.9من إجمالي عدد المنشآت العاملة، في حين مثلت الهيئات والجمعيات الخيرية ما نسبته % 9.4
على التوالي، أما % 2.1، %2.0شكلت نسب متقاربة بواقع ، والشركات المساهمة الخصوصية (التضامن) العادية العامة 
  .فقد توزعت على باقي الكيانات القانونية% 0.2النسبة المتبقية 

 
               حسب   6النسبي للمنشات العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع األهلي في فلسطين التوزيع

 2102الكيان القانوني، 

 
 

                                                           
 .0.92إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته البيانات  4
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 أغلبية المنشآت العاملة في فلسطين تمثل منشآت المفردة في تنظيمها االقتصادي 
مـن  %21.2الجـزء األكبـر  لتشـك( لهـا فـروع وليسـت فرعـًا لمركـز رئيسـي سيلـ منشـآت)أظهرت النتـائج أن المنشـآت المفـردة 

حين مثلت المراكز الرئيسية ما  يفلسطين، ف طاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية فيقلاالمنشآت العاملة في 
ـــل (ز رئيســـية ال تشـــمل حســـابات الفـــروعكـــمرا% 1.9الفـــروع،  تحســـابا لتشـــم ز رئيســـيةكـــمرا% 0.9% )2.2نســـبته  ، مقاب

مســــك حســــابات مســــتقلة عــــن المركــــز تال % 1.0حســــابات مســــتقلة عــــن المركــــز الرئيســــي،  كتمســــ% 0.1)وع ر للفــــ% 4.0
 .وحدة نشاط مساند% 2.8، و(الرئيسي

 

 ي فلسطين حسب التنظيم فلي هت العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية والقطاع األالنسبي للمنشآ التوزيع
 2102االقتصادي، 

 
 

 منشأة مغلقة في فلسطين 094,81
منشــأة مغلقــة موزعــة إلــى  18,465أظهــرت النتــائج النهائيــة لتعــداد المنشــآت أن عــدد المنشــآت المغلقــة نهائيــًا فــي فلســطين 

 .منشأة مغلقة في قطاع غزة 25207منشأة مغلقة في الضفة الغربية و 005202
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عدد المنشآت في فلسطین حسب المحافظة، 2012
Number of Establishments in Palestine by Governorate, 2012



PCBS : ،النتائج النهائية  -2102تعداد المنشآت 
 

29 

 

  



جنین
طوباس

طولكرم

قلقیلیة

سلفیت
نابلس

رام هللا والبیرة

أريحا
واألغوار 

J2 القدس

بیت لحم

الخلیل

سط
متو

ر ال
لبح

ا

یت
الم

حر 
الب

األردن

Me
dite

rra
nea

n S
ea

De
ad

 Se
a

Jenin

Jordan

Tubas

Nablus

Tulkarm

Qalqiliya

Salfit

Ramallah & Al Bireh

Jerusalem J2

Bethlehem

Hebron

Jericho &
Al Aghwar

مصر
Egypt

رفح
Rafah

Khan Younis
خانیونس

دير البلح
Dier Al Ballah

Gaza
غزة

شمال غزة
North Gaza

J1 القدس
Jerusalem J1

المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 2013
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013/ 0 9.5 19 28.54.75

Kilometers

27

عدد العاملین في المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األھلي والشركات الحكومیة
 في فلسطین حسب الجنس والمحافظة، 2012

Number of Persons Engaged in Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental
Organization Sector and Government Companies in Palestine by Sex and Governorate, 2012 
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المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 2013
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013/ 0 10 20 305
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Accomodation and foodأنشطة خدمات اإلقامة والطعام
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29

عدد المنشآت العاملة في فلسطین حسب أعلى خمس أنشطة اقتصادية والمحافظة، 2012
Number of Operating Establishments in Palestine by the Highiest Five Economic Activities and

Governorate, 2012 

تجارة الجملة والمفرد (التجزئة) وإصالح
المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

Wholesale and retail trade, repair
of motor vehicles and

Manufacturingالصناعات التحويلیة

انشطة صحة االنسان
والعمل االجتماعي

Human health and social
work activities

Other service activitiesانشطة الخدمات األخرى

5,500
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المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 2013
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013/ 0 9.5 19 28.54.75
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.Data of Jerusalem J1 Localities was Presented as one Locality ** تم تمثیل بیانات تجمعات القدس J1 كتجمع واحد.

عدد المنشآت العاملة في فلسطین حسب التجمع*، 2012
Number of  Operating Establishments in Palestine by Locality*, 2012
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 الفصل الثاني
 

 المنهجية وجودة البيانات
 

 2102أهداف تعداد المنشآت  052
، عــدا تلــك المنشــآت 2102عــام  فلســطينإلــى حصــر كافــة المنشــآت االقتصــادية العاملــة فــي   2102تعــداد المنشــات يهــدف 

الحصـول علـى اطـار عـام محـدث وجديـد للمنشـآت االقتصـادية، وذلـك مـن خـالل العاملة في أنشـطة الزراعـة النباتيـة، بهـدف 
ا الجغرافــي وتوزيعهــا حســب تــوفير بيانــات شــاملة وحديثــة حــول خصــائص المنشــآت فــي فلســطين مــن حيــث عــددها وتوزيعهــ

   :ويمكن تلخيص أهم أهداف التعداد العام للمنشآت بالتعرف على ما يلي. األنشطة االقتصادية وفق التوصيات الدولية
 .المنشآت حسب األنشطة االقتصادية المختلفة توزيع .1
 .المنشآت حسب المحافظات الفلسطينية توزيع .2
 .االقتصادية وتوزيعها حسب الجنسحجم العمالة في مختلف األنشطة  .3
 .وحالتها العملية وكيانها القانوني وملكيتها االقتصاديالمنشآت من حيث تنظيمها  توزيع .4
 .س المال المستثمر في المنشآتأقيمة ر  .5

 .توزيع المنشآت من حيث التسجيل لدى الجهات الرسمية .6

 .معدل النمو في عدد المنشآت االقتصادية .7
 

ضـافة ألهميـة البيا الفلسـطيني، فــتن تحـديث سـجل المنشـآت فــي  االقتصـادنـات التـي يوفرهــا التعـداد بمـا يعكـس واقــع هيكليـة وا 
سـنويًا  ينفـذها الجهـازالتـي  االقتصاديةأن هذا السجل يشكل إطار المعاينة لسلسلة المسوح اإلحصائية  باعتبارغاية األهمية 

 .، وهو ما ينعكس على دقة البيانات اإلحصائية التي توفرها هذه المسوح0224والتي باشر بها بدءًا من العام 
 

 المنشآت خصائص تعداد 252

 

 شمولية التعداد .0
منظمات ، سواءًا تلك التابعة للحكومة أو الفلسطينكافة المنشآت االقتصادية في  2102يشمل التعداد العام للمنشآت لعام 

الدولية والمؤسسات غير الهادفة للربح، والمنشآت التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا في األسواق أو في المصانع والشركات، أو 
تلك التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا في المنازل وتتوفر لديها شروط تعريف المنشأة، باستثناء تلك المنشآت العاملة في أنشطة 

ألسماك، ويغطي التعداد من أنشطة الزراعة فقط منشآت التربية الحيوانية وتربية وصيد األسماك الزراعة والحراجة وصيد ا
المنشآت العاملة في األنشطة االقتصادية المصنفة وفق  شملن التعداد تبق عليها تعريف المنشأة، وعليه فوالتي ينط

 (.ISIC-4)التصنيف الصناعي الدولي لألنشطة االقتصادية 
 
 الزمنياإلسناد . 2

أما بخصوص بيانات عدد العاملين، .  هو اليوم الذي يقوم فيه العداد بزيارة المنشأة( عدا العمالة)اإلسناد الزمني للبيانات 
السؤال عن المنشأة  وتم 2102/.03/1، وبدأ العمل في حصر المنشآت يوم 70/19/2102فتن اإلسناد الزمني هو يوم 
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، أما عن عدد العاملين فهو ثابت عن يوم (أي يوم المقابلة)الل فترة الحصر بشكل عام عن وضعها في ذلك اليوم خ
70/19/2102. 
 
 فترة العد. 2

 .24/01/2102ولغاية  1/2/2102تم جمع البيانات عن خصائص المنشآت خالل فترة العد من صباح 
 
 الوحدة االحصائية .6

 مؤسسة أو جـزء منهـاوهي  (Establishment)المنشأة الوحدة اإلحصائية التي تم جمع البيانات حولها في هذا التعداد هي 
يحقـق هـذا النشـاط الرئيسـي  حيـث( غيـر مسـاعد)بنشـاط إنتـاجي رئيسـي واحـد بشـكل أساسـي  تخصـصتو  تقع في مكان واحـد

وتتوفر عنها بيانات بمـا يسـمح ( مع احتمالية اإلنتاج من أنشطة ثانوية) ،  مصنفة ضمن نفس النشاطغالبية القيمة المضافة
وعليـه . العمال، والمصـاريف، واإلنتـاج واإليـرادات، واألصـول الثابتـة: أي توفر بيانات عن كل من بحساب فائض التشغيل، 

 : اآلتيةوحتى تكون المنشأة وحدة عد معتمدة يجب توفر الشروط األساسية 
 .للسوقأي أن تقدم المنشأة خدمة أو سلعة  ،قتصاديمزاولة نشاط ا .0
 .االقتصادي  النشاط فيهوجود مكان ثابت يمارس  .2
 .وجود حائز للمنشاة سواء كان فردا أو شخصية اعتبارية .1
 .واحدة للمنشاة إدارةوجود  .4

 

 مراحل تنفيذ التعداد 252
  :وتنفيذ كافة االنشطة المتعلقة بالتعداد وهيمن خالل عدة مراحل تم فيها تحضير  2102تم تنفيذ تعداد المنشآت 

خالل هذه المرحلة اصدار القرارات الرسمية تم  ،71/19/2102-12/10/2100وتمتد من : المرحلة التحضيرية .1
الخاصة بالتعداد وتشكيل الهياكل التنظيمية واللجان الالزمة للتعداد كما تم التشاور مع كافة المعنيين ومستخدمي 

ديد االولويات والوصول الى اجماع وطني حول محتويات التعداد، كما تم في هذه المرحلة تنفيذ التعداد البيانات لتح
ات حيث تم اختبار خطة تنفيذ التعداد وتصميم االستمار  ،71/9/2102ولغاية  09/2/2102في الفترة  التجريبي
ويمثل التعداد التجريبي صورة مصغرة .  نتائجصة بالتدقيق والترميز وادخال البيانات واعداد الوالخطط الخاواألدلة 

اعداد االستمارات واألدلة الخاصة بالتدقيق والترميز بصورتها النهائية، كما يتم للتعداد الشامل حيث من خالله يتم 
 .عداد العاملين واالحتياجات المادية االخرى وآليات معالجة البيانات وغيرها من امورأتقدير 

 
تم خاللها تحديث الخرائط بالمباني  22/01/2102ولغاية  2102/./7تم تنفيذها خالل الفترة  :المرحلة الميدانية .2

 .وعد المنشآت االقتصادية 2112الجديدة بعد العام 
 

تم في هذه حيث  2/2/2107حتى  واستمرت 20/01/2102 في بدأت هذه المرحلة :مرحلة تجهيز ونشر البيانات .3
الميدان باإلضافة لعمليات التدقيق والترميز واالدخال وتبويب ونشر النتائج األولية المرحلة استالم السجالت من 

 .والنهائية
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 استمارة التعداد 6.2
 :ماللمنشآت من قسمين هم عاالد ادعتلا ةر امتسا تونتك
نطقة م مالسكاني، رقمع تجلا، ظةفاحملا: هي، آتنشلما ولح مةعاات نايب شملت يتلاو ريفية تعالت نايالبا  :ولاأل م قسال
الحائز  إسم ،ةللمنشأ ير اجتلا مسالا المنشأة في منطقة العد، الرقم المتسلسل للمنشأة، مقر  ،دعالمبنى في منطقة ال رقم د،علا

المبنى،  كأو مال سم المبنىارع واشالحي وال ماس شمليو  عقو ملا فصو المدير، رقم الهاتف، جنس الحائز أو  ،المديرأو 
 .ية للمنشأةوالحالة العمل

 
 ميظنتلة، اأشنملا ةيكلي، مسيئر لا قتصاديالا اطنشال :اآلتيةاالسئلة  لمتشو ط ة فقلماشآت العنملا نع تانايب  :م الثانيقسال
ة، الترخيص والتسجيل لدى الجهات ت محاسبيعداد سجالإ، العامليندد عس، يسأتلا ةن، سيونناقلا نايكلدي، ااصتقالا

 (.و مديرهاأس مال المنشأة، رقم هوية مالك المنشأة المرخص، القيمة الحالية لرأمشتغل الرسمية، رقم ال
 
 محافظة القدسمن  (J1)بمنطقة ستمارة الخاصة اإل

ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة ) J1نظرًا للوضع الخاص في محافظة القدس وخاصة منطقة 
 :فقد تم تصميم استمارة مختصرة لتعداد المنشآت تتضمن االسئلة اآلتية فقط( 0297بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

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

 
 الميدانية العمليات 0.2

 :عمليات متتابعة وهيعدة  2102شملت المرحلة الميدانية لتنفيذ تعداد المنشآت 
 

 يناعمل الميدالق ريف يبدر ت .0
 لمفاهيم وتعاريف التعداد بكل التفاصيل كاملشرح لكافة العاملين في الميدان، حيث تم من خالله  تدريبيبرنامج  تم تنفيذ

، والتدريب على آلية استيفاء االستمارة كما تضمن برنامج التدريب إجراء تمارين مكتبية وميدانية ،الفنية والعملية
  .والمسؤوليات ومهام طواقم العمل العاملة في الميدان باإلضافة إلى آليات اجراء المقابلة

 
 عد المنشآت .2

 العــدادينبأســلوب المقابلــة الشخصــية مــن خــالل  24/01/2102ولغايــة  1/2/2102تــم تنفيــذ هــذه العمليــة خــالل الفتــرة مــن 
وفـق آليـة واضـحة  مطق العـد المخصصـة لهـابالسـير فـي منـ حيـث زار العـدادون جميـع المنشـآت وذلـك الميـدان،العاملين في 

اسـتمارات فارغـة ليـتم سـجل المنشـآت الموجـود بحـوزة العـداد علـى وقـد شـمل  ،ومحددة تضمن عدم إسقاط أي مبنى أو منشـأة
 .استيفاء بيانات المنشآت عليها، حيث خصص لكل منطقة عد سجل او أكثر

 
 اعادة المقابلة  .2

عينة من مناطق العد متناسبة مع وقد تم سحب  ،تم تنفيذ إعادة المقابلة للمنشآت من قبل المشرفين في جميع المحافظات
منشأة لكل منطقة عد ضمن العينة  21قام كل مشرف باستيفاء استمارة إعادة المقابلة وقد شملت االستمارة  كماالحجم، 
 .أيام بعد انتهاء عملية عد المنشآت في المنطقة 1خالل 
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 استالم السجالت  .6
، 24/01/2102اء بدأت عملية استالم السجالت بعد انتهاء العدادين من انجاز منـاطق العـد الخاصـة بهـم والتـي انتهـت مسـ

 وتشـمل ينباسـتالم المطبوعـات التـي بحـوزة العـداد المشـرفونقام االستالم الميداني حيث : وتنقسم عملية االستالم إلى قسمين
قــام  كمــا ،والــدفتر التنظيمــي للعــداد والســجالت الفارغــة والملغــاةوالخريطــة وكشــوف المنشــآت والمبــاني  عــد المنشــآتســجالت 
 لمــدراء المحافظــاتهــذه المطبوعــات  ســلم المشــرفونوبعــد االنتهــاء ، الفحــص الفنــي لهــذه المطبوعــاتأيضــا بــتجراء  ونالمشــرف

خرائط ودفاتر تنظيمية، القسـم الثـاني مـن عمليـة التسـليم تتمثـل فـي التسـليم النهـائي للسـجالت الضـفة من  مباإلضافة لما لديه
   .ليم سجالت قطاع غزة في مكتب التعداد في مدينة غزةالغربية في المكتب الرئيسي إلدارة التعداد في رام اهلل، وتس

 
 إعداد النتائج األولية .0

عــداد النتــائج والمشــرفون قــام العــدادون  ،24/01/2102فــي  المنشــآتد ـة عـــبعـــد االنتهــاء مــن عمليــ بــتجراء مراجعــة مكتبيــة وا 
ومــن ثــم إرســالها لمكتــب التعــداد  ،فــي المحافظــاتتجميــع النتــائج األوليــة ومراجعتهــا مــن قبــل مــدراء التعــداد و األوليــة بالميــدان 

 .  الرئيسي في الجهاز
  

المنشآت حسب الحالـة العمليـة شملت عدد  والتي 2102تشرين أول وبعد استالم نماذج النتائج األولية من الميدان مع نهاية 
وذلـك عـن طريـق  ،مناطق العـدتم فحص شمولية هذه النماذج لجميع  ،على مستوى منطقة العد والعاملين فيها حسب الجنس

تفريـ  هـذه البيانـات علـى ، و للتأكد من عـدم إسـقاط أي منطقـة عـدوذلك  يمقارنة ما تم استالمه مع سجل مناطق العد الرئيس
المنشـآت هـذه الجـداول عـدد  تحيـث تضـمن ،المحافظـاتو  فلسـطينالحاسوب الستخراج جداول إحصـائية أوليـة علـى مسـتوى 

ناثا العاملينوعدد  حسب الحالة العملية  .ذكورا وا 
 

 معالجة البيانات 4.2
دخال وترميز مكتبي تدقيق من الميداني العمل تلت التي األنشطة جميع التعداد بيانات معالجة مرحلة شملت  ،آلي وتدقيق وا 
 شخصاً  97 توظيف وتم والمرمزين، المدققين بتدريب وذلك 4/00/2102 من اعتبارا العملية هذه بدأت الخطة وحسب

 .اإلشرافي الطاقم إلى باإلضافة
 فحص جرى وقد وجدولة ومتابعة آلي وتدقيق إدخال برامج من البيانات معالجة أنظمة وتطوير تصميم من االنتهاء تم وقد
 .المنشآت حصر استمارات بيانات إلدخال الحاسوب استخدام وتم  .عملها صحة من للتأكد مرات عدة األنظمة هذه عمل
جراء البيانات معالجة على المتابعة الفني الفريق تولى  مع ومقارنتها ودقتها البيانات مصداقية على المختلفة الفحوصات وا 

عداد مختلفة، مصادر من المتوفرة البيانات ومع األولية النتائج  .فلسطين في للتعداد النهائية النتائج وتقرير الجداول وا 
 

 النشر خطة  7.2
 .والمحافظة الوطني المستوى على النتائج بنشر الخاص الرئيسي للتقرير الجدولة خطة إعداد من االنتهاء تم
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 جودة البيانات 8.2

  مقدمة 0.9.2 
هناك نوعان من األخطاء الممكن حدوثها وهـي األخطـاء اإلحصـائية واألخطـاء غيـر اإلحصـائية، واألخطـاء اإلحصـائية هـي 

فــي التعــدادات، وهــي ســهلة القيــاس ويمكــن تقــدير نســبة الخطــأ فيهــا  تحــدثفــي المســوح بالعينــة وال  تحــدثمــن األخطــاء التــي 
بسهوله كونه ناتج عن أخطـاء فـي المعاينـة، وأمـا األخطـاء غيـر اإلحصـائية فهـي ممكنـة الحـدوث فـي أي مرحلـة مـن مراحـل 

إلــى وضــع نظــام لضــبط جــودة ونوعيــة  2102 المنشــآتتعــداد عنــد تنفيــذ تنفيــذ التعــدادات والمســوح، لــذا فقــد  دعــت الحاجــة 
البيانات لتحقيق أعلى مستوى من التغطية ودقة البيانات، فهنـاك عـدد كبيـر مـن مراحـل العمـل فـي التخطـيط للتعـداد وتنفيـذه، 

طقـة يستخدم خاللها عددا كبيرا من األشخاص للعمل لفترة زمنية قصيرة، وقد تتفاوت نوعية العمل من شخص آلخر ومـن من
ألخـــرى ومـــن وقـــت آلخـــر، وتـــذهب جهـــود التعـــداد ســـدى إذا كانـــت البيانـــات ذات نوعيـــة رديئـــة، ويصـــبح اســـتخدام البيانـــات 

 .ألغراض التخطيط واتخاذ القرارات والبحث العلمي من قبل كافة المستفيدين مشكوكًا فيه
 

ى اكبـر حـد ممكـن والكشـف عنهـا فـي حـال الهدف األساسـي لبرنـامج ضـبط الجـودة هـو منـع أو التقليـل مـن وقـوع األخطـاء إلـ
وقوعها حتى يتسنى اتخاذ التـدابير المناسـبة لتصـحيحها، ومـن دون اسـتخدام برنـامج كهـذا قـد تتضـمن بيانـات التعـداد أخطـاء 

 .  كثيرة وقد ال تكون صالحة لالستخدام
 

ــة التحضــيرية ولتحقيــق الفعاليــة المطلوبــة، تــم وضــع نظــام حــازم لضــبط النوعيــة فــي كافــة مراحــل  الت عــداد، بــدء مــن المرحل
ولضــبط .  وانتهــاء بمرحلــة معالجــة البيانــات والنشــر، وذلــك لضــمان الحصــول علــى بيانــات تكــون علــى قــدر كبيــر مــن الدقــة

النوعيــة فــي مرحلــة التخطــيط أهميــة حاســمة لمــا لهــا مــن صــلة وثيقــة بكــل المراحــل الالحقــة، وبالتــالي تــم إعطــاء كــل مرحلــة 
 . الكفيلة بضمان تحقيق الجودة والموثوقية العالية لبيانات التعداد الوقت واإلجراءات

 
 آلية الضبط في المرحلة التحضيرية 2.9.2

روعــي فــي المرحلــة التحضــيرية وضــع التعــاريف والتعليمــات بشــكل بســيط، بحيــث تــتالءم مــع التوصــيات الدوليــة واحتياجــات 
ل التعليمـــات بأمانـــة، وبالشـــكل الـــذي يضـــمن أن جميـــع الســـجالت المســـتفيدين وتصـــميم االســـتمارات بالقـــدر الـــذي يســـمح بنقـــ

واالستمارات قـد اسـتلمت وخزنـت، وبالشـكل الـذي يضـمن أن جميـع السـجالت واالسـتمارات قـد أدخلـت بياناتهـا إلـى الحاسـوب 
 .باإلضافة إلى إعداد وتحضير نماذج متابعة جودة العمل واإلنجاز وتصميم واختيار برامج اإلدخال مسبقاً 

 
التعـداد  جـودة بيانـاتوضـعت آليـة لفحـص  . منشـأة كـلعـد  لضـمانعـد  خرائط تفصيلية لكل منطقة تجهيز وتصويركما تم 
كما تم مراعاة طباعة السجالت واالستمارات بحيث تكون صالحة ألعمال جمع البيانات .  إعادة المقابلةمن خالل  والتطابق

دخالهــا وتخزينهــا، حيــث تــم وضــع ســجالت  .  فــي حقيبــة يســهل حفظهــا ومتابعــة األعمــال الجاريــة عليهــا تجمــعكــل المنشــآت وا 
ووضع سجالت المبـاني لكـل تجمـع فـي حقيبـة أو أكثـر مفهرسـة بحيـث يسـهل الرجـوع إليهـا وتـداولها وانتقالهـا مـن عمليـة إلـى 

 . أخرى
 

ارات والوسـائل واآلليـات والنمـاذج من تنفيذ التعـداد فحـص كافـة االسـتم أشهر 2وتم من خالل التعداد التجريبي الذي نفذ قبل 
عادة المقابلةوعمليات المراجعة الميدانية والمكتبية  وعمليات الطباعة لالستمارات واألدلة والنماذج في هذه المرحلة واختيار  وا 
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ة بـــرامج اإلدخـــال وبـــرامج اكتشـــاف األخطـــاء ومراجعـــة الكشـــوف وأدلـــة الترميـــز وعمليـــات الجدولـــة والنشـــر مســـبقًا فـــي المرحلـــ
التحضــيرية، وتــم حســاب التقــديرات مــن االحتياجــات البشــرية والماديــة والجــدول الزمنــي إلنجــاز المهــام والنشــاطات المطلوبــة 

 .مسبقا في هذه المرحلة
 

 آلية الضبط في المرحلة التنفيذية 2.9.2
 
 اختيار العاملين وتدريبهم .0

نظرا لضخامة هذا المشروع وتعدد مراحله وحجم العاملين فيه كان البد من وضع اآلليات التي تضمن جمع بيانـات موثوقـة، 
لكـل منطقـة عـد  لتقسـيم منـاطق وتقـدير عـدد المنشـآت  2112تعـداد السـكان والمسـاكن والمنشـآت حيث تم اسـتخدام الخـرائط 

مختلـــف النشـــاطات بحيـــث يـــتم اإلنجـــاز فـــي الوقـــت المحـــدد، مـــع مراعـــاة حســـب قـــدرة العـــاملين الميـــدانيين فـــي  ، وذلـــكالعـــد
 .المستويات اإلشرافية المختلفة

 
وعنــد اختيــار العــاملين روعــي اختيــار أحســن الكفــاءات وخاصــة الحاصــلين علــى مــؤهالت علميــة دبلــوم متوســط فــأعلى مــن  

كمــا روعــي عنــد اختيــار العــاملين الميــدانيين أن  ،م أعــداد كبيــرة فــي معظــم المحافظــاتالعــاطلين عــن العمــل الــذين تتــوفر مــنه
 .يكونوا من نفس التجمع لسهولة معرفة المنطقة وخط السير واالستدالل على جميع المباني والمنشآت

 
 والـذين قـاموا كما تم إعداد خطط وبرامج التدريب لجميـع العـاملين مسـبقا، حيـث تـم تـدريب مـدراء التعـداد فـي المحافظـات أوالً 

من األعداد المطلوبة كاحتياطي إضافي لمواجهة حـاالت تـرك % 71، وتم في كل مرحلة تدريب والعدادين لمشرفينبتدريب ا
 .العمل والفصل والحاالت الطارئة أو لمواجهة حاالت ضعف اإلنجاز

 
 جمع البيانات .2

عدادين بالمتوسط وأن يقوم كل عداد باستيفاء  0تم اعتماد توزيع العاملين بحيث يستطيع كل مشرف أن يدير ما معدله 
موحد ( امتحان)، وكانت أسس االختيار لجميع العاملين تعتمد على تقييم عدد من مناطق العد حسب تقدير عدد المنشآت

 الجهاز يمات، كما تم تعيين مدراء التعداد من مسئولي المواضيع فيحيث تم اختيار األفراد الحاصلين على أعلى التقي

والذين لهم خبرة كبيرة في األعمال اإلدارية والفنية، كما تم تعيين جزء من المشرفين من العاملين في الجهاز من الفنيين 
 .والعاملين الميدانيين في المسوح والتعداد التجريبي

 
، المـديرأو  مالـك المنشـأةتمـاد أسـلوب المقابلـة المباشـرة فقـط وضـرورة اسـتيفاء البيانـات مـن أما من ناحية أسلوب العد فـتم اع

 .المطلوبحتى يتم استيفاء البيانات من الشخص  المنشأةيتم معاودة زيارة مالك المنشأة أو المدير وعند عدم وجود 
 

، وللحصول ورقم المشتغل المرخص مثل رقم الهوية كما تم االعتماد على الوثائق الرسمية من ناحية جمع البيانات األساسية
وتم إعطاء تعليمات محددة لجميـع العـاملين ولكافـة المسـتويات بالمراجعـة الميدانيـة والمكتبيـة ألعمـالهم .  على بيانات موثوقة

مـــن  وأعمــال مرؤوســـيهم، وكيفيـــة المراجعـــة وآليـــة تصـــحيح األخطـــاء، حيـــث كـــان علـــى المشـــرف مـــثال أن يراجـــع بنفســـه جـــزء
مما أنجزه كل عداد وفحص الشمول والنوعية للبيانات وخاصـة فـي األيـام األولـى للعمـل، % 0االستمارات بحيث ال تقل عن 
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، باإلضـــافة إلـــى تنبيـــه هـــاواتســـاق بيانات المنشـــآتباإلضـــافة إلـــى األشـــراف اليـــومي المكتبـــي والميـــداني، والتحقـــق مـــن شـــمول 
 .ض منهمالعدادين إلى األخطاء التي وقع بها البع

 
ويقــوم المســؤول عــن العــاملين الميــدانيين بجمــع مرؤوســيه يوميــًا إلعطــاء التوجيهــات والتعليمــات الــواردة مــن غرفــة العمليــات 
لتصــحيح األخطــاء التــي حصــلت فــي اليــوم الســابق والتــي وقــع بهــا بعــض العــاملين لتالفيهــا، باإلضــافة إلــى قيــام المســؤولين 

تم استيفاؤه من قبل المرؤوسين، حيث تم فحص شمولية البيانات لجميـع وحـدات العـد وفحـص بالمراجعة المكتبية اليومية لما 
 .  اتساق البيانات في كل استمارة، وفحص مدى اإللتزام بالتعليمات

 
وتــم اســـتخدام العديـــد مـــن النمـــاذج المتعلقــة باإلنجـــاز والمتابعـــة ســـواء المتعلقـــة باإلنجــاز اليـــومي أو المتعلقـــة بالنتـــائج األوليـــة 
والمتعلقــة بــالمواد والوثــائق والســجالت والمســتلزمات المســتلمة أو المســلمة أو نمــاذج ضــبط الــدوام أو نمــاذج المتابعــة لشــمول 

 .المنشآت
 

تعمل علـى مـدار رام اهلل  مدينةلجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في الرئيسي لمقر اليات مركزية في تم تشكيل غرفة عمل
داريين وخدمات مساندالساعة  صـدار أيـة  ةتضم فنيين وا  وذلك لإلجابة على االستفسارات وتلبيـة الحاجـات مـن المسـتلزمات وا 

ـــى وجـــود مجموعـــة مـــن األعضـــاء  ـــة بشـــكل متواصـــل، باإلضـــافة إل ـــة، وقـــد عملـــت هـــذه الغرف تعليمـــات عامـــة بصـــورة مكتوب
 .لمساعدة مدير التعداد اتمحافظال بعضالمساعدين في 

 
مركزيًا في المحافظات والتـي تـم مـن خاللهـا تسـجيل اإلنجـاز اليـومي للعـاملين فـي كما تميز التعداد باستخدام قواعد بيانات ال

ممـا سـاعد إدارة التعـداد وغرفـة العمليـات المركزيـة .  الميدان وضبط عمليات المتابعة الفنية واإلدارية في جميع مراحل العمل
 .لالزمة في الوقت المناسبفي مقر الجهاز من ضبط ومتابعة العمل في شتى مراحله واتخاذ اإلجراءات ا

     مناطق عد في الضفة الغربية  012 منها عد منطقة 091 شملت إعادة المقابلة لعينة من مناطق العدكما تم تنفيذ 
، حيث تم واعادة المقابلة تطابق البيانات بين التعدادنسب جودة البيانات و بهدف فحص  ،منطقة عد في قطاع غزة 09و

هناك تطابق عالي مما حيث أظهرت الدراسة  ،ضمن العينة مناطق العد المختارة من منطقة لكل منشأة 21المقابلة لـ إعادة 
 .يعزز جودة البيانات

 
 حاالت الرفض .2

ـــل بعـــض  ـــرفض مـــن قب ـــات لمواجهـــة حـــاالت ال ـــد مـــن اآللي خاصـــة فـــي محافظـــة القـــدس  أصـــحاب المنشـــآتتـــم وضـــع العدي
والتجمعـــات المجـــاورة لهـــا والناتجـــة عـــن المضـــايقات اإلســـرائيلية ومـــن هـــذه اآلليـــات زيـــارات ميدانيـــة مـــن قبـــل أعضـــاء غرفـــة 

 .العمليات المركزية لمعالجة هذه الحاالت، مشاركة المسؤولين والجهات الرسمية المختلفة للحد من هذه الحاالت
 

 معالجة البيانات  آلية الضبط في مرحلة 9.2.,
تشــمل مرحلــة معالجــة البيانــات عمليــات التــدقيق والترميــز واإلدخــال ومراجعــة الكشــوف، وعمليــات المراجعــة والفحــص لجميــع 
العمليــات الســابقة تجميــع منــاطق العــد، حيــث تــم وضــع جميــع اآلليــات والتعليمــات بحيــث يــتم فحــص اتســاق البيانــات وترميــز 

المنشــــآت ع منــــاطق العــــد وجميــــع الســــجالت واالســــتمارات ومــــا تحتويهــــا مــــن بيانــــات عــــن الحقــــول والتأكــــد مــــن إدخــــال جميــــ
كمــا تــم وضــع اآلليــة لتــدقيق الســجالت واالســتمارات وانتقالهــا مــن عمليــة إلــى أخــرى بحيــث يــتم التأكــد مــن أن .  وخصائصــها
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الوثــائق مفهرســة ومصــنفة بحيــث جميـع العمليــات المطلوبــة لكــل اســتمارة تمـت بالشــكل الســليم، حيــث تــم إعــداد مخـزن لجميــع 
عداد اإلنجاز اليومي  .يسهل الرجوع إليها، وبحيث يكون مسؤول المستودع المراقب عن تدفق الحقائب والسجالت وا 

 
وتم إعداد األدلة الخاصة بالترميز مسبقًا وفحصها واألدلة الخاصة بالتعليمات آللية التدقيق والترميز وفحص اتساق البيانات 

وتم اختيار جميع العاملين في التدقيق والترميـز مـن أفضـل العـاملين الميـدانيين الـذين .  اف األخطاء وتصحيحهاوكيفية اكتش
كمـــا تـــم تنفيـــذ العمـــل والتـــدريب مركزيـــًا لتوحيـــد المفـــاهيم وعمليـــات فحـــص .  أصـــحاب المنشـــآتقـــاموا باســـتيفاء البيانـــات مـــن 

 كمـا تـم تـدقيق جميـع االسـتمارات وترميزهـا وفحـص اتسـاقها مكتبيـاً .  فظـاتالبيانات إلزالة الفوارق الميدانية في مختلـف المحا
ومراجعــة التــدقيق والترميــز مكتبيــًا لكــي يتســنى إزالــة الفــوارق الفرديــة بــين المــدققين واكتشــاف األخطــاء وتصــحيحها  وتعميمهــا 

 .بشكل يومي
 

قدمين لإلدخال واختيار أفضلهم بناء على نتائج أما فيما يتعلق بمرحلة إدخال البيانات فقد تم عقد امتحان لجميع المت
عادة إدخال  االمتحان، وقد تم تدريب المدخلين مركزيًا على آلية موحدة لإلدخال، وخالل األيام الثالث األولى تم مراجعة وا 

جراء التصحيحات المناسبة وتنبيه العاملين لتالفيها، واستبعاد المدخلين ذوي  جميع البيانات المدخلة لجميع المدخلين، وا 
كما تم .  أخطاء اإلدخال المرتفعة، وتم اختيار أفضل المدخلين بناء على نوعية البيانات المدخلة والسرعة في اإلنجاز

وضع اآلليات لضمان إدخال البيانات بالصورة الصحيحة، حيث تم في المرحلة األولى إعداد ملف مستقل وفريد من نوعه 
جمالي عدد السجالت  المنشآتبما فيها عدد ( لضمان الشمول)لبيانات التعريفية لكل منطقة عد على حده يحتوي ا وا 

وعند اإلدخال وضع فحص شامل للبيانات التعريفية والمدى الرقمي لكل .  المنشآتلضمان إدخال جميع السجالت وجميع 
وجميع األسئلة المرمزة مسبقا في ية والملك الحالة العمليةسؤال رئيسي بحيث ال يقبل الحاسب أي رقم خارج هذا المدى مثل 

أما باقي األسئلة فيجرى إعادة فحص شامل لمدى كل سؤال بعد عملية اإلدخال، واستخراج كشوف .  المنشآتاستمارة 
 .باألخطاء الناتجة عن عدم اتساق البيانات

 
 :اآلتيةوتم استخدام برامج معدة مسبقًا الستخراج الكشوف باألخطاء وفق اآللية 

، يتضمن جميع الفحوص سواء المنشآتتم إعداد دليل مطبوع باسم تعليمات المراجعة المكتبية واآللية الستمارة  .0
الفحوص التي تهدف إلى التأكد من شمولية اإلدخال أو فحوص لكشف األخطاء االتساقية أو فحوص الكشف عن 

 .قم مطبوع في الدليل ليسهل الرجوع إليهالحاالت النادرة والشاذة حيث تم مراجعتها،  ويوجد لكل خطأ اسم ور 
ورقمه المطبوع ( نوع الفحص)اسم الرسالة  المنشآتيتم استخراج كشف لكل منطقة عد يتضمن بيانات تعريفية لكل  .2

في الدليل، والذي يدل المدقق على اسم الرسالة ونوع الخطأ ومكانه وآلية التدقيق والمراجعة وآلية التصحيح، حيث 
 . وعلى عدة مراحل اتصو فحال العديد منيضم 

تسلم الكشوف إلى المراجعين الذين يقومون  بالرجوع إلى السجالت األصلية،  فتذا كان الخطأ سببه إدخال يعدل  .7
ذا كان الخطأ ميداني ينظر إلى األسئلة المرتبطة ويتم التعديل وفق الحالة مثال الحالة إذا كان  :على الكشف وا 

، وتتم المعالجة أواًل خالل التدقيق هناك إجابات على األسئلة األخرىيكون أن ال  يجب العملية للمنشأة مغلقة
اليدوي ثم يتم استخراج الكشوف اآللية بعد اإلدخال لمثل هذا النوع من الفحوص ويتم الرجوع إلى الحاالت 

عادة إدخال البيانات الصحيحة فهناك مرجع رئيسي أما بالنسبة لفحص الشمول .  وتصحيحها يدويًا على السجل وا 
في منطقة العد يعد يدويا ويدخل على  المنشآتفيه جميع مناطق العد بحيث يتم معرفة عدد السجالت وعدد 

وبين ما هو مدخل من إجمالي عدد  منشآتالحاسب فتذا وجد اختالف بين ما هو مدخل فعال من سجالت أو 
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ذا الخطأ ويتم إجراء التصحيح الالزم وبهذه الطريقة والموجود في ملف كل منطقة عد تخرج رسالة لوجود ه المنشآت
 .منشأةقد أدخلت، باإلضافة إلى وجود رقم فريد ومتسلسل لكل  المنشآتأن جميع % 011يتم التأكد 

 
 .بهذه الطريقة ولجميع أنواع الفحوص% 011تم استخراج كشوف لجميع مناطق العد   .0
جراء التصحيح الالزم، ويتم االحتفاظ يوميًا بنسخة من تم إعادة الكشوف المعدلة إلى خيرة المدخلين إلع .2 ادة إدخالها وا 

 .البيانات المدخلة في أماكن مختلفة
 .تم تطبيق المراحل السابقة لكل منطقة عد مرتين أو أكثر حتى يتم تنظيف بيانات منطقة العد كاملة .7
ضافة أية فحوص أو تم تجميع ملفات مناطق العد لكل تجمع ولكل محافظة ويجري مراجعة  .2 الجداول والتكرارات وا 

اختيارات سواء باألخطاء أو باألمور التي تحتاج إلى فحص البيانات قبل جدولتها النهائية حيث تم الرجوع إلى 
جراء التصحيحات وفق اآللية السابقة  .الحاالت غير الصحيحة وا 

 
التفصيلية وتدقيقها ومراجعتها وفحصها من إدارة التعداد  كما تم أثناء عملية تنظيف البيانات استخراج العديد من الجداول

لفحص دقة وجودة  للفنيين ضمن إدارة المشروعتم تسليم نسخة من البيانات الخام و ، في الموضوعومن قبل المعنيين 
جراء أية تعديالت مطلوبة  . البيانات واتساقها الداخلي قبل عملية استخراج الجداول بصورتها النهائية وا 

 
 تقييم نوعية البيانات 1.9.2

تعتبر عملية تقييم نتائج التعداد من خالل تقدير قيم األخطاء واتجاهاتها عملية ضرورية لإلجابة علـى األسـئلة المتعلقـة بدقـة 
هناك عدة طرق وأدوات لتقييم نتائج التعداد مـن ناحيـة .  وشمول بيانات التعداد وللدفاع عن مصداقية النتائج أمام المشككين

 .   أو مصادر متعددة( التعداد نفسه)ل إما مصدر وحيد للبيانات الشمول والمحتوى، والتي تشم
يتضــمن عــدة أســاليب لقيــاس شــمولية ونوعيــة البيانــات واتجاهاتهــا، والتــي  2102 المنشــآت ان برنــامج فحــص الجــودة تعــداد

رح مفصــل لهــذه ، التعامــل مــع غيــر المبــين، وفيمــا يلــي شــتعــدادات ســابقةتتركــز فــي عــدة مجــاالت أهمهــا لمقارنــة مــع نتــائج 
 :المجاالت

 
 فحص االتساق الداخلي للبيانات .0

فقد تم إعطاء أهمية وعدد العمال ، خصائصهاو  بالمنشآتالمتعلق  الخامسهو التعداد  2102المنشآت نظرًا لكون التعداد 
قصوى لموضوع فحص البيانات وجودتها بكافة الوسائل الممكنة والتي من أهمها االتساق الداخلي للبيانات ومقارنة النتائج 

 .تعدادات سابقةمع 
 

وعية بناء على التجربة المتميزة للتعداد تم وضع تعليمات وآليات أثناء التنفيذ الميداني تضمن الحصول على بيانات ذات ن
 .عالية، ووضع آليات ونماذج ضبط اإلشراف والمتابعة عليها

 
وفحص   .المنشآتوتم بعد إدخال البيانات استخراج كشوف بحيث يتم التأكد من شمولية إدخال جميع مناطق العد وجميع 
يجب تصحيحها أو  االتساق الداخلي لبيانات كل وحدة، واآللية المتبعة تتمثل باستخراج كشوف األخطاء االتساقية التي

بالبيانات المشكوك فيها للفحص، وتسلم هذه الكشوف إلى خيرة المراجعين تحت إشراف كامل من العمليات الفنية في إدارة 
 .التعداد
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 مقارنة النتائج مع مصادر أخرى .2
دارة التعداد مع بيانات ومؤشرات  الفنيينتم مقارنة بيانات ومؤشرات التعداد من قبل  ، حيث تم نشآت سابقةتعدادات موا 

النشاط  ا،وتوزيعه بالمنشآتفيما يتعلق وخاصة . 2102إجراء مقارنة بين المؤشرات الرئيسية من بيانات التعداد 
 .، حيث أشارت النتائج إلى وجود اتساق كبير بينهماالتنظيم االقتصادي، وعدد العمال موزعين حسب الجنس، االقتصادي

 
 التعامل مع غير المبين .2

حسب عدد الخانات لكل سؤال ما لم ترد قرينة أكيدة ( 2)وضع الرقم بترميزه بمن ناحية المبدأ يتم التعامل مع غير المبين 
 . وملكية المنشأة والتنظيم االقتصاديالنشاط االقتصادي الحالة العملية تمكن من اختيار اإلجابة الصحيحة، مثل متغيرات 

 
 2102فلسطين، نسبة غير المبين لبعض المؤشرات المختارة في   

 %نسبة غير المبين  المؤشر

 0.00 الحالة العملية

 0.03 النشاط االقتصادي

 0.30 ملكية المنشأة

 0.03 التنظيم االقتصادي

 0.07 الكيان القانوني
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 الفصل الثالث
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 :ةسسمؤ ال
رة بحكم ما لها من حقوق على امتالك األصول وتكبد الخصـوم واالرتبـاط بأنشـطة اقتصـادية داقادية صتقية ايمنظت دةوحي ه

 .وبمعامالت مع أطراف أخرى
 

 :المنشأة
( غيـر مسـاعد)بنشـاط إنتـاجي رئيسـي واحـد بشـكل أساسـي  تخصـصتو  تقع في مكـان واحـد مؤسسة أو جزء منهاالمنشأة هي 

وتتـوفر عنهـا بيانـات بمـا ( مع احتماليـة اإلنتـاج مـن أنشـطة ثانويـة) . يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة حيث
. العمـال، والمصـاريف، واإلنتـاج واإليـرادات، واألصـول الثابتـة: أي توفر بيانات عن كل من يسمح بحساب فائض التشغيل، 

ة بالمنشــأة منشــآت مســتقلة إذا كانــت تقــع داخــل المنشــأة نفســها، أمــا إذا وقعــت وال تعتبــر الوحــدات التــي تنــتج ألغــراض خاصــ
خارج حـدود المنشـأة وتقـع فـي مبنـى مسـتقل فتنهـا تعتبـر وحـدة نشـاط مسـاند، مثـل المخـازن أو كـراج خـاص بتصـالح معـدات 

 .المنشأة وال يؤدي خدمات للجمهور
 

 :الحالة العملية
 :التعداد، وهي إحدى الحاالت اآلتيةهي حالة العمل في المنشأة وقت 

، وتعتبـر وحـدات النشـاط المسـاند منشـات عاملـة العمل فعاًل ويعمل بها شخص واحد على األقـل تزاولهي منشأة : عاملة. 0
 .والذي يعرف بان مخرجاته تستخدم في نفس المنشاة والتقدم للغير بشرط ان يعمل بها عامل واحد على االقل

ومحتوياتهــا ال تــزال موجــودة فــي ...( ســفر، مــرض،) المتوقفــة عــن العمــل ألي ســبب مــن األســباب ي المنشــأة هــ: متوقفــة .2
 .، من المتوقع أنها ستعود لممارسة نشاطها الحقاً طوال فترة حصر المنشآت المكان ولكنها متوقفة

ي، مثـــل القيـــام بأعمـــال الـــديكور هـــي المنشـــأة الجـــاري تجهيزهـــا لغايـــات بـــدء ممارســـة النشـــاط االقتصـــاد: تحـــت التجهيـــز. 1
 .فعالً لكنها لم تبدأ بالعمل أو استكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات الرسمية، والتأثيث، 

هــي المنشــأة التــي أغلقــت بشــكل نهــائي وخرجــت مــن الســوق بتصــفية حســاباتها ومــن ثــم لــم يعــد لهــا وجــود : مغلقــة نهائيــاً . 4
  .موجود ولكنه فارغ من أي محتويات لها ال يزااقتصادي على أرض الواقع، وقد يكون مكان

 
 :النشاط االقتصادي الرئيسي

التنقيح ) الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية التصنيفجله حسب أوالذي قامت من  المنشأةهو طبيعة العمل الذي تمارسه 
 .الواحدة المنشأةتعدد األنشطة داخل  حالةويسهم بأكبر قدر من القيمة المضافة في  (الرابع

 
 :ةشأمنالة كيمل
دة القطـاع الـذي فـي العـاو وهـا يهف ارقر لى إدارة المنشأة واتخاذ السيطرته عحيث  نم ةأشنملا هل ع الذي تتبعطالقا لكذ نيتع

 :نشأة إحدى الحاالت التاليةوتكون ملكية المر ثكأف%( 30) لاملا سأيمتلك أغلبية ر 
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ألفــراد أو مؤسســات القطــاع الخــاص المقيمــة فــي فــأكثر مــن رأســمالها % 30المنشــآت المملوكــة بنســبة : نــيوطص خــا .0
 .فلسطين

ويشـمل  فلسـطينمنشآت غير مقيمـة فـي و أ ادفر ألا لهفأكثر من رأسما% 30سبة ملوكة بنمالة أمنشالي ه :ينبأجص خا .2
 .فلسطين على أن ذلك ال يشمل البعثات الدبلوماسية والرسمية لهذه  الحكومات يف جنبيةألاالشركات  عرو ك فذل

المنشآت غير الهادفة للربح وتشمل األحزاب واالتحادات والنقابات والجمعيات وكافة المنظمات : يهلأ اعقط .2
 .النسوية والشبابية والطالبية والكنائس واألديرة والمؤسسات التابعة لها توالمؤسسا

نشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية ولكن تسيطر عليها الحكومة أ ستمار  يلتات آمنشال: يةطنو  مةكو ح كةشر  .6
 .من رأسمالها أو من خالل تشريعات أو مرسوم حكومير كثفأ% 30ك المتا  إما من خالل

ومات األجنبية الشركات التي تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية المملوكة للحك: بيةجنأة ومحككة شر  .0
 .فأكثر من رأسمالها% 30بنسبة 

  .التي تتبع للسلطة الوطنية وتقدم خدمات اإلدارة العامة( الوزارات والدوائر والهيئات)كافة المنشآت : ةيز كر م ةمو كح .4
ويشمل ذلك المؤسسات التي تتبع لهذه المؤسسات وتقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية كالمدارس والمستشفيات 

 .والمساجد الحكومية
ت ابتكملاو  حدائق العامةلوا تاهز نتملاك هيمدخمنشآت  لها من تبعيلس القروية وما جالماو  اتيبلدهي ال: يةحلم طةسل .1

 .هروي وما شابقالس لجملا عبتت تيالالكهرباء  تدالو مو  ةالعام
الدبلوماسية والقنصليات  اتيئلهوات رافالة أجنبية مثل السحكومة دو تي تتبع مباشرة لالت آمنشالهي : يةنبأجة ومحك .8

 .والممثليات
لخدمات أو اة و ر داإلب اتوتشغيل الالجئين الفلسطينيين سواء كانت مكا ثو غكالة و  تساؤسمفة ال كشموي: ثغو ة الوك .7

 .لمراكز التدريبيةاو  تافصو تسملاو  المدارس

وما شابه،   UNDPمثل اليونسكو،  ( عدا وكالة الغوث)منظمات األمم المتحدة المختلفة ومثال عليها : هيئة دولية .01
 ...(.كالصليب األحمر الدولي والبنك الدولي،  وصندوق النقد الدولي)والمؤسسات الدولية المماثلة 

 
 :التنظيم االقتصادي للمنشأة

 :تاليةالت الحالا نم يادتصقاالنظيم لتا يدحدت كنيم
 .فرعًا لمركز رئيسي تليس لها فروع وليس: مفردةمنشأة  .0
المراكز الرئيسية للمنشآت التي لها فروع، والتي تشمل حسابات الفروع التابعة لها : يشمل حسابات الفروع مركز رئيسي .2

 (.مع المركز الرئيسي مدمجةحسابات الفروع )
المراكز الرئيسية للمنشآت التي لها فروع، والتي ال تشمل حسابات الفروع : ال يشمل حسابات الفروع رئيسيمركز  .2

 (.مع المركز الرئيسي مدمجةحسابات الفروع غير )التابعة لها 
مسك قيود محاسبية مستقلة عن المركز ت تيال فروع المنشآت :مستقلة عن المركز الرئيسي يمسك حسابات فرع .6

 .به تمكن من إعداد حساب أرباح وخسائر خاصة الرئيسي
التي ال تمسك أية قيود محاسبية أو سجالت  فروع المنشآت: الرئيسي يمسك حسابات مستقلة عن المركز ال فرع .0

 .مستقلة، وكافة الحسابات مدمجة في حسابات المركز الرئيسي محاسبية
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نما يظهر هو كل نشاط ينتج أو يؤدي خدمة للمنشأة : وحدة نشاط مساند .4 نفسها وال يدرج ضمن منتجات المنشأة وا 
المخازن الخاصة بتخزين منتجات أو مواد خاصة بالمنشأة أو كراج خاص : ضمن االستهالك الوسيط، مثال ذلك

 . معدات المنشأة وبشرط أن ال يؤدي النشاط المساند خدمات للسوق أو للجمهور حباصطال
 
 :ي للمنشأةونانلقا انكيال
 :الصفة القانونية للمنشأة من حيث كونها يدحدت بهد قصوي
هذا النوع من المنشآت لم المنشأة التي يملك رأسمالها شخص طبيعي واحد وفي الغالب يديرها بنفسه، و  :منشأة فردية .0

 .وال الفلسطيني األردنييرد في القانون 
صاحب محل ال توجد بينهم عقود سوى هي شركة عادة ما تكون بين اثنين أو ثالثة أو ورثة  (:محاصة)شركة واقع  .2

 .وهذا النوع لم يرد في القانونين المذكورين أعاله  .العرف والتقاليد وال تتمتع بأي شخصية قانونية
ويقصد بها الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل  :شركة عادية عامة .2

وهذا النوع من ( ويسمى هذا النوع من الشركات أحيانًا بشركات التضامن)لتزاماتها عن ديون الشركة وجميع عقودها وا
 .الشركات حسب القانون األردني فقط

األول شريك عام .  وتعرف حسب القانون األردني بأنها الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء :محدودة شركة عادية .6
 أكثر أو،  وهم مسؤولون بصفة شخصية وبالتكافل والتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،  والثاني شريك أكثر أو

 .محدودي المسؤولية ،  وكل منهم مسؤول بقدر رأسماله الذي دفعه في الشركة
قل عن ي وتعرف حسب القانون األردني بأنها الشركة التي تتألف من عدد من األشخاص ال :شركة مساهمة خصوصية .0

وال يزيد عن خمسين وتكون مسؤولية كل شريك فيها عن ديونها وااللتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس ( 2)
 .المال

 لة للتداول وتطرح لالكتتاب العامقاب أسهمرأسمالها من  يتألفوهي الشركة التي  :شركة مساهمة عامة المحدودة .4
 .قدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركةوتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بم

 أوربحية  أهدافتكون ذات  أنمحددة ويمكن  أغراضكجمعيات  في وزارة العملوهي جمعيات تسجل  :جمعية تعاونية .1
 .غير ربحية

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

الجمعيات الخيرية، والجمعيات التي تؤسس لتقديم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية واألندية الرياضية والنقابات 
 .  واألحزاب واتحادات الطالب والعمال

 .الطيرانشركات  شركات التامين أو البنوك أو لشركة أجنبية مثل أفرع منشأة تابعة :أجنبيةفرع شركة  .7
 

 :العاملون
نصف الوقت فأكثر الخـاص بـدوام المنشـأة بشـكل مسـتمر، علـى أن ( أنثىذكرًا كان أم )من يعمل في المنشأة فعاًل هم كافة  

وسـواء كـانوا مـن أصـحاب المنشـأة ( سنوات فـأكثرعشر )، والذين تبل  أعمارهم يكونوا ضمن قوائم العاملين في تاريخ اإلسناد
ن بـأجر سـواء كـان األجـر نقـدي أم عينـي، وذلـك ين دون أجر أو المستخدميالذين يعملون لحسابهم أو من أفراد األسرة العامل

ن فـــي بعثـــات أو ين فـــي المنشـــأة أو المرســـليوال يشـــمل المتـــدرب. 10/10/2102وهـــي فـــي  الزمنـــي المحـــددة اإلســـنادفـــي فتـــرة 
العــاملين بــدوام جزئــي فــي المنشــأة وهــم الــذين يعملــون أقــل مــن  طويلــة األمــد غيــر مدفوعــة األجــر، وال يشــمل أيضــاً  إجــازات
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ويالحــظ أن عــدد العــاملين يجــب أن يشــمل العــاملين فــي وحــدات األنشــطة المســاندة   .نصــف الوقــت الخــاص بــدوام المنشــأة
 الخاصة بالمنشأة نفسـها فـي اإلصالحلتابعة للمنشأة أو العاملون في ورش ة، مثال ذلك العاملون في المخازن اأالتابعة للمنش
   .مناطق أخرى

 
  :منطقة العد

شــوارع، وطــرق، )لطبيعــة، بحــدود واضــحة المعــالم ا ىها علــديــدي يــتم تحتــوال لــى الخــرائط،ع دةحــدلما يــةافغر لجا قــةنطلما هــي
. بيــروقــد تكــون تجمعــا صــغيرا أو جــزءًا مــن تجمــع ســكاني كلتكــون مجــال عمــل عــداد واحــد عــادة، ( وممــرات، وحــدود إداريــة

رت تبـ، فقـد اعةكنيسوحدة  031وحدة سكنية باستثناء التجمعات الصغيرة والتي تضم أقل من  031كل منطقة حوالي  وتضم
 .عد، بغض النظر عن عدد الوحدات السكنية قةمنط

 
 :التجمع السكاني

مـن سـطح ( مكـان)بشـكل دائـم ولهـا سـلطة إداريـة رسـمية، أو أي مسـاحة  من سطح األرض مأهولة بالسـكان( مكان)مساحة 
األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمـع مجـاور لهـا ومعتـرف بهـا عرفيـا ولـيس لهـا سـلطة إداريـة 

 .مستقلة
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PCBS: Establishment Census, 2012 - Main Findings  ءPCBS : ،النتائج النهائية - 2012تعداد المنشآت

Operational Status  الحالة العملية                                                                                                          

تحت التجهيزمتوقفةعاملة
In OperationTemporarily closedUnder Prep.

 Palestine 144,9694,7891,308151,066فلسطين  

 West Bank 98,3913,047906102,344الضفة الغربية  

 Jenin 12,0684689812,634جنين 

 Tubas 1,67772171,766طوباس 

 Tulkarm 7,175231897,495طولكرم 

 Nablus 15,87053816616,574نابلس 

 Qalqilya 4,332108244,464قلقيلية 

 Salfit 2,62597112,733سلفيت 

 Ramallah & Al-Bireh 13,81934313214,294رام اهلل والبيرة 

 Jericho & Al-Aghwar 1,473179291,681أريحا واألغوار 

 Jerusalem 10,4641405510,659القدس 

 Bethlehem 7,6063961068,108بيت لحم 

 Hebron 21,28247517921,936الخليل 

 Gaza Strip 46,5781,74240248,722قطاع غزة 

 North Gaza 7,5102591037,872شمال غزة 

 Gaza 18,81070512719,642غزة 

 Dier Al-Balah 6,129296506,475دير البلح 

 Khan Yunis 8,636228818,945خانيونس 

 Rafah 5,493254415,788رفح 

2012عدد المنشآت في فلسطين حسب المحافظة والحالة العملية، : 1جدول 
Table 1: Number of  Establishments in Palestine by Governorate and Operational Status, 2012

المجموعالمحافظة 
Total

Governorate
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شركة حكومة قطاع أهليخاص أجنبيخاص وطني
وطنية

شركة حكومة 
أجنبية

حكومة سلطة محليةحكومة مركزية
أجنبية

غير مبينهيئة دوليةوكالة الغوث

Private 

National

Private 

Foreign

Non Gov. 

Org. Sector

National 

Gov. Co.

Foreign 

Gov Co.

Central 

Gov.

Local 

Auth.

Foreign 

Gov.

UNRWA International 

Org.

Not Stated

 Palestine 131,2743443,72936186,7941,322286530191445144,969فلسطين 

 West Bank 88,4213142,41934155,1641,02927326210935198,391الضفة الغربية  

 Jenin 3053412,068-10,9691224831608158جنين 

 Tubas 1,677-13225161-1,4621472طوباس 

 Tulkarm 214127,175-42382-6,448361463طولكرم 

 Nablus 14,5332936461660178144134115,870نابلس 

 Qalqilya 8244,332-25772--3,8851490قلقيلية 

 Salfit 2232,625-20546--2,277882سلفيت 

12,24993487446461614937434613,819Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

1,17915825113624420251,473Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار 

 Jerusalem 9,294412216843733215261117210,464القدس 

 Bethlehem 3991002225107,606--6,75437277بيت لحم 

 Hebron 1,261150146212421,282-19,371283755الخليل 

 Gaza Strip 42,853301,310231,63029313268829446,578قطاع غزة 

 North Gaza 40117,510-26769--217-6,915شمال غزة 

 Gaza 557781388651518,810-17,445185301غزة 

 Dier Al-Balah 576216,129-24739--5,5671191دير البلح 

 Khan Yunis 41728,636-7,90372311337071خانيونس 

 Rafah 423555,493-18936--5,0234141رفح 

2012عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب المحافظة والملكية،  :2جدول 
Table 2: Number of Operating Establishments in Palestine by Governorate and Ownership, 2012

المحافظة

Ownership الملكية

المجموع
Total

Governorate
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مساهمة عادية محدودةشركة عادية عامةشركة محاصةمنشأة فردية
خصوصية

هيئة أوجمعية جمعية تعاونيةمساهمة عامة
خيرية

غير مبينفرع شركة أجنبية

Sole 

Proprietor.

Defacto Co.General 

Part-

nership Co.

Limited Part. Shareho-

lding Co.

Public 

Share-

holding Co.

Coope-

rative

Assoc.& 

Charities

Foreign.Not Stated

 108,2808,1712,6405742,8775472933,25853105126,798Palestineفلسطين

71,9185,4671,9813172,0404052662,0015010284,547West Bankالضفة الغربية

9,751546171209830202251710,869Jeninجنين

41,508Tubas-1,34058403412740طوباس

5,71145999305819181274136,538Tulkarmطولكرم

12,0161,26436762536824731710914,710Nablusنابلس

23,919Qalqilya-3,42716216263634882قلقيلية

2,337Salfit--2,17519369992060سلفيت

10,1038392516673310144433171712,604Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

973805182082458131,226Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

4,565Jerusalem-4,289114281915911791القدس

5,730499216315136132621186,929Bethlehemبيت لحم

16,4031,42756091380655431853919,342Hebronالخليل

36,3622,704659257837142271,2573342,251Gaza Stripقطاع غزة

6,992North Gaza--6,07536811029189117203شمال غزة

14,70677941919651384105113117,222Gazaغزة

5,493Dier Al-Balah--185-4,5886083685315دير البلح

7,625Khan Yunis--6,763497601245209219خانيونس

24,919Rafah-4,230452341237121139رفح

.Data Except those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 *.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام * 

2012حسب المحافظة والكيان القانوني، * عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين :3جدول 
Table 3: Number of Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Palestine* by Governorate and Legal Status, 2012

المحافظة

Legal Statusالكيان القانوني

المجموع
TotalGovernorate
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مركز رئيسي يشمل مفردة
حسابات الفروع

مركز رئيسي ال يشمل 
حسابات الفروع

غير مبيننشاط مساندفرع ال يمسك حساباتفرع يمسك حسابات

SingleMain Office with 

book

Main Office with 

no book

Bransh With 

separate book
Bransh With 

no separate 

book

Auxil Act. UnitNot Stated

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

83,5101,5515571,1272,7011,7243391,203West Bankالضفة الغربية

11,233Jenin-10,505594188176364جنين

1,4392261129411,512Tubasطوباس

6,10410635762149536,633Tulkarmطولكرم

13,319353145208681223414,933Nablusنابلس

3,759361930737023,989Qalqilyaقلقيلية

2,367Salfit-2,200363237530سلفيت

11,436424109267363233512,837Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

1,12912619595611,282Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

8,9101558612820873109,570Jerusalemالقدس

6,51283166624913937,068Bethlehemبيت لحم

18,19726591211574437419,779Hebronالخليل

39,5456542522791,5191,947244,198Gaza Stripقطاع غزة

7,132North Gaza-6,539864823296140شمال غزة

17,994Gaza-15,755450144129744772غزة

5,759Dier Al-Balah-5,229481037169266دير البلح

8,145Khan Yunis-7,262513766209520خانيونس

4,76019132410124925,168Rafahرفح

2012عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب المحافظة والتنظيم االقتصادي، : 4جدول 
Table 4: Number of Operating Establishments in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Palestine by Governorate and Economic Organization, 2012

المحافظة

Economic Organizationالتنظيم االقتصادي

المجموع
Total

Governorate
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Governorateالمحافظة

رام اهلل والبيرة  سلفيتقلقيليةنابلسطولكرمطوباسجنين
West BankJeninTubasTulkarmNablusQalqiliyaSalfitRamallah & 

Al-Bireh

28Mining and quarrying B-656-25811التعدين  واستغالل المحاجرباء

13,0281,3661688602,5346144111,520Manufacturing Cالصناعات التحويليةجيم

 4Electricity, gas, steam and air--83143820إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءدال

conditioning supply 

D

دارة هاء امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 
النفايات ومعالجتها

300629653458-14Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 

activities

E

4293151691117128ConstructionFاإلنشاءاتواو

صالح المركبات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد زاي وا 
ذات المحركات والدراجات النارية

49,6426,5699113,7988,0252,1681,2256,184Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles

G

1,922402201222229538292Transportation and storageHالنقل والتخزينحاء

 5,00663084399840207133862Accommodation and food serviceانشطة خدمات االقامة والطعامطاء

activities

I

6912811601042318220Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتياء

8006913441353425171Financial and insurance activitiesKاالنشطة المالية وأنشطة التأمينكاف

90Real estate activitiesL-2091314294األنشطة العقاريةالم

 2,971254281834399253789Professional, scientific and technicalاألنشطة المهنية والعلمية والتقنيةميم

activities

M

 1,24410620701824620226Administrative and support serviceأنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندةنون

activities

N

 ;1,384161581151709668254Public administration and defenseاإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزاميسين

compulsory social security

O

4,08147583290555165134570EducationPالتعليمعين

 4,31646349269577130111703Human health and social workانشطة صحة االنسان والعمل االجتماعيفاء

activities

Q

1,630267321362478160269Arts, entertainment and recreationRالفنون والترفيه والتسليةصاد

10,1431,1321797171,5815053181,426Other service activitiesSانشطة الخدمات األخرىقاف

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا راء
وأنشطة االسر المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  

غير محددة الستخدامها الخاص

6---3--3Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for 

own use

T

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير شين
الخاضعة للوالية  الوطنية

2058311203284Activities of extraterritorial 

organizations and bodies

U

2Not stated--26-437غير مبين

98,39112,0681,6777,17515,8704,3322,62513,819Totalالمجموع

74,079

2012عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة، : 5جدول 
Table 5: Number of Operating Establishments in Palestine by Main Economic Activity and Governorate, 2012

رمز 
النشاط

Main Economic Activityالنشاط االقتصادي الرئيسي

Palestine

الضفة الغربيةفلسطين

6

310

47

144,969

1,991

1,606

5,649

5,793

2,252

16,156

ISIC

4,046

6,896

1,007

1,127

334

4,013

282

17,917

96

730

632
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Governorateالمحافظة

رفح خانيونسدير البلحغزةشمال غزةقطاع غزةالخليلبيت لحمالقدسأريحا واألغوار
Jericho & 

Al-Aghwar

JerusalemBethlehemHebronGaza StripNorth GazaGazaDier Al-

Balah

Khan YunisRafah

62014924216141Mining and quarrying B-التعدين  واستغالل المحاجرباء

1091,1111,1843,1514,8898322,178610820449Manufacturing Cالصناعات التحويليةجيم

 394181334222Electricity, gas, steam and airإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءدال

conditioning supply 

D

دارة هاء امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وا 
النفايات ومعالجتها

3101728430117823414057Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 

activities

E

43428742032112573218ConstructionFاإلنشاءاتواو

صالح المركبات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد زاي وا 
ذات المحركات والدراجات النارية

6895,4613,53111,08124,4374,0759,8703,0524,4602,980Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles

G

491621413792,124173864301533253Transportation and storageHالنقل والتخزينحاء

 796083827821,890279766271340234Accommodation and food serviceانشطة خدمات االقامة والطعامطاء

activities

I

6684410931625169236138Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتياء

18828212732746152405336Financial and insurance activitiesKاالنشطة المالية وأنشطة التأمينكاف

41494112525737416Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةالم

 383352145461,04215050912416297Professional, scientific and technicalاألنشطة المهنية والعلمية والتقنيةميم

activities

M

 34149138253747113264107140123Administrative and support serviceأنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندةنون

activities

N

 ;648610121122219101264729Public administration and defenseاإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزاميسين

compulsory social security

O

765303528511,568221617213322195EducationPالتعليمعين

 524774081,0771,477184634193306160Human health and social workانشطة صحة االنسان والعمل االجتماعيفاء

activities

Q

421611132226221191979811791Arts, entertainment and recreationRالفنون والترفيه والتسليةصاد

1931,1108232,1596,0131,1002,1241,0031,082704Other service activitiesSانشطة الخدمات األخرىقاف

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا راء
وأنشطة االسر المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  

غير محددة الستخدامها الخاص

----------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for 

own use

T

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير شين
الخاضعة للوالية  الوطنية

1030142010566417117Activities of extraterritorial 

organizations and bodies

U

3Not stated--1-21144-غير مبين

1,47310,4647,60621,28246,5787,51018,8106,1298,6365,493Totalالمجموع

2012عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة، : (تابع) 5جدول 
Table 5 (Cont.): Number of Operating Establishments in Palestine by Main Economic Activity and Governorate, 2012

ISIC
رمز 
النشاط

Main Economic Activityالنشاط االقتصادي الرئيسي
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No. of Persons Engagedعدد العاملينعدد المنشآت

*إناث*ذكورالمجموع
TotalMales*Females*

 135,401384,778299,80466,039Palestineفلسطين

91,203262,825194,35249,538West Bankالضفة الغربية

11,23324,72119,7394,982Jeninجنين

1,5123,1392,449690Tubasطوباس

6,63315,66012,2323,428Tulkarmطولكرم

14,93342,42234,4008,022Nablusنابلس

3,9899,0146,9452,069Qalqiliyaقلقيلية

2,3675,4194,0501,369Salfitسلفيت

12,83754,05441,34812,706Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة  

1,2824,1873,271916Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

9,57031,31010,1332,242Jerusalemالقدس

7,06822,84317,6385,205Bethlehemبيت لحم

19,77950,05642,1477,909Hebronالخليل

44,198121,953105,45216,501Gaza Stripقطاع غزة

7,13219,22016,4292,791North Gazaشمال غزة

17,99458,27850,5857,693Gazaغزة

5,75914,41012,4092,001Dier Al-Balahدير البلح 

8,14518,50216,0212,481Khan Yunisخانيونس

5,16811,54310,0081,535Rafahرفح

.Data Except those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 *.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام * 

2012عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في فلسطين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية حسب المحافظة، : 6 جدول 
Table 6: Number of Operating Establishments and Number of Employed Persons in Palestine in the Private Sector, Non Governmental Organization 

Sector and Government Companies by Governorate, 2012

Governorateالمحافظة No. of Establishments
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المجموع
Total4-19-519-1049-2099-50100+

Mining and quarryingB               -              2              5           32         128         109         276التعدين  واستغالل المحاجرباء

ManufacturingC            27            54          335         935      2,700    13,373    17,424الصناعات التحويليةجيم

 Electricity, gas, steam and air conditioning              7              3              5             4             9           33           61إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءدال

supply

D

امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة هاء
النفايات ومعالجتها

441         394         37           7             3              -               -               Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

E

ConstructionF              7              7            42           94         152         322         624االنشاءاتواو

واصالح المركبات  (التجزئة  )تجارة الجملة والمفرد زاي
ذات المحركات والدراجات النارية

73,612    69,882    3,015      537         153          20            5              Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

Transportation and storageH              2              9            51         115         276         547      1,000النقل والتخزينحاء

Accommodation and food service activitiesI              6            11            73         143         585      5,978      6,796انشطة خدمات االقامة والطعامطاء

Information and communicationJ            12            10            42           89         162         629         944المعلومات واإلتصاالتياء

Financial and insurance activitiesK            13            10            53         143         140         735      1,094االنشطة المالية وأنشطة التأمينكاف

Real estate activitiesL              1              1              4             5           27         291         329األنشطة العقاريةالم

Professional, scientific and technical activitiesM              2              6            35           85         421      3,380      3,929األنشطة المهنية والعلمية والتقنيةميم

Administrative and support service activitiesN              4              1              8           23         146      1,758      1,940أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندةنون

 ;Public administration and defence               -               -              3             2             3           21           29اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزاميسين

compulsory social security

O

EducationP            17            45          172         317         988      1,573      3,112التعليمعين

Human health and social work activitiesQ            26            22            68         129         283      4,558      5,086انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعيفاء

Arts, entertainment and recreationR               -              2            21           75         250      1,611      1,959الفنون والترفيه والتسليةصاد

Other service activitiesS              8            23            98         244         650    12,015    13,038انشطة الخدمات األخرىقاف

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة راء
االسر المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  

الستخدامها الخاص

6             6             -              -              -               -               -               Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own use

T

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير شين
الخاضعة للوالية  الوطنية

15           4             5             4             1              1              -               Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

Not stated               -               -               -              -              -           15           15غير مبين

Total          137          227       1,172       2,983      9,977  117,234  131,730المجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 7جدول 
Table 7: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Governmental Companies in Palestine by 

Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

رمز 
النشاط

النشاط االقتصادي
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

Mining and quarryingB               -              2              5           28         121          99           255التعدين  واستغالل المحاجرباء

ManufacturingC            23            50          275         708      1,889     9,712      12,657الصناعات التحويليةجيم

Electricity, gas, steam and air conditioning supplyD              4              1              4             4             9          27             49إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءدال

امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات هاء
ومعالجتها

198           177        16           4             1              -               -               Water supply; sewerage, waste management and 

remediation activities

E

ConstructionF              1              6            22           60         106        227           422االنشاءاتواو

واصالح المركبات ذات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد زاي
المحركات والدراجات النارية

49,282      46,900   1,882      371         111          13            5              Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

Transportation and storageH              2              9            38           74         224        368           715النقل والتخزينحاء

Accommodation and food service activitiesI              5              9            52         110         363     4,397        4,936انشطة خدمات االقامة والطعامطاء

Information and communicationJ              9              7            23           61           97        444           641المعلومات واإلتصاالتياء

Financial and insurance activitiesK            12              9            43         119         105        485           773االنشطة المالية وأنشطة التأمينكاف

Real estate activitiesL              1              1              2             4           20        177           205األنشطة العقاريةالم

Professional, scientific and technical activitiesM              2              6            25           64         306     2,501        2,904األنشطة المهنية والعلمية والتقنيةميم

Administrative and support service activitiesN              4              1              8           15           88     1,091        1,207أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندةنون

 Public administration and defence; compulsory               -               -              3             2             3          19             27اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزاميسين

social security

O

EducationP            11            34          122         187         561     1,082        1,997التعليمعين

Human health and social work activitiesQ            15            12            43           83         208     3,380        3,741انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعيفاء

Arts, entertainment and recreationR               -              1            11           56         181     1,146        1,395الفنون والترفيه والتسليةصاد

Other service activitiesS              6            15            55         143         377     7,444        8,040انشطة الخدمات األخرىقاف

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة راء
االسر المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها 

الخاص

6               6            -              -              -               -               -               Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-producing 

activities of households for own use

T

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة شين
للوالية  الوطنية

15             4            5             4             1              1              -               Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

Not stated               -               -               -              -              -          14             14غير مبين

Total          100          177          844      2,097      6,561   79,700      89,479المجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في الضفة الغربية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 8جدول 
Table 8: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Governmental Companies in the 

West Bank by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

رمز 
النشاط

النشاط االقتصادي
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

57



PCBS: Establishment Census, 2012 - Main Findings  ءPCBS : ،النتائج النهائية - 2012تعداد المنشآت

المجموع
Total4-19-519-1049-2099-50100+

Mining and quarryingB---211074التعدين  واستغالل المحاجرباء

4,7673,6618112276044ManufacturingCالصناعات التحويليةجيم

123Electricity, gas, steam and air conditioning supplyD--126إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءدال

امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات هاء
ومعالجتها

2432172132--Water supply; sewerage, waste management and 

remediation activities

E

2029546342016ConstructionFاالنشاءاتواو

واصالح المركبات ذات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد زاي
المحركات والدراجات النارية

24,33022,9821,133166427-Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

Transportation and storageH--285179524113النقل والتخزينحاء

1,8601,581222332121Accommodation and food service activitiesIانشطة خدمات االقامة والطعامطاء

30318565281933Information and communicationJالمعلومات واإلتصاالتياء

32125035241011Financial and insurance activitiesKاالنشطة المالية وأنشطة التأمينكاف

Real estate activitiesL--124114712األنشطة العقاريةالم

Professional, scientific and technical activitiesM--1,0258791152110األنشطة المهنية والعلمية والتقنيةميم

Administrative and support service activitiesN---733667588أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندةنون

 Public administration and defence; compulsory-----22اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزاميسين

social security

O

1,11549142713050116EducationPالتعليمعين

1,3451,1787546251011Human health and social work activitiesQانشطة صحة االنسان والعمل االجتماعيفاء

Arts, entertainment and recreationR-5644656919101الفنون والترفيه والتسليةصاد

4,9984,5712731014382Other service activitiesSانشطة الخدمات األخرىقاف

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-producing 

activities of households for own use

T

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة شين
للوالية  الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

Not stated-----11غير مبين

42,25137,5343,4168863285037Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 9جدول 
Table 9: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Governmental Companies in Gaza Strip by 

Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

Quarrying of stone, sand and clay0810-2751081283252(الصلصال)إستخراج األحجار والرمال والطفل 0810

 Support activities for petroleum and natural gas-----11أنشطة خدمات دعم إستخراج البترول والغاز الطبيعى0910

extractionon

0910

23971312Processing and preserving of meat1010تجهيز وحفظ اللحوم1010

26519237221022Processing and preserving of fruit and vegetables1030تجهيز وحفظ الفواكه  والمكسرات والخضراوات1030

Manufacture of vegetable and animal oils and fats1040-2791261182951صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

985016121172Manufacture of dairy products1050صناعة منتجات األلبان1050

Manufacture of grain mill products1061-1291157241صناعة  منتجات مطاحن الحبوب1061

1Manufacture of bakery products1071-1,4981,0963157214صناعة منتجات المخابز1071

 1Manufacture of cocoa, chocolate and sugar-61411441صناعة الكاكاو والشيكوالته والحلويات السكرية1073

confectionery

1073

 Manufacture of macaroni, noodles, couscous and--112261صناعة المعكرونة والشعيرية والمفتول والمنتجات النشوية المماثلة1074

similar farinaceous products

1074

 Manufacture of prepared meals and dishes out side-----22صناعة الوجبات واألطباق الجاهزة المعدة للتوزيع خارج المطاعم1075

restaurants

1075

Manufacture of other food products n.e.c1079--2862383495صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر1079

1Manufacture of prepared animal feeds1080-2584102صناعة األعالف الحيوانية المحضرة1080

Distilling, rectifying and blending of spirits1101----1-1تقطير  وتكرير  ومزج المشروبات الروحية1101

Manufacture of malt liquors and malt1103---11-2صنع المشروبات الكحولية من الشعير وصنع مشروبات الشعير1103

وانتاج المياه المعدنية وغيرها  (المرطبات)صناعة  المشروبات الخفيفة 1104
من المياه المعبأة

4525765-2Manufacture of soft drinks; production of mineral 

waters and other bottled waters

1104

Manufacture of tobacco products1200----17116صناعة منتجات التبغ1200

Preparation and spinning of textile fibres1311---1--1تجهيز وغزل الياف المنسوجات1311

Weaving of textiles1312--106121نسج المنسوجات1312

Finishing of textiles1313----1-1إتمام تجهيز المنسوجات1313

3763322313431Manufacture of made-up textile articles, except apparel1392صناعة المنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392

Manufacture of carpets and rugs1393-----55صناعة السجاد والبسط1393

Manufacture of cordage, rope, twine and netting1394---6114صنع حبال السفن والحبال من المجدالت القنبية والشباك1394

Manufacture of other textiles n.e.c1399----18153صناعة منسوجات أخرى غير المصنفة فى مكان آخر1399

1,7791,18233916577133Manufacture of wearing apparel, except fur apparel1410صناعة المالبس عدا المالبس المصنوعة من الفراء1410

Manufacture of articles of fur1420----321صناعة أصناف الفراء1420

Manufacture of knitted and crocheted apparel1430---1-54صناعة المالبس وأصناف أخرى من التريكو أو الكورشية1430

2012وفئات حجم العمالة،  (الحد الرابع)في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي * عدد المنشآت العاملة: 10جدول 
Table 10: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector  and Government Companies in Palestine by 

Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group, 2012 

Employment Size Groupفئات حجم العمالةالنشاط األقتصاديرمز النشاط
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

 Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing---16853دباغة و تهيئة الجلود؛ تهيئة وصبغ الفراء1511

of fur

1511

 ,Manufacture of luggage, handbags and the like--3924753صناعة حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج واألعنة1512

saddlery and harness

1512

Manufacture of footwear1520-3702249936101صناعة األحذية1520

Sawmilling and planking of wood1610----33267نشر ومسح األخشاب1610

Manufacture of veneer sheets and wood-based panels1621-----66صناعة رقائق من قشره الخشب وصناعة االلواح من الخشب  المضغوط1621

Manufacture of builders' carpentry and joinery1622---456419343صناعة منتجات النجارة المستخدمة فى البناء1622

Manufacture of wooden containers1623-492613442صناعة األوعية الخشبية1623

صناعة المنتجات الخشبية األخرى وصناعة اصناف من الفلين والقش 1629
ومواد الضفر

2462132661--Manufacture of other products of wood; Manufacture 

of articles of cork, straw and plaiting materials

1629

Manufacture of pulp, paper and paperboard1701----1055صناعة عجائن ولب الورق والورق والورق المقوى1701

واألوعية  المصنوعة من  (الكرتون )صناعة الورق المموج  والمقوى 1702
الورق او الورق المقوى

1791331-Manufacture of corrugated paper and paperboard and 

of containers of paper and paperboard

1702

Manufacture of other articles of paper and paperboard1709-37177922(الكرتون)صناعة اصناف أخرى من الورق والورق المقوى 1709

1Printing1811-44236856134الطباعة1811

1Service activities related to printing1812--312271أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة1812

Manufacture of refined petroleum products1920-----22صناعة  المنتجات النفطية المكررة1920

Manufacture of basic chemicals2011----33312صناعة المواد الكيميائية األساسية2011

Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds2012---1-21(النيتروجينية)صناعة األسمدة والمركبات األزوتيه 2012

 Manufacture of plastics and synthetic rubber in-----11والمطاط التركيبي فى أشكالها األوليه (البالستيك)صناعة  اللدائن2013

primary forms

2013

 Manufacture of pesticides and other agrochemical----1-1صناعة مبيدات اآلفات والمنتجات الكيميائية الزراعية األخرى2021

products

2021

صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة وأحبار الطباعة 2022
واالصماغ

157431--Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, 

printing ink and mastics

2022

صناعة الصابون ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات 2023
التجميل

11684121262-Manufacture of soap and detergents, cleaning and 

polishing preparations, perfumes and toilet 

preparations

2023

Manufacture of other chemical products n.e.c.2029----1-1صناعة منتجات كيميائية أخرى غير مصنفه فى مكان آخر2029

 14116114Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical(المنتجات الدوائية الكيماوية والنباتية)صناعة المستحضرات الصيدالنية 2100

and botanical products

2100

Manufacture of other rubber products2219---9531صناعة المنتجات المطاطية األخرى2219

2012وفئات حجم العمالة،  (الحد الرابع)في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 10جدول 
Table 10 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government  Companies in 

Palestine by Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group in Palestine, 2012 

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012وفئات حجم العمالة،  (الحد الرابع)في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 10جدول 
Table 10 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government  Companies in 

Palestine by Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group in Palestine, 2012 

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

23310079371331Manufacture of plastics products2220(البالستك)صناعة المنتجات اللدائنية 2220

Manufacture of glass and glass products2310-1601449421صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية2310

Manufacture of clay building materials2392--1--87اإلنشائية (الخزفية)صناعة المنتجات الصلصالية 2392

Manufacture of other porcelain and ceramic products2393--61401641صناعة منتجات من خزف وبورسالن  أخرى2393

Manufacture of cement, lime and plaster2394--2720223(الجبس)صناعة األسمنت والجير والجص2394

 Manufacture of articles of concrete, cement and-718248322116311صنع أصناف من الخرسانة واألسمنت والجص2395

plaster

2395

تمام تجهيز األحجار2396 1,3457234001605741Cutting, shaping and finishing of stone2396قطع وتشكيل وا 

 Manufacture of other non-metallic mineral products--241-7صناعة المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير المصنفة فى مكان آخر2399

n.e.c.

2399

Manufacture of basic iron and steel2410----12111صناعة الحديد والصلب االساسية2410

 Manufacture of basic precious and other non-ferrous-----33صناعة المعادن الثمينة  االساسية وغيرها من المعادن غير الحديدية2420

metals

2420

Casting of non-ferrous metals2432-----33سبك المعادن غير الحديدية2432

3,5743,34818828712Manufacture of structural metal products2511صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

 Manufacture of tanks, reservoirs and containers of--45321021صناعة الصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن2512

metal

2512

صناعة مولدات بخار الماء باستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمياه 2513
الساخنة

321----Manufacture of steam generators, except central 

heating hot water boilers

2513

Manufacture of weapons and ammunition2520-----11صناعة األسلحة والذخائر2520

علم  )تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة وميتالورجيا 2591
المساحيق (المعادن

382891---Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; 

powder metallurgy

2591

Treatment and coating of metals; machining2592--2282061921المعالجة باالالت: معالجة وطالء المعادن2592

 Manufacture of cutlery, hand tools and general----45423صناعة ادوات القطع والعدد اليدويه واألدوات المعدنيه العامه2593

hardware

2593

Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.2599-553414412صناعة منتجات  المعادن المشكلة االخرى غير المصنفه فى موضع أخر2599

Manufacture of electronic components and boards2610--2-732صناعة اللوحات والمكونات اإللكترونية2610

Manufacture of communication equipment2630--1---1صناعة معدات االتصاالت2630

 1Manufacture of measuring, testing, navigating and-----1صناعة معدات القياس والتحقق واالختبار والمالحة والتحكم2651

control equipment

2651

 Manufacture of irradiation, electromedical and-----11صناعة اجهزة االشعة واالجهزة  الكهربائية الطبية والعالجية2660

electrotherapeutic equipment

2660

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائيه وأجهزة توزيع الكهرباء 2710
والتحكم فيها

541----Manufacture of electric motors, generators, 

transformers and electricity distribution and control 

apparatus

2710
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012وفئات حجم العمالة،  (الحد الرابع)في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 10جدول 
Table 10 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government  Companies in 

Palestine by Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group in Palestine, 2012 

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Manufacture of batteries and accumulators2720----321صناعة البطاريات والمركمات2720

Manufacture of wiring devices2733---1--1صناعة اجهزة االسالك الكهربائية2733

Manufacture of electric lighting equipment2740----413صناعة معدات اإلضاءة الكهربائية2740

Manufacture of domestic appliances2750---191531صناعة األجهزة المنزلية2750

Manufacture of other electrical equipment2790---3111صناعة المعدات الكهربائيه األخرى2790

صناعة المحركات والتوربينات باستثناء محركات الطائرات والسيارات 2811
والدراجات  النارية

11-----Manufacture of engines and turbines, except aircraft, 

vehicle and cycle engines

2811

Manufacture of fluid power equipment2812----981(السائلة)صناعة المعدات التى تعمل بطاقة الموائع 2812

Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners2815---231373صناعة االفران وافران الصهر ومواقد افران الصهر2815

 Manufacture of office machinery and equipment-----22صناعة األالت المكتبيه ما عدا الحواسيب اآلليه والمعدات الملحقة بها2817

(except computers and peripheral equipment)

2817

Manufacture of power-driven hand tools2818----1-1صناعة العدد  اليدوية التى تدار بالطاقة2818

Manufacture of other general-purpose machinery2819---8611صناعة االالت االخرى متعددة االغراض2819

Manufacture of agricultural and forestry machinery2821--11-53صنع االالت الزراعية وآالت الحراجة2821

 Manufacture of metal-forming machinery and machine----1-1صنع آالت تشكيل المعادن والعدد اآللية2822

tools

2822

 Manufacture of machinery for mining, quarrying and----321صناعة اآلالت لعمليات التعدين واستغالل المحاجر والتشييد2824

construction

2824

 Manufacture of machinery for food, beverage and---1-21صناعة آالت تجهيز األغذيه والمشروبات والتبغ2825

tobacco

2825

Manufacture of other special-purpose machinery2829-----11صناعة اآلالت المتخصصة الغرض االخرى2829

للمركبات ذات المحركات  (أعمال تجهيز العربات)صناعة الهياكل 2920
وصناعة المركبات المقطوره والمركبات النصف مقطورة

21--1--Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; 

Manufacture of trailers and semi-trailers

2920

 Manufacture of parts and accessories for motor----312صناعة أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات2930

vehicles

2930

Building of pleasure and sporting boats3012-----11بناء قوارب النزهة والرياضة3012

Manufacture of bicycles and invalid carriages3092-----11(للمعوقين)صناعة الدراجات العادية  والكراسي المتحركة 3092

Manufacture of other transport equipment n.e.c.3099-----11صناعة معدات النقل األخرى غير المصنفة فى موضع آخر3099

3,0012,563326812551Manufacture of furniture3100صناعة األثاث3100

Manufacture of jewellery and related articles3211--3-25184المتصلة  واألصناف المجوهرات صناعة3211

Manufacture of imitation jewellery and related articles3212----211صناعة المجوهرات المقلدة واالصناف ذات الصلة3212

Manufacture of musical instruments3220-----22صناعة اآلالت الموسيقية3220

62
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Manufacture of games and toys3240--146512صناعة األلعاب واللعب3240

 Manufacture of medical and dental instruments and---23422482صناعة االدوات والمعدات الطبية ومعدات  طب األسنان3250

supplies

3250

Other manufacturing n.e.c.3290-----88صناعات تحويلية أخرى غير مصنفه فى موقع آخر3290

Repair of fabricated metal products3311----67652إصالح المنتجات المعدنية المصنعة3311

 Repair and maintenance of industrial machinery and--1871671262إصالح  االالت والمكائن الصناعية3312

equipment

3312

Repair of electronic and optical equipment3313-----77إصالح المعدات اإللكترونية والبصرية3313

Repair of electrical equipment3314--263253811إصالح المعدات الكهربائية3314

Repair of transport equipment, except motor vehicles3315-----2323إصالح معدات النقل عدا المركبات ذات المحركات3315

Repair of other equipment3319---201145إصالح المعدات األخرى3319

Installation of industrial machinery and equipment3320----431تركيب المعدات واآلالت الصناعية3320

 583294427Electric power generation, transmission and(الكهربائية)توليد ونقل وتوزيع الطاقه 3510

distribution

3510

 Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels--1---1إنتاج الغاز وتوزيعه من خالل االنانيب الرئيسية3520

through mains

3520

Steam and air conditioning supply3530-1---21امدادات البخار والهواء المكيف3530

Water collection, treatment and supply3600--3943662431تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه3600

Sewerage3700--61311الصرف الصحي3700

Collection of non-hazardous waste3811--149311جمع النفايات غير الخطرة3811

Materials recovery3830---261862استرجاع المواد3830

 Remediation activities and other waste management----1-1أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى3900

services

3900

364161107543246Construction of buildings4100تشييد المباني4100

Construction of roads and railways4210-357101422انشاء الطرق و خطوط سكك الحديد4210

Construction of utility projects4220--208642انشاء المرافق العامة4220

Demolition4311----1-1الهدم4311

Site preparation4312---8611إعداد  وتحضير الموقع4312

1Electrical installation4321-6150442التركيبات الكهربائية4321

Plumbing, heat and air-conditioning installation4322---5743104اعمال السباكة  والتدفئة وتكييف  الهواء4322

Other construction installation4329-331461021تركيبات انشائية اخرى4329

Building completion and finishing4330--3626721اكمال وتشطيب المباني4330

Other specialized construction activities4390--11-97أنشطة التشييد المتخصصة األخرى4390
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Sale of motor vehicles4510-520434651632بيع المركبات ذات المحركات4510

صالح المركبات ذات المحركات4520 Maintenance and repair of motor vehicles4520-6,6106,1823952751صيانة وا 

Sale of motor vehicle parts and accessories4530--1,8611,76778151بيع قطع غيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات4530

صالح الدراجات النارية وقطع غيارها واإلكسسوارات 4540 بيع  وصيانة وا 
المتصلة بها

39438014----Sale, maintenance and repair of motorcycles and 

related parts and accessories

4540

Wholesale on a fee or contract basis4610---161042البيع بالجملة على اساس عقد او نظير رسم4610

 Wholesale of agricultural raw materials and live---1891433511البيع بالجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية4620

animals

4620

918581226713631Wholesale of food, beverages and tobacco4630البيع بالجملة لألغذية والمشروبات والتبغ4630

Wholesale of textiles, clothing and footwear4641--3753145173بيع  المنسوجات والملبوسات واألحذية بالجملة4641

45030595321341Wholesale of other household goods4649بيع السلع المنزلية األخرى بالجملة4649

 Wholesale of computers, computer peripheral----21138بيع الحواسيب ومعداتها الطرفية  والبرامج بالجملة4651

equipment and software

4651

 Wholesale of electronic and telecommunications----16151بيع المعدات الخاصه باإللكترونيات وأجهزة االتصاالت وأجزائها بالجملة4652

equipment and parts

4652

 Wholesale of agricultural machinery, equipment and--1611311بيع االالت والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة4653

supplies

4653

Wholesale of other machinery and equipment4659-30207111بيع االالت والمعدات االخرى بالجملة4659

 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and---3612159ييع انواع الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات المتصلة بها بالجملة4661

related products

4661

Wholesale of metals and metal ores4662--61391561بيع المعادن وخامات المعادن بالجملة4662

بيع مواد البناء والمواد االنشائية المعدنية ومعدات ولوازم السباكة والتدفئة 4663
بالجملة

393262972212--Wholesale of construction materials, hardware, 

plumbing and heating equipment and supplies

4663

البيع  بالجملة للنفايات والخردة والمنتجات األخرى غير المصنفة  فى 4669
مكان اخر

5139102---Wholesale of waste and scrap and other products 

n.e.c.

4669

Non-specialized wholesale trade4690--1621192986تجارة الجملة غير المتخصصة4690

البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تكون فيها األغذية أو 4711
المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

18,32418,1231781841-Retail sale in non-specialized stores with food, 

beverages or tobacco predominating

4711

1Other retail sale in non-specialized stores4719-23-93انواع البيع االخرى بالتجزئة  في المتاجر غير المتخصصة4719

1Retail sale of food in specialized stores4721-8,5298,152325447بيع األغذية بالتجزئة  في المتاجر المتخصصة4721

Retail sale of beverages in specialized stores4722-1-514451بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4722

Retail sale of tobacco products in specialized store4723-1---134133بيع منتجات التبغ بالتجزئة  في المتاجر المتخصصة4723
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Retail sale of automotive fuel in specialized stores4730--4713041223312بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4730

بيع الحواسيب  والوحدات الطرفية للحواسيب  والبرمجيات و معدات 4741
االتصاالت بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

2,0862,01655113-1Retail sale of computers, peripheral units, software 

and telecommunications equipment in specialized

4741

 Retail sale of audio and video equipment in--7737174862بيع المعدات واالجهزة السمعية والبصريه بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4742

specialized stores

4742

Retail sale of textiles in specialized stores4751--4694472011بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4751

 Retail sale of hardware, paints and glass in-4,0873,71829562102بيع الخردوات المعدنية والطالء والزجاج بالتجزئة في  المتاجر المتخصصة4752

specialized stores

4752

بيع السجاد والبسط واغطية االرضيات و الجدران بالتجزئة في المحالت 4753
المتخصصة

5615233071--Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in 

specialized stores

4753

البيع بالتجزئة لألجهزة المنزليه الكهربائية واألثاث ومعدات اإلضاءه 4759
والمعدات المنزلية األخرى

4,6994,442214349--Retail sale of electrical household appliances, 

furniture, lighting equipment and other household 

articles

4759

 Retail sale of books, newspapers and stationary in--1,5391,4874741بيع الكتب والصحف واألدوات المكتبية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4761

specialized stores

4761

 Retail sale of music and video recordings in----88853بيع التسجيالت الموسيقية والمرئية  بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4762

specialized stores

4762

Retail sale of sporting equipment in specialized stores4763----99954بيع االدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4763

Retail sale of games and toys in specialized stores4764--1-4454359بيع االلعاب واللعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4764

 Retail sale of clothing, footwear and leather articles in-8,9028,6362273351بيع المالبس واألحذيه واالصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4771

specialized stores

4771

بيع المنتجات الصيدالنية  والطبية واصناف مستحضرات التجميل وادوات 4772
الزينة بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

2,6882,604671151-Retail sale of pharmaceutical and medical goods, 

cosmetic and toilet articles in specialized stores

4772

Other retail sale of new goods in specialized stores4773-4,8154,5921763872بيع البضائع الجديدة االخرى بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4773

Retail sale of second-hand goods4774---1,4941,461321بيع السلع المستعملة بالتجزئة4774

بيع  االغذية والمشروبات ومنتجات التبغ  بالتجزئة عن طريق األكشاك 4781
واألسواق

8658587----Retail sale via stalls and markets of food, beverages 

and tobacco product

4781

 Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing----2272261بيع المنسوجات والمالبس واألحذية  بالتجزئة فى االكشاك واألسواق4782

and footwear

4782

Retail sale via stalls and markets of other goods4789----1361342بيع السلع االخرى بالتجزئة في االكشاك واالسواق4789

البيع بالتجزئةعن طريق  بيوت تنفيذ طلبات الشراء بواسطة البريد والبريد 4791
اإللكتروني واإلنترنت

21-1---Retail sale via mail order houses or via Internet4791

1Urban and suburban passenger land transport4921-1811411النقل البرى للركاب في المدن والضواحي بمواعيد4921

624278201944371Other passenger land transport activities4922أنواع النقل البرى األخرى للركاب4922

Freight transport by road4923--67372154النقل البرى للبضائع4923
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Sea and coastal freight water transport5012---1-32النقل المائي البحري والساحلي للبضائع5012

Passenger air transport5110-----11النقل الجوى للركاب5110

Warehousing and storage5210--90681561(المستودعات)التخزين والمخازن 5210

Service activities incidental to land transportation5221-1-10991152أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري5221

Other transportation support activities5229---5438133أنشطة  دعم النقل  األخرى5229

Postal activities5310--1--32انشطة البريد5310

Courier activities5320-31197311انشطة شركات نقل البريد الخاصة5320

1322925323385Short term accommodation activities5510أنشطة اإلقامة قصيرة المدى5510

3,3122,832360912711Restaurants and mobile food service activities5610أنشطه المطاعم وخدمات االطعمة المتنقلة5610

Event catering5621--1-17215219تقديم  الطعام للمناسبات5621

Other food service activities5629--1,8571,7707836أنشطه خدمات الطعام األخرى5629

Beverage serving activities5630-1,3231,1951031762أنشطه تقديم المشروبات5630

Publishing of books5811-----44نشر الكتب5811

Publishing of directories and mailing lists5812--1---1نشر األدلة وقوائم العناوين البريدية5812

251071223Publishing of newspapers, journals and periodicals5813نشر الصحف والمجالت والدوريات5813

Other Publishing activities5819-----22أنشطة النشر األخرى5819

 Motion picture, video and television programme-1-221272أنشطة إنتاج األفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفزيونية5911

production  activites

5911

-Motion picture, video and television programme post--1--21أنشطه ما بعد االنتاج  لألفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفزيونية5912

production  activities

5912

Sound recording and music publishing activities5920----321أنشطه نشر التسجيالت الصوتية والموسيقية5920

Radio broadcasting6010-6512291581(الراديو)االذاعة الصوتية  6010

1Television programming and broadcasting activities6020-3258126(التلفزيون)انشطة البرامج  واالذاعة  المرئية 6020

2321782910924Wired telecommunications activities6110أنشطه االتصاالت السلكية6110

2Wireless telecommunications activities6120-633315112أنشطه االتصاالت الالسلكية6120

Satellite telecommunications activities6130---1-32(عبر األقمار الصناعية)أنشطه االتصاالت  الفضائية 6130

324299811321Other telecommunications activities6190أنشطة االتصاالت األخرى6190

Computer programming activities6201-8433311541أنشطه البرمجة الحاسوبية6201

 Computer consultancy and computer facilities--1-421أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية  وادارة المرافق الحاسوبية6202

management activities

6202

 1Other information technology and computer service--10441أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى6209

activities

6209
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Data processing, hosting and related activities6311--1-17133تجهيز البيانات  واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بها من انشطة6311

Web portals6312----422بوابات الشبكة6312

News agency activities6391-391314741أنشطة وكاالت األنباء6391

Other information service activities n.e.c.6399---8233أنشطة خدمات المعلومات األخرى غير المصنفة في موقع آخر6399

200545973959Other monetary intermediation6419انواع الوساطة المالية االخرى6419

Activities of holding companies6420-1----1أنشطة الشركات القابضة6420

Trusts, funds and similar financial entities6430--1---1االتحادات االحتكارية وصناديق االموال والكيانات المالية المشابهة6430

2Other credit granting6492-62282282اشكال منح القروض  األخرى6492

انشطة الخدمات المالية األخرى عدا انشطة تمويل التأمين والمعاشات 6499
التقاعدية غير مصنفة في موضع أخر

42-11--Other financial service activities, except insurance 

and pension funding activities, n.e.c.

6499

Life insurance6511---1-43التأمين على الحياة6511

2491843420632Non-life insurance6512التأمين خالف التأمين على الحياة6512

Pension funding6530-------تمويل المعاشات التقاعدية6530

Administration of financial markets6611-21-1034إدارة األسواق المالية6611

Security and commodity contracts brokerage6612--53148532122أنشطة الوساطة  المتعلقة بعقود االوراق المالية والسلع االساسية6612

Activities of insurance agents and brokers6622---312533أنشطة وكالء  وسماسرة التأمين6622

Fund management activities6630---1--1أنشطة إدارة االموال6630

238205243411Real estate activities with own or leased property6810ألنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة6810

Real estate activities on a fee or contract basis6820---918632األنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم6820

Legal activities6910--1,5721,4986581األنشطة القانونية6910

االنشطه المحاسبية ومسك الدفاتر ومراجعة الحسابات واالستشارات 6920
الضريبية

30526237321-Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax 

consultancy

6920

Activities of head offices7010---3825103انشطه المكاتب الرئيسية7010

Management consultancy activities7020--3418952أنشطه الخبرة االستشارية في مجال االدارة7020

 633467124281031Architectural and engineering activities and relatedاالنشطه المعمارية والهندسية وما يتصل بها من استشارات فنية7110

technical consultancy

7110

Technical testing and analysis7120--42191391االختبارات  والتحليالت التقنية7120

 Research and experimental development on natural--1910333البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة7210

sciences and engineering

7210

 Research and experimental development on social---191072البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم اإلجتماعية واإلنسانية7220

sciences and humanities

7220
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Advertising7310-384291661791اإلعالن7310

ستطالعات  الرأي  العام7320 Market research and public opinion polling7320-23118211ابحاث السوق وا 

Specialized design activities7410---159141171أنشطة التصميم المتخصصة7410

Photographic activities7420--5965305745انشطة التصوير الفوتوغرافي7420

 Other professional, scientific and technical activities----33285األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى التى لم تصنف في موضع أخر7490

n.e.c.

7490

1Veterinary activities7500-1--7270األنشطة البيطرية7500

Renting and leasing of motor vehicles7710---241214261تأجير المركبات ذات المحركات7710

Renting and leasing of recreational and sports goods7721-----11تأجير السلع الترفيهية والرياضية7721

 Renting and leasing of other personal and household---647607373تأجير السلع الشخصية و المنزلية االخرى7729

goods

7729

 Renting and leasing of other machinery, equipment---123112101أنشطة تأجير األآلت والمعدات ألخرى  والسلع الحقيقية7730

and tangible goods

7730

Activities of employment placement agencies7810----651أنشطة وكاالت التشغيل7810

Temporary employment agency activities7820-----22انشطة وكاالت التشغيل المؤقت7820

Travel agency activities7911---675494أنشطة وكاالت السفر7911

1Tour operator activities7912--253219285أنشطة تنظيم الجوالت السياحية7912

Other reservation service and related activities7990--1-17115خدمات الحجز االخرى واالنشطة المتصلة بها7990

2Private security activities8010-1-841أنشطة األمن الخاصة8010

Security systems service activities8020-----11أنشطة خدمات نظم األمن8020

Combined facilities support activities8110---4211االنشطة المتكاملة لدعم المرافق8110

1General cleaning of buildings8121-1-943التنظيف العام  للمباني8121

Other building and industrial cleaning activities8129-----11أنشطه تنظيف المباني  والتنظيف الصناعي االخرى8129

Landscape care and maintenance service activities8130-----11األنشطه  المتعلقة  بخدمة وبصيانة تجميل المواقع8130

Combined office administrative service activities8211---1-43أنشطه الخدمات  االدارية المتكاملة للمكاتب8211

تصوير المستندات وتجهيز الوثائق وغيرها من االنشطة المتخصصة 8219
المساندة للمكاتب

49448491---Photocopying, document preparation and other 

specialized office support

8219

Activities of call centres8220-----22(االستعالمات الهاتفية)أنشطة مراكز النداء 8220

Organization of conventions and trade shows8230--1--21تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية8230

Packaging activities8292-472314541أنشطة التغليف والتعبئة8292
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012وفئات حجم العمالة،  (الحد الرابع)في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 10جدول 
Table 10 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government  Companies in 

Palestine by Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group in Palestine, 2012 

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

أنشطة خدمات  الدعم  والمساندة االخرى لالعمال  غير مصنفة في 8299
موضع آخر

10721---Other business support service activities n.e.c.8299

General public administration activities8411-----88(الدولة)االنشطة العامة لالدارة العامة 8411

تنظيم أنشطة األجهزة التي تقدم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية 8412
والثقافية وغيرها من الخدمات االجتماعية األخرى باستثناء الضمان 

االجتماعي

115321--Regulation of the activities of providing health care, 

education, cultural services and other social services, 

excluding social security

8412

 Regulation of and contribution to more efficient--1--32تنظيم أنشطة تسيير األعمال واإلسهام في تحسين  عملياتها8413

operation of businesses

8413

Defence activities8422-----11أنشطة الدفاع8422

Public order and safety activities8423-----44أنشطة النظام العام والسالمة8423

Compulsory social security activities8430--1--21أنشطة الضمان االجتماعي اإللزامي8430

1,76074266624492151Pre-primary and primary education8510التعليم  قبل األساسي والتعليم األساسي8510

7885735194General secondary education8521التعليم  الثانوي العام8521

Technical and vocational secondary education8522--3023421التعليم الثانوي الفني والمهني8522

1153426925912Higher education8530التعليم العالي8530

Sports and recreation education8541--1-531التعليم الرياضي والترفيهي8541

Cultural education8542--754019124التعليم الثقافي8542

Other education n.e.c.8549-1,03571326642131أنواع التعليم  االخرى غير المصنفة في اماكن اخرى8549

Educational support activities8550-14101111التعليم (مساندة)انشطة دعم 8550

5317285516Hospital activities8610أنشطة المستشفيات8610

3,9163,6631376535106Medical and dental practice activities8620أنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان8620

Other human health activities8690-694632441071األنشطة األخرى المتصلة بصحة اإلنسان8690

Residential nursing care facilities8710---8314مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع االقامة8710

 ,Residential care activities for mental retardation--81421انشطة الرعاية مع االقامة للمتخلفين عقليا والمرضى النفسيين والمدمنين8720

mental health and substance abuse

8720

Residential care activities for the elderly and disabled8730-1959311أنشطة تقديم  الرعاية للمسنين والمعاقين مع اقامة8730

Other residential care activities8790--2512643أنشطة الرعاية  األخرى مع االقامة8790

 1033032211244Social work activities without accommodation for theأنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين8810

elderly and disabled

8810

Other social work activities without accommodation8890-260195481241أنشطة العمل االجتماعي  االخرى بدون إقامة8890

Creative, arts and entertainment activities9000--713320144االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه9000

Library and archives activities9101---312731أنشطة المكتبات والمحفوظات9101
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012وفئات حجم العمالة،  (الحد الرابع)في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 10جدول 
Table 10 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government  Companies in 

Palestine by Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group in Palestine, 2012 

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

 Museums activities and operation of historical sites----541أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية9102

and buildings

9102

 Botanical and zoological gardens and nature reserves----321انشطه حدائق النباتات والحيوانات والمحميات الطبيعية9103

activities

9103

Operation of sports facilities9311---1-43تشغيل المرافق الرياضية9311

Activities of sports clubs9312--55548057135أنشطة النوادي الرياضية9312

Other sports activities9319----211انشطة رياضية أخرى9319

Activities of amusement parks and theme parks9321--49311134انشطة مدن التسلية والمالهي وااللعاب9321

Other amusement and recreation activities n.e.c.9329-1,2391,0301564382انشطة التسلية والترفيه االخرى  التي لم تصنف في موضع آخر9329

 1731053923321Activities of business and employers membershipأنشطة المنظمات ذات العضوية لرجال االعمال وارباب العمل9411

organizations

9411

Activities of professional membership organizations9412-1027717521أنشطة المنظمات المهنية ذات العضوية9412

1Activities of trade unions9420--75471611أنشطة نقابات العمال9420

Activities of religious organizations9491-18414027881أنشطة المنظمات الدينية9491

Activities of political organizations9492--19115325103أنشطة المنظمات السياسية9492

1,33573833116478186Activities of other membership organizations n.e.c.9499أنشطة المنظمات األخرى ذات العضوية  التي لم تصنف فى موضع آخر9499

Repair of computers and peripheral equipment9511--1-7817719لها (الملحقة)إصالح اجهزة الحاسوب والمعدات  الطرفية  9511

Repair of communication equipment9512---36635691إصالح معدات االتصاالت9512

Repair of consumer electronics9521---523510121إصالح االجهزة االلكترونية االستهالكية9521

 Repair of household appliances and home and garden---1,1111,097122إصالح األجهزة  المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق9522

equipment

9522

Repair of footwear and leather goods9523--1-1271215إصالح األحذية والمنتجات الجلدية9523

Repair of furniture and home furnishings9524----69654اصالح االثاث والمفروشات المنزلية9524

Repair of other personal and household goods9529-1-62561581إصالح السلع الشخصية والمنزلية األخرى9529

Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products9601--3933622362للمالبس والمنسوجات ومنتجات الفراء (الجاف)خدمات الغسل والتنظيف 9601

Hairdressing and other beauty treatment9602---6,9346,8231047تصفيف الشعر  وانواع التجميل االخرى9602

Funeral and related activities9603-----11أنشطة الجنائز وما يتصل بها من أنشطة9603

Other personal service activities n.e.c.9609---483495أنشطة الخدمات الشخصية األخرى غير المصنفة في موضع آخر9609

 Activities of households as employers of domestic-----66أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي9700

personnel

9700

Activities of extraterritorial organizations and bodies9900-1545411انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية  الوطنية9900

Not stated9999-----1515غير مبين9999

131,730117,2349,9772,9831,172227137Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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Quarrying of stone, sand and clay0810-254981212852(الصلصال)إستخراج األحجار والرمال والطفل 0810

 Support activities for petroleum and natural gas-----11أنشطة خدمات دعم إستخراج البترول والغاز الطبيعى0910

extractionon

0910

21861312Processing and preserving of meat1010تجهيز وحفظ اللحوم1010

1911472014811Processing and preserving of fruit and vegetables1030تجهيز وحفظ الفواكه  والمكسرات والخضراوات1030

Manufacture of vegetable and animal oils and fats1040-2571201112141صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

583077671Manufacture of dairy products1050صناعة منتجات األلبان1050

Manufacture of grain mill products1061-99906111صناعة  منتجات مطاحن الحبوب1061

1Manufacture of bakery products1071-1,250948249439صناعة منتجات المخابز1071

 Manufacture of cocoa, chocolate and sugar--48331311صناعة الكاكاو والشيكوالته والحلويات السكرية1073

confectionery

1073

 Manufacture of macaroni, noodles, couscous and--41-72صناعة المعكرونة والشعيرية والمفتول والمنتجات النشوية المماثلة1074

similar farinaceous products

1074

 Manufacture of prepared meals and dishes out side-----22صناعة الوجبات واألطباق الجاهزة المعدة للتوزيع خارج المطاعم1075

restaurants

1075

Manufacture of other food products n.e.c1079--1861552182صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر1079

1Manufacture of prepared animal feeds1080-206391صناعة األعالف الحيوانية المحضرة1080

Distilling, rectifying and blending of spirits1101----1-1تقطير  وتكرير  ومزج المشروبات الروحية1101

Manufacture of malt liquors and malt1103---11-2صنع المشروبات الكحولية من الشعير وصنع مشروبات الشعير1103

وانتاج المياه المعدنية وغيرها  (المرطبات)صناعة  المشروبات الخفيفة 1104
من المياه المعبأة

3216564-1Manufacture of soft drinks; production of mineral 

waters and other bottled waters

1104

Manufacture of tobacco products1200----17116صناعة منتجات التبغ1200

Preparation and spinning of textile fibres1311---1--1تجهيز وغزل الياف المنسوجات1311

Weaving of textiles1312--11-86نسج المنسوجات1312

Finishing of textiles1313----1-1إتمام تجهيز المنسوجات1313

231198179331Manufacture of made-up textile articles, except apparel1392صناعة المنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392

Manufacture of carpets and rugs1393-----22صناعة السجاد والبسط1393

Manufacture of cordage, rope, twine and netting1394-------صنع حبال السفن والحبال من المجدالت القنبية والشباك1394

Manufacture of other textiles n.e.c1399----16133صناعة منسوجات أخرى غير المصنفة فى مكان آخر1399

1,31778428815873113Manufacture of wearing apparel, except fur apparel1410صناعة المالبس عدا المالبس المصنوعة من الفراء1410

Manufacture of articles of fur1420----321صناعة أصناف الفراء1420

Manufacture of knitted and crocheted apparel1430---1-21صناعة المالبس وأصناف أخرى من التريكو أو الكورشية1430

2012وفئات حجم العمالة،  (الحد الرابع)في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في الضفة الغربية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي * عدد المنشآت العاملة: 11جدول 
Table 11: Number of Operating Establishments* in Operation in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies  in 

the West Bank by Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group, 2012

Employment Size Groupفئات حجم العمالةالنشاط األقتصاديرمز النشاط
Economic ActivityISIC
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 Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing---14743دباغة و تهيئة الجلود؛ تهيئة وصبغ الفراء1511

of fur

1511

 ,Manufacture of luggage, handbags and the like--2715453صناعة حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج واألعنة1512

saddlery and harness

1512

Manufacture of footwear1520-3572169436101صناعة األحذية1520

Sawmilling and planking of wood1610-----1313نشر ومسح األخشاب1610

Manufacture of veneer sheets and wood-based panels1621-----66صناعة رقائق من قشره الخشب وصناعة االلواح من الخشب  المضغوط1621

Manufacture of builders' carpentry and joinery1622---25624673صناعة منتجات النجارة المستخدمة فى البناء1622

Manufacture of wooden containers1623-401911442صناعة األوعية الخشبية1623

صناعة المنتجات الخشبية األخرى وصناعة اصناف من الفلين والقش 1629
ومواد الضفر

2251922661--Manufacture of other products of wood; Manufacture 

of articles of cork, straw and plaiting materials

1629

Manufacture of pulp, paper and paperboard1701----954صناعة عجائن ولب الورق والورق والورق المقوى1701

واألوعية  المصنوعة من  (الكرتون )صناعة الورق المموج  والمقوى 1702
الورق او الورق المقوى

1681331-Manufacture of corrugated paper and paperboard and 

of containers of paper and paperboard

1702

Manufacture of other articles of paper and paperboard1709-27163422(الكرتون)صناعة اصناف أخرى من الورق والورق المقوى 1709

1Printing1811-2662153893الطباعة1811

1Service activities related to printing1812--302171أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة1812

Manufacture of refined petroleum products1920-----22صناعة  المنتجات النفطية المكررة1920

Manufacture of basic chemicals2011----31301صناعة المواد الكيميائية األساسية2011

Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds2012---1-21(النيتروجينية)صناعة األسمدة والمركبات األزوتيه 2012

 Manufacture of plastics and synthetic rubber in-----11والمطاط التركيبي فى أشكالها األوليه (البالستيك)صناعة  اللدائن2013

primary forms

2013

 Manufacture of pesticides and other agrochemical----1-1صناعة مبيدات اآلفات والمنتجات الكيميائية الزراعية األخرى2021

products

2021

صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة وأحبار الطباعة 2022
واالصماغ

157431--Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, 

printing ink and mastics

2022

صناعة الصابون ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات 2023
التجميل

62399842-Manufacture of soap and detergents, cleaning and 

polishing preparations, perfumes and toilet 

preparations

2023

Manufacture of other chemical products n.e.c.2029----1-1صناعة منتجات كيميائية أخرى غير مصنفه فى مكان آخر2029

 14Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical-13116(المنتجات الدوائية الكيماوية والنباتية)صناعة المستحضرات الصيدالنية 2100

and botanical products

2100

Manufacture of other rubber products2219---7421صناعة المنتجات المطاطية األخرى2219

162705228831Manufacture of plastics products2220(البالستك)صناعة المنتجات اللدائنية 2220

2012وفئات حجم العمالة ،  (الحد الرابع)في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في الضفة الغربية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 11جدول 
Table 11 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government  Companies in the 

West Bank by Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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West Bank by Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Manufacture of glass and glass products2310-93808221صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية2310

Manufacture of clay building materials2392--1--87اإلنشائية (الخزفية)صناعة المنتجات الصلصالية 2392

Manufacture of other porcelain and ceramic products2393--51301641صناعة منتجات من خزف وبورسالن  أخرى2393

Manufacture of cement, lime and plaster2394--2216222(الجبس)صناعة األسمنت والجير والجص2394

 Manufacture of articles of concrete, cement and--2911191084519صنع أصناف من الخرسانة واألسمنت والجص2395

plaster

2395

تمام تجهيز األحجار2396 1,1826313381535541Cutting, shaping and finishing of stone2396قطع وتشكيل وا 

 Manufacture of other non-metallic mineral products--211-4صناعة المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير المصنفة فى مكان آخر2399

n.e.c.

2399

Manufacture of basic iron and steel2410----12111صناعة الحديد والصلب االساسية2410

 Manufacture of basic precious and other non-ferrous-----33صناعة المعادن الثمينة  االساسية وغيرها من المعادن غير الحديدية2420

metals

2420

Casting of non-ferrous metals2432-----33سبك المعادن غير الحديدية2432

2,6182,48110920512Manufacture of structural metal products2511صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

 Manufacture of tanks, reservoirs and containers of--3624921صناعة الصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن2512

metal

2512

صناعة مولدات بخار الماء باستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمياه 2513
الساخنة

211----Manufacture of steam generators, except central 

heating hot water boilers

2513

Manufacture of weapons and ammunition2520-----11صناعة األسلحة والذخائر2520

علم  )تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة وميتالورجيا 2591
المساحيق (المعادن

1414-----Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; 

powder metallurgy

2591

Treatment and coating of metals; machining2592---14013271المعالجة باالالت: معالجة وطالء المعادن2592

 Manufacture of cutlery, hand tools and general----14113صناعة ادوات القطع والعدد اليدويه واألدوات المعدنيه العامه2593

hardware

2593

Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.2599-41269312صناعة منتجات  المعادن المشكلة االخرى غير المصنفه فى موضع أخر2599

Manufacture of electronic components and boards2610--2-732صناعة اللوحات والمكونات اإللكترونية2610

Manufacture of communication equipment2630--1---1صناعة معدات االتصاالت2630

 1Manufacture of measuring, testing, navigating and-----1صناعة معدات القياس والتحقق واالختبار والمالحة والتحكم2651

control equipment

2651

 Manufacture of irradiation, electromedical and-----11صناعة اجهزة االشعة واالجهزة  الكهربائية الطبية والعالجية2660

electrotherapeutic equipment

2660

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائيه وأجهزة توزيع الكهرباء 2710
والتحكم فيها

22-----Manufacture of electric motors, generators, 

transformers and electricity distribution and control 

apparatus

2710

73



PCBS: Establishment Census, 2012 - Main Findings  ءPCBS : ،النتائج النهائية - 2012تعداد المنشآت

المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012وفئات حجم العمالة ،  (الحد الرابع)في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في الضفة الغربية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 11جدول 
Table 11 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government  Companies in the 

West Bank by Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Manufacture of batteries and accumulators2720----211صناعة البطاريات والمركمات2720

Manufacture of wiring devices2733---1--1صناعة اجهزة االسالك الكهربائية2733

Manufacture of electric lighting equipment2740----1-1صناعة معدات اإلضاءة الكهربائية2740

Manufacture of domestic appliances2750----972صناعة األجهزة المنزلية2750

Manufacture of other electrical equipment2790---1--1صناعة المعدات الكهربائيه األخرى2790

صناعة المحركات والتوربينات باستثناء محركات الطائرات والسيارات 2811
والدراجات  النارية

-------Manufacture of engines and turbines, except aircraft, 

vehicle and cycle engines

2811

Manufacture of fluid power equipment2812-----33(السائلة)صناعة المعدات التى تعمل بطاقة الموائع 2812

Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners2815---9612صناعة االفران وافران الصهر ومواقد افران الصهر2815

 Manufacture of office machinery and equipment-----22صناعة األالت المكتبيه ما عدا الحواسيب اآلليه والمعدات الملحقة بها2817

(except computers and peripheral equipment)

2817

Manufacture of power-driven hand tools2818----1-1صناعة العدد  اليدوية التى تدار بالطاقة2818

Manufacture of other general-purpose machinery2819---1-43صناعة االالت االخرى متعددة االغراض2819

Manufacture of agricultural and forestry machinery2821--11-53صنع االالت الزراعية وآالت الحراجة2821

 Manufacture of metal-forming machinery and machine----1-1صنع آالت تشكيل المعادن والعدد اآللية2822

tools

2822

 Manufacture of machinery for mining, quarrying and-----22صناعة اآلالت لعمليات التعدين واستغالل المحاجر والتشييد2824

construction

2824

 Manufacture of machinery for food, beverage and---1-21صناعة آالت تجهيز األغذيه والمشروبات والتبغ2825

tobacco

2825

Manufacture of other special-purpose machinery2829-----11صناعة اآلالت المتخصصة الغرض االخرى2829

للمركبات ذات المحركات  (أعمال تجهيز العربات)صناعة الهياكل 2920
وصناعة المركبات المقطوره والمركبات النصف مقطورة

-------Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; 

Manufacture of trailers and semi-trailers

2920

 Manufacture of parts and accessories for motor----2-2صناعة أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات2930

vehicles

2930

Building of pleasure and sporting boats3012-------بناء قوارب النزهة والرياضة3012

Manufacture of bicycles and invalid carriages3092-----11(للمعوقين)صناعة الدراجات العادية  والكراسي المتحركة 3092

Manufacture of other transport equipment n.e.c.3099-------صناعة معدات النقل األخرى غير المصنفة فى موضع آخر3099

2,2922,002207562151Manufacture of furniture3100صناعة األثاث3100

Manufacture of jewellery and related articles3211--3-23164المتصلة  واألصناف المجوهرات صناعة3211

Manufacture of imitation jewellery and related articles3212----211صناعة المجوهرات المقلدة واالصناف ذات الصلة3212

Manufacture of musical instruments3220-----11صناعة اآلالت الموسيقية3220
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Manufacture of games and toys3240--1-834صناعة األلعاب واللعب3240

 Manufacture of medical and dental instruments and---12812161صناعة االدوات والمعدات الطبية ومعدات  طب األسنان3250

supplies

3250

Other manufacturing n.e.c.3290-----77صناعات تحويلية أخرى غير مصنفه فى موقع آخر3290

Repair of fabricated metal products3311----61592إصالح المنتجات المعدنية المصنعة3311

 Repair and maintenance of industrial machinery and--10391642إصالح  االالت والمكائن الصناعية3312

equipment

3312

Repair of electronic and optical equipment3313-----22إصالح المعدات اإللكترونية والبصرية3313

Repair of electrical equipment3314----65623إصالح المعدات الكهربائية3314

Repair of transport equipment, except motor vehicles3315-----11إصالح معدات النقل عدا المركبات ذات المحركات3315

Repair of other equipment3319----1192إصالح المعدات األخرى3319

Installation of industrial machinery and equipment3320----431تركيب المعدات واآلالت الصناعية3320

 472694314Electric power generation, transmission and(الكهربائية)توليد ونقل وتوزيع الطاقه 3510

distribution

3510

 Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels--1---1إنتاج الغاز وتوزيعه من خالل االنانيب الرئيسية3520

through mains

3520

Steam and air conditioning supply3530-----11امدادات البخار والهواء المكيف3530

Water collection, treatment and supply3600---16615871تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه3600

Sewerage3700--1-513الصرف الصحي3700

Collection of non-hazardous waste3811---13931جمع النفايات غير الخطرة3811

Materials recovery3830---13922استرجاع المواد3830

 Remediation activities and other waste management----1-1أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى3900

services

3900

Construction of buildings4100-2291117129153تشييد المباني4100

Construction of roads and railways4210-29781112انشاء الطرق و خطوط سكك الحديد4210

Construction of utility projects4220--166442انشاء المرافق العامة4220

Demolition4311----1-1الهدم4311

Site preparation4312---1-65إعداد  وتحضير الموقع4312

1Electrical installation4321-4635442التركيبات الكهربائية4321

Plumbing, heat and air-conditioning installation4322---5138103اعمال السباكة  والتدفئة وتكييف  الهواء4322

Other construction installation4329-2194611تركيبات انشائية اخرى4329

Building completion and finishing4330---201541اكمال وتشطيب المباني4330

Other specialized construction activities4390--11-31أنشطة التشييد المتخصصة األخرى4390
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Sale of motor vehicles4510-334271461232بيع المركبات ذات المحركات4510

صالح المركبات ذات المحركات4520 Maintenance and repair of motor vehicles4520-4,5864,3452142241صيانة وا 

Sale of motor vehicle parts and accessories4530--1,3091,24155121بيع قطع غيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات4530

صالح الدراجات النارية وقطع غيارها واإلكسسوارات 4540 بيع  وصيانة وا 
المتصلة بها

23212----Sale, maintenance and repair of motorcycles and 

related parts and accessories

4540

Wholesale on a fee or contract basis4610---151041البيع بالجملة على اساس عقد او نظير رسم4610

 Wholesale of agricultural raw materials and live----80719البيع بالجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية4620

animals

4620

664412172552311Wholesale of food, beverages and tobacco4630البيع بالجملة لألغذية والمشروبات والتبغ4630

Wholesale of textiles, clothing and footwear4641--2011652862بيع  المنسوجات والملبوسات واألحذية بالجملة4641

28619462171021Wholesale of other household goods4649بيع السلع المنزلية األخرى بالجملة4649

 Wholesale of computers, computer peripheral----1596بيع الحواسيب ومعداتها الطرفية  والبرامج بالجملة4651

equipment and software

4651

 Wholesale of electronic and telecommunications----981بيع المعدات الخاصه باإللكترونيات وأجهزة االتصاالت وأجزائها بالجملة4652

equipment and parts

4652

 Wholesale of agricultural machinery, equipment and---8611بيع االالت والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة4653

supplies

4653

Wholesale of other machinery and equipment4659-23173111بيع االالت والمعدات االخرى بالجملة4659

 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and---19793ييع انواع الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات المتصلة بها بالجملة4661

related products

4661

Wholesale of metals and metal ores4662--47291161بيع المعادن وخامات المعادن بالجملة4662

بيع مواد البناء والمواد االنشائية المعدنية ومعدات ولوازم السباكة والتدفئة 4663
بالجملة

27619062168--Wholesale of construction materials, hardware, 

plumbing and heating equipment and supplies

4663

البيع  بالجملة للنفايات والخردة والمنتجات األخرى غير المصنفة  فى 4669
مكان اخر

342581---Wholesale of waste and scrap and other products 

n.e.c.

4669

Non-specialized wholesale trade4690--107861443تجارة الجملة غير المتخصصة4690

البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تكون فيها األغذية أو 4711
المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

11,51511,411911111-Retail sale in non-specialized stores with food, 

beverages or tobacco predominating

4711

1Other retail sale in non-specialized stores4719-11-63انواع البيع االخرى بالتجزئة  في المتاجر غير المتخصصة4719

1Retail sale of food in specialized stores4721-6,3286,081205347بيع األغذية بالتجزئة  في المتاجر المتخصصة4721

Retail sale of beverages in specialized stores4722---322741بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4722

Retail sale of tobacco products in specialized store4723-1---8079بيع منتجات التبغ بالتجزئة  في المتاجر المتخصصة4723

Retail sale of automotive fuel in specialized stores4730--296182792411بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4730
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بيع الحواسيب  والوحدات الطرفية للحواسيب  والبرمجيات و معدات 4741
االتصاالت بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

1,1961,1582773-1Retail sale of computers, peripheral units, software 

and telecommunications equipment in specialized

4741

 Retail sale of audio and video equipment in--3573322221بيع المعدات واالجهزة السمعية والبصريه بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4742

specialized stores

4742

Retail sale of textiles in specialized stores4751--4023851511بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4751

 Retail sale of hardware, paints and glass in-2,6792,4501833961بيع الخردوات المعدنية والطالء والزجاج بالتجزئة في  المتاجر المتخصصة4752

specialized stores

4752

بيع السجاد والبسط واغطية االرضيات و الجدران بالتجزئة في المحالت 4753
المتخصصة

3032881041--Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in 

specialized stores

4753

البيع بالتجزئة لألجهزة المنزليه الكهربائية واألثاث ومعدات اإلضاءه 4759
والمعدات المنزلية األخرى

3,1682,991146238--Retail sale of electrical household appliances, 

furniture, lighting equipment and other household 

articles

4759

 Retail sale of books, newspapers and stationary in---791756332بيع الكتب والصحف واألدوات المكتبية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4761

specialized stores

4761

 Retail sale of music and video recordings in----77761بيع التسجيالت الموسيقية والمرئية  بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4762

specialized stores

4762

Retail sale of sporting equipment in specialized stores4763----59581بيع االدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4763

Retail sale of games and toys in specialized stores4764----3163115بيع االلعاب واللعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4764

 Retail sale of clothing, footwear and leather articles in--6,5036,338137244بيع المالبس واألحذيه واالصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4771

specialized stores

4771

بيع المنتجات الصيدالنية  والطبية واصناف مستحضرات التجميل وادوات 4772
الزينة بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

1,5921,53939851-Retail sale of pharmaceutical and medical goods, 

cosmetic and toilet articles in specialized stores

4772

Other retail sale of new goods in specialized stores4773-3,6993,5141453262بيع البضائع الجديدة االخرى بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4773

Retail sale of second-hand goods4774----1,2231,19924بيع السلع المستعملة بالتجزئة4774

بيع  االغذية والمشروبات ومنتجات التبغ  بالتجزئة عن طريق األكشاك 4781
واألسواق

4634576----Retail sale via stalls and markets of food, beverages 

and tobacco product

4781

 Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing----1021011بيع المنسوجات والمالبس واألحذية  بالتجزئة فى االكشاك واألسواق4782

and footwear

4782

Retail sale via stalls and markets of other goods4789----57561بيع السلع االخرى بالتجزئة في االكشاك واالسواق4789

البيع بالتجزئةعن طريق  بيوت تنفيذ طلبات الشراء بواسطة البريد والبريد 4791
اإللكتروني واإلنترنت

21-1---Retail sale via mail order houses or via Internet4791

1Urban and suburban passenger land transport4921-1811411النقل البرى للركاب في المدن والضواحي بمواعيد4921

422150169623371Other passenger land transport activities4922أنواع النقل البرى األخرى للركاب4922

Freight transport by road4923--43271321النقل البرى للبضائع4923
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Sea and coastal freight water transport5012---1-32النقل المائي البحري والساحلي للبضائع5012

Passenger air transport5110-----11النقل الجوى للركاب5110

Warehousing and storage5210--5446611(المستودعات)التخزين والمخازن 5210

Service activities incidental to land transportation5221-1-10689142أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري5221

Other transportation support activities5229---3926112أنشطة  دعم النقل  األخرى5229

Postal activities5310--1--32انشطة البريد5310

Courier activities5320-26147311انشطة شركات نقل البريد الخاصة5320

1182618313184Short term accommodation activities5510أنشطة اإلقامة قصيرة المدى5510

1Restaurants and mobile food service activities5610-2,2091,8732506817أنشطه المطاعم وخدمات االطعمة المتنقلة5610

Event catering5621----31283تقديم  الطعام للمناسبات5621

Other food service activities5629--1,4671,4323122أنشطه خدمات الطعام األخرى5629

Beverage serving activities5630-1,1111,03861921أنشطه تقديم المشروبات5630

Publishing of books5811-----33نشر الكتب5811

Publishing of directories and mailing lists5812--1---1نشر األدلة وقوائم العناوين البريدية5812

113Publishing of newspapers, journals and periodicals5813-1591نشر الصحف والمجالت والدوريات5813

Other Publishing activities5819-----22أنشطة النشر األخرى5819

 Motion picture, video and television programme---8521أنشطة إنتاج األفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفزيونية5911

production  activites

5911

-Motion picture, video and television programme post--1--21أنشطه ما بعد االنتاج  لألفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفزيونية5912

production  activities

5912

Sound recording and music publishing activities5920----321أنشطه نشر التسجيالت الصوتية والموسيقية5920

Radio broadcasting6010--50925133(الراديو)االذاعة الصوتية  6010

Television programming and broadcasting activities6020--184482(التلفزيون)انشطة البرامج  واالذاعة  المرئية 6020

6135136322Wired telecommunications activities6110أنشطه االتصاالت السلكية6110

2Wireless telecommunications activities6120-49271181أنشطه االتصاالت الالسلكية6120

Satellite telecommunications activities6130---1-32(عبر األقمار الصناعية)أنشطه االتصاالت  الفضائية 6130

322297811321Other telecommunications activities6190أنشطة االتصاالت األخرى6190

Computer programming activities6201-512019741أنشطه البرمجة الحاسوبية6201

 Computer consultancy and computer facilities--1-421أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية  وادارة المرافق الحاسوبية6202

management activities

6202

 1Other information technology and computer service--10441أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى6209

activities

6209
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Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Data processing, hosting and related activities6311--1-1393تجهيز البيانات  واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بها من انشطة6311

Web portals6312----422بوابات الشبكة6312

News agency activities6391-18102321أنشطة وكاالت األنباء6391

Other information service activities n.e.c.6399---4112أنشطة خدمات المعلومات األخرى غير المصنفة في موقع آخر6399

165436813248Other monetary intermediation6419انواع الوساطة المالية االخرى6419

Activities of holding companies6420-1----1أنشطة الشركات القابضة6420

Trusts, funds and similar financial entities6430--1---1االتحادات االحتكارية وصناديق االموال والكيانات المالية المشابهة6430

2Other credit granting6492-50231672اشكال منح القروض  األخرى6492

انشطة الخدمات المالية األخرى عدا انشطة تمويل التأمين والمعاشات 6499
التقاعدية غير مصنفة في موضع أخر

42-11--Other financial service activities, except insurance 

and pension funding activities, n.e.c.

6499

Life insurance6511---1-43التأمين على الحياة6511

2211643018432Non-life insurance6512التأمين خالف التأمين على الحياة6512

Pension funding6530-------تمويل المعاشات التقاعدية6530

Administration of financial markets6611-21-933إدارة األسواق المالية6611

Security and commodity contracts brokerage6612--2912661771أنشطة الوساطة  المتعلقة بعقود االوراق المالية والسلع االساسية6612

Activities of insurance agents and brokers6622---262033أنشطة وكالء  وسماسرة التأمين6622

Fund management activities6630---1--1أنشطة إدارة االموال6630

163137193211Real estate activities with own or leased property6810ألنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة6810

Real estate activities on a fee or contract basis6820---424011األنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم6820

Legal activities6910--1,1971,1394981األنشطة القانونية6910

االنشطه المحاسبية ومسك الدفاتر ومراجعة الحسابات واالستشارات 6920
الضريبية

23820726221-Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax 

consultancy

6920

Activities of head offices7010---3825103انشطه المكاتب الرئيسية7010

Management consultancy activities7020--2411841أنشطه الخبرة االستشارية في مجال االدارة7020

 4873698622631Architectural and engineering activities and relatedاالنشطه المعمارية والهندسية وما يتصل بها من استشارات فنية7110

technical consultancy

7110

Technical testing and analysis7120--2913781االختبارات  والتحليالت التقنية7120

 Research and experimental development on natural--135323البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة7210

sciences and engineering

7210

 Research and experimental development on social---11461البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم اإلجتماعية واإلنسانية7220

sciences and humanities

7220

Advertising7310-294223531071اإلعالن7310
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Table 11 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government  Companies in the 

West Bank by Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

ستطالعات  الرأي  العام7320 Market research and public opinion polling7320-1997111ابحاث السوق وا 

Specialized design activities7410---9075141أنشطة التصميم المتخصصة7410

Photographic activities7420--4013623423انشطة التصوير الفوتوغرافي7420

 Other professional, scientific and technical activities----21183األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى التى لم تصنف في موضع أخر7490

n.e.c.

7490

1Veterinary activities7500----4241األنشطة البيطرية7500

Renting and leasing of motor vehicles7710---222199221تأجير المركبات ذات المحركات7710

Renting and leasing of recreational and sports goods7721-----11تأجير السلع الترفيهية والرياضية7721

 Renting and leasing of other personal and household----2322248تأجير السلع الشخصية و المنزلية االخرى7729

goods

7729

 Renting and leasing of other machinery, equipment----37334أنشطة تأجير األآلت والمعدات ألخرى  والسلع الحقيقية7730

and tangible goods

7730

Activities of employment placement agencies7810----651أنشطة وكاالت التشغيل7810

Temporary employment agency activities7820-----22انشطة وكاالت التشغيل المؤقت7820

Travel agency activities7911---625093أنشطة وكاالت السفر7911

1Tour operator activities7912--154131184أنشطة تنظيم الجوالت السياحية7912

Other reservation service and related activities7990--1-1494خدمات الحجز االخرى واالنشطة المتصلة بها7990

2Private security activities8010-1-841أنشطة األمن الخاصة8010

Security systems service activities8020-----11أنشطة خدمات نظم األمن8020

Combined facilities support activities8110----1-1االنشطة المتكاملة لدعم المرافق8110

1General cleaning of buildings8121-1-943التنظيف العام  للمباني8121

Other building and industrial cleaning activities8129-----11أنشطه تنظيف المباني  والتنظيف الصناعي االخرى8129

Landscape care and maintenance service activities8130-----11األنشطه  المتعلقة  بخدمة وبصيانة تجميل المواقع8130

Combined office administrative service activities8211---1-43أنشطه الخدمات  االدارية المتكاملة للمكاتب8211

تصوير المستندات وتجهيز الوثائق وغيرها من االنشطة المتخصصة 8219
المساندة للمكاتب

40039631---Photocopying, document preparation and other 

specialized office support

8219

Activities of call centres8220-----22(االستعالمات الهاتفية)أنشطة مراكز النداء 8220

Organization of conventions and trade shows8230--1---1تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية8230

Packaging activities8292-472314541أنشطة التغليف والتعبئة8292

أنشطة خدمات  الدعم  والمساندة االخرى لالعمال  غير مصنفة في 8299
موضع آخر

22-----Other business support service activities n.e.c.8299
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Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

General public administration activities8411-----88(الدولة)االنشطة العامة لالدارة العامة 8411

تنظيم أنشطة األجهزة التي تقدم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية 8412
والثقافية وغيرها من الخدمات االجتماعية األخرى باستثناء الضمان 

االجتماعي

115321--Regulation of the activities of providing health care, 

education, cultural services and other social services, 

excluding social security

8412

 Regulation of and contribution to more efficient--1--21تنظيم أنشطة تسيير األعمال واإلسهام في تحسين  عملياتها8413

operation of businesses

8413

Defence activities8422-----11أنشطة الدفاع8422

Public order and safety activities8423-----44أنشطة النظام العام والسالمة8423

Compulsory social security activities8430--1---1أنشطة الضمان االجتماعي اإللزامي8430

1,15454240014160101Pre-primary and primary education8510التعليم  قبل األساسي والتعليم األساسي8510

6944535174General secondary education8521التعليم  الثانوي العام8521

Technical and vocational secondary education8522--1-20172التعليم الثانوي الفني والمهني8522

60141451566Higher education8530التعليم العالي8530

Sports and recreation education8541--1-531التعليم الرياضي والترفيهي8541

Cultural education8542--733919114التعليم الثقافي8542

Other education n.e.c.8549--605455121245أنواع التعليم  االخرى غير المصنفة في اماكن اخرى8549

Educational support activities8550-111-118التعليم (مساندة)انشطة دعم 8550

4115273410Hospital activities8610أنشطة المستشفيات8610

2,8762,706100372463Medical and dental practice activities8620أنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان8620

Other human health activities8690-49144930741األنشطة األخرى المتصلة بصحة اإلنسان8690

Residential nursing care facilities8710---6213مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع االقامة8710

 ,Residential care activities for mental retardation---6141انشطة الرعاية مع االقامة للمتخلفين عقليا والمرضى النفسيين والمدمنين8720

mental health and substance abuse

8720

Residential care activities for the elderly and disabled8730-1959311أنشطة تقديم  الرعاية للمسنين والمعاقين مع اقامة8730

Other residential care activities8790--2211542أنشطة الرعاية  األخرى مع االقامة8790

 2Social work activities without accommodation for the-541916116أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين8810

elderly and disabled

8810

Other social work activities without accommodation8890--22617241103أنشطة العمل االجتماعي  االخرى بدون إقامة8890

Creative, arts and entertainment activities9000--3923781االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه9000

Library and archives activities9101---272331أنشطة المكتبات والمحفوظات9101

 Museums activities and operation of historical sites----431أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية9102

and buildings

9102
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 Botanical and zoological gardens and nature reserves----211انشطه حدائق النباتات والحيوانات والمحميات الطبيعية9103

activities

9103

Operation of sports facilities9311---1-21تشغيل المرافق الرياضية9311

Activities of sports clubs9312--46740944122أنشطة النوادي الرياضية9312

Other sports activities9319----211انشطة رياضية أخرى9319

Activities of amusement parks and theme parks9321--3119633انشطة مدن التسلية والمالهي وااللعاب9321

Other amusement and recreation activities n.e.c.9329-8216661183151انشطة التسلية والترفيه االخرى  التي لم تصنف في موضع آخر9329

 105632018211Activities of business and employers membershipأنشطة المنظمات ذات العضوية لرجال االعمال وارباب العمل9411

organizations

9411

Activities of professional membership organizations9412-65539111أنشطة المنظمات المهنية ذات العضوية9412

1Activities of trade unions9420--5940117أنشطة نقابات العمال9420

Activities of religious organizations9491-14911322761أنشطة المنظمات الدينية9491

Activities of political organizations9492--1291011963أنشطة المنظمات السياسية9492

7914601878841114Activities of other membership organizations n.e.c.9499أنشطة المنظمات األخرى ذات العضوية  التي لم تصنف فى موضع آخر9499

Repair of computers and peripheral equipment9511--1-4894844لها (الملحقة)إصالح اجهزة الحاسوب والمعدات  الطرفية  9511

Repair of communication equipment9512---21621141إصالح معدات االتصاالت9512

Repair of consumer electronics9521---17617321إصالح االجهزة االلكترونية االستهالكية9521

 Repair of household appliances and home and garden---58057541إصالح األجهزة  المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق9522

equipment

9522

Repair of footwear and leather goods9523--1-87815إصالح األحذية والمنتجات الجلدية9523

Repair of furniture and home furnishings9524----63594اصالح االثاث والمفروشات المنزلية9524

Repair of other personal and household goods9529-1-35534761إصالح السلع الشخصية والمنزلية األخرى9529

Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products9601---264238215للمالبس والمنسوجات ومنتجات الفراء (الجاف)خدمات الغسل والتنظيف 9601

Hairdressing and other beauty treatment9602---4,4794,421535تصفيف الشعر  وانواع التجميل االخرى9602

Funeral and related activities9603-------أنشطة الجنائز وما يتصل بها من أنشطة9603

Other personal service activities n.e.c.9609---332562أنشطة الخدمات الشخصية األخرى غير المصنفة في موضع آخر9609

 Activities of households as employers of domestic-----66أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي9700

personnel

9700

Activities of extraterritorial organizations and bodies9900-1545411انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية  الوطنية9900

Not stated9999-----1414غير مبين9999

89,47979,7006,5612,097844177100Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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Quarrying of stone, sand and clay0810---211074(الصلصال)إستخراج األحجار والرمال والطفل 0810

 Support activities for petroleum and natural gas-------أنشطة خدمات دعم إستخراج البترول والغاز الطبيعى0910

extractionon

0910

Processing and preserving of meat1010----211تجهيز وحفظ اللحوم1010

7445178211Processing and preserving of fruit and vegetables1030تجهيز وحفظ الفواكه  والمكسرات والخضراوات1030

Manufacture of vegetable and animal oils and fats1040--226781صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

1Manufacture of dairy products1050-4020955صناعة منتجات األلبان1050

Manufacture of grain mill products1061--3025113صناعة  منتجات مطاحن الحبوب1061

Manufacture of bakery products1071--24814866295صناعة منتجات المخابز1071

 1Manufacture of cocoa, chocolate and sugar--13813صناعة الكاكاو والشيكوالته والحلويات السكرية1073

confectionery

1073

 Manufacture of macaroni, noodles, couscous and---22-4صناعة المعكرونة والشعيرية والمفتول والمنتجات النشوية المماثلة1074

similar farinaceous products

1074

 Manufacture of prepared meals and dishes out side-------صناعة الوجبات واألطباق الجاهزة المعدة للتوزيع خارج المطاعم1075

restaurants

1075

Manufacture of other food products n.e.c1079--100831313صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر1079

Manufacture of prepared animal feeds1080--52111صناعة األعالف الحيوانية المحضرة1080

Distilling, rectifying and blending of spirits1101-------تقطير  وتكرير  ومزج المشروبات الروحية1101

Manufacture of malt liquors and malt1103-------صنع المشروبات الكحولية من الشعير وصنع مشروبات الشعير1103

وانتاج المياه المعدنية وغيرها  (المرطبات)صناعة  المشروبات الخفيفة 1104
من المياه المعبأة

1392-1-1Manufacture of soft drinks; production of mineral 

waters and other bottled waters

1104

Manufacture of tobacco products1200-------صناعة منتجات التبغ1200

Preparation and spinning of textile fibres1311-------تجهيز وغزل الياف المنسوجات1311

Weaving of textiles1312---11-2نسج المنسوجات1312

Finishing of textiles1313-------إتمام تجهيز المنسوجات1313

Manufacture of made-up textile articles, except apparel1392--145134641صناعة المنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392

Manufacture of carpets and rugs1393-----33صناعة السجاد والبسط1393

Manufacture of cordage, rope, twine and netting1394---6114صنع حبال السفن والحبال من المجدالت القنبية والشباك1394

Manufacture of other textiles n.e.c1399-----22صناعة منسوجات أخرى غير المصنفة فى مكان آخر1399

Manufacture of wearing apparel, except fur apparel1410-46239851742صناعة المالبس عدا المالبس المصنوعة من الفراء1410

Manufacture of articles of fur1420-------صناعة أصناف الفراء1420

Manufacture of knitted and crocheted apparel1430-----33صناعة المالبس وأصناف أخرى من التريكو أو الكورشية1430

2012وفئات حجم العمالة ،  (الحد الرابع)في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي * عدد المنشآت العاملة: 12جدول 
Table 12: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Gaza Strip by 

Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group, 2012

Employment Size Groupفئات حجم العمالةالنشاط األقتصاديرمز النشاط
Economic ActivityISIC
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 Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing----211دباغة و تهيئة الجلود؛ تهيئة وصبغ الفراء1511

of fur

1511

 ,Manufacture of luggage, handbags and the like----1293صناعة حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج واألعنة1512

saddlery and harness

1512

Manufacture of footwear1520----1385صناعة األحذية1520

Sawmilling and planking of wood1610----20137نشر ومسح األخشاب1610

Manufacture of veneer sheets and wood-based panels1621-------صناعة رقائق من قشره الخشب وصناعة االلواح من الخشب  المضغوط1621

Manufacture of builders' carpentry and joinery1622----20017327صناعة منتجات النجارة المستخدمة فى البناء1622

Manufacture of wooden containers1623----972صناعة األوعية الخشبية1623

صناعة المنتجات الخشبية األخرى وصناعة اصناف من الفلين والقش 1629
ومواد الضفر

2121-----Manufacture of other products of wood; Manufacture 

of articles of cork, straw and plaiting materials

1629

Manufacture of pulp, paper and paperboard1701----1-1صناعة عجائن ولب الورق والورق والورق المقوى1701

واألوعية  المصنوعة من  (الكرتون )صناعة الورق المموج  والمقوى 1702
الورق او الورق المقوى

11-----Manufacture of corrugated paper and paperboard and 

of containers of paper and paperboard

1702

Manufacture of other articles of paper and paperboard1709---10145(الكرتون)صناعة اصناف أخرى من الورق والورق المقوى 1709

Printing1811--1761531841الطباعة1811

Service activities related to printing1812-----11أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة1812

Manufacture of refined petroleum products1920-------صناعة  المنتجات النفطية المكررة1920

Manufacture of basic chemicals2011----211صناعة المواد الكيميائية األساسية2011

Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds2012-------(النيتروجينية)صناعة األسمدة والمركبات األزوتيه 2012

 Manufacture of plastics and synthetic rubber in-------والمطاط التركيبي فى أشكالها األوليه (البالستيك)صناعة  اللدائن2013

primary forms

2013

 Manufacture of pesticides and other agrochemical-------صناعة مبيدات اآلفات والمنتجات الكيميائية الزراعية األخرى2021

products

2021

صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة وأحبار الطباعة 2022
واالصماغ

-------Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, 

printing ink and mastics

2022

صناعة الصابون ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات 2023
التجميل

5445342--Manufacture of soap and detergents, cleaning and 

polishing preparations, perfumes and toilet 

preparations

2023

Manufacture of other chemical products n.e.c.2029-------صناعة منتجات كيميائية أخرى غير مصنفه فى مكان آخر2029

 Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical--1---1(المنتجات الدوائية الكيماوية والنباتية)صناعة المستحضرات الصيدالنية 2100

and botanical products

2100

Manufacture of other rubber products2219----211صناعة المنتجات المطاطية األخرى2219

2012وفئات حجم العمالة ،  (الحد الرابع)في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 12جدول 
Table 12 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Gaza 

Strip by Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group, 2012 

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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Manufacture of plastics products2220--71302795(البالستك)صناعة المنتجات اللدائنية 2220

Manufacture of glass and glass products2310---676412صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية2310

Manufacture of clay building materials2392-------اإلنشائية (الخزفية)صناعة المنتجات الصلصالية 2392

Manufacture of other porcelain and ceramic products2393-----1010صناعة منتجات من خزف وبورسالن  أخرى2393

Manufacture of cement, lime and plaster2394--1--54(الجبس)صناعة األسمنت والجير والجص2394

 Manufacture of articles of concrete, cement and-42712921471121صنع أصناف من الخرسانة واألسمنت والجص2395

plaster

2395

تمام تجهيز األحجار2396 Cutting, shaping and finishing of stone2396--163926272قطع وتشكيل وا 

 Manufacture of other non-metallic mineral products---3--3صناعة المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى غير المصنفة فى مكان آخر2399

n.e.c.

2399

Manufacture of basic iron and steel2410-------صناعة الحديد والصلب االساسية2410

 Manufacture of basic precious and other non-ferrous-------صناعة المعادن الثمينة  االساسية وغيرها من المعادن غير الحديدية2420

metals

2420

Casting of non-ferrous metals2432-------سبك المعادن غير الحديدية2432

Manufacture of structural metal products2511--9568677982صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

 Manufacture of tanks, reservoirs and containers of----981صناعة الصهاريج والخزانات واألوعية من المعادن2512

metal

2512

صناعة مولدات بخار الماء باستثناء مراجل التدفئة المركزية بالمياه 2513
الساخنة

11-----Manufacture of steam generators, except central 

heating hot water boilers

2513

Manufacture of weapons and ammunition2520-------صناعة األسلحة والذخائر2520

علم  )تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة وميتالورجيا 2591
المساحيق (المعادن

241491---Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; 

powder metallurgy

2591

Treatment and coating of metals; machining2592--88741211المعالجة باالالت: معالجة وطالء المعادن2592

 Manufacture of cutlery, hand tools and general-----3131صناعة ادوات القطع والعدد اليدويه واألدوات المعدنيه العامه2593

hardware

2593

Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.2599---14851صناعة منتجات  المعادن المشكلة االخرى غير المصنفه فى موضع أخر2599

Manufacture of electronic components and boards2610-------صناعة اللوحات والمكونات اإللكترونية2610

Manufacture of communication equipment2630-------صناعة معدات االتصاالت2630

 Manufacture of measuring, testing, navigating and-------صناعة معدات القياس والتحقق واالختبار والمالحة والتحكم2651

control equipment

2651

 Manufacture of irradiation, electromedical and-------صناعة اجهزة االشعة واالجهزة  الكهربائية الطبية والعالجية2660

electrotherapeutic equipment

2660

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائيه وأجهزة توزيع الكهرباء 2710
والتحكم فيها

321----Manufacture of electric motors, generators, 

transformers and electricity distribution and control 

apparatus

2710
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Manufacture of batteries and accumulators2720-----11صناعة البطاريات والمركمات2720

Manufacture of wiring devices2733-------صناعة اجهزة االسالك الكهربائية2733

Manufacture of electric lighting equipment2740----312صناعة معدات اإلضاءة الكهربائية2740

Manufacture of domestic appliances2750---10811صناعة األجهزة المنزلية2750

Manufacture of other electrical equipment2790----211صناعة المعدات الكهربائيه األخرى2790

صناعة المحركات والتوربينات باستثناء محركات الطائرات والسيارات 2811
والدراجات  النارية

11-----Manufacture of engines and turbines, except aircraft, 

vehicle and cycle engines

2811

Manufacture of fluid power equipment2812----651(السائلة)صناعة المعدات التى تعمل بطاقة الموائع 2812

Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners2815---14761صناعة االفران وافران الصهر ومواقد افران الصهر2815

 Manufacture of office machinery and equipment-------صناعة األالت المكتبيه ما عدا الحواسيب اآلليه والمعدات الملحقة بها2817

(except computers and peripheral equipment)

2817

Manufacture of power-driven hand tools2818-------صناعة العدد  اليدوية التى تدار بالطاقة2818

Manufacture of other general-purpose machinery2819----431صناعة االالت االخرى متعددة االغراض2819

Manufacture of agricultural and forestry machinery2821-------صنع االالت الزراعية وآالت الحراجة2821

 Manufacture of metal-forming machinery and machine-------صنع آالت تشكيل المعادن والعدد اآللية2822

tools

2822

 Manufacture of machinery for mining, quarrying and----1-1صناعة اآلالت لعمليات التعدين واستغالل المحاجر والتشييد2824

construction

2824

 Manufacture of machinery for food, beverage and-------صناعة آالت تجهيز األغذيه والمشروبات والتبغ2825

tobacco

2825

Manufacture of other special-purpose machinery2829-------صناعة اآلالت المتخصصة الغرض االخرى2829

للمركبات ذات المحركات  (أعمال تجهيز العربات)صناعة الهياكل 2920
وصناعة المركبات المقطوره والمركبات النصف مقطورة

21--1--Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; 

Manufacture of trailers and semi-trailers

2920

 Manufacture of parts and accessories for motor-----11صناعة أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات2930

vehicles

2930

Building of pleasure and sporting boats3012-----11بناء قوارب النزهة والرياضة3012

Manufacture of bicycles and invalid carriages3092-------(للمعوقين)صناعة الدراجات العادية  والكراسي المتحركة 3092

Manufacture of other transport equipment n.e.c.3099-----11صناعة معدات النقل األخرى غير المصنفة فى موضع آخر3099

Manufacture of furniture3100--709561119254صناعة األثاث3100

Manufacture of jewellery and related articles3211-----22المتصلة  واألصناف المجوهرات صناعة3211

Manufacture of imitation jewellery and related articles3212-------صناعة المجوهرات المقلدة واالصناف ذات الصلة3212

Manufacture of musical instruments3220-----11صناعة اآلالت الموسيقية3220

86



PCBS: Establishment Census, 2012 - Main Findings  ءPCBS : ،النتائج النهائية - 2012تعداد المنشآت

المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012وفئات حجم العمالة ،  (الحد الرابع)في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 12جدول 
Table 12 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Gaza 

Strip by Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group, 2012 

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Manufacture of games and toys3240--63111صناعة األلعاب واللعب3240

 Manufacture of medical and dental instruments and---10610321صناعة االدوات والمعدات الطبية ومعدات  طب األسنان3250

supplies

3250

Other manufacturing n.e.c.3290-----11صناعات تحويلية أخرى غير مصنفه فى موقع آخر3290

Repair of fabricated metal products3311-----66إصالح المنتجات المعدنية المصنعة3311

 Repair and maintenance of industrial machinery and---847662إصالح  االالت والمكائن الصناعية3312

equipment

3312

Repair of electronic and optical equipment3313-----55إصالح المعدات اإللكترونية والبصرية3313

Repair of electrical equipment3314--198191511إصالح المعدات الكهربائية3314

Repair of transport equipment, except motor vehicles3315-----2222إصالح معدات النقل عدا المركبات ذات المحركات3315

Repair of other equipment3319---9225إصالح المعدات األخرى3319

Installation of industrial machinery and equipment3320-------تركيب المعدات واآلالت الصناعية3320

 113Electric power generation, transmission and--116(الكهربائية)توليد ونقل وتوزيع الطاقه 3510

distribution

3510

 Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels-------إنتاج الغاز وتوزيعه من خالل االنانيب الرئيسية3520

through mains

3520

Steam and air conditioning supply3530-1----1امدادات البخار والهواء المكيف3530

Water collection, treatment and supply3600--2282081721تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه3600

Sewerage3700---1--1الصرف الصحي3700

Collection of non-hazardous waste3811--1---1جمع النفايات غير الخطرة3811

Materials recovery3830----1394استرجاع المواد3830

 Remediation activities and other waste management-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى3900

services

3900

1355036251716Construction of buildings4100تشييد المباني4100

Construction of roads and railways4210--231-6انشاء الطرق و خطوط سكك الحديد4210

Construction of utility projects4220----422انشاء المرافق العامة4220

Demolition4311-------الهدم4311

Site preparation4312----211إعداد  وتحضير الموقع4312

Electrical installation4321-----1515التركيبات الكهربائية4321

Plumbing, heat and air-conditioning installation4322---1-65اعمال السباكة  والتدفئة وتكييف  الهواء4322

Other construction installation4329--125241تركيبات انشائية اخرى4329

Building completion and finishing4330--1611311اكمال وتشطيب المباني4330

Other specialized construction activities4390-----66أنشطة التشييد المتخصصة األخرى4390

87



PCBS: Establishment Census, 2012 - Main Findings  ءPCBS : ،النتائج النهائية - 2012تعداد المنشآت

المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012وفئات حجم العمالة ،  (الحد الرابع)في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 12جدول 
Table 12 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Gaza 

Strip by Economic Activity (Fourth Digit) and Employment Size Group, 2012 

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Groupفئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Sale of motor vehicles4510---186163194بيع المركبات ذات المحركات4510

صالح المركبات ذات المحركات4520 Maintenance and repair of motor vehicles4520--2,0241,83718151صيانة وا 

Sale of motor vehicle parts and accessories4530---552526233بيع قطع غيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات4530

صالح الدراجات النارية وقطع غيارها واإلكسسوارات 4540 بيع  وصيانة وا 
المتصلة بها

37135912----Sale, maintenance and repair of motorcycles and 

related parts and accessories

4540

Wholesale on a fee or contract basis4610---1--1البيع بالجملة على اساس عقد او نظير رسم4610

 Wholesale of agricultural raw materials and live---109722611البيع بالجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية4620

animals

4620

Wholesale of food, beverages and tobacco4630-2541695416132البيع بالجملة لألغذية والمشروبات والتبغ4630

Wholesale of textiles, clothing and footwear4641--1741492311بيع  المنسوجات والملبوسات واألحذية بالجملة4641

Wholesale of other household goods4649-164111331532بيع السلع المنزلية األخرى بالجملة4649

 Wholesale of computers, computer peripheral----642بيع الحواسيب ومعداتها الطرفية  والبرامج بالجملة4651

equipment and software

4651

 Wholesale of electronic and telecommunications-----77بيع المعدات الخاصه باإللكترونيات وأجهزة االتصاالت وأجزائها بالجملة4652

equipment and parts

4652

 Wholesale of agricultural machinery, equipment and--1-852بيع االالت والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة4653

supplies

4653

Wholesale of other machinery and equipment4659----734بيع االالت والمعدات االخرى بالجملة4659

 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and---17566ييع انواع الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات المتصلة بها بالجملة4661

related products

4661

Wholesale of metals and metal ores4662----14104بيع المعادن وخامات المعادن بالجملة4662

بيع مواد البناء والمواد االنشائية المعدنية ومعدات ولوازم السباكة والتدفئة 4663
بالجملة

117723564--Wholesale of construction materials, hardware, 

plumbing and heating equipment and supplies

4663

البيع  بالجملة للنفايات والخردة والمنتجات األخرى غير المصنفة  فى 4669
مكان اخر

171421---Wholesale of waste and scrap and other products 

n.e.c.

4669

Non-specialized wholesale trade4690--55331543تجارة الجملة غير المتخصصة4690

البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تكون فيها األغذية أو 4711
المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

6,8096,7128773--Retail sale in non-specialized stores with food, 

beverages or tobacco predominating

4711

Other retail sale in non-specialized stores4719--12--3انواع البيع االخرى بالتجزئة  في المتاجر غير المتخصصة4719

Retail sale of food in specialized stores4721---2,2012,07112010بيع األغذية بالتجزئة  في المتاجر المتخصصة4721

Retail sale of beverages in specialized stores4722-1--19171بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4722

Retail sale of tobacco products in specialized store4723-----5454بيع منتجات التبغ بالتجزئة  في المتاجر المتخصصة4723

Retail sale of automotive fuel in specialized stores4730--1751224391بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4730
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بيع الحواسيب  والوحدات الطرفية للحواسيب  والبرمجيات و معدات 4741
االتصاالت بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

890858284---Retail sale of computers, peripheral units, software 

and telecommunications equipment in specialized

4741

 Retail sale of audio and video equipment in--4163852641بيع المعدات واالجهزة السمعية والبصريه بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4742

specialized stores

4742

Retail sale of textiles in specialized stores4751----67625بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4751

 Retail sale of hardware, paints and glass in-1,4081,2681122341بيع الخردوات المعدنية والطالء والزجاج بالتجزئة في  المتاجر المتخصصة4752

specialized stores

4752

بيع السجاد والبسط واغطية االرضيات و الجدران بالتجزئة في المحالت 4753
المتخصصة

258235203---Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings in 

specialized stores

4753

البيع بالتجزئة لألجهزة المنزليه الكهربائية واألثاث ومعدات اإلضاءه 4759
والمعدات المنزلية األخرى

1,5311,45168111--Retail sale of electrical household appliances, 

furniture, lighting equipment and other household 

articles

4759

 Retail sale of books, newspapers and stationary in--7487311421بيع الكتب والصحف واألدوات المكتبية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4761

specialized stores

4761

 Retail sale of music and video recordings in----1192بيع التسجيالت الموسيقية والمرئية  بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4762

specialized stores

4762

Retail sale of sporting equipment in specialized stores4763----40373بيع االدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4763

Retail sale of games and toys in specialized stores4764--1-1291244بيع االلعاب واللعب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4764

 Retail sale of clothing, footwear and leather articles in-2,3992,29890911بيع المالبس واألحذيه واالصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4771

specialized stores

4771

بيع المنتجات الصيدالنية  والطبية واصناف مستحضرات التجميل وادوات 4772
الزينة بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

1,0961,065283---Retail sale of pharmaceutical and medical goods, 

cosmetic and toilet articles in specialized stores

4772

Other retail sale of new goods in specialized stores4773--1,1161,0783161بيع البضائع الجديدة االخرى بالتجزئة في المتاجر المتخصصة4773

Retail sale of second-hand goods4774---27126281بيع السلع المستعملة بالتجزئة4774

بيع  االغذية والمشروبات ومنتجات التبغ  بالتجزئة عن طريق األكشاك 4781
واألسواق

4024011----Retail sale via stalls and markets of food, beverages 

and tobacco product

4781

 Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing-----125125بيع المنسوجات والمالبس واألحذية  بالتجزئة فى االكشاك واألسواق4782

and footwear

4782

Retail sale via stalls and markets of other goods4789----79781بيع السلع االخرى بالتجزئة في االكشاك واالسواق4789

البيع بالتجزئةعن طريق  بيوت تنفيذ طلبات الشراء بواسطة البريد والبريد 4791
اإللكتروني واإلنترنت

-------Retail sale via mail order houses or via Internet4791

Urban and suburban passenger land transport4921-------النقل البرى للركاب في المدن والضواحي بمواعيد4921

Other passenger land transport activities4922--202128323210أنواع النقل البرى األخرى للركاب4922

Freight transport by road4923--2410833النقل البرى للبضائع4923
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Sea and coastal freight water transport5012-------النقل المائي البحري والساحلي للبضائع5012

Passenger air transport5110-------النقل الجوى للركاب5110

Warehousing and storage5210---362295(المستودعات)التخزين والمخازن 5210

Service activities incidental to land transportation5221----321أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري5221

Other transportation support activities5229---151221أنشطة  دعم النقل  األخرى5229

Postal activities5310-------انشطة البريد5310

Courier activities5320-----55انشطة شركات نقل البريد الخاصة5320

1Short term accommodation activities5510-143712أنشطة اإلقامة قصيرة المدى5510

Restaurants and mobile food service activities5610-1,10395911023101أنشطه المطاعم وخدمات االطعمة المتنقلة5610

Event catering5621--1-14112416تقديم  الطعام للمناسبات5621

Other food service activities5629--3903384714أنشطه خدمات الطعام األخرى5629

Beverage serving activities5630-21215742841أنشطه تقديم المشروبات5630

Publishing of books5811-----11نشر الكتب5811

Publishing of directories and mailing lists5812-------نشر األدلة وقوائم العناوين البريدية5812

Publishing of newspapers, journals and periodicals5813-1016111نشر الصحف والمجالت والدوريات5813

Other Publishing activities5819-------أنشطة النشر األخرى5819

 Motion picture, video and television programme-1-14751أنشطة إنتاج األفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفزيونية5911

production  activites

5911

-Motion picture, video and television programme post-------أنشطه ما بعد االنتاج  لألفالم السينمائية والفيديو والبرامج التليفزيونية5912

production  activities

5912

Sound recording and music publishing activities5920-------أنشطه نشر التسجيالت الصوتية والموسيقية5920

Radio broadcasting6010-1534251(الراديو)االذاعة الصوتية  6010

1Television programming and broadcasting activities6020-141444(التلفزيون)انشطة البرامج  واالذاعة  المرئية 6020

2Wired telecommunications activities6110-1711431646أنشطه االتصاالت السلكية6110

Wireless telecommunications activities6120--146431أنشطه االتصاالت الالسلكية6120

Satellite telecommunications activities6130-------(عبر األقمار الصناعية)أنشطه االتصاالت  الفضائية 6130

Other telecommunications activities6190-----22أنشطة االتصاالت األخرى6190

Computer programming activities6201---3313128أنشطه البرمجة الحاسوبية6201

 Computer consultancy and computer facilities-------أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية  وادارة المرافق الحاسوبية6202

management activities

6202

 Other information technology and computer service-------أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب األخرى6209

activities

6209
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Data processing, hosting and related activities6311-----44تجهيز البيانات  واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بها من انشطة6311

Web portals6312-------بوابات الشبكة6312

News agency activities6391--2131242أنشطة وكاالت األنباء6391

Other information service activities n.e.c.6399---4121أنشطة خدمات المعلومات األخرى غير المصنفة في موقع آخر6399

351916711Other monetary intermediation6419انواع الوساطة المالية االخرى6419

Activities of holding companies6420-------أنشطة الشركات القابضة6420

Trusts, funds and similar financial entities6430-------االتحادات االحتكارية وصناديق االموال والكيانات المالية المشابهة6430

Other credit granting6492---12561اشكال منح القروض  األخرى6492

انشطة الخدمات المالية األخرى عدا انشطة تمويل التأمين والمعاشات 6499
التقاعدية غير مصنفة في موضع أخر

-------Other financial service activities, except insurance 

and pension funding activities, n.e.c.

6499

Life insurance6511-------التأمين على الحياة6511

Non-life insurance6512--2820422التأمين خالف التأمين على الحياة6512

Pension funding6530-------تمويل المعاشات التقاعدية6530

Administration of financial markets6611----1-1إدارة األسواق المالية6611

Security and commodity contracts brokerage6612--2402191551أنشطة الوساطة  المتعلقة بعقود االوراق المالية والسلع االساسية6612

Activities of insurance agents and brokers6622-----55أنشطة وكالء  وسماسرة التأمين6622

Fund management activities6630-------أنشطة إدارة االموال6630

Real estate activities with own or leased property6810--2-75685ألنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة6810

Real estate activities on a fee or contract basis6820---494621األنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم6820

Legal activities6910----37535916األنشطة القانونية6910

االنشطه المحاسبية ومسك الدفاتر ومراجعة الحسابات واالستشارات 6920
الضريبية

6755111---Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax 

consultancy

6920

Activities of head offices7010-------انشطه المكاتب الرئيسية7010

Management consultancy activities7020--107111أنشطه الخبرة االستشارية في مجال االدارة7020

 Architectural and engineering activities and related--146983864االنشطه المعمارية والهندسية وما يتصل بها من استشارات فنية7110

technical consultancy

7110

Technical testing and analysis7120---13661االختبارات  والتحليالت التقنية7120

 Research and experimental development on natural---1-65البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة7210

sciences and engineering

7210

 Research and experimental development on social---8611البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم اإلجتماعية واإلنسانية7220

sciences and humanities

7220
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Advertising7310--90681372اإلعالن7310

ستطالعات  الرأي  العام7320 Market research and public opinion polling7320---4211ابحاث السوق وا 

Specialized design activities7410----69663أنشطة التصميم المتخصصة7410

Photographic activities7420--1951682322انشطة التصوير الفوتوغرافي7420

 Other professional, scientific and technical activities----12102األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى التى لم تصنف في موضع أخر7490

n.e.c.

7490

Veterinary activities7500--1--3029األنشطة البيطرية7500

Renting and leasing of motor vehicles7710----19154تأجير المركبات ذات المحركات7710

Renting and leasing of recreational and sports goods7721-------تأجير السلع الترفيهية والرياضية7721

 Renting and leasing of other personal and household---415383293تأجير السلع الشخصية و المنزلية االخرى7729

goods

7729

 Renting and leasing of other machinery, equipment---867961أنشطة تأجير األآلت والمعدات ألخرى  والسلع الحقيقية7730

and tangible goods

7730

Activities of employment placement agencies7810-------أنشطة وكاالت التشغيل7810

Temporary employment agency activities7820-------انشطة وكاالت التشغيل المؤقت7820

Travel agency activities7911---1-54أنشطة وكاالت السفر7911

Tour operator activities7912---9988101أنشطة تنظيم الجوالت السياحية7912

Other reservation service and related activities7990----321خدمات الحجز االخرى واالنشطة المتصلة بها7990

Private security activities8010-------أنشطة األمن الخاصة8010

Security systems service activities8020-------أنشطة خدمات نظم األمن8020

Combined facilities support activities8110---1-32االنشطة المتكاملة لدعم المرافق8110

General cleaning of buildings8121-------التنظيف العام  للمباني8121

Other building and industrial cleaning activities8129-------أنشطه تنظيف المباني  والتنظيف الصناعي االخرى8129

Landscape care and maintenance service activities8130-------األنشطه  المتعلقة  بخدمة وبصيانة تجميل المواقع8130

Combined office administrative service activities8211-------أنشطه الخدمات  االدارية المتكاملة للمكاتب8211

تصوير المستندات وتجهيز الوثائق وغيرها من االنشطة المتخصصة 8219
المساندة للمكاتب

94886----Photocopying, document preparation and other 

specialized office support

8219

Activities of call centres8220-------(االستعالمات الهاتفية)أنشطة مراكز النداء 8220

Organization of conventions and trade shows8230-----11تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية8230

Packaging activities8292-------أنشطة التغليف والتعبئة8292
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أنشطة خدمات  الدعم  والمساندة االخرى لالعمال  غير مصنفة في 8299
موضع آخر

8521---Other business support service activities n.e.c.8299

General public administration activities8411-------(الدولة)االنشطة العامة لالدارة العامة 8411

تنظيم أنشطة األجهزة التي تقدم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية 8412
والثقافية وغيرها من الخدمات االجتماعية األخرى باستثناء الضمان 

االجتماعي

-------Regulation of the activities of providing health care, 

education, cultural services and other social services, 

excluding social security

8412

 Regulation of and contribution to more efficient-----11تنظيم أنشطة تسيير األعمال واإلسهام في تحسين  عملياتها8413

operation of businesses

8413

Defence activities8422-------أنشطة الدفاع8422

Public order and safety activities8423-------أنشطة النظام العام والسالمة8423

Compulsory social security activities8430-----11أنشطة الضمان االجتماعي اإللزامي8430

Pre-primary and primary education8510-606200266103325التعليم  قبل األساسي والتعليم األساسي8510

General secondary education8521-2-9412التعليم  الثانوي العام8521

Technical and vocational secondary education8522---10622التعليم الثانوي الفني والمهني8522

55201241036Higher education8530التعليم العالي8530

Sports and recreation education8541-------التعليم الرياضي والترفيهي8541

Cultural education8542---1-21التعليم الثقافي8542

Other education n.e.c.8549-4302581451881أنواع التعليم  االخرى غير المصنفة في اماكن اخرى8549

Educational support activities8550----321التعليم (مساندة)انشطة دعم 8550

1216Hospital activities8610-122أنشطة المستشفيات8610

1,04095737281143Medical and dental practice activities8620أنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان8620

Other human health activities8690--2031831433األنشطة األخرى المتصلة بصحة اإلنسان8690

Residential nursing care facilities8710---1-21مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع االقامة8710

 ,Residential care activities for mental retardation--11--2انشطة الرعاية مع االقامة للمتخلفين عقليا والمرضى النفسيين والمدمنين8720

mental health and substance abuse

8720

Residential care activities for the elderly and disabled8730-------أنشطة تقديم  الرعاية للمسنين والمعاقين مع اقامة8730

Other residential care activities8790--1-311أنشطة الرعاية  األخرى مع االقامة8790

 49111610642Social work activities without accommodation for theأنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين8810

elderly and disabled

8810

Other social work activities without accommodation8890-34237211أنشطة العمل االجتماعي  االخرى بدون إقامة8890

Creative, arts and entertainment activities9000--32101363االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه9000

Library and archives activities9101-----44أنشطة المكتبات والمحفوظات9101
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 Museums activities and operation of historical sites-----11أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخية9102

and buildings

9102

 Botanical and zoological gardens and nature reserves-----11انشطه حدائق النباتات والحيوانات والمحميات الطبيعية9103

activities

9103

Operation of sports facilities9311-----22تشغيل المرافق الرياضية9311

Activities of sports clubs9312--88711313أنشطة النوادي الرياضية9312

Other sports activities9319-------انشطة رياضية أخرى9319

Activities of amusement parks and theme parks9321--1-18125انشطة مدن التسلية والمالهي وااللعاب9321

Other amusement and recreation activities n.e.c.9329-418364381231انشطة التسلية والترفيه االخرى  التي لم تصنف في موضع آخر9329

 Activities of business and employers membership-684219511أنشطة المنظمات ذات العضوية لرجال االعمال وارباب العمل9411

organizations

9411

Activities of professional membership organizations9412--3724841أنشطة المنظمات المهنية ذات العضوية9412

Activities of trade unions9420---16754أنشطة نقابات العمال9420

Activities of religious organizations9491--3527512أنشطة المنظمات الدينية9491

Activities of political organizations9492---625264أنشطة المنظمات السياسية9492

544278144763772Activities of other membership organizations n.e.c.9499أنشطة المنظمات األخرى ذات العضوية  التي لم تصنف فى موضع آخر9499

Repair of computers and peripheral equipment9511----2922875لها (الملحقة)إصالح اجهزة الحاسوب والمعدات  الطرفية  9511

Repair of communication equipment9512----1501455إصالح معدات االتصاالت9512

Repair of consumer electronics9521----34733710إصالح االجهزة االلكترونية االستهالكية9521

 Repair of household appliances and home and garden---53152281إصالح األجهزة  المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق9522

equipment

9522

Repair of footwear and leather goods9523-----4040إصالح األحذية والمنتجات الجلدية9523

Repair of furniture and home furnishings9524-----66اصالح االثاث والمفروشات المنزلية9524

Repair of other personal and household goods9529----2702682إصالح السلع الشخصية والمنزلية األخرى9529

Washing and (dry-)cleaning of textile and fur products9601--129124212للمالبس والمنسوجات ومنتجات الفراء (الجاف)خدمات الغسل والتنظيف 9601

Hairdressing and other beauty treatment9602---2,4552,402512تصفيف الشعر  وانواع التجميل االخرى9602

Funeral and related activities9603-----11أنشطة الجنائز وما يتصل بها من أنشطة9603

Other personal service activities n.e.c.9609---15933أنشطة الخدمات الشخصية األخرى غير المصنفة في موضع آخر9609

 Activities of households as employers of domestic-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي9700

personnel

9700

Activities of extraterritorial organizations and bodies9900-------انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية  الوطنية9900

Not stated9999-----11غير مبين9999

42,25137,5343,4168863285037Totalالمجموع
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عددعددعدد
المنشآتالمنشآتالمنشآت

No.of Estاناث*ذكورالمجموع*No.of Estاناث*ذكورالمجموع*No.of Estاناثذكورالمجموع
TotalMales*Females*TotalMales*Females*TotalMalesFemales

Mining and quarryingB-2811,7961,785112581,6631,6521123133133التعدين  واستغالل المحاجرباء

17,85874,66765,9447,86212,98056,21347,9147,4384,87818,45418,030424ManufacturingCالصناعات التحويليةجيم

 683,2202,226167561,82892180121,3921,30587Electricity, gas, steam and air conditioningإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءدال

supplyD

دار النفاياتهاء  امدادات المياه وأنشطة الصرف الصح  وا 
ومعالجتها

4481,04098430204478426262445625584Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activitiesE

6265,5304,9434604233,2142,7193682032,3162,22492ConstructionFاإلنشاءاتواو

صالح المركبات (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد زاي وا   
ذات المحركات والدراجات النارية

73,823148,542130,17612,24049,44697,20280,69310,38324,37751,34049,4831,857Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcyclesG

3,7596,8055,7511831,7545,1664,1331622,0051,6391,61821Transportation and storageHالنقل والتخزينحاء

6,84020,69716,8891,9724,96314,60111,0351,7301,8776,0965,854242Accommodation and food service activitiesIانشطة خدمات االقامة والطعامطاء

9878,3106,2691,8076745,7864,2471,3053132,5242,022502Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتياء

1,1009,3486,6532,5327787,8225,3422,3173221,5261,311215Financial and insurance activitiesKاالنشطة المالية وأنشطة التأمينكاف

3291,0599261052057536231021243063033Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةالم

3,95811,6998,2782,9092,9268,8015,9222,3671,0322,8982,356542Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والعلمية والتقنيةميم

1,9625,7814,1569841,2223,9902,7585917401,7911,398393Administrative and support service activitiesNأنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندةنون

 321731195430168115532541Public administration and defenseاإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزاميسين

compulsory social security
O

3,13628,34910,40715,1922,01717,9635,8159,3981,11910,3864,5925,794EducationPالتعليمعين

5,09219,3799,8337,2753,74613,2845,9275,0861,3466,0953,9062,189Human health and social work activitiesQانشطة صحة االنسان والعمل االجتماعيفاء

1,9676,1224,9249681,4014,2733,2228215661,8491,702147Arts, entertainment and recreationRالفنون والترفيه والتسليةصاد

13,09832,05719,44011,1998,08419,41710,7887,2115,01412,6408,6523,988Other service activitiesSانشطة الخدمات األخرىقاف

 أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وأنشطةراء
 االسر المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  غير محددة

الستخدامها الخاص

666-666-----Activities of households as employers 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير شين
الخاضعة للوالية  الوطنية

151819289151819289----Activities of extraterritorial organizations and 

bodiesU

Not stated-111-15162-16173غير مبين

135,401384,778299,80466,03991,203262,825194,35249,53844,198121,953105,45216,501Totalالمجموع

.The data Except those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 *.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

2012عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمنطقة، : 13جدول 
Table 13: Number of Operating Establishments and Persons Engaged in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Palestine by Main Economic Activity and Region, 2012

رمز 
النشاط

Economic ActivityISICالنشاط اإلقتصادي

عدد العاملينعدد العاملينعدد العاملين
No.of Persons EngagedNo.of Persons EngagedNo.of Persons Engaged
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عددعددعدد
المنشآتالمنشآتالمنشآت

No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناثذكورالمجموع
TotalMales*Females*TotalMales*Females*TotalMalesFemales

Quarrying of stone, sand and clay0810-2801,7931,782112571,6601,6491123133133(الصلصال)إستخراج األحجار والرمال والطفل 0810

أنشطة خدمات دعم إستخراج البترول والغاز 0910
الطبيعى

133-133-----

Support activities for petroleum 

and natural gas extractionon

0910

405645055938555497582981Processing and preserving of meat1010تجهيز وحفظ اللحوم1010

2771,5591,4201272001,041909120775185117تجهيز وحفظ الفواكه  والمكسرات والخضراوات1030
Processing and preserving of fruit 

and vegetables

1030

-2791,6831,667132571,4821,4661322201201صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040
Manufacture of vegetable and 

animal oils and fats

1040

1001,7231,468255601,2611,0202414046244814Manufacture of dairy products1050صناعة منتجات األلبان1050

13345444281032952847301591581Manufacture of grain mill products1061صناعة  منتجات مطاحن الحبوب1061

1,5505,8485,2922631,2884,5964,0732302621,2521,21933Manufacture of bakery products1071صناعة منتجات المخابز1071

636806007650208169351347243141صناعة الكاكاو والشيكوالته والحلويات السكرية1073
Manufacture of cocoa, chocolate 

and sugar confectionery

1073

صناعة المعكرونة والشعيرية والمفتول 1074
والمنتجات النشوية المماثلة

1113310726790642644343-

Manufacture of macaroni, noodles, 

couscous and similar farinaceous 

products

1074

صناعة الوجبات واألطباق الجاهزة المعدة 1075
للتوزيع خارج المطاعم

233-233-----

Manufacture of prepared meals 

and dishes out side restaurants

1075

صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة 1079
في مكان آخر

293933858321905645041710336935415

Manufacture of other food products 

n.e.c

1079

-2843042010233813711054949صناعة األعالف الحيوانية المحضرة1080
Manufacture of prepared animal 

feeds

1080

----17521752تقطير  وتكرير  ومزج المشروبات الروحية1101
Distilling, rectifying and blending of 

spirits

1101

صنع المشروبات الكحولية من الشعير وصنع 1103
مشروبات الشعير

22424-22424-----

Manufacture of malt liquors and 

malt

1103

وانتاج  (المرطبات)صناعة  المشروبات الخفيفة 1104
المياه المعدنية وغيرها من المياه المعبأة

4799996930337797493014220220-

Manufacture of soft drinks; 

production of mineral waters and 

other bottled waters

1104

Manufacture of tobacco products1200----17545221754522صناعة منتجات التبغ1200

----1128411284تجهيز وغزل الياف المنسوجات1311
Preparation and spinning of textile 

fibres

1311

Weaving of textiles1312-10785523858352322020نسج المنسوجات1312

2012والمنطقة،  (الحد الرابع)عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي : 14جدول 
Table 14: Number of Operating Establishments and Persons Engaged in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Palestine by Main Economic Activity (Fourth Digit) and Region, 2012

رمز 
النشاط

Economic ActivityISICالنشاط اإلقتصادي

عدد العاملينعدد العاملينعدد العاملين
No.of Persons EngagedNo.of Persons EngagedNo.of Persons Engaged
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عددعددعدد
المنشآتالمنشآتالمنشآت

No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناثذكورالمجموع
TotalMales*Females*TotalMales*Females*TotalMalesFemales

Finishing of textiles1313-----166-166إتمام تجهيز المنسوجات1313

 3881,7111,5391652431,3381,1741571453733658Manufacture of made-up textileصناعة المنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392

articles, except apparel

1392

Manufacture of carpets and rugs1393-56422312333صناعة السجاد والبسط1393

صنع حبال السفن والحبال من المجدالت القنبية 1394
والشباك

66060-----66060-Manufacture of cordage, rope, 

twine and netting

1394

صناعة منسوجات أخرى غير المصنفة فى 1399
مكان آخر

1941192217371522244-Manufacture of other textiles n.e.c1399

صناعة المالبس عدا المالبس المصنوعة من 1410
الفراء

1,8069,9904,3195,6271,3338,6913,2415,4064731,2991,078221Manufacture of wearing apparel, 

except fur apparel

1410

Manufacture of articles of fur1420-----31414-31414صناعة أصناف الفراء1420

صناعة المالبس وأصناف أخرى من التريكو أو 1430
الكورشية

5231492181083541Manufacture of knitted and 

crocheted apparel

1430

 ;Tanning and dressing of leather-17898811581801288دباغة و تهيئة الجلود؛ تهيئة وصبغ الفراء1511

dressing and dyeing of fur

1511

صناعة حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج 1512
واألعنة

44221195263219116526123030-Manufacture of luggage, handbags 

and the like, saddlery and harness

1512

Manufacture of footwear1520-4151,9681,921474021,9111,86447135757صناعة األحذية1520

Sawmilling and planking of wood1610-341009311330231217070نشر ومسح األخشاب1610

صناعة رقائق من قشره الخشب وصناعة 1621
االلواح من الخشب  المضغوط

61313-61313-----Manufacture of veneer sheets and 

wood-based panels

1621

 Manufacture of builders' carpentry-4611,1061,09822605325242201574574صناعة منتجات النجارة المستخدمة فى البناء1622

and joinery

1622

Manufacture of wooden containers1623-49374371340349346392525صناعة األوعية الخشبية1623

صناعة المنتجات الخشبية األخرى وصناعة 1629
اصناف من الفلين والقش ومواد الضفر

2546816333323264059233224141-Manufacture of other products of 

wood; Manufacture of articles of 

cork, straw and plaiting materials

1629

 Manufacture of pulp, paper and-1044422935332199صناعة عجائن ولب الورق والورق والورق المقوى1701

paperboard

1701

 (الكرتون )صناعة الورق المموج والمقوى 1702
واألوعية  المصنوعة من الورق او الورق المقوى

17281263181627826018133-Manufacture of corrugated paper 

and paperboard and of containers 

of paper and paperboard

1702

2012والمنطقة،  (الحد الرابع)عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي : (تابع) 14جدول 

رمز 
النشاط

النشاط اإلقتصادي

Table 14 (Cont.): Number of Operating Establishments and Persons Engaged in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government 

Economic ActivityISIC

عدد العاملينعدد العاملينعدد العاملين
No.of Persons EngagedNo.of Persons EngagedNo.of Persons Engaged
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عددعددعدد
المنشآتالمنشآتالمنشآت

No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناثذكورالمجموع
TotalMales*Females*TotalMales*Females*TotalMalesFemales

2012والمنطقة،  (الحد الرابع)عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي : (تابع) 14جدول 

رمز 
النشاط

النشاط اإلقتصادي

Table 14 (Cont.): Number of Operating Establishments and Persons Engaged in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government 

Economic ActivityISIC

عدد العاملينعدد العاملينعدد العاملين
No.of Persons EngagedNo.of Persons EngagedNo.of Persons Engaged

صناعة اصناف أخرى من الورق والورق المقوى 1709
(الكرتون)

3741838137273172803710101101-Manufacture of other articles of 

paper and paperboard

1709

4581,5041,36880272995865741865095036Printing1811الطباعة1811

Service activities related to printing1812-31204176283020317528111أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة1812

 Manufacture of refined petroleum-----255-255صناعة  المنتجات النفطية المكررة1920

products

1920

Manufacture of basic chemicals2011-35939123385832288صناعة المواد الكيميائية األساسية2011

صناعة األسمدة والمركبات األزوتيه 2012
(النيتروجينية)

218135218135----Manufacture of fertilizers and 

nitrogen compounds

2012

والمطاط التركيبي  (البالستيك)صناعة  اللدائن2013
فى أشكالها األوليه

144-144-----Manufacture of plastics and 

synthetic rubber in primary forms

2013

صناعة مبيدات اآلفات والمنتجات الكيميائية 2021
الزراعية األخرى

17521752----Manufacture of pesticides and 

other agrochemical products

2021

صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات 2022
المماثلة وأحبار الطباعة واالصماغ

161301237161301237----Manufacture of paints, varnishes 

and similar coatings, printing ink 

and mastics

2022

صناعة الصابون ومستحضرات التنظيف 2023
والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل

119719638816352044179561991972Manufacture of soap and 

detergents, cleaning and polishing 

preparations, perfumes and toilet 

preparations

2023

صناعة منتجات كيميائية أخرى غير مصنفه 2029
فى مكان آخر

155-155-----Manufacture of other chemical 

products n.e.c.

2029

المنتجات )صناعة المستحضرات الصيدالنية 2100
(الدوائية الكيماوية والنباتية

161,056761295151,026736290130255Manufacture of pharmaceuticals, 

medicinal chemical and botanical 

products

2100

 Manufacture of other rubber-277-73535-94242صناعة المنتجات المطاطية األخرى2219

products

2219

2382,1052,051501651,5951,54249735105091Manufacture of plastics products2220(البالستك)صناعة المنتجات اللدائنية 2220

 Manufacture of glass and glass-163496479695343326668153153صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية2310

products

2310

 (الخزفية)صناعة المنتجات الصلصالية 2392
اإلنشائية

948435948435----Manufacture of clay building 

materials

2392

 Manufacture of other porcelain and-63264227185324020318102424صناعة منتجات من خزف وبورسالن  أخرى2393

ceramic products

2393
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عددعددعدد
المنشآتالمنشآتالمنشآت

No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناثذكورالمجموع
TotalMales*Females*TotalMales*Females*TotalMalesFemales

2012والمنطقة،  (الحد الرابع)عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي : (تابع) 14جدول 

رمز 
النشاط

النشاط اإلقتصادي

Table 14 (Cont.): Number of Operating Establishments and Persons Engaged in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government 

Economic ActivityISIC

عدد العاملينعدد العاملينعدد العاملين
No.of Persons EngagedNo.of Persons EngagedNo.of Persons Engaged

 Manufacture of cement, lime and-30155152325127124352828(الجبس)صناعة األسمنت والجير والجص2394

plaster

2394

 ,7295,0315,018122942,0752,064104352,9562,9542Manufacture of articles of concreteصنع أصناف من الخرسانة واألسمنت والجص2395

cement and plaster

2395

تمام تجهيز األحجار2396  1,3578,4198,349401,1927,6357,566391657847831Cutting, shaping and finishing ofقطع وتشكيل وا 

stone

2396

صناعة المنتجات المعدنية الالفلزية األخرى 2399
غير المصنفة فى مكان آخر

78685144342134343-Manufacture of other non-metallic 

mineral products n.e.c.

2399

Manufacture of basic iron and steel2410-----123030-123030صناعة الحديد والصلب االساسية2410

صناعة المعادن الثمينة  االساسية وغيرها من 2420
المعادن غير الحديدية

344-344-----Manufacture of basic precious and 

other non-ferrous metals

2420

Casting of non-ferrous metals2432-----388-388سبك المعادن غير الحديدية2432

 Manufacture of structural metal-3,6038,2798,116352,6385,7645,601359652,5152,515صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

products

2511

صناعة الصهاريج والخزانات واألوعية من 2512
المعادن

45186171636161146692525-Manufacture of tanks, reservoirs 

and containers of metal

2512

صناعة مولدات بخار الماء باستثناء مراجل 2513
التدفئة المركزية بالمياه الساخنة

310912761133-Manufacture of steam generators, 

except central heating hot water 

boilers

2513

 Manufacture of weapons and-----111-111صناعة األسلحة والذخائر2520

ammunition

2520

تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة 2591
المساحيق(علم المعادن)وميتالورجيا  

41127125-142523-27102102-Forging, pressing, stamping and 

roll-forming of metal; powder 

metallurgy

2591

 ;Treatment and coating of metals-88300300-142316313-230616613المعالجة باالالت: معالجة وطالء المعادن2592

machining

2592

صناعة ادوات القطع والعدد اليدويه واألدوات 2593
المعدنيه العامه

458686-143333-315353-Manufacture of cutlery, hand tools 

and general hardware

2593

صناعة منتجات  المعادن المشكلة االخرى غير 2599
المصنفه فى موضع أخر

553653614413032994146262-Manufacture of other fabricated 

metal products n.e.c.

2599

 Manufacture of electronic----760573760573صناعة اللوحات والمكونات اإللكترونية2610

components and boards

2610

 Manufacture of communication----127216127216صناعة معدات االتصاالت2630

equipment

2630

صناعة معدات القياس والتحقق واالختبار 2651
والمالحة والتحكم

1120120-1120120-----Manufacture of measuring, testing, 

navigating and control equipment

2651

99



PCBS: Establishment Census, 2012 - Main Findings  ءPCBS : ،النتائج النهائية - 2012تعداد المنشآت

Gaza Stripقطاع غزة                                          West Bankالضفة الغربية                               Palestineفلسطين

عددعددعدد
المنشآتالمنشآتالمنشآت

No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناثذكورالمجموع
TotalMales*Females*TotalMales*Females*TotalMalesFemales

2012والمنطقة،  (الحد الرابع)عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي : (تابع) 14جدول 

رمز 
النشاط

النشاط اإلقتصادي

Table 14 (Cont.): Number of Operating Establishments and Persons Engaged in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government 

Economic ActivityISIC

عدد العاملينعدد العاملينعدد العاملين
No.of Persons EngagedNo.of Persons EngagedNo.of Persons Engaged

صناعة اجهزة االشعة واالجهزة  الكهربائية 2660
الطبية والعالجية

12111211----Manufacture of irradiation, 

electromedical and 

electrotherapeutic equipment

2660

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت 2710
الكهربائيه وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها

81414-422-41212-Manufacture of electric motors, 

generators, transformers and 

electricity distribution and control 

apparatus

2710

 Manufacture of batteries and-4121023972133صناعة البطاريات والمركمات2720

accumulators

2720

Manufacture of wiring devices2733-----11010-11010صناعة اجهزة االسالك الكهربائية2733

 Manufacture of electric lighting-31717-188-42525صناعة معدات اإلضاءة الكهربائية2740

equipment

2740

 Manufacture of domestic-104646-93230-197876صناعة األجهزة المنزلية2750

appliances

2750

 Manufacture of other electrical-328262119172299صناعة المعدات الكهربائيه األخرى2790

equipment

2790

صناعة المحركات والتوربينات باستثناء 2811
محركات الطائرات والسيارات والدراجات  النارية

111-----111-Manufacture of engines and 

turbines, except aircraft, vehicle 

and cycle engines

2811

صناعة المعدات التى تعمل بطاقة الموائع 2812
(السائلة)

92626-399-61717-Manufacture of fluid power 

equipment

2812

صناعة االفران وافران الصهر ومواقد افران 2815
الصهر

25113102511484021465623Manufacture of ovens, furnaces 

and furnace burners

2815

صناعة األالت المكتبيه ما عدا الحواسيب اآلليه 2817
والمعدات الملحقة بها

233-233-----Manufacture of office machinery 

and equipment (except computers 

and peripheral equipment)

2817

 Manufacture of power-driven hand-----155-155صناعة العدد  اليدوية التى تدار بالطاقة2818

tools

2818

-Manufacture of other general-41414-42020-83434صناعة االالت االخرى متعددة االغراض2819

purpose machinery

2819

 Manufacture of agricultural and-----55454-55454صنع االالت الزراعية وآالت الحراجة2821

forestry machinery

2821

 Manufacture of metal-forming-----188-188صنع آالت تشكيل المعادن والعدد اآللية2822

machinery and machine tools

2822

صناعة اآلالت لعمليات التعدين واستغالل 2824
المحاجر والتشييد

31010-233-177-Manufacture of machinery for 

mining, quarrying and construction

2824

 ,Manufacture of machinery for food-----21111-21111صناعة آالت تجهيز األغذيه والمشروبات والتبغ2825

beverage and tobacco

2825
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-Manufacture of other special-----111-111صناعة اآلالت المتخصصة الغرض االخرى2829

purpose machinery

2829

 (أعمال تجهيز العربات)صناعة الهياكل 2920
للمركبات ذات المحركات وصناعة المركبات 

المقطوره والمركبات النصف مقطورة

22424-----22424-Manufacture of bodies (coachwork) 

for motor vehicles; Manufacture of 

trailers and semi-trailers

2920

صناعة أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات 2930
المحركات

32121-21717-144-Manufacture of parts and 

accessories for motor vehicles

2930

 Building of pleasure and sporting-144-----144بناء قوارب النزهة والرياضة3012

boats

3012

صناعة الدراجات العادية  والكراسي المتحركة 3092
(للمعوقين)

144-144-----Manufacture of bicycles and invalid 

carriages

3092

صناعة معدات النقل األخرى غير المصنفة فى 3099
موضع آخر

122-----122-Manufacture of other transport 

equipment n.e.c.

3099

3,1099,4619,272602,3686,9936,813517412,4682,4599Manufacture of furniture3100صناعة األثاث3100

 Manufacture of jewellery and-281499059251428359377صناعة المجوهرات واألصناف  المتصلة3211

related articles

3211

صناعة المجوهرات المقلدة واالصناف ذات 3212
الصلة

28442844----Manufacture of imitation jewellery 

and related articles

3212

1321Manufacture of musical instruments3220-2431111صناعة اآلالت الموسيقية3220

1412390268675736563323Manufacture of games and toys3240صناعة األلعاب واللعب3240

صناعة االدوات والمعدات الطبية ومعدات  3250
طب األسنان

239457383651312482023710820918128Manufacture of medical and dental 

instruments and supplies

3250

صناعات تحويلية أخرى غير مصنفه فى موقع 3290
آخر

915141814131111-Other manufacturing n.e.c.3290

Repair of fabricated metal products3311-71212-63110110-70122122إصالح المنتجات المعدنية المصنعة3311

 1895024821910529928018842032021Repair and maintenance ofإصالح  االالت والمكائن الصناعية3312

industrial machinery and equipment

3312

 Repair of electronic and optical-577-322-899إصالح المعدات اإللكترونية والبصرية3313

equipment

3313

Repair of electrical equipment3314-2665235152661301222200393393إصالح المعدات الكهربائية3314

إصالح معدات النقل عدا المركبات ذات 3315
المحركات

234141-111-224040-Repair of transport equipment, 

except motor vehicles

3315

Repair of other equipment3319-98282-123232-21114114إصالح المعدات األخرى3319
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 Installation of industrial machinery-----498-498تركيب المعدات واآلالت الصناعية3320

and equipment

3320

 ,653,1412,154160541,80489978111,3371,25582Electric power generation(الكهربائية)توليد ونقل وتوزيع الطاقه 3510

transmission and distribution

3510

 Manufacture of gas; distribution of----123212123212إنتاج الغاز وتوزيعه من خالل االنانيب الرئيسية3520

gaseous fuels through mains

3520

155505Steam and air conditioning supply3530-256515111امدادات البخار والهواء المكيف3530

 4007887681117230428872284844804Water collection, treatment andتجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه3600

supply

3600

Sewerage3700-75348554338521010الصرف الصحي3700

Collection of non-hazardous waste3811-1481604135837412323جمع النفايات غير الخطرة3811

Materials recovery3830-261101001013655510134545استرجاع المواد3830

 Remediation activities and other-----188-188أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى3900

waste management services

3900

3643,7033,3463222291,7341,4652341351,9691,88188Construction of buildings4100تشييد المباني4100

35422383332934831032674731Construction of roads and railways4210انشاء الطرق و خطوط سكك الحديد4210

Construction of utility projects4220-2016814622161471252242121انشاء المرافق العامة4220

Demolition4311----16511651الهدم4311

835332623221212111Site preparation4312إعداد  وتحضير الموقع4312

Electrical installation4321-61435384234641336223152222التركيبات الكهربائية4321

-Plumbing, heat and air-5722818013512031551362525اعمال السباكة  والتدفئة وتكييف  الهواء4322

conditioning installation

4322

353292953422235203321394922Other construction installation4329تركيبات انشائية اخرى4329

Building completion and finishing4330-361511411020675710168484اكمال وتشطيب المباني4330

 Other specialized construction-61515-33815-95330أنشطة التشييد المتخصصة األخرى4390

activities

4390

5211,7651,567843351,2601,065811865055023Sale of motor vehicles4510بيع المركبات ذات المحركات4510

صالح المركبات ذات المحركات4520  6,66014,68814,114484,6209,5388,970422,0405,1505,1446Maintenance and repair of motorصيانة وا 

vehicles

4520

بيع قطع غيار واكسسوارات المركبات ذات 4530
المحركات

1,8683,8403,607291,3152,6702,439275531,1701,1682Sale of motor vehicle parts and 

accessories

4530

صالح الدراجات النارية وقطع 4540 بيع  وصيانة وا 
غيارها واإلكسسوارات المتصلة بها

3947657584234037-3717257214Sale, maintenance and repair of 

motorcycles and related parts and 

accessories

4540
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 Wholesale on a fee or contract-1668508155840811010البيع بالجملة على اساس عقد او نظير رسم4610

basis

4610

البيع بالجملة للمواد الخام الزراعية والماشية 4620
الحية

18965664388018517371094714701Wholesale of agricultural raw 

materials and live animals

4620

 9305,2555,0181496743,7963,5731352561,4591,44514Wholesale of food, beverages andالبيع بالجملة لألغذية والمشروبات والتبغ4630

tobacco

4630

 3761,1751,09778202653579741745225184Wholesale of textiles, clothing andبيع  المنسوجات والملبوسات واألحذية بالجملة4641

footwear

4641

 4552,4452,1932272891,5611,33420216688485925Wholesale of other householdبيع  السلع المنزلية األخرى بالجملة4649

goods

4649

بيع الحواسيب ومعداتها الطرفية  والبرامج 4651
بالجملة

2184766156153662323-Wholesale of computers, computer 

peripheral equipment and software

4651

بيع المعدات الخاصه باإللكترونيات وأجهزة 4652
االتصاالت وأجزائها بالجملة

164545-92727-71818-Wholesale of electronic and 

telecommunications equipment 

and parts

4652

 Wholesale of agricultural-176866292523284343بيع االالت والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة4653

machinery, equipment and supplies

4653

 Wholesale of other machinery and-3018315726231521262673131بيع االالت والمعدات االخرى بالجملة4659

equipment

4659

ييع انواع الوقود الصلب والسائل والغازي 4661
والمنتجات المتصلة بها بالجملة

36258253519124119517134134-Wholesale of solid, liquid and 

gaseous fuels and related products

4661

Wholesale of metals and metal ores4662-612942613472432103145151بيع المعادن وخامات المعادن بالجملة4662

بيع مواد  البناء والمواد االنشائية المعدنية 4663
ومعدات ولوازم السباكة والتدفئة بالجملة

3961,7681,693522771,1881,121441195805728Wholesale of construction 

materials, hardware, plumbing and 

heating equipment and supplies

4663

البيع  بالجملة للنفايات والخردة والمنتجات 4669
األخرى غير المصنفة  فى مكان اخر

5119319123412712611766651Wholesale of waste and scrap and 

other products n.e.c.

4669

16571366548109416384325629728116Non-specialized wholesale trade4690تجارة الجملة غير المتخصصة4690

البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة 4711
التي تكون فيها األغذية أو المشروبات أو التبغ 

هى السلع السائدة فيها

18,32728,55523,8893,83511,51717,33913,3823,1266,81011,21610,507709Retail sale in non-specialized 

stores with food, beverages or 

tobacco predominating

4711

انواع البيع االخرى بالتجزئة  في المتاجر غير 4719
المتخصصة

928225329620818424374695Other retail sale in non-specialized 

stores

4719

 8,54716,38414,9075706,33911,77210,3385272,2084,6124,56943Retail sale of food in specializedبيع األغذية بالتجزئة  في المتاجر المتخصصة4721

stores

4721
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بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر 4722
المتخصصة

51166141432785611988853Retail sale of beverages in 

specialized stores

4722

بيع منتجات التبغ بالتجزئة  في المتاجر 4723
المتخصصة

13427426158020018845474731Retail sale of tobacco products in 

specialized store

4723

بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر 4730
المتخصصة

4722,2222,090272961,5451,41327176677677-Retail sale of automotive fuel in 

specialized stores

4730

بيع الحواسيب  والوحدات الطرفية للحواسيب  4741
والبرمجيات و معدات االتصاالت بالتجزئة في 

المتاجر المتخصصة

2,0873,9773,6511911,1972,3052,0031678901,6721,64824Retail sale of computers, 

peripheral units, software and 

telecommunications equipment in 

specialized

4741

بيع المعدات واالجهزة السمعية والبصريه 4742
بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

7751,6671,537523597226024241694593510Retail sale of audio and video 

equipment in specialized stores

4742

بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر 4751
المتخصصة

47193178010240478363599671481453Retail sale of textiles in specialized 

stores

4751

بيع الخردوات المعدنية والطالء والزجاج 4752
بالتجزئة في  المتاجر المتخصصة

4,1209,8989,3131292,7096,3745,8001181,4113,5243,51311Retail sale of hardware, paints and 

glass in specialized stores

4752

بيع السجاد والبسط واغطية االرضيات و 4753
الجدران بالتجزئة في المحالت المتخصصة

5641,2941,201333066545722225864062911Retail sale of carpets, rugs, wall 

and floor coverings in specialized 

stores

4753

البيع بالتجزئة لألجهزة المنزليه الكهربائية 4759
واألثاث ومعدات اإلضاءه والمعدات المنزلية 

األخرى

4,7199,3818,4116283,1856,2625,3345861,5343,1193,07742Retail sale of electrical household 

appliances, furniture, lighting 

equipment and other household 

articles

4759

بيع الكتب والصحف واألدوات المكتبية بالتجزئة 4761
في المتاجر المتخصصة

1,5412,6652,1983297931,3439632427481,3221,23587Retail sale of books, newspapers 

and stationary in specialized stores

4761

بيع التسجيالت الموسيقية والمرئية  بالتجزئة في 4762
المتاجر المتخصصة

881421264771171014112525-Retail sale of music and video 

recordings in specialized stores

4762

بيع االدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر 4763
المتخصصة

992041888591119674093921Retail sale of sporting equipment in 

specialized stores

4763

بيع االلعاب واللعب بالتجزئة في المتاجر 4764
المتخصصة

44774663846318497390451292492481Retail sale of games and toys in 

specialized stores

4764

بيع المالبس واألحذيه واالصناف الجلدية 4771
بالتجزئة في المتاجر المتخصصة

8,91216,95112,7143,3816,51211,9348,0243,0542,4005,0174,690327Retail sale of clothing, footwear 

and leather articles in specialized 

stores

4771
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بيع المنتجات الصيدالنية  والطبية واصناف 4772
مستحضرات التجميل وادوات الزينة بالتجزئة في 

2,6925,4253,9561,2231,5953,1802,1168181,0972,2451,840405Retail sale of pharmaceutical and 

medical goods, cosmetic and toilet 

articles in specialized stores

4772

بيع البضائع الجديدة االخرى بالتجزئة في 4773
المتاجر المتخصصة

4,8369,1197,6566923,7157,0465,6126631,1212,0732,04429Other retail sale of new goods in 

specialized stores

4773

1,4982,2762,180871,2261,7621,673802725145077Retail sale of second-hand goods4774بيع السلع المستعملة بالتجزئة4774

بيع  االغذية والمشروبات ومنتجات التبغ  4781
بالتجزئة عن طريق األكشاك واألسواق

8651,2431,196464636306131640261358330Retail sale via stalls and markets 

of food, beverages and tobacco 

product

4781

بيع المنسوجات والمالبس واألحذية  بالتجزئة 4782
فى االكشاك واألسواق

22828826028103130121912515813919Retail sale via stalls and markets 

of textiles, clothing and footwear

4782

 79103985Retail sale via stalls and markets-1371751695587271بيع السلع االخرى بالتجزئة في االكشاك واالسواق4789

of other goods

4789

البيع بالتجزئةعن طريق  بيوت تنفيذ طلبات 4791
الشراء بواسطة البريد والبريد اإللكتروني 

2147721477----Retail sale via mail order houses or 

via Internet

4791

 Urban and suburban passenger----182771033182771033النقل البرى للركاب في المدن والضواحي بمواعيد4921

land transport

4921

 6254,9994,378234233,8093,192192021,1901,1864Other passenger land transportأنواع النقل البرى األخرى للركاب4922

activities

4922

Freight transport by road4923-6838736811441831641124204204النقل البرى للبضائع4923

 Sea and coastal freight water...-316124316124النقل المائي البحري والساحلي للبضائع5012

transport

5012

Passenger air transport5110...--111-111النقل الجوى للركاب5110

2,835310272171,081145112121,7541651605Warehousing and storage5210(المستودعات)التخزين والمخازن 5210

 Service activities incidental to land-1173492811511234027215599أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري5221

transportation

5221

 55201140534014591461556497Other transportation supportأنشطة  دعم النقل  األخرى5229

activities

5229

Postal activities5310----437333437333انشطة البريد5310

33228163542821315349515105Courier activities5320انشطة شركات نقل البريد الخاصة5320

 1333,0171,7793431192,7511,519337142662606Short term accommodationأنشطة اإلقامة قصيرة المدى5510

activities

5510

 3,34010,1019,0113232,2306,7815,7212931,1103,3203,29030Restaurants and mobile foodأنشطه المطاعم وخدمات االطعمة المتنقلة5610

service activities

5610

1494284271Event catering5621-1815015001327373تقديم  الطعام للمناسبات5621

1,8613,7882,5171,2491,4702,5661,4981,0463911,2221,019203Other food service activities5629أنشطه خدمات الطعام األخرى5629
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1,3253,2903,082561,1122,4302,224542138608582Beverage serving activities5630أنشطه تقديم المشروبات5630

Publishing of books5811-48623642122نشر الكتب5811

 Publishing of directories and----14938111493811نشر األدلة وقوائم العناوين البريدية5812

mailing lists

5812

 256164148115472306451014410836Publishing of newspapers, journalsنشر الصحف والمجالت والدوريات5813

and periodicals

5813

Other Publishing activities5819-----233-233أنشطة النشر األخرى5819

أنشطة إنتاج األفالم السينمائية والفيديو والبرامج 5911
التليفزيونية

221651372883019111413511817Motion picture, video and television 

programme production  activites

5911

أنشطه ما بعد االنتاج  لألفالم السينمائية 5912
والفيديو والبرامج التليفزيونية

2342123421----Motion picture, video and television 

programme post-production  

activities

5912

 Sound recording and music-----31010-31010أنشطه نشر التسجيالت الصوتية والموسيقية5920

publishing activities

5920

68725541184514432951481728224636Radio broadcasting6010(الراديو)االذاعة الصوتية  6010

 34713529184182101614916503368135Television programming and(التلفزيون)انشطة البرامج  واالذاعة  المرئية 6020

broadcasting activities

6020

2581,8081,42537584908710190174900715185Wired telecommunications activities6110أنشطه االتصاالت السلكية6110

 711,3181,019299541,217938279171018120Wireless telecommunicationsأنشطه االتصاالت الالسلكية6120

activities

6120

عبر األقمار )أنشطه االتصاالت  الفضائية 6130
(الصناعية

322193322193----Satellite telecommunications 

activities

6130

Other telecommunications activities6190-3261,4351,0393473241,4301,034347255أنشطة االتصاالت األخرى6190

8567053113652437342923323318944Computer programming activities6201أنشطه البرمجة الحاسوبية6201

أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية  وادارة 6202
المرافق الحاسوبية

43723144372314----Computer consultancy and 

computer facilities management 

activities

6202

أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب 6209
األخرى

10176143251017614325----Other information technology and 

computer service activities

6209

تجهيز البيانات  واستضافة المواقع على الشبكة 6311
وما يتصل بها من انشطة

17695112136144114871Data processing, hosting and 

related activities

6311

Web portals6312----4156241562بوابات الشبكة6312

403712858519187125612118416024News agency activities6391أنشطة وكاالت األنباء6391

أنشطة خدمات المعلومات األخرى غير 6399
المصنفة في موقع آخر

86648184392514427234Other information service activities 

n.e.c.

6399
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2015,1693,7111,4581664,5123,1891,32335657522135Other monetary intermediation6419انواع الوساطة المالية االخرى6419

Activities of holding companies6420----15035151503515أنشطة الشركات القابضة6420

االتحادات االحتكارية وصناديق االموال 6430
والكيانات المالية المشابهة

125232125232----Trusts, funds and similar financial 

entities

6430

627513873575068534932912663828Other credit granting6492اشكال منح القروض  األخرى6492

انشطة  الخدمات المالية األخرى عدا انشطة 6499
تمويل التأمين  والمعاشات التقاعدية غير 

مصنفة في موضع أخر

647389647389----Other financial service activities, 

except insurance and pension 

funding activities, n.e.c.

6499

Life insurance6511----42412124241212التأمين على الحياة6511

2501,6571,0854712221,4999544442815813127Non-life insurance6512التأمين خالف التأمين على الحياة6512

Pension funding6530-------1---1تمويل المعاشات التقاعدية6530

101709971916192691972Administration of financial markets6611إدارة األسواق المالية6611

أنشطة الوساطة  المتعلقة بعقود االوراق المالية 6612
والسلع االساسية

5321,3351,1871002917095847724162660323Security and commodity contracts 

brokerage

6612

 Activities of insurance agents and-3110973292699632951010أنشطة وكالء  وسماسرة التأمين6622

brokers

6622

Fund management activities6630----1113811138أنشطة إدارة االموال6630

ألنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو 6810
المؤجرة

2388667619316367256892751941931Real estate activities with own or 

leased property

6810

 911931651242815510491121102Real estate activities on a fee orاألنشطة العقارية على أساس عقد أو نظير رسم6820

contract basis

6820

1,5733,1172,0418151,1972,3711,447663376746594152Legal activities6910األنشطة القانونية6910

االنشطه المحاسبية ومسك الدفاتر ومراجعة 6920
الحسابات واالستشارات الضريبية

3069906862262397935211946719716532Accounting, bookkeeping and 

auditing activities; tax consultancy

6920

Activities of head offices7010----46142101334614210133انشطه المكاتب الرئيسية7010

362121555725153102511159536Management consultancy activities7020أنشطه الخبرة االستشارية في مجال االدارة7020

االنشطه المعمارية والهندسية وما يتصل بها من 7110
استشارات فنية

6382,7041,9936594912,0861,46157314761853286Architectural and engineering 

activities and related technical 

consultancy

7110

422472153129189158301358571Technical testing and analysis7120االختبارات  والتحليالت التقنية7120

البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم 7210
الطبيعية والهندسة

1920415546131751264662929-Research and experimental 

development on natural sciences 

and engineering

7210
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البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم 7220
اإلجتماعية واإلنسانية

1998742411674522831292Research and experimental 

development on social sciences 

and humanities

7220

3891,5601,2393162971,2029412569235829860Advertising7310اإلعالن7310

ستطالعات  الرأي  العام7320  2318010278191638875417143Market research and public opinionابحاث السوق وا 

polling

7320

161353275519223316046691201155Specialized design activities7410أنشطة التصميم المتخصصة7410

6001,537962498404992581334196545381164Photographic activities7420انشطة التصوير الفوتوغرافي7420

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى التى 7490
لم تصنف في موضع أخر

34916130215837211333249Other professional, scientific and 

technical activities n.e.c.

7490

7226421945421771542330876522Veterinary activities7500األنشطة البيطرية7500

 24462855118224568493162060582Renting and leasing of motorتأجير المركبات ذات المحركات7710

vehicles

7710

 Renting and leasing of recreational-----122-122تأجير السلع الترفيهية والرياضية7721

and sports goods

7721

 6491,411954452233432295132416979659320Renting and leasing of otherتأجير السلع الشخصية و المنزلية االخرى7729

personal and household goods

7729

أنشطة تأجير األآلت والمعدات ألخرى  والسلع 7730
الحقيقية

12529028463980782862102064Renting and leasing of other 

machinery, equipment and tangible 

goods

7730

 Activities of employment----620155620155أنشطة وكاالت التشغيل7810

placement agencies

7810

 Temporary employment agency----24222422انشطة وكاالت التشغيل المؤقت7820

activities

7820

Travel agency activities7911-68229784562210594561919أنشطة وكاالت السفر7911

2538314921341545642591009926723334Tour operator activities7912أنشطة تنظيم الجوالت السياحية7912

 179332914842483981Other reservation service andخدمات الحجز االخرى واالنشطة المتصلة بها7990

related activities

7990

Private security activities8010----864162120864162120أنشطة األمن الخاصة8010

Security systems service activities8020-----111-111أنشطة خدمات نظم األمن8020

 Combined facilities support-423221187131515االنشطة المتكاملة لدعم المرافق8110

activities

8110

General cleaning of buildings8121----9229461292294612التنظيف العام  للمباني8121

أنشطه تنظيف المباني  والتنظيف الصناعي 8129
االخرى

122-122-----Other building and industrial 

cleaning activities

8129
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األنشطه  المتعلقة  بخدمة وبصيانة تجميل 8130
المواقع

111-111-----Landscape care and maintenance 

service activities

8130

 Combined office administrative-----4151-4151أنشطه الخدمات  االدارية المتكاملة للمكاتب8211

service activities

8211

تصوير المستندات وتجهيز الوثائق وغيرها من 8219
االنشطة المتخصصة المساندة للمكاتب

4968796332194026874731879419216032Photocopying, document 

preparation and other specialized 

office support

8219

Activities of call centres8220------22--22(االستعالمات الهاتفية)أنشطة مراكز النداء 8220

 Organization of conventions and-333-12222-42525تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية8230

trade shows

8230

Packaging activities8292----55415354615541535461أنشطة التغليف والتعبئة8292

أنشطة خدمات  الدعم  والمساندة االخرى 8299
لالعمال  غير مصنفة في موضع آخر

124040-233-103737-Other business support service 

activities n.e.c.

8299

 General public administration----819136819136(الدولة)االنشطة العامة لالدارة العامة 8411

activities

8411

تنظيم أنشطة األجهزة التي تقدم الرعاية الصحية 8412
والخدمات التعليمية والثقافية وغيرها من 

الخدمات االجتماعية األخرى باستثناء الضمان 

1376581813765818----Regulation of the activities of 

providing health care, education, 

cultural services and other social 

services, excluding social security

8412

تنظيم أنشطة تسيير األعمال واإلسهام في 8413
تحسين عملياتها

327216226206111-Regulation of and contribution to 

more efficient operation of 

businesses

8413

Defence activities8422-----211-211أنشطة الدفاع8422

Public order and safety activities8423----46334633أنشطة النظام العام والسالمة8423

 244232114020201431Compulsory social securityأنشطة الضمان االجتماعي اإللزامي8430

activities

8430

1,76413,3511,71310,5861,1578,5801,1276,4016074,7715864,185Pre-primary and primary education8510التعليم  قبل األساسي والتعليم األساسي8510

783,9371,3641,618693,7131,2221,536922414282General secondary education8521التعليم  الثانوي العام8521

 3213474602276265010584810Technical and vocationalالتعليم الثانوي الفني والمهني8522

secondary education

8522

1216,1224,4661,222642,7841,717633573,3382,749589Higher education8530التعليم العالي8530

Sports and recreation education8541----53524115352411التعليم الرياضي والترفيهي8541

784652541267645024611921587Cultural education8542التعليم الثقافي8542

أنواع التعليم  االخرى غير المصنفة في اماكن 8549
اخرى

1,0434,1612,4301,5076122,1911,3775904311,9701,053917Other education n.e.c.8549

15144826212134765831064Educational support activities8550التعليم (مساندة)انشطة دعم 8550
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Gaza Stripقطاع غزة                                          West Bankالضفة الغربية                               Palestineفلسطين

عددعددعدد
المنشآتالمنشآتالمنشآت

No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناثذكورالمجموع
TotalMales*Females*TotalMales*Females*TotalMalesFemales

2012والمنطقة،  (الحد الرابع)عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي : (تابع) 14جدول 

رمز 
النشاط

النشاط اإلقتصادي

Table 14 (Cont.): Number of Operating Establishments and Persons Engaged in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government 

Economic ActivityISIC

عدد العاملينعدد العاملينعدد العاملين
No.of Persons EngagedNo.of Persons EngagedNo.of Persons Engaged

533,8921,7551,298412,678969870121,214786428Hospital activities8610أنشطة المستشفيات8610

 3,91710,1356,0063,2922,8777,1533,8532,4631,0402,9822,153829Medical and dental practiceأنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان8620

activities

8620

6971,8241,0736374941,271693464203553380173Other human health activities8690األنشطة األخرى المتصلة بصحة اإلنسان8690

86829396561838212111Residential nursing care facilities8710مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع االقامة8710

انشطة الرعاية مع االقامة  للمتخلفين عقليا  8720
والمرضى النفسيين والمدمنين

8755416638171623737-Residential care activities for 

mental retardation, mental health 

and substance abuse

8720

أنشطة تقديم  الرعاية للمسنين والمعاقين مع 8730
اقامة

19209691291920969129----Residential care activities for the 

elderly and disabled

8730

26184100842315278743322210Other residential care activities8790أنشطة الرعاية  األخرى مع االقامة8790

أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة للمسنين 8810
والمعاقين

1041,89860094654843136355501,055464591Social work activities without 

accommodation for the elderly and 

disabled

8810

 2601,094147834226884946773421053157Other social work activities withoutأنشطة العمل االجتماعي  االخرى بدون إقامة8890

accommodation

8890

 715023907739221129573228126120Creative, arts and entertainmentاالنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه9000

activities

9000

32744231286736304761Library and archives activities9101أنشطة المكتبات والمحفوظات9101

أنشطة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني 9102
التاريخية

61616-51414-122-Museums activities and operation 

of historical sites and buildings

9102

انشطه حدائق النباتات والحيوانات والمحميات 9103
الطبيعية

310912871122-Botanical and zoological gardens 

and nature reserves activities

9103

Operation of sports facilities9311-417125215105222تشغيل المرافق الرياضية9311

5571,5341,1852434681,1949131758934027268Activities of sports clubs9312أنشطة النوادي الرياضية9312

Other sports activities9319----3-328-28انشطة رياضية أخرى9319

 Activities of amusement parks and-49303288153120418915189999انشطة مدن التسلية والمالهي وااللعاب9321

theme parks

9321

انشطة التسلية والترفيه االخرى  التي لم تصنف 9329
في موضع آخر

1,2433,6582,9825938242,5421,9245354191,1161,05858Other amusement and recreation 

activities n.e.c.

9329

أنشطة المنظمات ذات العضوية لرجال االعمال 9411
وارباب العمل

1741,1288612671057545681866937429381Activities of business and 

employers membership 

organizations

9411

 10241928413365245147963717413737Activities of professionalأنشطة المنظمات المهنية ذات العضوية9412

membership organizations

9412
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عددعددعدد
المنشآتالمنشآتالمنشآت

No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناث*ذكورالمجموع*No.of Est.اناثذكورالمجموع
TotalMales*Females*TotalMales*Females*TotalMalesFemales

2012والمنطقة،  (الحد الرابع)عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي : (تابع) 14جدول 

رمز 
النشاط

النشاط اإلقتصادي

Table 14 (Cont.): Number of Operating Establishments and Persons Engaged in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government 

Economic ActivityISIC

عدد العاملينعدد العاملينعدد العاملين
No.of Persons EngagedNo.of Persons EngagedNo.of Persons Engaged

764723231456037323613316998712Activities of trade unions9420أنشطة نقابات العمال9420

1847433491671496062471323513710235Activities of religious organizations9491أنشطة المنظمات الدينية9491

1946705201501314863571296318416321Activities of political organizations9492أنشطة المنظمات السياسية9492

أنشطة المنظمات األخرى ذات العضوية  التي 9499
لم تصنف فى موضع آخر

1,33911,0225,1415,3657936,5402,7333,2915464,4822,4082,074Activities of other membership 

organizations n.e.c.

9499

إصالح اجهزة الحاسوب والمعدات  الطرفية  9511
لها (الملحقة)

7861,2141,15726492750701182944644568Repair of computers and peripheral 

equipment

9511

 37361559314221352332121522632612Repair of communicationإصالح معدات االتصاالت9512

equipment

9512

528793773917825623963505375343Repair of consumer electronics9521إصالح االجهزة االلكترونية االستهالكية9521

إصالح األجهزة  المنزلية والمعدات المنزلية 9522
ومعدات الحدائق

1,1241,6421,629759277676465328668651Repair of household appliances 

and home and garden equipment

9522

 Repair of footwear and leather-1312382281911711611406767إصالح األحذية والمنتجات الجلدية9523

goods

9523

 Repair of furniture and home-71129123165119113161010اصالح االثاث والمفروشات المنزلية9524

furnishings

9524

 6321,0237792193606133722162724104073Repair of other personal andإصالح السلع الشخصية والمنزلية األخرى9529

household goods

9529

للمالبس  (الجاف)خدمات الغسل والتنظيف 9601
والمنسوجات ومنتجات الفراء

40090479046269603497381313012938Washing and (dry-)cleaning of 

textile and fur products

9601

 6,93410,8565,7664,5844,4796,6573,2452,9062,4554,1992,5211,678Hairdressing and other beautyتصفيف الشعر  وانواع التجميل االخرى9602

treatment

9602

Funeral and related activities9603-111...--111أنشطة الجنائز وما يتصل بها من أنشطة9603

أنشطة الخدمات الشخصية األخرى غير 9609
المصنفة في موضع آخر

491881236534116764015724725Other personal service activities 

n.e.c.

9609

أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا 9700
للعمل المنزلي

666-666-----Activities of households as 

employers of domestic personnel

9700

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير 9900
الخاضعة للوالية  الوطنية

151819289151819289----Activities of extraterritorial 

organizations and bodies

9900

Not stated9999-111-15162-16173غير مبين9999

135,401384,778299,80466,03991,203262,825194,35249,53844,198121,953105,45216,501totalالمجموع

* The data Except those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. .1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *
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عددعدد
المنشآتالمنشآت

No.of EstاناثذكورالمجموعNo.of Estاناثذكورالمجموع
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

2991,8511,841102811,7961,78511Mining and quarrying Bالتعدين  واستغالل المحاجرباء

15,29562,58754,2518,33617,55573,80665,9447,862Manufacturing Cالصناعات التحويليةجيم

392,0381,97860632,3932,226167إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءدال
Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply 

D

دارة النفايات ومعالجتهاهاء 248532511214411,01498430امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي  وا 
Water supply; sewerage, waste management 

and remediation activities

E

6314,5884,2813076055,4034,943460ConstructionFاإلنشاءاتواو

صالح المركبات ذات المحركات (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد زاي وا   
والدراجات النارية

56,993108,42698,5819,84570,965142,416130,17612,240

Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

1,0415,0114,8441673,6645,9345,751183Transportation and storageHالنقل والتخزينحاء

4,63411,22010,2479736,47318,86116,8891,972Accommodation and food service activitiesIانشطة خدمات االقامة والطعامطاء

5815,3424,3351,0079518,0766,2691,807Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتياء

8457,1475,3341,8131,0499,1856,6532,532Financial and insurance activitiesKاالنشطة المالية وأنشطة التأمينكاف

212596532643201,031926105Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةالم

2,6577,2705,4601,8103,72011,1878,2782,909Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والعلمية والتقنيةميم

1,0772,5832,1414421,8835,1404,156984Administrative and support service activitiesNأنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندةنون

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزاميسين
----3217311954

Public administration and defense 

compulsory social security

O

2,48421,2999,07912,2202,97625,59910,40715,192EducationPالتعليمعين

4,07815,3028,7486,5544,85117,1089,8337,275Human health and social work activitiesQانشطة صحة االنسان والعمل االجتماعيفاء

1,9034,3883,9044841,9215,8924,924968Arts, entertainment and recreationRالفنون والترفيه والتسليةصاد

9,69122,18714,2937,89412,65930,63919,44011,199Other service activitiesSانشطة الخدمات األخرىقاف

 أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم افرادًا وأنشطة االسر المعيشيةراء
-666----في انتاج سلع وخدمات غير محددة الستخدامها الخاص

Activities of households as employers 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية  شين
الوطنية

2261511151819289

Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

Not stated-433----غير مبين

102,710282,393230,37552,018130,434365,843299,80466,039Totalالمجموع

.Data Except those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967 *.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *

.Data exclude those operating establishments with agricultural economic activities **.(الزراعة وتربية الماشية والحيوانات األخرى)البيانات ال تشمل منشآت عاملة في األنشطة االقتصادية الزراعية ** 

2012، 2007حسب تعدادات * عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين: 15جدول 
Table 15: Number of Operating Establishments and Persons Engaged in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Palestine* In 2007, 2012 Censuses 

النشاط اإلقتصاديرمز النشاط

**20072012

Economic ActivityISIC

عدد العاملينعدد العاملين

No.of Persons EngagedNo.of Persons Engaged
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

Mining and quarrying B-1122511 التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08-1122511االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

1,3361,074170642521Manufacturing C الصناعات التحويلية جيم

Manufacture of food products10--30723162113صناعة المنتجات الغذائية10

Manufacture of beverages11----633صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12----13103صناعة منتجات التبغ12

Manufacture of textiles13----47452صناعة المنسوجات13

139862517821Manufacture of wearing apparel14صناعة المالبس14

Manufacture of leather and related products15----1-1صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، 16
صناعة األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

2626-----Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17-----11صناعة الورق ومنتجات الورق17

Printing and reproduction of recorded media18----30291الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

Manufacture of chemicals and chemical products20--1-32301صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products-------صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

Manufacture of rubber and plastics products22---11542صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 Manufacture of other non-metallic mineral--197103513211صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-----55(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 Manufacture of fabricated metal products, except----3153087صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical-------صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27-----11صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28--1--43صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة جنين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 16جدول 
Table 16: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Jenin 

Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

-------Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

Manufacture of furniture31--177165921صناعة األثاث31

Other manufacturing32-----88صناعات تحويلية آخرى32

 Repair and installation of machinery and----16151إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 1Electricity, gas, steam and air conditioning---861إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

1Electricity, gas, steam and air conditioning supply35---861إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

 Water supply; sewerage, waste management---1-5150امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

Water collection, treatment and supply36-----4747تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37-------الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposal---1-43انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

ConstructionF--31137101االنشاءات واو

Construction of buildings41--157521تشييد المباني41

Civil engineering42---10127الهندسة المدنية42

Specialized construction activities43---1-65أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

6,5216,342151235--Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

734705281---Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 Wholesale trade, except of motor vehicles and--19914937121تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

 Employment Size Group
Economic Activity

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة جنين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 16جدول 
Table 16 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Jenin Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

ISIC النشاط األقتصاديرمز النشاط
فئات حجم العمالة
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

 Employment Size Group
Economic Activity

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة جنين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 16جدول 
Table 16 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Jenin Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

ISIC النشاط األقتصاديرمز النشاط
فئات حجم العمالة

 Retail trade, except of motor vehicles and--5,5885,48886104تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

Transportation and storageH---9444455النقل والتخزين حاء

Land transport and transport via pipelines49---6618435النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 Warehousing and support activities for----28262التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53-------انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

Accommodation and food service activitiesI--6235912651 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

Accommodation55--1-421أنشطة اإلقامة55

Food and beverage service activities56---619589255أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

Information and communicationJ---16934المعلومات واإلتصاالت ياء

Publishing activities58-------أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

11-----Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60---5122أنشطه البرامج والبث60

Telecommunications61---8611االتصاالت61

أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من 62
انشطة

21-1---Computer programming, consultancy and related 

activities

62

Information service activities63-------أنشطة خدمات المعلومات63

Financial and insurance activitiesK-6739151021االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 Financial service activities, except insurance and-2449821انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

12102----Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 Activities auxiliary to financial service and---312542األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

Real estate activitiesL-----1313األنشطة العقارية الم
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2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة جنين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 16جدول 
Table 16 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Jenin Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

ISIC النشاط األقتصاديرمز النشاط
فئات حجم العمالة

Real estate activities68-----1313األنشطة العقارية68

Professional, scientific and technical activitiesM---249229155األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

Legal and accounting activities69---14313751األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management----1-1انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 Architectural and engineering activities; technical---383152األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

testing and analysis

71

Scientific research and development72-------البحث والتطوير في المجال العلمي72

Advertising and market research73-----1616اإلعالن وبحوث السوق73

 Other professional, scientific and technical---484242األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

Veterinary activities75-----33األنشطة البيطرية75

Administrative and support service activitiesN----1031021أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

Rental and leasing activities77----43421االنشطة االيجارية77

Employment activities78-------أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز 79
واالنشطة المتصلة بها

88-----Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80-------أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81-------أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

5252-----Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence----1-1اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory----1-1اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

212143585411EducationPالتعليم عين 

212143585411Education85التعليم85

1Human health and social work activitiesQ-3883691332انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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1Human health activities86-367355821األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

Residential care activities87---6321أنشطة الرعاية مع االقامة87

Social work activities without accommodation88--1-15113أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

Arts, entertainment and recreationR--2392142032  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90---2-53االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural-----22(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 Sports activities and amusement and recreation--2322092012االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

Other service activitiesS-903858281223انشطة الخدمات األخرى قاف

Activities of membership organizations94-11882201222أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 Repair of computers and personal and household-1---239238إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

goods

95

Other personal service activities96----5465388أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

211----Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية الوطنية

211----Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-----11غير مبين

10,86910,1005571554584Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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Mining and quarrying B------- التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08-------االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

Manufacturing C--1671491044 الصناعات التحويلية جيم

Manufacture of food products10--4537611صناعة المنتجات الغذائية10

Manufacture of beverages11-------صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12-------صناعة منتجات التبغ12

Manufacture of textiles13-----77صناعة المنسوجات13

Manufacture of wearing apparel14--11-1513صناعة المالبس14

Manufacture of leather and related products15-------صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

1212-----Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17-------صناعة الورق ومنتجات الورق17

Printing and reproduction of recorded media18-----22الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

Manufacture of chemicals and chemical products20-------صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products-------صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

Manufacture of rubber and plastics products22-------صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 Manufacture of other non-metallic mineral--1812222صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-------(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,Manufacture of fabricated metal products----57561صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical-------صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27-------صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28-------صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة طوباس حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 17جدول 
Table 17: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Tubas 

Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

-------Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

Manufacture of furniture31----981صناعة األثاث31

Other manufacturing32-------صناعات تحويلية آخرى32

 Repair and installation of machinery and-----22إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 Electricity, gas, steam and air conditioning-----11إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

 Electricity, gas, steam and air conditioning-----11إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

supply

35

 Water supply; sewerage, waste management-----77امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

Water collection, treatment and supply36-----77تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37-------الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposal-------انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

ConstructionF--52111االنشاءات واو

Construction of buildings41--1--21تشييد المباني41

Civil engineering42---3111الهندسة المدنية42

Specialized construction activities43-------أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

909888173-1-Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

8281-1---Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 Wholesale trade, except of motor vehicles and----1596تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة طوباس حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 17جدول 
Table 17 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Tubas Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

 Retail trade, except of motor vehicles and-1-812798112تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

Transportation and storageH----1266النقل والتخزين حاء

Land transport and transport via pipelines49----1266النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 Warehousing and support activities for-------التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53-------انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

Accommodation and food service activitiesI---838021 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

Accommodation55-------أنشطة اإلقامة55

Food and beverage service activities56---838021أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

Information and communicationJ-----1111المعلومات واإلتصاالت ياء

Publishing activities58-------أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

-------Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60-------أنشطه البرامج والبث60

Telecommunications61-----1111االتصاالت61

 Computer programming, consultancy and-------أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

related activities

62

Information service activities63-------أنشطة خدمات المعلومات63

Financial and insurance activitiesK---131012االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 Financial service activities, except insurance---12-3انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

and pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

66-----Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 Activities auxiliary to financial service and-----44األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

Real estate activitiesL-----11األنشطة العقارية الم
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Real estate activities68-----11األنشطة العقارية68

 1Professional, scientific and technical---28243األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

Legal and accounting activities69-----1616األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management-------انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 ;Architectural and engineering activities----321األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

technical testing and analysis

71

Scientific research and development72----1-1البحث والتطوير في المجال العلمي72

Advertising and market research73-----11اإلعالن وبحوث السوق73

 Other professional, scientific and technical----651األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

1Veterinary activities75-----1األنشطة البيطرية75

Administrative and support service activitiesN-----2020أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

Rental and leasing activities77-----77االنشطة االيجارية77

Employment activities78-------أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

11-----Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80-------أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81-------أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

1212-----Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

EducationP---3916221التعليم عين 

Education85---3916221التعليم85

Human health and social work activitiesQ--3936111انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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Human health activities86--3633111األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

Residential care activities87-------أنشطة الرعاية مع االقامة87

Social work activities without accommodation88-----33أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

Arts, entertainment and recreationR---252131  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90-------االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural-----22(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 Sports activities and amusement and recreation---231931االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

Other service activitiesS-1-14714141انشطة الخدمات األخرى قاف

Activities of membership organizations94-1-251941أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 Repair of computers and personal and-----3939إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

Other personal service activities96-----8383أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

1--1---Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية  الوطنية

1--1---Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-------غير مبين

1,5081,4137016621Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 

122



PCBS: Establishment Census, 2012 - Main Findings  ءPCBS : ،النتائج النهائية - 2012تعداد المنشآت

المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

Mining and quarrying B--221-5 التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08--221-5االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

840648111541962Manufacturing C الصناعات التحويلية جيم

211154428412Manufacture of food products10صناعة المنتجات الغذائية10

Manufacture of beverages11--21-74صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12-------صناعة منتجات التبغ12

Manufacture of textiles13-31159412صناعة المنسوجات13

Manufacture of wearing apparel14-130672822103صناعة المالبس14

Manufacture of leather and related products15---1-21صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

4141-----Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17---1-21صناعة الورق ومنتجات الورق17

Printing and reproduction of recorded media18---14932الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-----11صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

Manufacture of chemicals and chemical products20---5212صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products-------صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

Manufacture of rubber and plastics products22---7331صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 Manufacture of other non-metallic mineral--59371282صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-----22(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,Manufacture of fabricated metal products---21220273صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical-----11صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27-------صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28-----11صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة طولكرم حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 18جدول 
Table 18: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Tulkarm Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

-------Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-----11صناعة معدات النقل األخرى30

Manufacture of furniture31----83776صناعة األثاث31

Other manufacturing32--1--1817صناعات تحويلية آخرى32

 Repair and installation of machinery and-----1212إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 Electricity, gas, steam and air conditioning---1-21إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

 Electricity, gas, steam and air conditioning---1-21إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

supply

35

 Water supply; sewerage, waste management--1-51473امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

Water collection, treatment and supply36----47461تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37--1-2-3الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposal-----11انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

ConstructionF---16682االنشاءات واو

Construction of buildings41---11461تشييد المباني41

Civil engineering42-------الهندسة المدنية42

Specialized construction activities43---5221أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

3,7863,67098144--Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

442424162---Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 Wholesale trade, except of motor vehicles and--85592222تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة طولكرم حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 18جدول 
Table 18 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Tulkarm Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة طولكرم حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 18جدول 
Table 18 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Tulkarm Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

 Retail trade, except of motor vehicles and--3,2593,18760102تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

Transportation and storageH--511716126النقل والتخزين حاء

Land transport and transport via pipelines49--431015126النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 Warehousing and support activities for----871التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53-------انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

Accommodation and food service activitiesI---392368222 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

Accommodation55-------أنشطة اإلقامة55

Food and beverage service activities56---392368222أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

Information and communicationJ---534346المعلومات واإلتصاالت ياء

Publishing activities58-------أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

-------Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60---7124أنشطه البرامج والبث60

Telecommunications61---454122االتصاالت61

 Computer programming, consultancy and-----11أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

related activities

62

Information service activities63-------أنشطة خدمات المعلومات63

Financial and insurance activitiesK--43221173االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 Financial service activities, except insurance--151653انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

and pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

12732---Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 Activities auxiliary to financial service and----16142األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

Real estate activitiesL----431األنشطة العقارية الم
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة طولكرم حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 18جدول 
Table 18 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Tulkarm Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Real estate activities68----431األنشطة العقارية68

 Professional, scientific and technical--1791631321األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

Legal and accounting activities69----89881األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management-------انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 ;Architectural and engineering activities---393081األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

technical testing and analysis

71

Scientific research and development72-------البحث والتطوير في المجال العلمي72

Advertising and market research73---171511اإلعالن وبحوث السوق73

 Other professional, scientific and technical--1-33293األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

Veterinary activities75-----11األنشطة البيطرية75

Administrative and support service activitiesN-1--68625أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

Rental and leasing activities77----20182االنشطة االيجارية77

Employment activities78-------أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

1091----Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80-------أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81-----22أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

36332--1-Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence---1-21اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory---1-21اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

EducationP-14186361432التعليم عين 

Education85-14186361432التعليم85

1Human health and social work activitiesQ-238223833انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة طولكرم حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 18جدول 
Table 18 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Tulkarm Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

1Human health activities86-221211432األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

Residential care activities87--1-311أنشطة الرعاية مع االقامة87

Social work activities without accommodation88----14113أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

Arts, entertainment and recreationR--115991051  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90-------االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural----1-1(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 Sports activities and amusement and recreation--11499951االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

Other service activitiesS---551534152انشطة الخدمات األخرى قاف

Activities of membership organizations94---7260111أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 Repair of computers and personal and-----142142إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

Other personal service activities96---33733241أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

11-----Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية  الوطنية

11-----Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-------غير مبين

6,5385,9943631274293Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

Mining and quarrying B--54321552 التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08--54321552االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

2,4521,85339014847104Manufacturing C الصناعات التحويلية جيم

Manufacture of food products10-4693291003163صناعة المنتجات الغذائية10

Manufacture of beverages11--11-53صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12----1-1صناعة منتجات التبغ12

Manufacture of textiles13-31242221صناعة المنسوجات13

389224104451411Manufacture of wearing apparel14صناعة المالبس14

Manufacture of leather and related products15-38257321صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

72693----Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17-1582311صناعة الورق ومنتجات الورق17

1Printing and reproduction of recorded media18-5950512الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

Manufacture of chemicals and chemical products20-23121631صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products---3--3صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

Manufacture of rubber and plastics products22-1-3721105صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 Manufacture of other non-metallic mineral--22512869226صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24----431(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,1Manufacture of fabricated metal products-5014771841صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical--1-1-2صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27----321صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28-----33صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة نابلس حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 19جدول 
Table 19: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Nablus Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

-Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-------صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  المقطورة29

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

4994056222811Manufacture of furniture31صناعة األثاث31

Other manufacturing32----35341صناعات تحويلية آخرى32

 Repair and installation of machinery and----38362إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 1Electricity, gas, steam and air conditioning--151121إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

1Electricity, gas, steam and air conditioning supply35--151121إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

 Water supply; sewerage, waste management---9711امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

Water collection, treatment and supply36-----44تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37-------الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposal---1-43انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste----1-1أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

ConstructionF--884825105االنشاءات واو

Construction of buildings41--57282063تشييد المباني41

Civil engineering42--82231الهندسة المدنية42

Specialized construction activities43--2318311أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

7,9697,5812957715-1Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

1,0811,0373212---Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 Wholesale trade, except of motor vehicles and--37525588248تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة نابلس حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 19جدول 
Table 19 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Nablus Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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 1Retail trade, except of motor vehicles and-6,5136,289175417تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

111702211611Transportation and storageHالنقل والتخزين حاء

7944189611Land transport and transport via pipelines49النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 Warehousing and support activities for---282341التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53---1-43انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

Accommodation and food service activitiesI--83375759143 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

Accommodation55--52111أنشطة اإلقامة55

Food and beverage service activities56--82875558132أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

9870176311Information and communicationJالمعلومات واإلتصاالت ياء

Publishing activities58----321أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

22-----Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60---9252أنشطه البرامج والبث60

735973211Telecommunications61االتصاالت61

 Computer programming, consultancy and related----743أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

activities

62

Information service activities63--41111أنشطة خدمات المعلومات63

135931120911Financial and insurance activitiesKاالنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 Financial service activities, except insurance and-31561271انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

3729331-1Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 Activities auxiliary to financial service and--6759251األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

Real estate activitiesL---292441األنشطة العقارية الم
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Real estate activities68---292441األنشطة العقارية68

 Professional, scientific and technical-43036253951األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

Legal and accounting activities69----1921839األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management----1-1انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 Architectural and engineering activities; technical-1077521821األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

testing and analysis

71

Scientific research and development72--112-4البحث والتطوير في المجال العلمي72

Advertising and market research73--1-584314اإلعالن وبحوث السوق73

 Other professional, scientific and technical----64577األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

Veterinary activities75-----44األنشطة البيطرية75

Administrative and support service activitiesN---17616691أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

Rental and leasing activities77----65614االنشطة االيجارية77

Employment activities78----211أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

27252----Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80----431أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81----1-1أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

7776-1---Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence-----44اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory-----44اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

2561268725954EducationPالتعليم عين 

2561268725954Education85التعليم85

5064672210124Human health and social work activitiesQانشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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471444147123Human health activities86األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

Residential care activities87---5122أنشطة الرعاية مع االقامة87

1Social work activities without accommodation88--302261أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

Arts, entertainment and recreationR-214174261121  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90---3111االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural-----44(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 Sports activities and amusement and recreation-207169251021االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

1,3261,2485022411Other service activitiesSانشطة الخدمات األخرى قاف

1701153020311Activities of membership organizations94أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 Repair of computers and personal and--1-3983907إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

Other personal service activities96---758743132أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

33-----Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-----33أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

21-1---Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير الخاضعة 99
للوالية  الوطنية

21-1---Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-------غير مبين

14,71013,0971,0883731112318Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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Mining and quarrying B------- التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08-------االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

6074729033921Manufacturing C الصناعات التحويلية جيم

Manufacture of food products10---10678244صناعة المنتجات الغذائية10

Manufacture of beverages11----321صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12-------صناعة منتجات التبغ12

Manufacture of textiles13-----44صناعة المنسوجات13

1Manufacture of wearing apparel14-1327138166صناعة المالبس14

Manufacture of leather and related products15---1-32صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

1312-1---Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17----321صناعة الورق ومنتجات الورق17

Printing and reproduction of recorded media18----11101الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

Manufacture of chemicals and chemical products20----761صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products-------صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

Manufacture of rubber and plastics products22-----11صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 Manufacture of other non-metallic mineral--70531151صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-------(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,Manufacture of fabricated metal products-1411308111صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical-------صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27-------صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28-------صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة قلقيلية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 20جدول 
Table 20: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Qalqilya Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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-Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-------صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  المقطورة29

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

Manufacture of furniture31-98865511صناعة األثاث31

Other manufacturing32-----77صناعات تحويلية آخرى32

 Repair and installation of machinery and-----88إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 Electricity, gas, steam and air conditioning-------إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply35-------إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

 Water supply; sewerage, waste management----46451امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

Water collection, treatment and supply36----46451تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37-------الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposal-------انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

ConstructionF---2-119االنشاءات واو

Construction of buildings41---2-53تشييد المباني41

Civil engineering42-----11الهندسة المدنية42

Specialized construction activities43-----55أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

2,1552,0776783--Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

29428014----Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 Wholesale trade, except of motor vehicles and--55381511تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة قلقيلية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 20جدول 
Table 20 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Qalqilya Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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 Retail trade, except of motor vehicles and--1,8061,7593872تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

Transportation and storageH--3420932النقل والتخزين حاء

Land transport and transport via pipelines49--228932النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 Warehousing and support activities for-----1212التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53-------انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

Accommodation and food service activitiesI---20619682 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

Accommodation55-----11أنشطة اإلقامة55

Food and beverage service activities56---20519582أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

Information and communicationJ---211731المعلومات واإلتصاالت ياء

Publishing activities58-----11أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

11-----Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60----1-1أنشطه البرامج والبث60

Telecommunications61---171511االتصاالت61

 Computer programming, consultancy and related----1-1أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

activities

62

Information service activities63-------أنشطة خدمات المعلومات63

Financial and insurance activitiesK--3426431االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 Financial service activities, except insurance and--71231انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

12102----Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 Activities auxiliary to financial service and-----1515األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

Real estate activitiesL-----44األنشطة العقارية الم
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Real estate activities68-----44األنشطة العقارية68

 Professional, scientific and technical----90873األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

Legal and accounting activities69-----4848األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management-------انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 Architectural and engineering activities; technical----16151األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

testing and analysis

71

Scientific research and development72-------البحث والتطوير في المجال العلمي72

Advertising and market research73-----55اإلعالن وبحوث السوق73

 Other professional, scientific and technical----18162األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

Veterinary activities75-----33األنشطة البيطرية75

Administrative and support service activitiesN----46451أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

Rental and leasing activities77----21201االنشطة االيجارية77

Employment activities78-------أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

33-----Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80-------أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81-------أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

2222-----Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence-----11اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory-----11اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

EducationP---7147177التعليم عين 

Education85---7147177التعليم85

Human health and social work activitiesQ--2-1061004انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة قلقيلية حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 20جدول 
Table 20 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Qalqilya Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Human health activities86--2-100953األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

Residential care activities87-----11أنشطة الرعاية مع االقامة87

Social work activities without accommodation88----541أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

Arts, entertainment and recreationR--1-76714  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90-------االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural-------(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 Sports activities and amusement and recreation--1-76714االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

Other service activitiesS-41139014331انشطة الخدمات األخرى قاف

Activities of membership organizations94-584011331أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 Repair of computers and personal and----1131121إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

Other personal service activities96----2402382أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير الخاضعة 99
للوالية  الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-------غير مبين

3,9193,607225622131Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

Mining and quarrying B-----22 التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08-----22االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

Manufacturing C-4003016620112 الصناعات التحويلية جيم

Manufacture of food products10--70491821صناعة المنتجات الغذائية10

Manufacture of beverages11-------صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12-------صناعة منتجات التبغ12

Manufacture of textiles13----211صناعة المنسوجات13

Manufacture of wearing apparel14-38196751صناعة المالبس14

Manufacture of leather and related products15-------صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

321----Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17-------صناعة الورق ومنتجات الورق17

Printing and reproduction of recorded media18-----66الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

Manufacture of chemicals and chemical products20-----22صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products-------صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

Manufacture of rubber and plastics products22-------صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 Manufacture of other non-metallic mineral--65461621صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-------(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,Manufacture of fabricated metal products----91901صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical-------صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27-------صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28-------صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة سلفيت حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 21جدول 
Table 21: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Salfit 

Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

-------Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

Manufacture of furniture31-1228523941صناعة األثاث31

Other manufacturing32-------صناعات تحويلية آخرى32

 Repair and installation of machinery and-----11إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 Electricity, gas, steam and air conditioning-------إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

 Electricity, gas, steam and air conditioning-------إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

supply

35

 Water supply; sewerage, waste management-------امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

Water collection, treatment and supply36-------تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37-------الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposal-------انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

ConstructionF--1--65االنشاءات واو

Construction of buildings41--1--54تشييد المباني41

Civil engineering42-------الهندسة المدنية42

Specialized construction activities43-----11أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

1,2211,1961951--Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

8787-----Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 Wholesale trade, except of motor vehicles and--3125231تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة سلفيت حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 21جدول 
Table 21 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Salfit Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

139



PCBS: Establishment Census, 2012 - Main Findings  ءPCBS : ،النتائج النهائية - 2012تعداد المنشآت

المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة سلفيت حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 21جدول 
Table 21 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Salfit Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

 Retail trade, except of motor vehicles and---1,1031,084172تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

Transportation and storageH--196922النقل والتخزين حاء

Land transport and transport via pipelines49--133622النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-----11النقل الجوى51

 Warehousing and support activities for----321التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53----2-2انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

Accommodation and food service activitiesI----1321266 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

Accommodation55-----11أنشطة اإلقامة55

Food and beverage service activities56----1311256أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

Information and communicationJ-----1515المعلومات واإلتصاالت ياء

Publishing activities58-----22أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

-------Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60-------أنشطه البرامج والبث60

Telecommunications61-----1010االتصاالت61

 Computer programming, consultancy and-----22أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

related activities

62

Information service activities63-----11أنشطة خدمات المعلومات63

Financial and insurance activitiesK---241743االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 Financial service activities, except insurance---7133انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

and pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

651----Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 Activities auxiliary to financial service and-----1111األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

Real estate activitiesL-------األنشطة العقارية الم
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة سلفيت حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 21جدول 
Table 21 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Salfit Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Real estate activities68-------األنشطة العقارية68

 Professional, scientific and technical----50491األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

Legal and accounting activities69-----2525األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management-------انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 ;Architectural and engineering activities-----77األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

technical testing and analysis

71

Scientific research and development72-------البحث والتطوير في المجال العلمي72

Advertising and market research73-----22اإلعالن وبحوث السوق73

 Other professional, scientific and technical----16151األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

Veterinary activities75-------األنشطة البيطرية75

Administrative and support service activitiesN-----2020أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

Rental and leasing activities77-----1111االنشطة االيجارية77

Employment activities78-------أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

-------Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80-------أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81-------أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

99-----Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

EducationP---6045123التعليم عين 

Education85---6045123التعليم85

Human health and social work activitiesQ---938742انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة سلفيت حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 21جدول 
Table 21 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Salfit Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Human health activities86----79763األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

Residential care activities87-----11أنشطة الرعاية مع االقامة87

Social work activities without accommodation88---131012أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

Arts, entertainment and recreationR----48444  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90-------االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural-----11(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 Sports activities and amusement and recreation----47434االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

Other service activitiesS-24722910611انشطة الخدمات األخرى قاف

Activities of membership organizations94-55398611أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 Repair of computers and personal and----41401إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

Other personal service activities96----1511501أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية  الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-------غير مبين

Total-2,3372,14213541163المجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

Mining and quarrying B-11-824 التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08-11-714االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-----11أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

1,4731,113225942975Manufacturing C الصناعات التحويلية جيم

2341386126621Manufacture of food products10صناعة المنتجات الغذائية10

1Manufacture of beverages11-83121صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12----312صناعة منتجات التبغ12

Manufacture of textiles13---333021صناعة المنسوجات13

Manufacture of wearing apparel14--1128510116صناعة المالبس14

Manufacture of leather and related products15----211صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

262411---Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17-11-723صناعة الورق ومنتجات الورق17

Printing and reproduction of recorded media18---5338123الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

Manufacture of chemicals and chemical products20-1-16564صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 13Manufacture of basic pharmaceutical products-2--6صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

Manufacture of rubber and plastics products22--2011342صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 Manufacture of other non-metallic mineral--1708361224صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-----11(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,Manufacture of fabricated metal products-37634326511صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical--2-1-3صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27---5212صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28---7313صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 22جدول 
Table 22: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Ramallah & Al-Bireh Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

2-2----Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

Manufacture of furniture31-34030524641صناعة األثاث31

Other manufacturing32--1-23175صناعات تحويلية آخرى32

 Repair and installation of machinery and--2621221إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 Electricity, gas, steam and air conditioning----413إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

 Electricity, gas, steam and air conditioning----413إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

supply

35

 Water supply; sewerage, waste management----734امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

Water collection, treatment and supply36----422تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37----1-1الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposal----211انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

126574119621ConstructionFاالنشاءات واو

Construction of buildings41--58242473تشييد المباني41

Civil engineering42-1143121الهندسة المدنية42

57291411111Specialized construction activities43أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

6,1315,611381884254Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

820726711652-Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 27614873311932Wholesale trade, except of motor vehicles andتجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 22جدول 
Table 22 (Cont.): Number of Operating Establishment*s in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 22جدول 
Table 22 (Cont.): Number of Operating Establishment*s in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Ramallah & Al-Bireh Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

 2Retail trade, except of motor vehicles and-5,0354,7372374118تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

Transportation and storageH-15570562063النقل والتخزين حاء

Land transport and transport via pipelines49-9026441541النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-----11النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 Warehousing and support activities for`1-5339103التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53-1142221انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

85070386421522Accommodation and food service activitiesI انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

267211321Accommodation55أنشطة اإلقامة55

1Food and beverage service activities56-824696843112أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

21311640301557Information and communicationJالمعلومات واإلتصاالت ياء

212Publishing activities58--105أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

633----Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60--192773أنشطه البرامج والبث60

10776813334Telecommunications61االتصاالت61

 4413177511Computer programming, consultancy andأنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

related activities

62

Information service activities63--2717532أنشطة خدمات المعلومات63

16277222619711Financial and insurance activitiesKاالنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 63592214310Financial service activities, except insuranceانشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

and pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

382443331Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 Activities auxiliary to financial service and-61489121األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

Real estate activitiesL-877012221األنشطة العقارية الم
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Real estate activities68-877012221األنشطة العقارية68

 773582136341551Professional, scientific and technicalاألنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

Legal and accounting activities69-34530629631األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management--52301471انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 ;154993711421Architectural and engineering activitiesاألنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

technical testing and analysis

71

Scientific research and development72---15672البحث والتطوير في المجال العلمي72

Advertising and market research73-1176833862اإلعالن وبحوث السوق73

 Other professional, scientific and technical--1-887116األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

Veterinary activities75-----22األنشطة البيطرية75

2Administrative and support service activitiesN-2231962212أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

Rental and leasing activities77----86779االنشطة االيجارية77

Employment activities78-----22أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

58526----Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

2Security and investigation activities80-1--41أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81--1-843أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

656041---Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence--1--21اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory--1--21اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

332171893522132EducationPالتعليم عين 

332171893522132Education85التعليم85
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6295435221931Human health and social work activitiesQانشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء

5324822715431Human health activities86األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

Residential care activities87--1-935أنشطة الرعاية مع االقامة87

Social work activities without accommodation88--88582064أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

Arts, entertainment and recreationR--21816832153  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90--21-118االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural---7511(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 Sports activities and amusement and recreation--20015531122االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

1,2011,045101351235Other service activitiesSانشطة الخدمات األخرى قاف

26914079301235Activities of membership organizations94أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 Repair of computers and personal and---23222273إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

Other personal service activities96---700683152أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

33-----Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-----33أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

713111-Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية  الوطنية

713111-Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-------غير مبين

12,60410,5331,3094632005841Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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Mining and quarrying B------- التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08-------االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

10382115311Manufacturing C الصناعات التحويلية جيم

Manufacture of food products10-18103311صناعة المنتجات الغذائية10

Manufacture of beverages11-----11صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12-------صناعة منتجات التبغ12

Manufacture of textiles13-----11صناعة المنسوجات13

Manufacture of wearing apparel14--2--42صناعة المالبس14

Manufacture of leather and related products15-------صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

1010-----Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17-------صناعة الورق ومنتجات الورق17

Printing and reproduction of recorded media18-----33الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

Manufacture of chemicals and chemical products20-------صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products-------صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

Manufacture of rubber and plastics products22-----22صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 Manufacture of other non-metallic mineral---10361صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-------(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,1Manufacture of fabricated metal products---41391صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical-------صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27-------صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28-------صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة أريحا واألغوار حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 23جدول 
Table 23: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Jericho & Al-Aghwar Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

-------Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

Manufacture of furniture31---121011صناعة األثاث31

Other manufacturing32-----11صناعات تحويلية آخرى32

 Repair and installation of machinery and-------إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 Electricity, gas, steam and air conditioning--1---1إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

 Electricity, gas, steam and air conditioning--1---1إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

supply

35

 Water supply; sewerage, waste management----211امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

Water collection, treatment and supply36----211تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37-------الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposal-------انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

ConstructionF----431االنشاءات واو

Construction of buildings41-----22تشييد المباني41

Civil engineering42----1-1الهندسة المدنية42

Specialized construction activities43-----11أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

68264334221-Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

57543----Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 Wholesale trade, except of motor vehicles and--2-1053تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة أريحا واألغوار حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 23جدول 
Table 23 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Jericho & Al-Aghwar Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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 Retail trade, except of motor vehicles and-1-615584282تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

Transportation and storageH-811123النقل والتخزين حاء

Land transport and transport via pipelines49-811123النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 Warehousing and support activities for-------التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53-------انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

21Accommodation and food service activitiesI-786681 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

11Accommodation55-1-52أنشطة اإلقامة55

Food and beverage service activities56-1--73648أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

Information and communicationJ----532المعلومات واإلتصاالت ياء

Publishing activities58-------أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

-------Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60----2-2أنشطه البرامج والبث60

Telecommunications61-----33االتصاالت61

 Computer programming, consultancy and-------أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

related activities

62

Information service activities63-------أنشطة خدمات المعلومات63

Financial and insurance activitiesK---171124االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 Financial service activities, except insurance---7214انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

and pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

66-----Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 Activities auxiliary to financial service and----431األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

Real estate activitiesL-----44األنشطة العقارية الم
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Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة أريحا واألغوار حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 23جدول 
Table 23 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Jericho & Al-Aghwar Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Real estate activities68-----44األنشطة العقارية68

 Professional, scientific and technical----36351األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

Legal and accounting activities69-----1515األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management-------انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 ;Architectural and engineering activities----871األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

technical testing and analysis

71

Scientific research and development72-------البحث والتطوير في المجال العلمي72

Advertising and market research73-----11اإلعالن وبحوث السوق73

 Other professional, scientific and technical-----99األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

Veterinary activities75-----33األنشطة البيطرية75

Administrative and support service activitiesN--3018624أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

Rental and leasing activities77----871االنشطة االيجارية77

Employment activities78-------أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

-------Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80-------أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81-------أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

2211524--Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

EducationP--43261313التعليم عين 

Education85--43261313التعليم85

Human health and social work activitiesQ--3733121انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة أريحا واألغوار حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 23جدول 
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in Jericho & Al-Aghwar Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Human health activities86--3228121األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

Residential care activities87-----11أنشطة الرعاية مع االقامة87

Social work activities without accommodation88-----44أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

Arts, entertainment and recreationR--3427331  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90-------االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural-----11(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 Sports activities and amusement and recreation--3326331االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

Other service activitiesS--1421221046انشطة الخدمات األخرى قاف

Activities of membership organizations94--51311046أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 Repair of computers and personal and-----2323إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

Other personal service activities96-----6868أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية  الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-------غير مبين

1,2261,07594252372Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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Mining and quarrying B---3-63 التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08---3-63االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

1,093909134351032Manufacturing C الصناعات التحويلية جيم

218165425411Manufacture of food products10صناعة المنتجات الغذائية10

Manufacture of beverages11---1--1صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12-------صناعة منتجات التبغ12

Manufacture of textiles13-----99صناعة المنسوجات13

Manufacture of wearing apparel14-795413741صناعة المالبس14

Manufacture of leather and related products15---7421صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

333111---Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17---1-21صناعة الورق ومنتجات الورق17

1Printing and reproduction of recorded media18--514064الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

Manufacture of chemicals and chemical products20-----22صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products-------صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

Manufacture of rubber and plastics products22----312صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 Manufacture of other non-metallic mineral-905726421صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-------(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,Manufacture of fabricated metal products---293276152صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical-------صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27-----11صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28---1-32صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 24جدول 
Table 24: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Jerusalem Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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Total4-19-519-1049-2099-50100+

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

-------Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

Manufacture of furniture31---281249248صناعة األثاث31

Other manufacturing32----642صناعات تحويلية آخرى32

 Repair and installation of machinery and----14131إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 1Electricity, gas, steam and air conditioning-82221إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

 1Electricity, gas, steam and air conditioning-82221إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

supply

35

 Water supply; sewerage, waste management---8431امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

Water collection, treatment and supply36---4211تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37-------الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposal----422انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

ConstructionF-34236221االنشاءات واو

Construction of buildings41---7322تشييد المباني41

Civil engineering42-1--1-2الهندسة المدنية42

Specialized construction activities43--2-25203أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

5,3485,03625641123-Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

7406765482--Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 Wholesale trade, except of motor vehicles and--120822792تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 24جدول 
Table 24 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Jerusalem Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

 Retail trade, except of motor vehicles and-4,4884,2781752483تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

102383715921Transportation and storageHالنقل والتخزين حاء

75212815821Land transport and transport via pipelines49النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 Warehousing and support activities for--1-22138التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53----541انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

58950049221521Accommodation and food service activitiesI انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

4067111321Accommodation55أنشطة اإلقامة55

Food and beverage service activities56--54949442112أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

1Information and communicationJ-6757711المعلومات واإلتصاالت ياء

1Publishing activities58-----1أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

21--1--Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60-----11أنشطه البرامج والبث60

Telecommunications61---575241االتصاالت61

 Computer programming, consultancy and----211أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

related activities

62

Information service activities63----422أنشطة خدمات المعلومات63

Financial and insurance activitiesK--7555992االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 Financial service activities, except insurance--172-10انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

and pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

302262---Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 Activities auxiliary to financial service and----35332األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

Real estate activitiesL---1-1413األنشطة العقارية الم
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Real estate activities68---1-1413األنشطة العقارية68

 Professional, scientific and technical---324294282األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

Legal and accounting activities69---218206111األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management----321انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 ;Architectural and engineering activities---211641األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

technical testing and analysis

71

Scientific research and development72-----11البحث والتطوير في المجال العلمي72

Advertising and market research73----15123اإلعالن وبحوث السوق73

 Other professional, scientific and technical----65569األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

Veterinary activities75-----11األنشطة البيطرية75

2Administrative and support service activitiesN-1431141881أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

Rental and leasing activities77---474151االنشطة االيجارية77

Employment activities78-----22أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

58401061-1Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80-------أنشطة التحقيق واألمن80

1Services to buildings and landscape activities81-----1أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

353131---Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

2687983504673EducationPالتعليم عين 

2687983504673Education85التعليم85

39231439171543Human health and social work activitiesQانشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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34629621121232Human health activities86األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

Residential care activities87-1--513أنشطة الرعاية مع االقامة87

1Social work activities without accommodation88-41171553أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

Arts, entertainment and recreationR--1449140121  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90----1394االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural----211(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 Sports activities and amusement and recreation--1298135121االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

Other service activitiesS-8708023121142انشطة الخدمات األخرى قاف

Activities of membership organizations94-152972118142أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 Repair of computers and personal and----1611601إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

Other personal service activities96---55754593أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية  الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-----1212غير مبين

9,4978,3467422421292414Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

Mining and quarrying B---20893 التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08---20893االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

1,153808210784962Manufacturing C الصناعات التحويلية جيم

Manufacture of food products10-1098023411صناعة المنتجات الغذائية10

Manufacture of beverages11----2-2صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12-------صناعة منتجات التبغ12

Manufacture of textiles13---1-1110صناعة المنسوجات13

Manufacture of wearing apparel14-9753251072صناعة المالبس14

Manufacture of leather and related products15--1--21صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

1931632451--Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17-----44صناعة الورق ومنتجات الورق17

Printing and reproduction of recorded media18--1-1467الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

Manufacture of chemicals and chemical products20--1-641صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 1Manufacture of basic pharmaceutical products-----1صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

Manufacture of rubber and plastics products22---63-9صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 2568284523431Manufacture of other non-metallic mineralصناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-----22(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,Manufacture of fabricated metal products--2031821821صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical-------صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27-----11صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28----532صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة بيت لحم حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 25جدول 
Table 25: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Bethlehem Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

-------Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

Manufacture of furniture31--1-18717115صناعة األثاث31

Other manufacturing32---1-1514صناعات تحويلية آخرى32

 Repair and installation of machinery and--1-36323إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 11Electricity, gas, steam and air conditioning---31إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

 11Electricity, gas, steam and air conditioning---31إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

supply

35

 Water supply; sewerage, waste management-----22امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

Water collection, treatment and supply36-----11تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37-----11الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposalانشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

ConstructionF-28134452االنشاءات واو

Construction of buildings41-1853352تشييد المباني41

Civil engineering42-----11الهندسة المدنية42

Specialized construction activities43---9711أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

3,5153,31915629101-Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

455411421-1-Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 Wholesale trade, except of motor vehicles and--59401423تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة بيت لحم حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 25جدول 
Table 25 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Bethlehem Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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PCBS: Establishment Census, 2012 - Main Findings ءPCBS : ،النتائج النهائية - 2012تعداد المنشآت

المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة بيت لحم حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 25جدول 
Table 25 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Bethlehem Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

 Retail trade, except of motor vehicles and--3,0012,868100267تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

Transportation and storageH--4637711النقل والتخزين حاء

Land transport and transport via pipelines49--1-20145النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 Warehousing and support activities for---242211التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53----211انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

37628754141731Accommodation and food service activitiesI انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

345661331Accommodation55أنشطة اإلقامة55

Food and beverage service activities56--3422824884أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

Information and communicationJ-40258511المعلومات واإلتصاالت ياء

Publishing activities58-----11أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

1--1---Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60--81421أنشطه البرامج والبث60

Telecommunications61---262231االتصاالت61

 Computer programming, consultancy and----211أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

related activities

62

Information service activities63-1-1--2أنشطة خدمات المعلومات63

Financial and insurance activitiesK--805511113االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 Financial service activities, except insurance--163553انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

and pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

271953---Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 Activities auxiliary to financial service and---373313األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

Real estate activitiesL----981األنشطة العقارية الم
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة بيت لحم حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 25جدول 
Table 25 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Bethlehem Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Real estate activities68----981األنشطة العقارية68

 Professional, scientific and technical--2101861671األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

Legal and accounting activities69---10810161األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management----431انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 ;Architectural and engineering activities---292054األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

technical testing and analysis

71

Scientific research and development72--1--21البحث والتطوير في المجال العلمي72

Advertising and market research73---221831اإلعالن وبحوث السوق73

 Other professional, scientific and technical---434111األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

Veterinary activities75-----22األنشطة البيطرية75

Administrative and support service activitiesN--132121911أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

Rental and leasing activities77----62602االنشطة االيجارية77

Employment activities78-------أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

292261---Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80-------أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81-------أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

41391-1--Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence---3111اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory---3111اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

1931144781761EducationPالتعليم عين 

1931144781761Education85التعليم85

3743292313432Human health and social work activitiesQانشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة بيت لحم حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 25جدول 
Table 25 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Bethlehem Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

332309132332Human health activities86األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

Residential care activities87---15456أنشطة الرعاية مع االقامة87

Social work activities without accommodation88--2716551أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

Arts, entertainment and recreationR---9074133  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90---2-31االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural----761(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 Sports activities and amusement and recreation---8067121االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

Other service activitiesS-654585461742انشطة الخدمات األخرى قاف

Activities of membership organizations94-15597361642أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 Repair of computers and personal and----1441386إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

Other personal service activities96---35535041أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

1-1----Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية  الوطنية

1-1----Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-------غير مبين

6,9295,973616195113257Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

Mining and quarrying B---149508910 التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08---149508910االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

3,0332,30347217369115Manufacturing C الصناعات التحويلية جيم

3522705514922Manufacture of food products10صناعة المنتجات الغذائية10

Manufacture of beverages11--11--2صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12-------صناعة منتجات التبغ12

1Manufacture of textiles13-8373531صناعة المنسوجات13

Manufacture of wearing apparel14-1871134023101صناعة المالبس14

Manufacture of leather and related products15--343204913810صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، 16
صناعة األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

1118614542-Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17-18102231صناعة الورق ومنتجات الورق17

Printing and reproduction of recorded media18----534310الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-----11صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

Manufacture of chemicals and chemical products20----20155صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products---3111صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

79302614621Manufacture of rubber and plastics products22صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 Manufacture of other non-metallic mineral-49127913657181صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-----44(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,Manufacture of fabricated metal products-63658736931صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 1Manufacture of computer, electronic and optical----43صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27----532صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28---1-76صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة الخليل حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 26جدول 
Table 26: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Hebron Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

-------Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

Manufacture of furniture31-48444137321صناعة األثاث31

Other manufacturing32--2-56477صناعات تحويلية آخرى32

 Repair and installation of machinery and---948752إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 Electricity, gas, steam and air conditioning--2-741إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply35--2-741إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

 Water supply; sewerage, waste management---151131امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

Water collection, treatment and supply36----431تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37-------الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposal---11821انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

ConstructionF-7348131011االنشاءات واو

Construction of buildings41-493011611تشييد المباني41

Civil engineering42---8323الهندسة المدنية42

Specialized construction activities43---1-1615أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

11,04510,53740881172-Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

1,4601,3975751--Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 Wholesale trade, except of motor vehicles and-5594191032791تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة الخليل حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 26جدول 
Table 26 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Hebron Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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 Retail trade, except of motor vehicles and-9,0268,7212484971تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

Transportation and storageH--83591644النقل والتخزين حاء

Land transport and transport via pipelines49--55371134النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50---1-21النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 Warehousing and support activities for----21174التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53----541انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

Accommodation and food service activitiesI--7747234371 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

Accommodation55---11-2أنشطة اإلقامة55

Food and beverage service activities56--7727234261أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

Information and communicationJ--102781383المعلومات واإلتصاالت ياء

Publishing activities58-----33أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

-------Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60--165641أنشطه البرامج والبث60

Telecommunications61--7866642االتصاالت61

أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من 62
انشطة

431----Computer programming, consultancy and related 

activities

62

Information service activities63-----11أنشطة خدمات المعلومات63

Financial and insurance activitiesK--1238015244االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 Financial service activities, except insurance and--3879184انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

392946---Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 Activities auxiliary to financial service and----46442األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

1Real estate activitiesL---40372األنشطة العقارية الم

1Real estate activities68---40372األنشطة العقارية68
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 Professional, scientific and technical--5354903753األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

Legal and accounting activities69---236221141األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management-----11انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 Architectural and engineering activities; technical--94801031األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

testing and analysis

71

Scientific research and development72-----11البحث والتطوير في المجال العلمي72

Advertising and market research73--5951611اإلعالن وبحوث السوق73

 Other professional, scientific and technical--1-1221147األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

Veterinary activities75-----2222األنشطة البيطرية75

Administrative and support service activitiesN---246227172أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

Rental and leasing activities77----1221139االنشطة االيجارية77

Employment activities78-----22أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

36306----Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80-----11أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81-------أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

858122---Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence--2-14111اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory--2-14111اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

EducationP--382229973818التعليم عين 

Education85--382229973818التعليم85

3Human health and social work activitiesQ-93987941115انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء

3Human health activities86-8928413774األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86
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Residential care activities87--73121أنشطة الرعاية مع االقامة87

Social work activities without accommodation88---403532أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

Arts, entertainment and recreationR---192163263  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90---4121االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural----651(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 Sports activities and amusement and recreation---182157232االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

Other service activitiesS-1,5881,490682091انشطة الخدمات األخرى قاف

Activities of membership organizations94-173110381681أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 Repair of computers and personal and--434426611إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

Other personal service activities96---981954243أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

1--1---Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية  الوطنية

1--1---Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-----11غير مبين

19,34217,4201,362398138159Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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Mining and quarrying B-----11 التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08-----11االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

1Manufacturing C-8036061453912 الصناعات التحويلية جيم

1Manufacture of food products10-77501475صناعة المنتجات الغذائية10

Manufacture of beverages11----431صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12-------صناعة منتجات التبغ12

Manufacture of textiles13--2619421صناعة المنسوجات13

Manufacture of wearing apparel14--8070541صناعة المالبس14

Manufacture of leather and related products15----1-1صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

42357----Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17---11-2صناعة الورق ومنتجات الورق17

Printing and reproduction of recorded media18--1-19153الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

Manufacture of chemicals and chemical products20---7511صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products--1---1صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

Manufacture of rubber and plastics products22--178621صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 Manufacture of other non-metallic mineral--1214260181صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-------(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,Manufacture of fabricated metal products--1861671621صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical-------صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27----743صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28----1-1صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة شمال غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 27جدول 
Table 27: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in North 

Gaza Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

11-----Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

Manufacture of furniture31---154131212صناعة األثاث31

Other manufacturing32-----1111صناعات تحويلية آخرى32

 Repair and installation of machinery and----46451إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 1Electricity, gas, steam and air conditioning----32إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

 1Electricity, gas, steam and air conditioning----32إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

supply

35

 Water supply; sewerage, waste management--5546621امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

Water collection, treatment and supply36--5042521تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37-------الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposal----541انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

ConstructionF--208534االنشاءات واو

Construction of buildings41--93213تشييد المباني41

Civil engineering42--111-3الهندسة المدنية42

Specialized construction activities43---8521أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

4,0693,86216823142-Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

449410381---Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 Wholesale trade, except of motor vehicles and-1661112815102تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة شمال غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 27جدول 
Table 27 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in North Gaza Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012
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Economic ActivityISIC
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 Retail trade, except of motor vehicles and--3,4543,34110274تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

Transportation and storageH--63391275النقل والتخزين حاء

Land transport and transport via pipelines49--4729855النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 Warehousing and support activities for---161042التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53-------انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

Accommodation and food service activitiesI--2772433121 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

Accommodation55--1-1-2أنشطة اإلقامة55

Food and beverage service activities56---275243302أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

1Information and communicationJ-1-24184المعلومات واإلتصاالت ياء

Publishing activities58-----11أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

11-----Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60-------أنشطه البرامج والبث60

1Telecommunications61-1-20153االتصاالت61

 Computer programming, consultancy and-------أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

related activities

62

Information service activities63----211أنشطة خدمات المعلومات63

Financial and insurance activitiesK--4641311االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 Financial service activities, except insurance--311-5انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

and pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

33-----Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 Activities auxiliary to financial service and-----3838األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

Real estate activitiesL--2522111األنشطة العقارية الم

170



PCBS: Establishment Census, 2012 - Main Findings  ءPCBS : ،النتائج النهائية - 2012تعداد المنشآت

المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة شمال غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 27جدول 
Table 27 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in North Gaza Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Real estate activities68--2522111األنشطة العقارية68

 Professional, scientific and technical--1501351311األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

Legal and accounting activities69----62611األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management-------انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 ;Architectural and engineering activities----19145األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

technical testing and analysis

71

Scientific research and development72-------البحث والتطوير في المجال العلمي72

Advertising and market research73-----66اإلعالن وبحوث السوق73

 Other professional, scientific and technical---564871األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

Veterinary activities75--1--76األنشطة البيطرية75

Administrative and support service activitiesN---11210471أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

Rental and leasing activities77---877971االنشطة االيجارية77

Employment activities78-----66أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

-------Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80-------أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81-------أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

1919-----Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

EducationP-14644593463التعليم عين 

Education85-14644593463التعليم85

16414586311Human health and social work activitiesQانشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة شمال غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 27جدول 
Table 27 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in North Gaza Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

1Human health activities86-152142252األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

Residential care activities87--1---1أنشطة الرعاية مع االقامة87

Social work activities without accommodation88-1-11361أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

Arts, entertainment and recreationR-1-10691104  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90-----11االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural-------(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 Sports activities and amusement and recreation-1-10590104االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

Other service activitiesS-9288366318101انشطة الخدمات األخرى قاف

Activities of membership organizations94-12962411691أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 Repair of computers and personal and----3103037إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

Other personal service activities96--4894711521أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية  الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-------غير مبين

6,9926,2435351426084Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

358Mining and quarrying B---16 التعدين  واستغالل المحاجر باء

358Other mining and quarrying08---16االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

2,11813291153821,588Manufacturing C الصناعات التحويلية جيم

152656156Manufacture of food products10-244صناعة المنتجات الغذائية10

14Manufacture of beverages11-1-71صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12-------صناعة منتجات التبغ12

6281Manufacture of textiles13---89صناعة المنسوجات13

13340153Manufacture of wearing apparel14-200صناعة المالبس14

610Manufacture of leather and related products15----16صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

114----1599Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

342Manufacture of paper and paper products17---9صناعة الورق ومنتجات الورق17

41291Printing and reproduction of recorded media18---107الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

13222Manufacture of chemicals and chemical products20--28صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products-------صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

44119Manufacture of rubber and plastics products22--28صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 173487116Manufacture of other non-metallic mineral-245صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-------(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,2562387Manufacture of fabricated metal products--456صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical-------صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

129Manufacture of electrical equipment27---12صناعة المعدات  الكهربائية27

1412Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28---17صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 28جدول 
Table 28: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Gaza 

Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

2--1--1Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

2Manufacture of other transport equipment30-----2صناعة معدات النقل األخرى30

41665258Manufacture of furniture31--343صناعة األثاث31

1357Other manufacturing32---61صناعات تحويلية آخرى32

 1810119Repair and installation of machinery and--138إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 2Electricity, gas, steam and air conditioning---411إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

 2Electricity, gas, steam and air conditioning---411إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

supply

35

 932Water supply; sewerage, waste management----41امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

931Water collection, treatment and supply36----40تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37-------الصرف الصحي37

 1Waste collection, treatment and disposal-----1انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

1253110222861ConstructionFاالنشاءات واو

80318152231Construction of buildings41تشييد المباني41

222Civil engineering42---6الهندسة المدنية42

25428Specialized construction activities43--39أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

9,835-5231095779,121Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

1,463--1111211,330Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 21435121392Wholesale trade, except of motor vehicles and-564تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 28جدول 
Table 28 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Gaza Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 28جدول 
Table 28 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Gaza Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

 38633357,399Retail trade, except of motor vehicles and-7,808تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

6212988Transportation and storageH--144النقل والتخزين حاء

6192470Land transport and transport via pipelines49--119النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 2513Warehousing and support activities for---20التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

5Postal and courier activities53-----5انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

759121823102613Accommodation and food service activitiesI انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

1163Accommodation55-121أنشطة اإلقامة55

2172296610Food and beverage service activities56-747أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

1632316255562Information and communicationJالمعلومات واإلتصاالت ياء

11151Publishing activities58-9أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

13-1-156Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

29119684Programming and broadcasting activities60أنشطه البرامج والبث60

441231Telecommunications61-521االتصاالت61

 81213Computer programming, consultancy and---33أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

related activities

62

25137Information service activities63--27أنشطة خدمات المعلومات63

1481151426101Financial and insurance activitiesKاالنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 26113894Financial service activities, except insuranceانشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

and pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

15--2229Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 41588Activities auxiliary to financial service and---107األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

567Real estate activitiesL-1--73األنشطة العقارية الم
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 28جدول 
Table 28 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Gaza Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

567Real estate activities68-1--73األنشطة العقارية68

 91961408Professional, scientific and technical--497األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

123200Legal and accounting activities69---224األنشطة القانونية والمحاسبية69

 1115Activities of head offices; management--8انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 ;461545Architectural and engineering activities--70األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

technical testing and analysis

71

2111Scientific research and development72---14البحث والتطوير في المجال العلمي72

281132Advertising and market research73--53اإلعالن وبحوث السوق73

 2110108Other professional, scientific and technical--121األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

7Veterinary activities75-----7األنشطة البيطرية75

624229Administrative and support service activitiesN---259أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

214157Rental and leasing activities77---173االنشطة االيجارية77

Employment activities78-------أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

53---2645Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80-------أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81--1---1أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

32---1427Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;2Public administration and defence-----2اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 2Public administration and defence; compulsory-----2اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

452652651182182EducationPالتعليم عين 

452652651182182Education85التعليم85

58484162135500Human health and social work activitiesQانشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة غزة حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 28جدول 
Table 28 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Gaza Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

54563101524487Human health activities86األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

1Residential care activities87-11--3أنشطة الرعاية مع االقامة87

3621551112Social work activities without accommodation88أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

61036123Arts, entertainment and recreationR--175  الفنون والترفيه والتسلية صاد

36139Creative, arts and entertainment activities90--31االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 1Libraries, archives, museums and other cultural-----1(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 3423113Sports activities and amusement and recreation--143االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

1,8261616471081,648Other service activitiesSانشطة الخدمات األخرى قاف

31616154270182Activities of membership organizations94أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 114593Repair of computers and personal and---608إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

1424873Other personal service activities96--902أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية  الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-1----1غير مبين

17,22224311814861,66414,836Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

Mining and quarrying B----1-1 التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08----1-1االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

595441106321411Manufacturing C الصناعات التحويلية جيم

1Manufacture of food products10-884125147صناعة المنتجات الغذائية10

Manufacture of beverages11-----11صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12-------صناعة منتجات التبغ12

Manufacture of textiles13---181521صناعة المنسوجات13

Manufacture of wearing apparel14-1--57551صناعة المالبس14

Manufacture of leather and related products15----321صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

29227----Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17---1--1صناعة الورق ومنتجات الورق17

Printing and reproduction of recorded media18----15141الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

Manufacture of chemicals and chemical products20--1--1312صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products-------صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

Manufacture of rubber and plastics products22---10442صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 Manufacture of other non-metallic mineral--97424096صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-------(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,Manufacture of fabricated metal products---146131123صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical-------صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27-------صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28----523صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة دير البلح حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 29جدول 
Table 29: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Dier 

Al-Balah Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

-------Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

Manufacture of furniture31---6149102صناعة األثاث31

Other manufacturing32-----1818صناعات تحويلية آخرى32

 Repair and installation of machinery and-----3333إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 Electricity, gas, steam and air conditioning-1---21إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

 Electricity, gas, steam and air conditioning-1---21إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

supply

35

 Water supply; sewerage, waste management----1091امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

Water collection, treatment and supply36----981تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37-------الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposal-----11انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

ConstructionF--1-742االنشاءات واو

Construction of buildings41--1-531تشييد المباني41

Civil engineering42----1-1الهندسة المدنية42

Specialized construction activities43-----11أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

3,0382,903119142--Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

38936722----Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 Wholesale trade, except of motor vehicles and--36171531تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة دير البلح حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 29جدول 
Table 29 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Dier Al-Balah Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة دير البلح حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 29جدول 
Table 29 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Dier Al-Balah Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

 Retail trade, except of motor vehicles and--2,6132,51982111تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

Transportation and storageH--3826651النقل والتخزين حاء

Land transport and transport via pipelines49--3322551النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 Warehousing and support activities for----541التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53-------انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

Accommodation and food service activitiesI---265232321 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

Accommodation55-------أنشطة اإلقامة55

Food and beverage service activities56---265232321أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

Information and communicationJ---222011المعلومات واإلتصاالت ياء

Publishing activities58-------أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

-------Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60-------أنشطه البرامج والبث60

Telecommunications61---222011االتصاالت61

 Computer programming, consultancy and-------أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

related activities

62

Information service activities63-------أنشطة خدمات المعلومات63

Financial and insurance activitiesK--3933222االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 Financial service activities, except insurance--51121انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

and pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

33-----Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 Activities auxiliary to financial service and--1-31291األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

Real estate activitiesL-----66األنشطة العقارية الم
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة دير البلح حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 29جدول 
Table 29 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Dier Al-Balah Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Real estate activities68-----66األنشطة العقارية68

 Professional, scientific and technical----12310617األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

Legal and accounting activities69----44422األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management-----11انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 ;Architectural and engineering activities----21138األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

technical testing and analysis

71

Scientific research and development72-------البحث والتطوير في المجال العلمي72

Advertising and market research73----1091اإلعالن وبحوث السوق73

 Other professional, scientific and technical----43376األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

Veterinary activities75-----44األنشطة البيطرية75

Administrative and support service activitiesN---1049491أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

Rental and leasing activities77---746761االنشطة االيجارية77

Employment activities78-------أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

16142----Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80-------أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81-------أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

14131----Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

EducationP-15185461451التعليم عين 

Education85-15185461451التعليم85

Human health and social work activitiesQ-1691539511انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة دير البلح حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 29جدول 
Table 29 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Dier Al-Balah Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

Human health activities86--155143741األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

Residential care activities87-------أنشطة الرعاية مع االقامة87

Social work activities without accommodation88-1-141021أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

Arts, entertainment and recreationR--9180911  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90-------االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural-----11(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 Sports activities and amusement and recreation--9079911االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

1Other service activitiesS-83278827115انشطة الخدمات األخرى قاف

1Activities of membership organizations94-986021115أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 Repair of computers and personal and----2922884إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

Other personal service activities96----4424402أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية  الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-------غير مبين

5,4934,981387873242Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

1Mining and quarrying B-1---2 التعدين  واستغالل المحاجر باء

1Other mining and quarrying08-1---2االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

422124659Manufacturing C-8101 الصناعات التحويلية جيم

282071Manufacture of food products10-1021صناعة المنتجات الغذائية10

Manufacture of beverages11-------صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12-------صناعة منتجات التبغ12

9Manufacture of textiles13-----9صناعة المنسوجات13

465Manufacture of wearing apparel14----69صناعة المالبس14

14Manufacture of leather and related products15----5صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

40----436Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17-------صناعة الورق ومنتجات الورق17

26Printing and reproduction of recorded media18-----26الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

15Manufacture of chemicals and chemical products20----6صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products-------صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

710Manufacture of rubber and plastics products22----17صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 1115464Manufacture of other non-metallic mineral--130صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-------(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,11192Manufacture of fabricated metal products----203صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical-------صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27-------صناعة المعدات  الكهربائية27

12Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28----3صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة خانيونس حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 30جدول 
Table 30: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Khan 

Yunis Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

-------Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

22088Manufacture of furniture31---110صناعة األثاث31

18Other manufacturing32-11--20صناعات تحويلية آخرى32

 169Repair and installation of machinery and----70إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 1Electricity, gas, steam and air conditioning----21إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

 1Electricity, gas, steam and air conditioning----21إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

supply

35

 1592Water supply; sewerage, waste management---98امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

289Water collection, treatment and supply36----91تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37--1---1الصرف الصحي37

 33Waste collection, treatment and disposal----6انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

48911ConstructionF--32االنشاءات واو

4896Construction of buildings41--27تشييد المباني41

Civil engineering42-------الهندسة المدنية42

5Specialized construction activities43-----5أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

4,454--3111654,275Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

544----38506Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 32278Wholesale trade, except of motor vehicles and---103تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة خانيونس حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 30جدول 
Table 30 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Khan Yunis Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012
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 381053,691Retail trade, except of motor vehicles and--3,807تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

16410Transportation and storageH--21النقل والتخزين حاء

1424Land transport and transport via pipelines49--11النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 226Warehousing and support activities for---10التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53-------انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

437294Accommodation and food service activitiesI---335 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

Accommodation55-------أنشطة اإلقامة55

437294Food and beverage service activities56---335أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

11452Information and communicationJ--58المعلومات واإلتصاالت ياء

Publishing activities58-1----1أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

-------Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60-------أنشطه البرامج والبث60

11352Telecommunications61--57االتصاالت61

 Computer programming, consultancy and-------أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

related activities

62

Information service activities63-------أنشطة خدمات المعلومات63

15443Financial and insurance activitiesK--53االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 1421Financial service activities, except insurance--8انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

and pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

4----22Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 40Activities auxiliary to financial service and-1---41األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

4Real estate activitiesL-----4األنشطة العقارية الم
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4Real estate activities68-----4األنشطة العقارية68

 116144Professional, scientific and technical---161األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

72Legal and accounting activities69-----72األنشطة القانونية والمحاسبية69

 1Activities of head offices; management-----1انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 ;11318Architectural and engineering activities---32األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

technical testing and analysis

71

Scientific research and development72-------البحث والتطوير في المجال العلمي72

12Advertising and market research73-----12اإلعالن وبحوث السوق73

 333Other professional, scientific and technical----36األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

8Veterinary activities75-----8األنشطة البيطرية75

11128Administrative and support service activitiesN----139أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

687Rental and leasing activities77----93االنشطة االيجارية77

Employment activities78-------أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

23----320Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

Security and investigation activities80-------أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81-------أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

23----221Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

2101996103EducationP-230التعليم عين 

2101996103Education85-230التعليم85

283212917252Human health and social work activitiesQانشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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270212613246Human health activities86األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

Residential care activities87-1----1أنشطة الرعاية مع االقامة87

336Social work activities without accommodation88---12أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

225100Arts, entertainment and recreationR--109  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90-------االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 4Libraries, archives, museums and other cultural-----4(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 22596Sports activities and amusement and recreation--105االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

191245767Other service activitiesS-834انشطة الخدمات األخرى قاف

19123083Activities of membership organizations94-135أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 4249Repair of computers and personal and----253إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

11435Other personal service activities96----446أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية  الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-------غير مبين

7,62544371025426,936Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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Mining and quarrying B-1----1 التعدين  واستغالل المحاجر باء

Other mining and quarrying08-1----1االنشطة االخرى للتعدين واستغالل المحاجر08

Mining support service activities09-------أنشطة الخدمات الداعمة للتعدين09

11954367Manufacturing C--441 الصناعات التحويلية جيم

13320Manufacture of food products10--27صناعة المنتجات الغذائية10

1Manufacture of beverages11-----1صناعة المشروبات11

Manufacture of tobacco products12-------صناعة منتجات التبغ12

16Manufacture of textiles13-----16صناعة المنسوجات13

158Manufacture of wearing apparel14----59صناعة المالبس14

2Manufacture of leather and related products15-----2صناعة الجلد والمنتجات  ذات الصلة15

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 16
األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

25----322Manufacture of wood and  products of wood and 

cork, except furniture; Manufacture of articles of 

straw and plaiting materials

16

Manufacture of paper and paper products17-------صناعة الورق ومنتجات الورق17

28Printing and reproduction of recorded media18----10الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة18

 Manufacture of coke and refined petroleum-------صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

products

19

2Manufacture of chemicals and chemical products20-----2صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية20

 Manufacture of basic pharmaceutical products-------صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية ومستحضراتها21

and pharmaceutical preparations

21

Manufacture of rubber and plastics products22--1---1صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 113635Manufacture of other non-metallic mineral---82صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

products

23

Manufacture of basic metals24-------(صناعة المنتجات المعدنية األساسية  )صناعة الفلزات االساسية 24

 ,15126Manufacture of fabricated metal products---132صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات25

except machinery and equipment

25

 Manufacture of computer, electronic and optical-------صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

products

26

Manufacture of electrical equipment27-------صناعة المعدات  الكهربائية27

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.28-------صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر28

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة رفح حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: 31جدول 
Table 31: Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Rafah 

Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف  29
المقطورة

-------Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-

trailers

29

Manufacture of other transport equipment30-------صناعة معدات النقل األخرى30

3335Manufacture of furniture31---41صناعة األثاث31

6Other manufacturing32-----6صناعات تحويلية آخرى32

 136Repair and installation of machinery and----37إصالح  وتركيب  اآلالت والمعدات33

equipment

33

 Electricity, gas, steam and air conditioning---1--1إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء دال

supply 

D

 Electricity, gas, steam and air conditioning---1--1إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء35

supply

35

 38Water supply; sewerage, waste management--1--39امدادات المياه ووانشطة الصرف الصحي  وادارة النفايات ومعالجتها هاء

and remediation activities

E

38Water collection, treatment and supply36-----38تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه36

Sewerage37-------الصرف الصحي37

 Waste collection, treatment and disposal---1--1انشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد38

activities; materials recovery

38

 Remediation activities and other waste-------أنشطة المعالجة وخدمات ادارة النفايات االخرى39

management services

39

11211ConstructionF-183االنشاءات واو

1127Construction of buildings41-143تشييد المباني41

Civil engineering42-------الهندسة المدنية42

4Specialized construction activities43-----4أنشطة التشييد المتخصصة43

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد  زاي
والدراجات النارية

2,934---91042,821Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

G

واصالح المركبات ذات المحركات  (التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 45
والدراجات النارية

288----16272Wholesale and retail trade and repair of motor 

vehicles and motorcycles

45

 52056Wholesale trade, except of motor vehicles and---81تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية46

motorcycles

46

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة رفح حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 31جدول 
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in Rafah Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC
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 4682,493Retail trade, except of motor vehicles and---2,565تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية47

motorcycles

47

2116Transportation and storageH---19النقل والتخزين حاء

2113Land transport and transport via pipelines49---16النقل البرى والنقل عبر خطوط األنابيب49

Water transport50-------النقل المائي50

Air transport51-------النقل الجوى51

 3Warehousing and support activities for-----3التخزين وانشطة الدعم للنقل52

transportation

52

Postal and courier activities53-------انشطة البريد ونقل الرسائل والطرود53

2320199Accommodation and food service activitiesI--224 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

Accommodation55-------أنشطة اإلقامة55

2320199Food and beverage service activities56--224أنشطه خدمات االطعمة والمشروبات56

11133Information and communicationJ--36المعلومات واإلتصاالت ياء

Publishing activities58-------أنشطه النشر58

أنشطة إنتاج ونشر برامج التليفزيون والفيديو واألفالم السينمائية 59
والتسجيالت الصوتية والموسيقية

-------Motion picture, video and television programme 

production, sound recording and music 

publishing activities

59

Programming and broadcasting activities60-------أنشطه البرامج والبث60

11133Telecommunications61--36االتصاالت61

 Computer programming, consultancy and-------أنشطه البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من انشطة62

related activities

62

Information service activities63-------أنشطة خدمات المعلومات63

32Financial and insurance activitiesK-12--35االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 Financial service activities, except insurance--12--3انشطة الخدمات المالية عدا التأمين وتمويل صناديق التقاعد64

and pension funding
64

تمويل التأمين و اعادة التأمين وصناديق التقاعد  عدا الضمان 65
االجتماعي االلزامي

3-----3Insurance, reinsurance and pension funding, 

except compulsory social security

65

 29Activities auxiliary to financial service and-----29األنشطة المساعدة  النشطة الخدمات المالية والتأمين66

insurance activities

66

115Real estate activitiesL----16األنشطة العقارية الم
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115Real estate activities68----16األنشطة العقارية68

 886Professional, scientific and technical----94األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم 

activities

M

139Legal and accounting activities69----40األنشطة القانونية والمحاسبية69

 Activities of head offices; management-------انشطه المكاتب الرئيسية والخبرة االستشارية في مجال االدارة70

consultancy activities

70

 ;314Architectural and engineering activities----17األنشطة المعمارية والهندسية واالختبارات الفنية والتحليل71

technical testing and analysis

71

Scientific research and development72-------البحث والتطوير في المجال العلمي72

211Advertising and market research73----13اإلعالن وبحوث السوق73

 218Other professional, scientific and technical----20األنشطة  المهنية والعلمية والتقنية األخرى74

activities

74

4Veterinary activities75-----4األنشطة البيطرية75

7112Administrative and support service activitiesN----119أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة نون 

687Rental and leasing activities77----93االنشطة االيجارية77

Employment activities78-------أنشطة االستخدام78

وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية وخدمات الحجز واالنشطة 79
المتصلة بها

9-----9Travel agency, tour operator, reservation service 

and related activities

79

2Security and investigation activities80-----2أنشطة التحقيق واألمن80

Services to buildings and landscape activities81-------أنشطة خدمات المباني وتجميل المواقع81

االنشطة االدارية للمكاتب واالنشطة المساندة  لها  وغير ذلك من 82
االنشطة المساندة لالعمال

15----114Office administrative, office support and other 

business support activities

82

 ;Public administration and defence-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي  سين

compulsory social security

O

 Public administration and defence; compulsory-------اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي  االلزامي84

social security

84

3124477EducationP--136التعليم عين 

3124477Education85--136التعليم85

3356128Human health and social work activitiesQ-145انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي فاء
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المجموع

Total4-19-519-1049-2099-50100+

2012في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة رفح حسب النشاط االقتصادي الرئيسي وفئات حجم العمالة، * عدد المنشآت العاملة: (تابع) 31جدول 
Table 31 (Cont.): Number of Operating Establishments* in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Rafah Governorate by Main Economic Activity and Employment Size Group, 2012

النشاط األقتصاديرمز النشاط
Employment Size Group فئات حجم العمالة

Economic ActivityISIC

1125124Human health activities86-133األنشطة في مجال  صحة اإلنسان86

1Residential care activities87-1---2أنشطة الرعاية مع االقامة87

22213Social work activities without accommodation88-10أنشطة العمل االجتماعي بدون إقامة88

12971Arts, entertainment and recreationR--83  الفنون والترفيه والتسلية صاد

Creative, arts and entertainment activities90-------االنشطة االبداعية والفنون وانشطة الترفيه90

 Libraries, archives, museums and other cultural-------(أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافية األخرى91

activities

91

 12971Sports activities and amusement and recreation--83االنشطة الرياضية وانشطة الترفيه والتسلية93

activities

93

31330532Other service activitiesS--578انشطة الخدمات األخرى قاف

3132543Activities of membership organizations94--84أنشطة المنظمات ذات العضوية94

 1172Repair of computers and personal and----173إصالح أجهزه الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية95

household goods

95

4317Other personal service activities96----321أنشطة الخدمات الشخصية األخرى96

أنشطة  األسر المعيشية  التي تستخدم افرادًا وانشطة االسر  راء
المعيشية  في انتاج سلع وخدمات  الستخدامها الخاص

-------Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own 

use

T

 Activities of households as employers of-------أنشطة  االسر المعيشية التي تستخدم افرادًا للعمل المنزلي97

domestic personnel

97

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية   شين
الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

U

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية غير 99
الخاضعة للوالية  الوطنية

-------Activities of extraterritorial organizations and 

bodies

99

Not stated-------غير مبين

4,9193318692884,538Totalالمجموع

Does not include Auxil. Activity Establishments * *ال يشمل منشآت النشاط المساند 
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No. of Persons Engagedعدد العاملينعدد المنشآت العاملةرمز التجمع

*إناث*ذكورالمجموع
TotalMales*Females*

10005551139518Zububaَزُبوَبه

اَنة 100107614511233Rummanaُرمَّ

1001516382117Ti'innikِتِعنِّك

1002035934845At Taybaالَطْيَبة

10025925916Arabbunaَعَربُّوَنة

1003079440171269Al Jalamaالَجَلَمة

1003525048840583Silat al Harithiyaسيَلْة الحاِرِثيَّة

As Sa'aida-10040111الَسعاِيَدة

Anin'100457115310152َعاِنين

Arrana'1005044936924َعرَّاَنة

100552457507Deir Ghazalaِدير َغزاَلة

1006010619811583Faqqu'aَفقُّوَعة

Khirbet Suruj-10070111ِخْرَبة ُسُروج

10080481777583194Al Yamunالَياُمون

100852438344Umm ar Rihanُأمُّ الِريَحان

1009516224419747Kafr Danَكْفر دان

Khirbet 'Abdallah al Yunis----10105ِخْرِبة َعْبَد اهلل اليوِنس

101151116151Dhaher al Malihَظْهر الَماِلح

 101206421,3481,193155Barta'a ash Sharqiyaَبْرَطَعة الَشْرِقيَّة

1012543988216Al 'Araqaالَعَرَقة

Al Jameelat----10135الَجِميالت

1014021301713Beit Qadِبيت قاد

101452432248Tura al Gharbiyaطورة الَغْرِبيَّة

Tura ash Sharqiya-10150433طوَرة الَشْرِقيَّة

101551319127Al Hashimiyaالهاِشِميَّة

101651837307Nazlat ash Sheikh Zeidَنْزَلة الَشْيخ َزْيد

101706963At Taremالَطِرم

 Khirbet al Muntar al----10175ِخْرِبة الُمْنَطار الَغْربيِّة

Gharbiya

101804,1679,9168,0261,890Jeninِجنين

10185277451312139Jenin Campُمَخيَّم ِجنين

10190501028616Jalbunَجْلُبون

Aba'-10195122عابا

Khirbet Mas'ud ----10200(عراق الدوار)ِخْرِبة َمْسعود 

 Khirbet al Muntar ash-10205177ِخْرِبة الُمْنَطار الَشْرقيِّة

Sharqiya

 102102143358Kafr Qudَكْفر ُقود

1021513526817494Deir Abu Da'ifِدير ابو َضعيف

1022020140132081Birqinِبْرقين

1022571284Umm Darُأمُّ دار

Al Khuljan-1023051111 الُخْلجان

'Wad ad Dabi-10235444وادي الَضِبع

102405743Dhaher al 'Abedَظْهر الَعْبد

 102451122148Zabdaَزْبَدة

10265485745609136Ya'badَيْعَبْد

عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب: 32 جدول 

Table 32: Number of Operating Establishments and Employed Persons engaged in the Private 

Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Palestine by 


Localityالتجمع Locality 

code

No. of Operating 

Establishments

2012التجمع، 

Locality, 2012
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No. of Persons Engagedعدد العاملينعدد المنشآت العاملةرمز التجمع

*إناث*ذكورالمجموع
TotalMales*Females*

1027544645113Kufeiritُكَفْيِرْت

Imreiha-10285111إمريحة

1029517301911Umm at Tutأمُّ التوت

10300754464379Ash Shuhadaالُشَهداء

1030544684721Jalqamusَجْلَقُموس

1031043998019Al Mughayyirالُمغيِّر

103154651Al Mutillaالُمِطلَّة

103201833285Bir al Bashaِبير الَباَشا

Al Hafira-10335188(َحِفيَرة َعرَّاَبه)الَحِفيَرة 

 103406981,8431,538305Qabatiyaَقباْطَية

 10370371649522127Arrabaَعرَّاَبة

1038517465360105Telfitِتْلِفيت

1039529574116Mirkaِمْرَكة

10400427261Wadi Du'oqوادي ْدُعوق

Fahma al Jadida-1040182121َفْحَمة الَجِديَدة

 104057215512233Rabaَرابا

Al Mansura-10410111الَمْنصوَرة

104157218215824Misliyaِمِسْلَية

Al Jarba-1043043535الَجْربا

10435256578465113Az Zababidaالَزباِبَدة

104456112810127Fahmaَفْحَمة

104601242393Az Zawiyaالزاِوَية

1046520838329687Kafr Ra'iَكْفر َراعي

Al Kufeir-10485477الُكَفْير

10495616151Sirِصير

ة Ajja'1050014635229359َعجِّ

Anza'1050541735419َعْنَزة

1051014025321142Sanurصانور

105151948417Ar Ramaالراَمة

10520273497386111Meithalunَمْيَثلون

1056515922417252Al Judeidaالُجَديَِّدة

10585820146al 'Asa'asaالَعصاْعَصة

1059024453015Al 'Attaraالعطَّاَرة

1060011818814642Sirisِسيِريس

'10605311516376140Jabaَجَبْع

1061510421218428Al Fandaqumiyaالَفْنَدُقوِميَّة

1062523446240359Silat adh Dhahrسيَلة الَظْهر

.11,23324,72119,7394,982Total Jenin Govمجموع محافظة جنين

5042014281612Bardalaَبْرَدَلة

Ein el Beida' 504501934322ِعْين الَبْيَضا

 Kardala-50455111َكْرَدَلة

Ibziq----50490إْبِزيق

Salhab----50525َسْلَحب

Aqqaba'5053516326920366َعقَّاَبه

5055059726210Tayasirَتياِسير

عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب: (تابع) 32 جدول 

Table 32 (Cont.): Number of Operating Establishments and Employed Persons engaged  in the 

Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies  in Palestine by 

Locality, 2012

2012التجمع، 

Localityالتجمع Locality 

code

No. of Operating 

Establishments
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No. of Persons Engagedعدد العاملينعدد المنشآت العاملةرمز التجمع

*إناث*ذكورالمجموع
TotalMales*Females*

عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب: (تابع) 32 جدول 

Table 32 (Cont.): Number of Operating Establishments and Employed Persons engaged  in the 

Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies  in Palestine by 

Locality, 2012

2012التجمع، 

Localityالتجمع Locality 

code

No. of Operating 

Establishments

Al Farisiya----50551الَفاِرِسيَّة

505608411328Al 'Aqabaالَعَقَبة

505758221111Ath Thaghraالَثْغَرة

Al Malih----50580 الماِلح

506106711,5611,248313Tubasُطوَباس

506502211110Kashdaَكْشَدة

Khirbet Yarza----50656ِخْرِبة َيْرَزة

506703212811612Ras al Far'aَراس الفاْرَعْة

5070016827320964El Far'a Campُمَخيَّْم الفاْرَعْة

Khirbet ar Ras al Ahmar----50720ِخْرِبة الَراس األْحَمر

507407819718413Wadi al Far'aوادي الفاِرَعة

50755282478332146Tammunَطمُّون

50790714113Khirbet 'Atufِخْرِبة َعاُطوف

 Khirbet Humsa----50871ِخْرِبة ُحْمَصة

.1,5123,1392,449690Total Tubas Govمجموع محافظة طوباس

Akkaba-100250111َعكَّاَبة

10029026350040397Qaffinَقفِّين

10033050997524Nazlat 'Isaَنْزَلة ِعيسى

1003452736333An Nazla ash Sharqiyaالَنْزَلة الَشْرقيِّة

 10035015731828236Baqa ash Sharqiyaباَقة الَشْرقيِّة

10035541192An Nazla al Wustaالَنْزَلة الُوسطى

10038026513912An Nazla al Gharbiyaالَنْزَلة الَغْربيِّة

1004257413610828Zeitaَزْيتَا

1004409416111348Seidaَصْيدا

Illar'100475162340233107ِعالَّر

Attil'100480369730619111َعتِّيل

100530257628485143Deir al Ghusunِدير الُغُصون

1005452115710057Al Jarushiyaالجاروِشيَّة

1005552321Al Masqufaالَمْسقوَفة

10057021138729790Bal'aَبْلعا

100595491101019Iktabaإكَتاَبا

10062018634327469Nur Shams Campُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

10063527741433381Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 1006453,5138,9937,0231,970Tulkarmُطولَكْرم

 100665283867621246Anabtaَعَنْبتا

 10069010517210468Kafr al Labadَكْفر الَلَبد

1007105624Kafaَكَفا

2Al Haffasi-10071522الَحفَّاصي

10073036514011Raminَراِمين

1007356212610422Far'unَفْرُعون

100760541068224Shufaُشوَفة

1007805752Khirbet Jubaraِخْرَبة ْجبارة

10079581394Saffarinَسفَّاِرين

10080012820315449Beit Lidِبيت ِليد

100815111596Ar Rasالَراس
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Table 32 (Cont.): Number of Operating Establishments and Employed Persons engaged  in the 

Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies  in Palestine by 
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2012التجمع، 

Localityالتجمع Locality 
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No. of Operating 

Establishments

1008455235833721Kafr Surَكْفر ُصور

100870420191Kurُكوْر

100895381188830Kafr Zibadَكْفر ِزيَباد

100900651279235Kafr Jammalَكْفر َجمَّال

10091532513615Kafr 'Abbushَكْفر َعبُّوش

.6,63315,66012,2323,428Total Tulkarm Govمجموع محافظة طولكرم

1506607514111625Bizzariyaَبزُّاْرَيه

15068010619816632Burqaُبْرَقة

150695451027329Yasidياِصيد

15070510723616076Beit Imrinِبيت ِإمِرين

150745618153Nisf Jubeilِنْصف ُجَبْيل

15076510628223151Sabastiyaَسَبْسِطية

1507701015123Ijnisinyaإْجِنِسْنَيا

15077559998217Talluzaَطلُّوزة

15078529392316An Naquraالناُقوَرة

1508058123918356Al Badhanالَباَذان

15081011243039337Deir Sharafِدير َشَرْف

Asira ash Shamaliya' 150820293732552180َعصيَرة الشماليَّة

اِريَّة 1508252850482An Nassariyaالَنصَّ

1508354313611917Zawataَزَواتا

1508404422Al 'Aqrabaniyaالَعْقَرباِنيَّة

1508555714612323Qusinُقوِصين

1508601901,06798384Beit Ibaِبيت إيَبا

1508651626242Beit Hasanِبيت َحَسن

15087526795722Beit Wazanِبيت َوَزْن

Ein Beit el Ma Camp' 1508807712910227ُمَخيَّْم ِعْين ِبيت الماء

Ein Shibli' 1508853624ِعْين ِشْبِلي

Azmut' 150910621068818َعْزُموط

1509209,01629,13823,7505,388Nablusناْبُلس

Askar Camp' 15093031850941891ُمَخيَّْم َعْسَكر

15093535723537Deir al Hatabِدير الَحَطب

1509507713810335Sarraَصرَّة

150955931609070Salimساِلم

150960461871688183Balata Campُمَخيَّم َبالَطة

Iraq Burin'150975912111ِعَراق ُبوِرين

15099010819815246Tellِتّل

151000751257748Beit Dajanِبيت َدَجن

15101010533525580Rujeibُروِجيب

15102535825923Kafr Qallilَكْفر َقلِّيل

Furush Beit Dajan-151030355ُفُروش ِبيت َدَجن

1510503155478Madamaَماَدما

151080551098326Burinُبوِرين

151090341654503151Beit Furikِبيت ُفوِريك

Asira al Qibliya' 1510954712510124َعِصيَرة الِقْبِليَّة

Awarta' 15113513022117447َعَوْرتا
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Localityالتجمع Locality 
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Urif' 151160701007525ُعوِريف

1511801745396Odalaُأوَداَل

151185400915788127Huwwaraُحوَّاَرة

Einabus' 151195631058025َعْيَنُبوس

1Yanun-15120011َياُنون

1512153611,103841262Beitaِبيتَا

Ar Rajman----151220الَرْجمان

1512303880764Zeita Jamma'inَزْيتَا َجمَّاِعين

15124528272465470Jamma'inَجمَّاِعين

15126544574116Osarinُأوَصِرين

151270272590490100Aqrabaَعْقَرَبا

Za'tara-151285133َزْعَتَرة

Tall al Khashaba----151311َتل الَخَشَبة

151325701317952Yatmaِيْتَما

151335296627448179Qabalanَقَبالن

15134530372314Jurishُجوِريش

15136514525521837Qusraُقْصرة

15137562987028Talfitَتْلِفيت

1513803559509As Sawiyaالَساِوَية

151385691027527Majdal Bani Fadilَمْجَدْل َبني فاِضل

15140561968214Al Lubban ash Sharqiyaألُلبَّْن الَشْرِقيَّة

15141075977324Qaryutَقْرُيوت

1514206871Jaludَجاُلود

Ammuriya' 1514354954َعمُّوْرَية

15144557917813Dumaُدْوَما

.14,93342,42234,4008,022Total Nablus Govمجموع محافظة نابلس

20090516231211Falamyaَفالِمية

200925551038221Kafr Qaddumَكْفر َقدُّوم

200945541306268Jitِجْيت

20096536694128Baqat al Hatabباَقْة الَحَطب

ة 2009709018113348Hajjaَحجَّ

20098510719912871Jayyusَجيُّوس

200995814113Khirbet Sirِخْرِبة ِصْير

 Arab ar Ramadin ash' -201005444َعَرب الَرماِضين الَشَمالي

Shamali

2010151021129Far'ataَفْرَعتا

اِتين 2010207621714572Immatinِإمَّ

20103510920919217Al Funduqالُفْنُدق

2010402,1895,1174,183934Qalqiliyaَقْلِقيْلَية

2010559922418440An Nabi Elyasالَنِبي إلَياس

2010654812210715Kafr Laqifَكْفر الِقف

Arab Abu Farda' -201070111َعَرب أبو َفْرَدة

Izbat at Tabib' 201075181161115ِعْزَبة الَطِبيب

2010858020916247Jinsafutِجْنَصاُفوط

ون Azzun'201100359603469134َعزُّ
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Arab ar Ramadin al Janubi' -201105444َعَرب الَرماِضين الَجُنوبي

Isla' 20111517461927َعْسَلة

Arab Al-Khouleh----201116عرب الخوله

Wadi ar Rasha----201120وادي الَرَشا

201125212672379293Hablaَحْبَلة

2011307844Ras at Tiraراس الِطيَرة

201155581126745Ras 'Atiyaراس َعِطيَّة

2011701013103Ad Dab'aالَضْبَعة

20117512720414856Kafr Thulthَكْفر ثُْلث

Izbat Jal'ud' 201190314104ِعْزَبة َجْلُعود

Al Mudawwar-20120591818الُمَدوَّر

Izbat Salman'20121022453510ِعْزَبة َسْلمان

Izbat al Ashqar' 2012251016115ِعْزِبة األْشَقر

20125523471928Beit Aminِبيت َأمين

2012608516411054Sanniriyaَسّنيْرَيا

ون َعْتَمة Azzun 'Atma'20128043897217َعزُّ

.3,9899,0146,9452,069Total Qalqiliya Govمجموع محافظة قلقيلية

2512509017613937Deir Istiyaِدير إسْتيا

251275132272171101Qarawat Bani Hassanَقراَوة َبني َحسَّان

25129029513813Qiraِقيَرة

25129511718715037Kifl Harisِكِفْل َحاِرس

25130040613427Mardaَمْرَدا

2513055321,243995248Biddyaِبْدَيا

2513108821515362Harisَحاِرس

25131546685414Yasufَياُسوف

25132016151142586Mas-haَمْسَحة

2513302644368Iskakaإْسَكاَكا

25134049574116Sartaَصْرَطة

Izbat Abu Adam'----251355ِعْزِبة أبو آَدم'

25136015633023694Az Zawiyaالَزاِوَية

2513704651,296955341Salfitَسْلِفيت

25139539756114Rafatَرافات

2514009917412549Bruqinْبُروِقين

25141543794435Farkhaَفْرَخة

25142513827422747Kafr ad Dikَكْفر الِديك

251430112299164135Deir Ballutِدير َبلُّوط

2514405725Khirbet Qeisِخْرَبْة َقْيس

.2,3675,4194,0501,369Total Salfit Govمجموع محافظة سلفيت

30145510316111843Qarawat Bani Zeidَقَراَوة َبني ِزْيد

30146013327622452Bani Zeid ash Sharqiyaبني زيد الشرقية

30147046674027Kafr 'Einَكْفر ِعْين

30148013726218478Bani Zeidَبني ِزْيد

Abwein' 3014858115811543ِعْبَوْين

30149011030124457Turmus'ayyaُتْرُمسَعيَّا
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3014954683767Al Lubban al Gharbiالُلبَّْن الَغْربي

30150014132024575Sinjilِسْنِجل

3015053442357Deir as Sudanِدير الُسوَدان

301515581047529Rantisَرْنِتيس

3015201119172Jilijliyaِجْلِجيِليَّا

Ajjul' 3015252227234َعجُّول

30153043877413Al Mughayyirالُمَغيِّر

Abud' 3015356016811454عاُبود

301540923221An Nabi Salihالَنبي صاِلح

3015458219515639Khirbet Abu Falahِخْرَبْة أبو َفاَلح

301550914122Umm Safaأمُّ َصَفا

30155514844039446Al Mazra'a ash Sharqiyaالَمْزَرَعة الَشْرِقيَّة

3015602321Deir Nidhamِدير ِنَظام

Atara' 3015653759518َعَطاَرة

3015709217114229Deir Abu Mash'alِدير أبو َمْشَعْل

Jibiya----301575ِجْيبيا

301585664586Burhamُبْرَهام

30159010727123140Kafr Malikَكْفر َماِلك

30159515131825167Shuqbaُشْقَبا

301600651268739Kobarُكوَبر

30160513122417648Qibyaِقْبَيه

30161020943137061Silwadِسْلواد

3016155541Yabrudَيْبُرود

30162010723820632AL-Itihadاالتحاد

3016251219154Shabtinِشْبِتين

3016352901,7701,311459Bir Zeitِبير زيت

AL-Doha-301636111الدوحة

Ein Siniya'30164013392910ِعْين ِسيْنيا

Silwad Camp-301645204444ُمَخيَّْم ِسْلواد

30165010720517728Deir Jarirِدير َجِرْير

3016605112510619Deir 'Ammar Campُمَخيَّْم ِدير َعمَّار

30166520423012Budrusُبْدُرس

30167012426020060AL-Zaytounehالزيتونة

3016755316613828Jifnaِجْفَنا

'3016805512410420Dura al Qarُدورا الَقِرع

3016857830822484At Taybaالَطْيَبة

30170020344436777Al Jalazun Campُمَخيَّْم الَجَلُزون

3017056314111526Abu Qashابو َقّش

30171056105987Deir Qaddisِدير ِقدِّيس

30171522147740275Ni'linِنْعِلين

Ein Yabrud' 30172010723921623ِعْين َيْبرود

3017256515511144Kharbatha Bani Harithَخْرَبثا َبِني َحاِرث

3017302844368Ras Karkarَراس َكْرَكْر

3017352290819Surdaُصْرَدا

3017401522184Al Janiyaالجاِنَية
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30174524463412Al Midyaالِمْدَية

30175052775918Rammunَرمُّون

3017558221414767Kafr Ni'maَكْفر ِنْعَمة

30176036664818Bil'inِبْلِعين

3017655517412153Beitinَبْيِتين

Ein Qiniya' 3017704734ِعْين ِقينيا

Badiw al Mu'arrajat----301775َبِدو الُمَعرََّجات

'301780391099613Deir Ibziِدير إبِزيع

30178514428123447Deir Dibwanِدير ُدْبَوان

3017902,99119,57114,6484,923Al Birehالِبيَرة

Ein 'Arik'301800441189424ِعْين َعِريك

30180511723616868Saffaَصفَّا

3018103,99919,45414,7404,714Ramallahراَم اهلل

3018153049409Burqaُبْرَقة

30182013324922128Beit 'Ur at Tahtaِبيت ُعْوْر الَتْحتَا

3018256252,7032,140563Beituniyaِبيُتوْنيا

30183011019116130Al Am'ari Campُمَخيَّْم اأَلْمَعِري

3018357315413618Qaddura Campُمَخيَّْم َقدُّوَرة

30185052884939Beit Siraِبيت ِسيَرا

30185510215311934Kharbatha al Misbahَخْرَبثا الِمْصباح

3018602144386Beit 'Ur al Fauqaِبيت ُعْور الُفوَقا

3018901941338At Tiraالطيَرة

301895293544443101Beit Liqyaِبيت ِلْقيا

3019253871Beit Nubaِبيت ُنوَبا

-12,83754,05441,34812,706Total Ramallah & Alمجموع محافظة رام اهلل والبيرة

Bireh Gov.

3510451316115Marj Na'jaَمْرج َنْعَجة

3511101117143Az Zubeidatالُزَبْيدات

Marj al Ghazal-35111672727َمْرج الَغزال

3511403813211022Al Jiftlikالِجْفْتِلك

3515101115510Fasayilَفَصاِيل

3516909019516233Al 'Aujaالعوَجا

35184015785325An Nuwei'maالُنَوْيِعَمة

 Ein ad Duyuk al Fauqa'35184518514011ِعْين الْديوك الُفوقا

Ein as Sultan Camp'3518659317614234ُمَخيَّْم ِعْين الُسلَطان

3519207762,9402,297643Jericho (Ariha)أريحا

Deir al Qilt-351970111ِدير الِقْلط

351975206535406129Aqbat Jaber Campُمَخيَّْم َعَقَبْة َجْبر

1Deir Hajla-35202111ِدير َحْجَلة

An Nabi Musa-352075233الَنبي موسى

-1,2824,1873,271916Total Jericho & Alمجموع محافظة أريحا واألغوار

Aghwar Gov.

4018705921018525Rafatَراَفات

4018851220191Mikhmasِمْخَماس

401900207407295112Qalandiya Campُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا
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Jaba' (Tajammu' Badawi)-401910128787(َتَجمُّع َبَدوي)َجَبع  

401915181701691Qalandiyaَقَلْنِدَيا

40193022523616Beit Duqquِبيت ُدقُّو

'4019352849445Jabaَجَبْع

4019404086824Al Judeiraالُجَدْيَرة

 4019451,0032,8802,425455Ar Ram & Dahiyat alالَرام وَضاِحَية الَبريد

Bareed

401950801539954Beit 'Ananِبيت َعَنان

40195512830625551Al Jibالِجْيب

401960208687579108Bir Nabalaِبير َنَباال

40196515816813Beit Ijzaِبيت إْجَزا

40198013129224943Al Qubeibaالُقَبْيَبة

4019853312Kharayib Umm al Lahimَخراِئب أمُّ الَلْحْم

401995254679480199Bidduِبدُّو

4020004422An Nabi Samwilالَنِبي َصُموئيل

40200520141035060Hizmaِحْزما

4020101420164Beit Hanina al Baladِبيت َحِنيَنا الَبَلد

402015531006832Qatannaَقَطَنه

402020511027032Beit Surikِبيت ُسوِريك

4020252656479Beit Iksaِبيت إْكَسا

Anata'4020404481,175999176َعناتَا

 'Al Ka'abina (Tajammu----402045(َتَجمُّع َبَدوي)الَكعاِبَنه 

Badawi)

4020659529626432Az Za'ayyemالْزَعيِّْم

4021001,0522,9852,449536Al 'Eizariyaالِعْيَزِريَّة

402120339726566160Abu Disابو ِديس

Arab al Jahalin' 40212571394َعَرب الَجَهالين

40214570298195103As Sawahira ash Sharqiyaالَسواِحَرة الَشْرِقيَّة

4021602328253Ash Sheikh Sa'dالَشْيخ َسْعد

j24,60312,37510,1332,242Total Jerusalem J2مجموع القدس 

j14,96718,935..Total Jerusalem J1مجموع القدس 

.9,57031,31010,1332,242Total Jerusalem Govمجموع محافظة القدس

45217022371918Al Walajaالَوَلَجة

4521758819515144Battirَبتِّير

452180192367260107Al 'Ubeidiyaالُعَبْيِديَّة

Ayda Camp'452185541057530ُمَخيَّْم عايَدة

4521902541Khallet an Nu'manَخلَّة الُنْعَمان

4521954373649Al 'Aza Campُمَخيَّْم الَعزَّة

452200535296Al Khasالَخاص

Al Haddadiya----452205الَحدَّاِديَّة

45220815501931Khallet Hamamehخلة حمامة

Bir Onah---4522091بئر عونه

4522106572,7091,752957Beit Jalaِبيت َجاال

4522258518013842Dar  Salahدار صالح
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45223021745740057Husanُحوَسان

45223515311417Wadi Fukinوادي ُفوِكين

4522402,4068,1135,9982,115Bethlehem (Beit Lahm)ِبيت َلْحم

4522556932,6701,920750Beit Sahurِبيت ساحور

4522655802,5572,352205Ad Dohaالْدوَحة

452270343896746150Al Khadrالَخِضر

452275281571417154Ad Duheisha Campُمَخيَّْم الُدَهْيَشة

452280581288840Hindazaِهْنَداَزة

45228531544311Ash Shawawraالَشَواْوَرة

4523006018714146Artasإْرَطاس

الين 452325168297196101Nahhalinَنحَّ

45233514301317Beit Ta'mirِبيت َتْعَمر

452345640373Khallet al Louzaَخلِّْة الُلوَزة

452355715105Al Jab'aالَجْبَعة

452360731088721Za'taraَزْعَتَرة

45238554835033Jannatah(بيت فلوح)جناتة 

45240023604416Wadi Rahhalوادي َرحَّال

4524053871Jubbet adh Dhibُجبِّة الِذيب

Khallet Sakariya----452415َخلِّْة َسَكاْرَيا

4524305541Khallet al Haddadَخلِّة الَحدَّاْد

452440933267Al Ma'saraالَمْعَصَرة

45244514665511Wadi an Nisوادي الِنيْص

452460451241168Jurat ash Sham'aْجوَرة الَشْمَعة

Khallet 'Afana-45246544141َخلِّْة عَفاَنة

452470201401355Marah Ma'allaَمراح َمَعالَّ

452480231071025Umm Salamunaُأمُّ َسْلُموَنة

Al Manshiya-452490477الَمْنِشيَّة

'45249519626921851Tuquُتُقوع

452500392312256Marah Rabahَمَراح َرَباح

ار 4525254911,6871,568119Beit Fajjarِبيت َفجَّ

4525351969645Al Maniyaالَمِنيِّة

Kisan-452565222ِكيَسان

Arab ar Rashayida'-452660111َعَرْب الَرشاْيِدة

.7,06822,84317,6385,205Total Bethlehem Govمجموع محافظة بيت لحم

2Khirbet ad Deir-50243522ِخْرِبة الِدير

502450360727541186Surifُصوِريف

وب 50253020931626254Al 'Arrub Campُمَخيَّْم الَعرُّ

5025404591,026801225Beit Ummarِبيت ُأومَّر

Jala-502545111َجاال

502550919181Hittaَحتَّا

وب 5025554718016515Shuyukh al 'Arrubُشُيوْخ الَعرُّ

50256016028524144Kharasَخاَراس

Umm al Butm----502575ُأم الُبُطم

Hamrush-502580144َحْمّروش

50258510117414232Nubaُنوَبا
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50261530063753998Beit Ulaِبيت ُأوال

50262049290782285Sa'irَسِعْير

5026307511,7461,414332Halhulَحْلُحول

5026353511,1421,008134Ash Shuyukhالُشُيوخ

502640408865730135Tarqumiyaَتْرُقوْميا

50265511536532837Beit Kahilِبيت كاِحل

502680381058025Beit 'Einunِبيت ِعيُنون'

Qla’a Zeta-502681103535قالع زيتا

5026855921,201943258Idhnaإْذَنا

502750370916721195Taffuhَتفُّوح

50276545987820Beit Maqdumِبيت َمْقُدوم

Al Baqa-502778233البقعه

5027809,11727,25523,1444,111Hebron (Al Khalil)الَخليل

 Al Bowereh (Aqabat-502781111(عقبة انجيله)البويره 

Injeleh)

5027823158508Khallet Edarَخلِّْة  الدار

50281019738233547Deir Samitِدير َساِمت

5028155141,279984295Bani Na'imَبني َنِعيم

Khallet Al Masafer----502830َخلِّْة المسافر

50283549096186893Beit 'Awwaِبيت َعوَّا

5028401,2543,0532,528525Duraُدوَرا

5028551391883Qalqasَقْلَقس

Sikka 50286014251213ِسكَّة

50286551138Khirbet Salamaِخْرِبة َسالَمة

5028704936Wadi 'Ubeidوادي ُعَبْيد

Fuqeiqis-502875211ْفِقيِقيس

50289510013212012Khursaُخَرسا

5029001417134Tarramaَطرَّاَمة

50290520739534055Al Fawwar Campُمَخيَّْم الَفوَّار

5029103357498Al Majdالَمْجد

2Marah al Baqqar-50291512َمراح الَبقَّار

5029202449454Hadab al Fawwar َحَدْب ألَفوَّار

5029256826Deir al 'Asal at Tahtaِدير الَعَسل الَتْحتَا

Al Heila-502935222الِحيَلة

502940615114Wadi ash Shajinaوادي الَشاِجَنة

5029502435287As Suraالُصرَّة

5029553431Deir Razihِدير َراِزح

50296034806614Ar Rihiyaالِريِحيَّة

5029653761Zifِزيْف

5029701630273Deir al 'Asal al Fauqaِدير الَعَسل الُفوقا

5029752211Khallet al 'Aqedَخلِّْة الَعْقد

502980391038914Imreishإمِريش

5030053532Al Buweibالُبَوْيب

Beit ar Rush at Tahta-50301061111ِبيت الُروْش الَتْحتَا

5030401048435Hadab al 'Alaqaَحْدْب الَعَلَقة
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Table 32 (Cont.): Number of Operating Establishments and Employed Persons engaged  in the 

Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies  in Palestine by 

Locality, 2012

2012التجمع، 

Localityالتجمع Locality 

code

No. of Operating 

Establishments

5030753422Beit Mirsimِبيت ِمْرِسم

5030901120173Beit ar Rush al Fauqaِبيت الُروْش الُفوقا

5030951222157Karmaَكْرَمة

5031002040346Beit 'Amraِبيت َعْمَرة

 Om Adaraj (Arab Al-503105333(عرب الكعابنه)أم الدرج 

Ka’abneh(

Wadi al Kilab-503110122وادي الِكالب

5031111431Om Ashoqhanأم الشقحان

5031151517134Khallet al Maiyyaَخلِّْة الَميِّة

 Kheroshewesh Wal-503116233خيروشيوش والحديدية

Hadedeyah

 Om Al Amad (Sahel Wadi-503117222(سهل واد الماء)أم العمد 

Elma)

5031201,1692,4622,082380Yattaَيطَّا

50312571082Ad Deiratالِديَرات

-Khashem Adaraj (Al----503126(الهذالين)َخْشم الدرج 

Hathaleen)

503135913103Kurzaُكْرَزة

5031452244377Rabudَراُبود

5031501211Umm Lasafaأمُّ لَصَفا

50317041635112Al Burjالُبْرج

Um Al-Khair-503210333ام الخير

5032155611710611Al Karmilالَكْرِمل

Khallet Salih-50322541010َخلِّْة َصاِلح

5032459341,5251,301224Adh Dhahiriyaالَظاِهِريَّة

At Tuwani-503255222الَتواِني

Ma'in-503260111َمِعين

An Najada-503265111الَنجاَدة

Anab al Kabir' -503295677ِعنَّاب الَكِبير

Khirbet Asafi----503305ِخْرِبة اَصِفي

Mantiqat Shi'b al Batin----503310َمْنِطَقة ِشِعب الَبِطن

'503320424743638105As Samuالَسُموع

503321419172Wadi Al Amayerوادي العماير

Khirbet Tawil ash Shih----503325ِخْرِبة َطويل الِشيح

5033352432239Ar Ramadinالَرماِضين

Maghayir al 'Abeed----503345َمَغاِير الَعِبيد

Khirbet al Fakheit----503350ِخْرِبة الَفِخيت

Khirbet Bir al 'Idd----503360ِخْرِبة ِبير الِعد

Khirbet Zanuta----503375ِخْرِبة َزنُّوَتة

Imneizil-503380111ِإمنيِزل

Arab al Fureijat' -503405222َعَرب الُفَرْيَجات

.19,77950,05642,1477,909Total Hebron Govمجموع محافظة الخليل

 91,203262,825194,35249,538Total West Bankمجموع  الضفة الغربية

 5526811839345Um Al-Nnaser (Al Qaraya(الَقرَية الَبَدِويَّة الَمْسلخ)أم النصر 

al Badawiya al Maslakh)

5526951,5344,2753,562713Beit Lahiyaِبيت الْهيا
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No. of Persons Engagedعدد العاملينعدد المنشآت العاملةرمز التجمع

*إناث*ذكورالمجموع
TotalMales*Females*

عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب: (تابع) 32 جدول 

Table 32 (Cont.): Number of Operating Establishments and Employed Persons engaged  in the 

Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies  in Palestine by 

Locality, 2012

2012التجمع، 

Localityالتجمع Locality 

code

No. of Operating 

Establishments

5527407551,8421,509333Beit Hanunِبيت َحاُنون

5527551,5903,3862,933453Jabalya Campُمَخيَّم َجَباْليا

5527903,2359,6788,3911,287Jabalyaَجَباليا

.7,13219,22016,4292,791Total North Gaza Govمجموع محافظة  شمال غزة

6027757901,7671,636131Ash Shati' Campُمَخيَّم الَشاِطىء

60282516,98055,68648,2847,402Gazaغّزة

6029009341232092Madinat Ezahraمدينة الزهراء

60294510025619066Al Mughraqa (Abu Middein)(ابو ِمدِّين)الُمْغراَقه 

603045311571552Juhor ad Dikُجْحر الِديك

.17,99458,27850,5857,693Total Gaza  Govمجموع محافظة  غزة

6530658751,9271,721206An Nuseirat Campُمَخيَّم الُنَصْيَرات

 6530701,0262,7312,216515An Nuseiratالُنَصْيَرات

6531408001,5691,375194Al Bureij Campُمَخيَّم الُبَرْيج

 653145309908789119Al Bureijالُبَرْيج

6531803041,2111,015196Az Zawaydaالَزواْيَدة

65320017339230884Deir al Balah Campُمَخيَّم ِدير الَبلح

65321049588580481Al Maghazi Campُمَخيَّم الَمَغاِزي

 65321515753650531Al Maghaziالَمَغاِزي

6532401,5273,9893,436553Deir al Balahِدير الَبلح

653250481621539Al Musaddarالُمَصدَّر

653275451008713Wadi as Salqa واِدي الَسْلَقا

.5,75914,41012,4092,001Total Dier Al-Balah Govمجموع محافظة  دير البلح

7033704561,046943103Al Qararaالَقَراَرة

7034109371,6261,389237Khan Yunis Campمخيم خانيونس

7034204,94012,31610,6891,627Khan Yunisخانيونس

7034259071,8401,633207Bani Suheilaَبِني ُسِهيال

 Abasan al Jadida(as' 70343013221415262(الَصِغيَرة )َعَبَسان الَجديَدة 

Saghira)

Abasan al Kabira' 703445499947781166َعَبَسان الَكِبيَرة

70347018633628056Khuza'aُخَزاَعة

اِري 7034858817715423Al Fukhkhariالُفخَّ

.8,14518,50216,0212,481Total Khan Yunis Govمجموع محافظة  خانيونس

7534903,4788,2137,0781,135Rafahَرَفح

7534951,4042,6482,328320Rafah Campُمَخيَّم َرَفح

75350011729426133Al-Nnaser (Al Bayuk)(الَبيُّوك)النصر 

75350516938834147Shokat as Sufiُشوَكة الُصوِفي

.5,16811,54310,0081,535Total Rafah Govمجموع محافظة  رفح

44,198121,953105,45216,501Total Gaza Stripمجموع قطاع غزة

 135,401384,778299,80466,039Totalالمجموع

( . ) Not applicable الينطبق ( . )

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام * 

1967.

* Data Except those parts of Jerusalem which were annexed by 

Israel in 1967.
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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. In some tables the total of percentages might not add up to 100% due to rounding.  

 

4. A set of special symbols were used in this report, the representation of these symbols 

are:  

            (-) Nil (not found). 

            (.) Not applicable. 
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Introduction 

 
The Establishment Census is an important pillar in the national development process. It is a 

primary prerequisite for the economic planning. Furthermore, it helps reinforcing the 

Palestinian sovereignty on the ground. Countries usually conduct Establishments census every 

five years due to rapid changes in the number of economic establishments in terms of the 

emergence of new establishments or closures of others.  

 

Realizing the importance of bridging the gap between economics' statistical needs the current 

situation in Palestine conducted the fifth national Establishment Census in 2012 after last one 

in 2007.  Establishment Census has been conducted for legal, development and statistical 

considerations. Success is vehemently attributed to the distinguished efforts exerted by the 

national census team and the continuous support of the Palestinian leadership.  

 

The main objective of the Establishment Census 2012 is to update statistical data on the 

economic characteristics for establishments in Palestine, and to provide small area statistics to 

the planners and decision makers. The Census will contribute to realizing a balanced and 

comprehensive development in economic sector, and that by listing all economically active 

establishments in Palestine, except those establishments engaged in farming activities of plant 

and animal (agricultural holdings), also to provide comprehensive statistical data about on the 

economic activities in Palestine. 

 

The first chapter displays the final results of Establishment Census 2012.  The second chapter 

displays the followed census methodology and data quality in the planning and conducting the 

census, it also documents the fieldwork including the training, data collection and processing.  

The third chapter describes the scientific definitions and concepts adopted in the census.  

 

It is hoped that this census will provide necessary data to assist policy and decision makers in 

the process of national development.  

 

 

 

 
 

April, 2013                                                                                                           Ola Awad 

President of PCBS 
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Chapter One 

 

Main Findings 

 
19% increase in number of establishments in 2012 compared with 2007 census  

Final results of the census showed that total establishments in Palestine in 2012 were 151,066 

establishments; 102,344 establishments in the West Bank and 48,722 establishments in Gaza 

Strip. There was an increase by 0.91% in the number of establishments in Palestine
1
 145,476 

establishments that were identified during the census 2012, compared with the number of 

establishments identified during the census 2007 with 122,241 establishments
2
, and 30.7% an 

increase compared with the number of establishments identified during the census 2004 with 

111,272 establishments
2
. 

 

Number of Establishments in Palestine
1
 by Year (in thousands) 

 
 

96.0% of the total number of establishments in Palestine were in operation. 

 The distributions of establishments, according to operational status in Palestine, were during 

the census amounted to 144,969 while 4,789 establishments were temporarily closed and 

1,308 were under preparation.  The number of operating establishments in West Bank was 

98,391, 3,047 were temporarily closed and 906 establishments were under preparation.  While 

in Gaza Strip, there were 46,578 operating establishment, 1,742 establishments were 

temporarily closed, and 402 establishments were under preparation. 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

                                                           
1 Data does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. 
2 Establishments exclude those operating establishments with live stock and  agricultural economic activities. 
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Percentage Distribution of Establishments in Palestine by Operation 
Status, 2012 

 
 

Two third of Operating Establishments in the West Bank 

The findings of the census showed that; the geographic distribution of operating 

establishments by region in Palestine were two third of operating establishments in the West 

Bank 98,391 establishments, and one third of operating establishments in Gaza Strip 46,578 

establishments.   

 

The distribution of operating establishments in the West Bank by governorate indicated that; 

the largest number of establishments were concentrated in Hebron governorate which 

represented 21.3% of total establishments in the West Bank, Nablus governorate came in the 

second place by 16.1%, followed by Ramallah and Al-Bireh and Jenin governorates with 

14.0%, 12.3% Respectively, while the lowest number of operating establishments were in 

Jericho and Al-Aghwar governorate and Tubas governorate with 1.5%, 1.7% respectively.  

 

In Gaza Strip the results showed that the largest number of operating establishments were in 

Gaza governorate, with 40.4% of the total number of operating establishments in Gaza Strip, 

followed by Khan Yunis governorate which represented 18.5%, while the lowest number of 

operating establishments were in Rafah governorate with 11.8% of the total number of 

establishments in the Gaza Strip, and 13.2% of operating establishments in Dier Al-Balah 

governorate. 

 

  

In Operation 

96.0% 

Temporarily 
closed 
3.2% 

Under 
preparation 
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Number of Operating Establishments in Palestine by Governorate, 2012 
 

 
                   

90.8% of Operating Establishments were private Sector  

The results of the Establishment Census 2012 indicated that; 90.8% of the operating 

establishments belong to the private sector (both private national and private foreign) were 

131,618 establishments, while 4.7% are central government 6,794 establishments, 2.6% are 

non-governmental organizations sector, while the establishments belonging to local 

authorities about 0.9%, UNRWA and international organization constitute 0.5%, the rest of 

operating establishments which represented 0.2% were national or foreign governmental 

companies and foreign government, and 0.3% of operating establishments were not stated. 

 
Percentage Distribution of Operating Establishments in Palestine by  

Establishment Ownership, 2012 

 
 

*Other: Include national or foreign governmental companies and foreign government. 
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Gaza Governorate ranked first place in number of employees by 15.1% 

Final results of the establishment census 2012 indicated that; the number of employees in the 

private sector, non-governmental organization sector and government companies was 384,778 

in Palestine as 262,825 employees were  in the West Bank by 68.3% of the total employees in 

Palestine, and 121,953 in Gaza Strip by 31.7%.  Male employees
3
 constituted (299,804) 

81.9% of total employees in Palestine
3
 compared to (66,039) 18.1% for females

3
. On the other 

hand, the number of persons engaged in the economic establishments in the private sector, 

non-governmental organization sector and government companies rose 29.5% from 282,393 

in 2007 to 365,843 in 2012, while the increase was 49.1% when compared with the 2004 

census. 

  

Also the results showed that; Gaza governorate was ranked at first place of the distribution of 

employees in the private sector, non-governmental organization sector and government 

companies in Palestine, where number of employees reached 58,278 by 15.1% of the total 

employees in Palestine followed by Ramallah and Al-Bireh  governorate at 54,054 by 14.0%, 

while Tubas got the lowest  number  of employees at  3,139 by 0.8% of the total employees in 

the operating establishments in Palestine. 

 

According to the distribution of operating establishments in Palestine by employment size 

groups, census indicated that, 89% of operating establishments were small establishments 

with less than 5 employees, 7.6% of total operating establishments with 5-9 employees, 3.2% 

of total operating establishments with 10-19 employees, and 1.1% of total operating 

establishments with 20 employees or over. 

 
Percentage distribution of operating establishments in the private sector, non-

governmental organization sector and government companies in Palestine  
by Employment size groups, 2012  

 
 

 

 

 

 

                                                           
3 Data does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967.  
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Wholesale, retail and repairs economic activity represented about more than half 

operating establishments 

The distribution of operating establishments in Palestine by economic activity that the 

activities of wholesale, retail and repairs came first with 74,079 establishments which 

represented 51.1%. Manufacturing activities came in second place with 17,917 establishments 

which represented 12.4%, while the number of establishments in the other social services 

activities reached 16,156 establishments which represented 11.1%, followed by 

accommodation and food service activities 6,896 establishments which represented 4.8%.   

The number of establishments in human health and social work activities were 5,117 

establishments 4.0%, the number of operating establishments in education were 5,649 

establishments which represented 3.9%, while the rest of the establishments 72.1% were 

distributed in other economics activities.  

 
 

Percent of Operating Establishments in Palestine by highest five Main Economic 
Activities and Region, 2012 

 
 

4.58% of operating establishments in Palestine
4
 were sole proprietor 

The results of the census showed that; the distribution of operating establishments in the  

private sector, non-governmental organization sector and government companies by legal 

status indicated that; 85.4% of the establishments were sole proprietor, while 6.4% are de-

facto companies, 2.6% are association or charities, while general partnership company and 

shareholding limited partnership were represented 2.1%, 2.3% respectively, and the remaining 

1.2% is other legal status. 

 

 
 
 
 

                                                           
4 Data does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967.  
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Percentage Distribution of Operating Establishments in the Private Sector, Non 
Governmental Organization Sector and Government Companies in Palestine5 by  

Legal Status, 2012 

 
 

Majority of operating establishments in Palestine were single in economic organization 

The results of the census indicated that the single establishments represents the highest 

percentage in the operating establishments in the private sector, non-governmental 

organization, and government companies 90.9% (establishments with no branches, and not a 

branch for main office), while main offices are 2.2% (1.6% main offices with books keeping, 

and 0.6% main offices with no book keeping), compared with 4.1% for branches (1.0% 

branches with separate book, and 3.1% branches with no separate book keeping), 2.8% 

Auxiliary Activity unit. 

 
Percentage Distribution of Operating Establishments in the Private Sector, Non 
Governmental Organization Sector and Government Companies in Palestine by 

Economic Organization, 2012 

 
 

                                                           
5 The data does not include those parts of Jerusalem which were annexed by Israel in 1967. 
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18,465 establishments were closed in Palestine 

Final results showed that the number of closed establishments in Palestine reached 18,465 

establishments as 15,712 of them were in West Bank, while 2,753 closed establishments were 

in Gaza Strip. 
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Chapter two 

 

Methodology and Data Quality 

 

2.1 Objectives of the Establishment Census 2012 

The main aim for the establishment census 2012 is to enumerate all of the economic 

establishments operating in Palestine in 2012, except for those establishments engaged in 

farming activities, and building a new updated a classified establishment register according to 

the geographical distribution, main economic activity according to international 

recommendations.  

 

The goals for the Establishment Census could be summarized as follows: 

1. Distribution of establishments by various economic activities. 

2. Distribution of establishments by the Palestinian governorates. 

3. The size of employment in various economic activities and its distribution by sex. 

4. Distribution establishments in terms of economic organization,  legal status,  ownership 

and operation status. 

5. The value of capital invested in establishments. 

6. Distribution establishments in terms of registration status with the official authorities. 

7. The rate of growth in the number of economic establishments. 

 

In addition to the importance of provided data, the census would reflect the reality of 

Palestinian economy, the updates for the business register is very important, considering that 

this register constitutes a sampling frame for a series of economic surveys executed by PCBS 

annually, which began in 1994, which is reflected on the accuracy of statistical data provided 

by these surveys. 

 

2.2 Characteristics of the Establishment Census 

 

1. Comprehensive of the census 

The Establishment Census 2012 includes all of the establishments in Palestine, whether those 

of the government or international organizations and institutions, non-profit, and 

establishments engaged in economic activities in the markets or in factories and companies, or 

those that exercise an economic activity in houses and have the definition of an establishment, 

with the exception of those establishments engaged in the agriculture, forestry, fishing and 

animal husbandry. 

 

2. Time reference 

The time reference period for the data (except for employment) is the day of enumeration 

when the enumerator visited the establishment. The time reference for the number of 

employees, is on 31/8/2012, and the enumeration of establishments  starts on 03/09/2012 and 

the question  about the establishment in that day (a day of the interview), but number of 

employees is fixed on 31/08/2012. 

 

3. Enumeration period: 

The collection of data on Establishment characteristics within a specified period is called the 

enumeration period. The enumeration period of the Establishment Census 2012 was from the 

morning of 3/9/ 2012 to 24/10/2012. 
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4. Statistical unit 

The establishment considered the statistical unit that the data collection was upon, which is an 

institution or part of it, which is  located in one place and specializes mainly in one major 

activity (non Assistant) which will bring most of the added value, classified within the same 

activity (with probability of production of secondary activities) and for which data are 

available, allowing for calculating of operating surplus account, which provides data for both: 

workers, and expenses, production and revenue, and fixed assets. An  establishment must 

provide the following requirements: 

1. Participation in an economic activity, any establishment should provide good or service 

to the market. 

2. The presence in a fixed place. 

3. A holder of an establishment, whether an individual or a legal entity. 

4. The presence of a single management of the establishment. 

 

2.3 Stages of the census implementation  

The implementation of the Establishment Census 2012 several stages was the preparation and 

implementation of all activities related to the census, namely: 

 

1. Preparatory phase: this phase had been implemented during the period from 07/05/2011-

30/06/2012, during this phase was to issue formal decisions of the census and the formation of 

organizational structures and committees necessary for the census has also been consultation 

with all stakeholders and users of the data to determine priorities and to reach a national 

consensus on the contents of the census, was also at this stage the implementation of the pilot 

census where the test plan implementation of the census and designing of questionnaires and 

manuals and plans concerning on editing,  coding and data entry and preparation of results. 

The pilot census, which was very similar to the main census, was conducted in order to draw 

up a final version of the census manuals, to prepare the implementation plans data processing 

mechanisms, and estimate the number of census personnel required, etc. 
 
2. Fieldwork phase: this phase have been implemented during the period 09/03/2012 to 

24/10/2012, which includes updating maps with new buildings after 2007 and the 

enumeration of economic establishments. 

 
3. Data processing and dissemination phase: This phase began on 25/10/2012 and finished 

2/4/2013.  This stage includes editing, coding, data entry, tabulation and dissemination of 

preliminary and final results. 

 

2.4 Census questionnaires and forms 

The establishment Census form consisted of two sections: 

 

Part one: Identification data, which included  basic information  about the establishments, 

governorate, Locality,  number of enumeration area, Building No. in the enumeration area, 

serial number of establishment in the enumeration area, establishment commercial name, 

name of holder or director, sex of the holder or director, phone number, location and 

description, including the name of the neighborhood and the street and the name of the 

building or the owner of the building, and the working status of the establishment. 

 

Part two: data on operating establishments only, which include: (Description of the main 

economic activity, Ownership, Economic organization, Legal status, Establishment Year, 
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Number of employees, Preparing of accounting records, Licensing and registration, No. 

workers, present value of capital, owner Identity No. or director of the of establishment). 

 

Special form for Jerusalem Governorate area (J1) 

Due to the special situation in the Jerusalem governorate, specially J1 area (those parts of 

Jerusalem which were annexed by Israel in 1967) a short form for census questionnaire has 

been designed, which include the following questions: 

(Identification data for the establishment, working status, main economic activity, ownership 

of establishment, economic organization, establishment year, the number of employees in the 

establishment (paid, unpaid)). 
 

2.5 Fieldwork Operations 

The fieldwork phase for the Establishment Census 2012 includes the implementation 

sequential activities, namely: 

 

1. Fieldwork team training 

A training program for all employees in the field was implementing, where, which includes a 

full explanation of the concepts and definitions of the census for all of technical and practical 

details, training in exercises office and in the field, training mechanism to meet the form and 

responsibilities and role of workers in the field as well as mechanisms to conduct an  

interview. 
 

2. Enumeration of establishments 

This process was carried out during the period from 3/9/2012 to 24/10/2012 in Palestine 

through a personal interview conducted by the enumerators working in the field. The 

enumerator has  to walk in the enumeration area allocated to him in accordance with a clear 

mechanism and specific guarantees not to drop any building or establishment. The 

establishment booklet includes of an empty questionnaires to be filled with the establishments' 

data, where each enumeration area allocates one or more booklets. 

 

3. Re-interview 

Re-interview had been implemented by supervisors in all governorates for a sample of 

enumeration areas which was withdrawn proportional to size, where each supervisor 

completing one re-interview form, which included 20 establishments for each enumeration 

area counted in the sample under his supervision within 3 days after the end of the 

enumeration of the establishments in the enumeration area. 

 

4. Receipt records 

The process of receiving records began after the enumerators complete their enumeration 

areas, this operation ended in the evening of 24/10/2012,  this operation divided into two 

parts: field receipt, where supervisors receive forms held by enumerators which includes:  

establishments booklet, map and payroll of establishments, buildings and organizational 

booklets, where supervisors also conduct a  technical examination for  these forms, and after 

that the  supervisors give  these forms to the governorates managers in addition to maps and 

other forms, Section II of the delivery process is the final delivery of the booklets in the West 

Bank at the main office of the census administration in Ramallah, and delivery the  booklets 

in Gaza Strip in the Census Bureau to the city of Gaza. 
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5. Preparation of preliminary results 

After the completion of the establishments' enumeration in 24/10/2012, the enumerators and 

supervisors make an office review and preparation of preliminary results in the field. Then the 

census managers in the governorates review preliminary results, then they sent it to the main 

Census office in the PCBS. 

 

After receiving the preliminary results forms from the field by the end of October 2012, 

which includes the number of establishments by employment status and workers by sex at the 

level of the enumeration area. During receiving the preliminary results forms,  these forms 

should be examined to all areas of the enumeration areas, by comparing them with what has 

been received from enumeration area booklets in order to make sure we do not drop any 

enumeration area.  

 

These data were emptied on a computer to extract statistical tables about preliminary results at 

the level of Palestine Governorates, which were disseminate of the public in where these 

tables includes the number of operating establishments and number of workers, males and 

females. 

 

2.6 Data Processing 

Data processing included all activities that followed the field work, such as office editing of 

questionnaires, coding, data entry and computer editing. This process started on 4 November 

2012, which includes training the editors and coders and hiring 63 personnel in addition to the 

supervisory team. 

 

Special data processing programs were developed and tested to capture the census data. The 

computer was used to enter the data of the households and holdings listing and enumeration 

questionnaires. 

 

The technical team followed up the data processing, testing its accuracy and quality and 

comparing it with the preliminary results and other data resources, in addition to preparing the 

tables and the report of the final results of the census in Palestine. 
 

2.7 Dissemination Plan 

A tabulation plan of the main reports was drawn up. This plan was related to the 

dissemination of the main census results on a national level, and for governorate. 
 

 

2.8 Data quality 

 

2.8.1 Introduction  

There are two types of error that can occur: statistical errors and non-statistical errors. 

Statistical errors occur in surveys using samples and do not exist in censuses. It is easy to 

measure errors and to estimate their rate since they result from errors in the sample.  While 

non-statistical errors may occur at any stage of the implementation of the censuses or surveys, 

a system was required to control the quality of census data during the implementation of the 

second Palestinian Census of 2007 due to many stages of work in planning and 

implementation that required various employees, hired for a short period, with variations in 

the quality of work that might affect the findings and reliability. 

  

The main objective of the quality control program is to prevent or reduce the incidence of 

errors to the greatest extent possible and to detect errors in order to take appropriate measures 
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to correct them. Without using such a program, census data might contain many errors and 

may not be suitable for use. 

 

To achieve the required efficiency, a system of quality control was developed to control all 

stages, from the very beginning of the preparatory stage up to data processing and 

dissemination and to guarantee a high level of data quality. Quality control is of vital 

importance, particularly in the planning stage since it is connected with all stages to come. 

Thus, every stage was allocated enough time and procedures to ensure the high quality and 

reliability of census data. 

 

2.8.2 Control Procedures in the Preparatory Stage  

The preparatory phase took into account the development of simple definitions and 

instructions and compatibility with international recommendations and the needs of 

beneficiaries in the design of questionnaires so that instructions would be communicated 

clearly. Attention was paid to ensure that all booklets and questionnaires would be received, 

stored and that all booklets and questionnaires would be entered into the computer, in addition 

to preparing forms to control the quality of work, and the design and selection of data entry 

programs in advance. 

  

Detailed maps were prepared and copied for each enumeration area in order to list every 

building, establishment were counted.  Procedures were also established to examine the data 

quality of establishments through the re-interview. Also taken into account was the printing of 

booklets and questionnaires to validate data collection, entry and storage. A type of indexed 

bag was used to store the establishment booklets and to ensure they would be easily 

accessible. 

 

Through a pilot census, comprehensive testing was done for all questionnaires, tools, 

procedures, forms, fieldwork and office editing, re-interview, printing of questionnaires and 

manuals, selection of data entry programs and error detection programs, reviewing lists, 

coding manuals and tabulation processes and preparatory stage dissemination in advance. The 

expected requirements of human and financial resources and a time schedule for the 

completion of all activities in this stage were estimated in advance. 

 

2.8.3 Control Procedures in the Implementation Stage 

 

1. Selection and Training of Employees 

Given the magnitude of this project, the multiple levels, and the volume of employees, it was 

necessary to develop procedures to ensure the collection of reliable data.  Maps of the 

Population, Housing and Establishments Census 2007 were utilized. The number of 

establishment for each enumeration area was estimated and the enumeration areas divided 

according to the ability of fieldworkers in various activities so as to achieve results on time. 

 

The most qualified unemployed people were selected as employees, particularly those with 

higher scientific qualifications, of whom there are many in nearly all the governorates. 

Fieldworkers had to be from the same locality to guarantee their efficiency in carrying out 

their work. 

  

Plans and training programs for all employees were prepared in advance: census managers 

were trained in the governorates first, and then they trained supervisors and enumerators. As a 

precaution, at each stage PCBS trained an additional 30% more than the required number of 
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employees as back-up staff in case of the resignation, dismissal, emergency conditions, or low 

achievement of existing staff. 

 

2.  Data Collection 

Fieldworkers were distributed so that each supervisor had responsibility for managing five 

enumerators.  Each enumerator had to collect data for number of enumeration area by 

estimation of establishments. The selection of employees was based on a standard assessment 

test and the individuals with the highest grades were selected and employed.  The census 

directors (PCBS managers) were selected for their considerable experience in administrative 

and statistical work and some PCBS statisticians and fieldworkers were appointed to work as 

supervisors. 

 

For counting purposes, the direct interview technique was used to obtain data from the 

establishment owner or the manager. In the absence of the establishment owner or manager, 

the enumerator paid other visits to the establishment at other time until data could be collected 

from a qualified individual. 

 

Enumerators depended on official documents to collect some data such as identification 

number for the owner or manager and authorized number.  Specific instructions were given to 

all employees at every level on how to conduct fieldwork and desk reviews and how to review 

and correct errors. The supervisor, for example, had to personally check at least five percent 

of the questionnaires from the enumerator, in addition to checking the coverage and quality of 

data, particularly on the first days of work, and supervising the daily desk and fieldwork, and 

to ensure household coverage and the consistency of establishment data, and notify the 

enumerators of their errors.  

 

Every supervisor had to meet their fieldworkers on a daily basis to give new directions and 

instructions received from the operations room to correct errors that had occurred on the 

previous day. These supervisors had to conduct a daily desk review of what had been 

achieved by their subordinates. A campaign accompanied the activities of the census with the 

use of all means of media to encourage greater cooperation by citizens with census teams. 

  

Many types of forms were developed regarding daily achievements and follow up, the 

preliminary findings and related materials, documents, supplies or deliveries received, 

monitoring of employees’ work hours and follow up forms of establishments coverage. 

  

A central operations room was formed at the PCBS headquarters in Ramallah and Al-Bireh 

governorate, including technicians, administrators and support services, to answer queries, 

meet needs and requirements and issue any general written instructions. In addition, a group 

of assistants in some governorates assisted the census director. 

 

The census was also significant for using decentralized databases in the governorates through 

which the daily achievements of employees were registered and which controlled all technical 

and administrative work processes at every stage. This helped the census management and 

central operations room at PCBS headquarters to monitor work at various levels and take 

necessary action at the correct time. 

  

The Re-interview was implemented for a sample of 160 enumeration area distributed 104 

enumeration area in the West Bank and 56 of the enumeration area in Gaza Strip, and the 

objective of that was to examine the coverage rates of establishments and a re-interview of 20 
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establishments for each enumeration area selected of the sample, this study showed high data 

quality between the census and re-interview data.  

 

3. Refusal Cases 

Several procedures were developed to cope with cases of refusal by establishment owners, 

especially in the Jerusalem governorate and surrounding communities as a result of Israeli 

harassment in Palestine.  These procedures included field visits by members of the central 

operations room and the participation of officials. 

 

2.8.4 Control Procedures in the Data Processing Stage  

The data processing stage includes editing, coding, data entry, reviewing lists and checking all 

previous operations of data entry for all enumeration areas. All procedures and instructions 

were conducted to check the consistency of the data and coding fields and ensure the entry of 

all enumeration areas and booklets and questionnaires, with their content of establishment 

data. As booklets and questionnaires required checking and moving from one operation site to 

another, a store was prepared for all the documents to be indexed and categorized and the 

store keeper controlled the flow of documents. 

 

Coding manuals were prepared and examined beforehand, as well as the instructions for 

editing and coding procedures to check the consistency of the data and how to detect and 

correct errors. All editing and coding employees were selected from among the best 

fieldworkers who collected the data from establishments owners or manager. Training was 

conducted centrally to ensure uniform concepts and to eliminate disparities in fieldwork in all 

governorates. Editing, coding and testing the consistency of 100% of the questionnaires was 

conducted, in addition to desk reviewing, editing and coding (100%) in order to eliminate 

differences between individual editors and to discover and correct errors and circulate them 

daily. 

 

Tests were held for all applicants for data entry and those who performed best were trained 

centrally in a uniform procedure of data entry. During the first three days, all date entered 

were deleted and re-entered again to correct errors and inform employees so as to avoid such 

errors in the future. Certain procedures were adopted to ensure correct data entry:  in the first 

stage a unique separate file was prepared for each enumeration area that included 

identification data (to ensure coverage), the number of establishments and the total number of 

booklets to ensure that all booklets and all households had been entered. Upon data entry, a 

thorough examination of the identification data and the range of each digital key question was 

conducted so that the computer did not accept any figure outside this range. For example, the 

operation status, sex and all the pre-coded questions in the establishment questionnaire, and 

the type of building in the buildings questionnaire. The remaining questions were exposed to 

a comprehensive re-examination of the range of each question after data entry and the 

extraction of error lists resulting from data inconsistency. 

  

After data entry, certain lists were extracted to ensure the coverage of all enumeration areas, 

and establishments, and to examine the internal consistency of the data of each unit. The 

procedures used were to extract error lists that must be corrected or questioned  These lists 

were submitted to the best reviewers under full supervision of the technical operations in the 

census directorate.  
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Specific programs previously prepared were used to detect errors according to the following 

procedures: 

1. An instruction manual was prepared for desk editing and procedures for the 

establishments' questionnaire. A set of desk editing instructions were printed and the 

procedures for the questionnaire containing tests designed to ensure the coverage of data 

entry, to detect inconsistencies or to detect abnormal and rare cases. These were 

reviewed and printed with a name and number given to every error in the manual. 

2. A list was extracted for each enumeration area, including the identification data of each 

establishment message (type of check) and the number printed in the manual.  The 

auditor could then recognize the message name and type of error, location and 

procedures of editing and audit procedures patch, which consists of several checks on 

several stages. 

3. Lists were submitted to the reviewers to return to the original booklets. If the error was 

caused by data entry, it would be corrected on the list.  If the error was due to fieldwork, 

all associated questions should be considered for correction. For example, if the 

operation status of the establishment was closed, it must be no answers on the questions 

after it. The first check would be conducted through manual editing, then extracting the 

electronic lists after data entry for such types of tests, then they would be corrected 

manually on the original booklets and data re-entered correctly. As for the coverage test, 

there is a key reference that contains all enumeration areas and shows the number of 

booklets and establishments in the enumeration area to be entered on the computer. At 

this point, if there was a variation between the number of booklets and establishments 

actually entered and the total number of establishments in the file of each area, an error 

message appears to request correction. Through this method, we ensured that 100% of 

the establishments were entered.   

 

All lists for the enumeration areas were extracted in this way and all kinds of tests. 

1. Amended lists were sent back to data entry to be entered and corrected and a copy of the 

daily entered data was kept in several different places. 

2. Previous stages were conducted twice or more until the data of each enumeration area 

became clean. 

3. All files were compiled for enumeration areas for each locality and governorate. Then, 

all tables and any additional tests were conducted to test the data before the final 

tabulation in order to correct errors according to the aforementioned procedures. 

 

2545. Data Quality Assurance  

The process of census results evaluation by estimating the values of errors and trends is 

considered to be a necessary process to answer questions concerning the accuracy and 

coverage of census data and to defend the credibility of findings. There are several methods 

and tools to evaluate the results of the census in terms of coverage and content, which include 

either a single source of data (the census itself) or multiple sources.  

The quality testing program for the Establishment Census 2012 contains several methods for 

measuring the quality and coverage of data and trends, focusing on several areas such:  

 

1. Internal Data Consistency Testing 

Given the fact that the Establishments Census-2012 is the fifth census on establishments 

characteristics, the issue of testing data quality by all possible means was of paramount 

importance, especially internal data consistency and comparing the findings with other 

Establishments Censuses.  Based on the distinct experience of the census, certain instructions 
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were developed during fieldwork implementation to assure high data quality and to develop 

procedures and forms to control supervision and follow up.   

 

Certain rules for desk editing and procedures to detect consistency errors and correct them 

were drawn up. During the cleaning process, many tables and detailed editing were extracted, 

reviewed and tested by the census directorate and by those concerned with the subject from 

other directorates. 

 

In addition, a copy of the raw data was handed over to each subject specialist to test the 

accuracy, data quality and consistency of procedures before the process of extracting the final 

tables and to make any adjustments required. 

 

2. Comparison of Findings with Other Sources  

The census data and indicators were compared by the specialists and census directorate with 

the common data and indicators of censuses. A comparison was conducted between the key 

indicators from census data in several areas. Comparison was made with indicators of the 

Establishments Census-2007, in addition to comparisons with the previous census findings of 

2004, particularly with regard to establishments, economic activity, and number of employee 

distributed by sex.  The results indicated a logical consistency between them.  

 

2. Cases with not stated response: 

These cases were coded with number nine according to the number of digits in each question 

if there is no response to any question. 
 

Percentage of Not Stated in Palestine for Selected Indicators, 2012 
    

Percentage of not Stated  Indicators 

0.00 Operational Status 

0.00 Economic activity 

0.00 Ownership 

0.00 Economic organization 

0.07 Legal status 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
  
Institutional Unit (Enterprise): 

An economic entity that is capable in its own right of owning assets, incurring liabilities and 

engaging in economic activities and transactions with other entities. 
 

Establishment: 

Establishment is an enterprise or part of it, which is located in one place and specialized 

mainly in productive one major activity (not assistant) which will bring the majority of the 

value added.  (with the possibility of production of secondary activities) and for which  the 

data are available, allowing operating surplus account, which provides data for  the workers, 

expenses, production and revenue, and fixed assets. The units which produce for the purposes 

of private entity does not consider a separate establishments if they fall within the 

establishment itself, but if it is located outside the boundaries of the establishment and is 

located in a separate building, it is auxiliary unit, such as warehouses or private garage repair 

equipment establishment and performs services not for the public. 
 

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. 

4. Completely closed: Its an establishment, which closed permanently and exited from the 

market to liquidate their accounts and then no longer have an economically presence on 

the ground, its place may be still exists but is empty of any contents. 
 

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. 
 

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 
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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. 
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 ...). 
 

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). 

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. 
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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. 
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. 
 

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 
 

 

Enumeration Area: 

This area is the smallest geographical unit in which fieldwork is carried out.  Its boundaries 

must be clear and easy to recognize in the field. Geographic markers such as roads and streets 

are usually used as cell boundaries. 
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Space (location) of the Earth's surface permanently inhabited and have formal administrative 

authority, or any space (location) of the Earth's surface permanently populated and 

geographically separate from any adjacent gathering and recognized customary and do not 

have an independent administrative authority. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


