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 شكر وتقدير

 

لكل من ساهم في اخراج هذه الدراسة الهامة الى النور ان كان ذلك  بالشكر والتقديريتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
 .باالعداد او المراجعة الفنية او التدقيق اللغوي 

 

لم يكن باالمكان اعداد هذه الدراسة بدون تعاون الباحثين الميدانيين والمستجوبين اللذين ادلوا ببيانات دقيقة وموثوقة خالل تنفيذ 
 .مختلفة فالشكر موصول لهم كذلكتعدادات ومسوح الجهاز ال

 

" بدعم من الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي ضمن مشروع 2017، 2012تطور المنشآت الفلسطينية هذه  الدراسة "تم اعداد 
 11279منحة  " SI-GEWE"، 2022 - 2017وتمكين المرأة ضمن خطة العمل الوطنية  ي"دعم مؤسسات مراعاة النوع االجتماع

 
في هذا اإلصدار من آراء، يعّبر عن وجهة نظر المؤلفين وال يعكس بالضرورة موقف أو سياسات الوكالة اإليطالية للتعاون  ما يرد
 .اإلنمائي

 
إن الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي غير مسؤولة عن أي معلومات غير دقيقة أو تشهيرية، أو عن أي سوء استخدام للمعلومات 

 .الواردة
 

 .عداد هذه الدراسةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر الخاص للوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي لدعمها السخي يتقدم ال
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ه للمستخدمينيتنو   

  
  معد هذه الدراسة على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمصادر األخرى. دعتما 
 
  نتيجة التقريب.100مجموع النسب المئوية في بعض الجداول قد ال يساوي % 
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 المقدمة
 

تعتبر التعدادات من أهم مصادر البيانات، حيث قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ التعدادين األول والثاني للسكان 
، وقد تم الحصول من خاللهما على مجموعة 2017، ثم التعداد الثالث في عام 2007، 1997والمساكن والمنشآت، في العامين 

البيانات المتعلقة بالخصائص السكانية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع، كما قام الجهاز بتنفيذ العديد من المسوح متكاملة من 
 .األسرية. وقد اعتمدت هذه الدراسة على بيانات تلك المصادر

 

ية من بيانات التعداد وحرصًا منه على االستفادة القصوى من هذه البيانات قام الجهاز بإصدار سلسلة من التقارير اإلحصائ
واستكماال لعمليات نشر وتعميم   .السكان والمساكن والمباني والمنشآتلخصائص والمسوحات المختلفة ومنها تقارير تفصيلية 

مجموعة من بيانات التعداد ولتحقيق االستخدام األمثل لهذه البيانات يقوم الجهاز بتنفيذ مشروع تحليل بيانات التعداد، بالتعاون مع 
الخاص، ويشمل هذا المشروع إعداد سلسلة من التقارير التحليلية لنتائج التعداد، إلتاحة المجال ألفراد  القطاعمؤسسات الباحثين و 

 .المجتمع لفهم وإدراك أفضل لبيانات التعداد
 

ل اإلطار المنشآت االقتصادية بصفتها تشك للتعرف على خصائص  بشكل رئيسي الفلسطينية المنشآت تطور تهدف دراسة
المؤسسي الرئيسي في توليد القيمة المضافة في االقتصاد الفلسطيني على المستوى الوطني، والمنطقة )الضفة الغربية وقطاع 
غزة(، والمحلي )المحافظات(، وبما يشمل توزيعها حسب الكيان القانوني، والملكية، واألنشطة االقتصادية، وحسب فئات حجم 

الكشف عن اتجاهات النمو والتغير في حجم وتوزيع العاملين في تلك  باالضافة الى  بشأن معالجتها.  العمالة، وتقديم التوصيات
الدراسة اهتماما خاصا بموضوع  توليالمنشآت حسب الجنس واألنشطة االقتصادية وتحديد االختالالت والفجوات الناشئة فيها. كما 

ال ينحصر في  ذلك كما ان  العديد من األنشطة االقتصادية. التي تواجهها فيمشاركة المرأة للفت االنتباه لظواهر عدم المساواة 
لتقديم التوصيات الكفيلة بمعالجة الفجوات ونقاط الضعف والتحديات  وانماالتشخيص المستند إلى المعلومات الميدانية الدقيقة 

 في النهوض باالقتصاد الفلسطيني وزيادة قدرته على مراكمة وتعزيز متطلبات صمود الفلسطينيين في وطنهم. للمساهمة
   

 تحليل بيانات التعداد كأحد مخرجات مشـــــروع" 2017، 2012تطور المنشـــــآت الفلســـــطينية دراســـــة " نضـــــع بين ايديكميســـــرنا أن 
ــة تكون مرجعــا للمخططين ومتخــذي القرارات في القطــاعين ل العــام والخــاص وجميع فئــات المســــــــــــــتخــدمين من اجــل بنــاء الــدول

 .الفلسطينية على أسس علمية سليمة
   

 نسأل هللا أن يتكلل عملنا بالنجاح،،
 

 عال عوض د. 2020، آب
 الجهاز ةرئيس 
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 تنفيذيالملخص ال
  

 مقدمة .1
التفصيلية التي تهم واضعي السياسات االقتصادية، وهيئات التخطيط،  يعد تعداد المنشآت من أهم مصادر المعلومات االقتصادية

والباحثين االقتصـــــــاديين، والمســـــــتثمرين، وجميع العاملين في حقول التنمية االقتصـــــــادية. وقد واصب الجهاز المركزي لإلحصـــــــاء 
تنفيذ  وبناًء عليه فقد تملى. وفق الممارســـــات اإلحصـــــائية الدولية الفضـــــ 1994ســـــنوات منذ العام  5كل  تنفيذهالفلســـــطيني على 

، الذي اعتبر الرئيس محمود عباس إنجازه 2017تعداد المنشـــــــآت الســـــــادس ضـــــــمن تعداد الســـــــكان والمســـــــاكن والمنشـــــــآت لعام 
"اســتحقاقا قانونيا وتنمويا ووطنيا وســياديا". وأنه "يمثل لبنة أســاســية في عملية بناء الدولة، وإرســاء أســس التخطيط الســليم". وثمن 

ئيس عاليا أهمية دور بيانات التعداد في "وضع الخطط والبرامج المستقبلية وترجمتها إلى خطط وبرامج لمواصلة عملية التنمية الر 
 1والتطوير والبناء، وتقديم أفضل الخدمات ألبناء شعبنا الفلسطيني وقطاعاته المختلفة."

 
 الذي ينفذ كل 2017تعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام عال عوض رئيسة الجهاز المركزي لإلحصاء، أن  الدكتورة واعتبرت

نظرًا للميزات التي يوفرها جمع التعدادين معا من  2ســـنوات "شـــكل فرصـــة جيدة لتنفيذ التعداد الســـادس للمنشـــآت االقتصـــادية" 10
ألحياء الســكنية في كافة حيث ســهولة وصــوله للمنشــآت االقتصــادية، بما في ذلك المنشــآت الصــغيرة جدا المنتشــرة عشــوائيا في ا

التجمعات الســــكانية، والتوفير في نفقات إجراءه أيضــــا. وال تنحصــــر أهمية تعداد المنشــــآت االقتصــــادية في كثافة ونوعية البيانات 
 التي يقدمها وحسب، بل لكونه يحّدث قاعدة البيانات الضرورية لتصميم العينات العشوائية للمسوح السنوية والفصلية التي يجريها
الجهاز المركزي لإلحصـــــاء، ويمكن باحثيه من الوصـــــول إلى أفراد تلك العينات بكل يســـــر وفعالية. وتجدر اإلشـــــارة إلى ان تنفيذ 

  3( واألجهزة اللوحية.GISتكنولوجية متكاملة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ) بمنظومةالتعداد السادس تم ألول مرة 
 
 :الدراسةأهداف  .2

. 2012، ومقارنتها مع بيانات تعداد عام 2017تعداد المنشآت االقتصادية لعام  نتائجيقدم هذا الملخص عرضا موجزا ألبرز 
التي يقدمها التعداد ال يمكن سبر غورها في دراسة واحدة وفي وقت قصير بيانات ونود هنا التأكيد على أن حجم وتنوع واتساع ال

يز على استخراج وتحليل المؤشرات األكثر أهمية لتحقيق أهداف البحث المتفق عليها من قبل الجهاز نسبيا. لذا كان ال بد من الترك
 المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومعهد ماس، وعلى وجه الخصوص:

 
أوال: الكشف عن الفجوات ونقاط الضعف في خصائص المنشآت االقتصادية بصفتها تشكل اإلطار المؤسسي الرئيسي في توليد 

مة المضافة في االقتصاد الفلسطيني على المستوى الوطني، والمنطقة )الضفة الغربية وقطاع غزة(، والمحلي )المحافظات(، القي
، وتقديم التوصيات بشأن فئات حجم العمالةوبما يشمل توزيعها حسب الكيان القانوني، والملكية، واألنشطة االقتصادية، وحسب 

 معالجتها. 
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ثانيا: الكشف عن اتجاهات النمو والتغير في حجم وتوزيع العاملين في تلك المنشآت حسب الجنس واألنشطة االقتصادية على 

والغرض من تحقيق هذين الهدفين ال ينحصر   المستوى الوطني والمنطقة والمحافظات وتحديد االختالالت والفجوات الناشئة فيها. 
ات الميدانية الدقيقة وحسب، بل يتعداه لتقديم التوصيات الكفيلة بمعالجة الفجوات ونقاط الضعف في التشخيص المستند إلى المعلوم

والتحديات التي يؤكدها التحليل من أجل تركيز الجهود التنموية على مواجهتها بحكم أهميتها في النهوض باالقتصاد الفلسطيني 
 يين في وطنهم.وزيادة قدرته على مراكمة وتعزيز متطلبات صمود الفلسطين

   
تم التركيز على تحليل بيانات جميع المؤشــــــــرات على المســــــــتويين الوطني والمنطقة إلعطاء صــــــــورة  فقد فكما ســــــــيالح، القار ،

المؤشرات على المستوى المحلي )اي  كما تم تحليلشاملة، ومختصرة إلى حد ما، عن المؤشرات الكلية للمنشآت والعاملين فيها، 
، 2017-2012على تحليل التغيرات التي شـهدتها المحافظات واألنشـطة االقتصـادية فيها خالل الفترة  تركيزمع الالمحافظات(. 

والتعرف على خصــــائص كل منها والقوى االقتصــــادية المحركة فيه. وشــــمل ذلك تحليل مؤشــــرات الحجم ومؤشــــرات النمو لتوفير 
دراســـة اهتماما خاصـــا بموضـــوع مشـــاركة المرأة للفت االنتباه لظواهر المعلومات الضـــرورية للنهوض بالتنمية المحلية. كما أولت ال

دور كل محافظة وكل نشــــاط اقتصــــادي في  واخيرًا تم تلخيصعدم المســــاواة التي تواجهها في العديد من األنشــــطة االقتصــــادية. 
ف على نقاط القوة والضعف في أداء التشغيل وتوليد القيمة المضافة وأجرينا مقارنات واسعة فيما بين المحافظات واألنشطة للتعر 

 ودور المحافظات واألنشطة في تكوين القيمة المضافة.    
        

 توزيع المنشآت على المستوى الوطني والمنطقة والمحافظات حسب الحالة العملية  .3
منشأة،  166,486بلغ فلسطين أن العدد اإلجمالي للمنشآت في  2017النتائج النهائية لتعداد المنشآت االقتصادية لعام  تشير
، أي بمعدل 2017-2012% في الفترة 10.2% في قطاع غزة؛ أي بارتفاع بنسبة 31.2% منها في الضفة الغربية، و68.8
% 11.9وتبين أيضا أن معدل النمو في عدد المنشآت كان متفاوتًا بين شطري الوطن بشكل الفت، حيث بلغ  4% سنويا.2.0

 % في قطاع غزة. 6.7في الضفة الغربية، و
  

، عدد المنشآت % من إجمالي95.3 بما نسبتهمنشأة،  158,590بلغ  قد عدد المنشآت العاملةكما اصهرت بيانات التعداد ان 
% 0.5 بنسبةنسبة المنشآت المتوقفة مؤقتا فقد ارتفعت  في حين ،2012عام النقطة مئوية بالمقارنة مع  0.7أي بانخفاض قدره 
 .  2012مقارنة مع العام 

 
، %5.01بلغت  في محافظة الخليل أعلى نسبة منشآت عاملة أنأصهرت البيانات  2017وبخصوص توزيع المنشآت العاملة لعام 

% 1.0و %1.2في حين سجلت أدنى نسبة للمنشآت العاملة في محافظة طوباس واألغوار الشمالية  في محافظة غزة،% 12.3و
 في محافظة أريحا واألغوار. 
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 درجة جاذبية المحافظات للمنشآت   .4
الف /قياس التغيرات في درجة جاذبية المحافظات للمنشآت باستخدام مؤشر كثافة المنشآت بالنسبة للسكان )عدد المنشآت وعند
 ، تبين ما يلي:2017، 2012 عامي( للفترة بين نسمة
 

ترتيبها بالمقارنة مع المحافظات األخرى وهي:  وارتفع، الف نسمة/في عدد منشآتها االقتصادية ارتفاعاً محافظات  7: سجلت أوال
 ،الثانيةإلى  الرابعةومحافظة جنين ارتقت من المرتبة  ،االولىإلى المرتبة  الثانيةمحافظة رام هللا والبيرة التي ارتقت من المرتبة 

ومحافظة طوباس واألغوار الشمالية  ،امسةالخإلى  السابعةوبيت لحم ارتقت من  ،الرابعةإلى  الخامسةوطولكرم ارتقت من المرتبة 
 ،الثانية عشرإلى المرتبة  الثالثة عشرورفح التي ارتقت من المرتبة  ،التاسعةإلى المرتبة  الحادية عشرالتي ارتقت من المرتبة 

 .الثالثة عشرالمرتبة  إلى الخامسة عشرودير البلح ارتقت من المرتبة 
 

؛ الثامنة: حافظت محافظتين على نفس مرتبتيهما السابقة وهما: محافظة الخليل التي حافظت على مرتبتها في المرتبة ثانيا
 خالل الفترة. السادسة عشرومحافظة شمال غزة التي صلت في المرتبة 

 
 ،الثالثةإلى  األولىمحافظات تراجعا في ترتيبها خالل نفس الفترة وهي: محافظة نابلس التي تراجعت من المرتبة  7: شهدت ثالثا

ومحافظة غزة  ،السابعةإلى  السادسةومحافظة سلفيت التي تراجعت من المرتبة  ،السادسةإلى الثالثة  وقلقيلية التي تراجعت من 
 ،الحادية عشرإلى  العاشرةاجعت من المرتبة ومحافظة أريحا واألغوار التي تر  ،العاشرةإلى  عةالتاسالتي تراجعت من المرتبة 

عت من المرتبة القدس التي تراجمحافظة و  ،الرابعة عشرإلى المرتبة  الثانية عشريونس التي تراجعت من المرتبة خانمحافظة و 
  .الخامسة عشرإلى المرتبة  الرابعة عشر

  
 مستوى تركز المنشآت في األنشطة االقتصادية   .5

سبعة أنشطة وهي: تجارة الجملة والتجزئة  فلسطين تتركز في في % من المنشآت العاملة91.5الى ان  2017تشير بيانات التعداد 
وانشطة  ،%12.5والصناعات التحويلية التي تركز فيها  ،% من إجمالي عدد المنشآت51.3وإصالح المركبات التي تركز فيها 
والعمل وأنشطة صحة اإلنسان  ،%5.2اإلقامة والطعام بواقع خدمات وأنشطة  ،%10.8الخدمات األخرى التي تركز فيها 

اما باقي المنشآت   %.3.1بواقع  واألنشطة المهنية والعلمية والتقنية ،%4.3بواقع وأنشطة التعليم  ،%4.3بواقع  االجتماعي
 .األنشطة% من المنشآت العاملة فهي موزعة على باقي 8.5العاملة والتي بلغت نسبتها 

 
 :حجم العمالةتركز المنشآت حسب فئات  1.5

عاملين، وبلغت نسبتها  5أن الغالبية الساحقة من المنشآت العاملة هي منشآت صغيرة جدا وتوصف أقل من  كما تظهر البيانات
% من إجمالي 10.0من العاملين فتشكل  19-5. وبالنسبة للمنشآت العاملة الصغيرة، والتي توصف 2017% عام 88.6

% من اإلجمالي، وبلغت 1.3عامل، فقد بلغت نسبتها  99-20المنشآت العاملة. أما المنشآت العاملة المتوسطة التي توصف 
% من إجمالي المنشآت العاملة. وبين تحليل توزيع المنشآت العاملة 0.1عامل فأكثر،  100نسبة المنشآت الكبيرة، التي توصف 

 عددًا من النتائج الهامة وهي:
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 القطاعات اإلنتاجية، واالعتماد الشديد على االستيراد.السيطرة المفرطة ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة الذي يعكس هشاشة  -
 عاملين، وهي صاهرة عامة في معظم الدول النامية. 5تركز كبير ألعداد المنشآت في فئة المنشآت التي توصف أقل من  -
 نمو ضعيف إلى تراجع في عدد منشآت الصناعة التحويلية في معظم المحافظات.  -
 التعاونيات والمنظمات األهلية. -االجتماعي تراجع في منشآت أنشطة االقتصاد -
 نمو ملحوظ في أنشطة الفنون والتسلية والترفيه. -
 

 توزيع المنشآت حسب الكيان القانوني 2.5
المنشآت اإلجمالي، توزعت بقية المنشآت عدد % من 88.2منشأة نحو  125,501 تشكل المنشآت الفردية العاملة التي بلغ عددها

% التي تعمل كشركات عادية 0.2% تعمل كشركات عادية عامة، و2.6و ،التي تعمل كشركات محاصة %2.4العاملة بواقع 
% تعمل كجمعيات 0.2و ،% تعمل كشركات مساهمة عامة0.5و ،% كانت تعمل كشركات مساهمة خصوصية3.6و ،محدودة
فروع لشركات أجنبية. ويمكن % تعمل ك0.1% تعمل كهيئات أو جمعيات خيرية )منظمات غير حكومية(، و2.4و ،تعاونية

 بين عاميتلخيص التغيرات في أعداد المنشآت العاملة حسب الكيانات القانونية وفي تغير حصتها من إجمالي المنشآت العاملة 
 في النقاط التالية: 2017 ،2012

 
 نشآت والمؤسسات. عدم اكتمال توحيد وتحديث القوانين، وعدم اكتمال إقرار األنظمة الخاصة بتسجيل انواع من الم -
 الوطني والمنطقة والمحافظات. المستوياتالتركز الشديد في المنشآت الفردية على كافة  -

 
 التغيرات في توزيع المنشآت العاملة حسب قطاعات الملكية  3.5
أن توزيع المنشآت العاملة بحسب قطاعات الملكية )الخاص، والعام، واألهلي( على المستوى الوطني  2017بيانات التعداد  تظهر

 والمنطقة والمحافظات شهد التغيرات التالية:
 

إجمالي % من 91.5، بواقع 2017منشأة عام  140,745بلغ عدد المنشآت العاملة المملوكة للقطاع الخاص  القطاع الخاص:
% منها مملوكًا 0.2% منها مملوكًا للقطاع الخاص الوطني، و99.8بواقع  هذه المنشآت عدد المنشآت في فلسطين. وتوزعت

، تبين أن عدد المنشآت العاملة المملوكة من القطاع الخاص سجلت 2012للقطاع الخاص األجنبي.  وبالمقارنة مع نتائج تعداد 
ونتيجة الرتفاع نسبة المنشآت المملوكة للقطاع الخاص المحلي بين عامي ، 2017 ،2012 بين عامي% 6.9ارتفاعا بنسبة 

 . %5.8وانخفضت نسبة المنشآت المملوكة للقطاع الخاص االجنبي بنسبة  ،%7.0بنسبة  2017، 2012
 

% من إجمالي عدد 6.1، وشكلت 2017منشأة عام  9,427بلغ عدد المنشآت العاملة المملوكة للقطاع العام  القطاع العام:
%، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 3.0%، والقطاع العام األجنبي 91.4 الوطنيالمنشآت العاملة. ويملك منها القطاع العام 

 بـ ارتفعتالعاملة  العام القطاع منشآت عدد أن تبين 2012 العام بيانات مع النتائج تلك بمقارنة%. 5.6(  UNRWA)أنروا
ملكية المنشآت  ، فقد شهدتالوطنيبينما تفاوتت نسبة التغير بين مكونات القطاع العام  ،%2.7 زيادةبنسبة  أي منشأة، 250



PCBS:  2017، 2012تطور المنشآت الفلسطينية 

 
 

%، وانخفاض عدد المنشآت العاملة 42.2%، وانخفاض نسبة منشآت القطاع العام األجنبي العاملة بـ5.6 بنسبة ارتفاعاً  العاملة
 %.0.2 ( بنسبةUNRWAللوكالة )

 
بلغت نسبتها من إجمالي المنشآت ف، 2017منشأة عام  3,688األهلي  للقطاعبلغ عدد المنشآت العاملة المملوكة  القطاع األهلي:

 .  2017، 2012 لعامي% 1.1للقطاع األهلي تراجعا بنسبة  المملوكةالعاملة  %. وقد شهد عدد المنشآت2.4العاملة 
 توزيع المنشآت العاملة حسب الملكية والتغير في أعدادها في النقاط التالية:  حولويمكن تلخيص أبرز النتائج 

: الوطني، والمنطقة، المستوياتفي جميع  الوطنيتتركز األغلبية الساحقة من المنشآت العاملة في القطاع الخاص  -
 والمحافظات.

سطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وارتفاع تراجع عدد المنشآت العاملة المملوكة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفل -
 عدد منشآتها العاملة في قطاع غزة.

، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والتعاونيات في االقتصاد االجتماعي والتضامنيتراجع ملموس في نمو أعداد منشآت  -
 معظم محافظات قطاع غزة. اعدادها فينمو محافظات الضفة الغربية، وتحقق نمو ضعيف جدًا في  معظم

 
على  حجم العمالةتطور توزيع العاملين )الذكور واإلناث( في المنشآت العاملة حسب األنشطة االقتصادية وفئات  .6

  2017، 2012 لعامي المستوى الوطني والمنطقة
، 2012بالمقارنة مع عددهم عام  أفراد 59,308 تبلغ بزيادة، 2017عام  فرداً  444,086بلغ عدد العاملين في المنشآت العاملة 

%. وتحقق هذا النمو كحصيلة لنمو عدد الذكور 3.1% خالل نفس الفترة، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 15.4 تبلغ بنسبة زيادةأي 
.  وعلى الرغم من التحسن الطفيف في مشاركة 2017-2012% خالل الفترة 23.6%، ونمو عدد اإلناث بنسبة 13.6بنسبة 
، متدنية جدا بالمقارنة مع 2017% في عام 19.3قطة مئوية(، فما زالت نسبة مشاركتهن االقتصادية، التي بلغت ن 1.3اإلناث )

 كة اإلناث االقتصادية عالميا. ر الذكور، وقد تكون األدنى بالمقارنة مع مشا
 

الغربية وقطاع غزة، الذي يشير إلى وتكشف نتائج التعداد عن تعمق االختالل في توزيع العاملين في المنشآت العاملة بين الضفة 
ارتفاعًا في نسبة العاملين في المنشآت العاملة في الضفة  2017-2012تعاصم الفجوة التنموية فيما بينهما. فقد شهدت الفترة 

  % 30.2% إلى 31.7% من مجموع العاملين، وتراجع في نسبتهم في منشآت قطاع غزة من 69.8% إلى 68.3الغربية من 
، حيث يتوزع سكان دولة فلسطين بواقع 5نقطة مئوية(. وإذا أخذنا باالعتبار التوزيع السكاني كمرجح تقريبي للمؤشر 1.5 -)

 نقطة مئوية. 8.1% في قطاع غزة، فإن حجم الفجوة يقدر بـ 39.8% في الضفة الغربية و60.2
 

البيانات عن توسع الفجوة الجندرية بين المنطقتين أيضا. فقد ارتفعت نسبة اإلناث بين العاملين في المنشآت العاملة  تكشفكما 
نقطة مئوية، بينما ارتفعت نسبة اإلناث العامالت في قطاع غزة  1.2%، أي بارتفاع 21.5% إلى 20.3في الضفة الغربية من 

مئوية، مما زاد الفجوة بين نسبة اإلناث ونسبة الذكور العاملين في المنشآت  نقطة 1.1%، أي بواقع 14.6% إلى 13.5من 
 . 2017، 2012 بين عامينقاط مئوية  6.9إلى  6.8العاملة بين شطري الوطن من 

                                                           
 بسبب االختالف في نسبة الخصوبة ومعدالت نمو السكان المرتفعة في قطاع غزة بالمقارنة مع الضفة الغربية.  5
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ا بموتبين نتائج تحليل توزيع العاملين في المنشآت العاملة حسب األنشطة االقتصادية والجنس عددا من النقاط الهامة تتلخص 

 :  يلي
 .تشكل حالة الركود السمة األبرز لنمو التشغيل على المستوى الوطني والمحافظات وفي معظم األنشطة االقتصادية -
مشاركة اإلناث، وخصوصا في قطاع  ارتفاع بسيط فيما تزال الفجوة بين مشاركة الذكور واإلناث كبيرة جدا، ويالح، وجود  -

 %. 50بطالة التي تتجاوز غزة بسبب االرتفاع القياسي في نسبة ال
 ويالح، استمرار تعمق الفجوة في مؤشرات التشغيل بين الضفة الغربية وقطاع غزة لغير صالح األخيرة. -
أنشطة اقتصادية، ولكن درجة التباين في تركز عدد العاملين كان  6تركز العاملين كان مماثال لتركز المنشآت العاملة في  -

 المنشآت العاملة.أقل حدة مما هو في تركز عدد 
من حيث دورها في توليد الوصائف الجديدة،  األولىعاملين تحتل المرتبة  4-1ما زالت المنشآت الصغيرة جدا التي توصف  -

)أي زيادة الوصائف( على الرغم من حدوث تراجع بسيط في نسبة العاملين فيها إلى جميع العاملين. وكانت نسبة مساهمة 
 عدد الوصائف في المرتبة الثالثة في الضفة الغربية وفي المرتبة السادسة )األخيرة( في قطاع غزة. الشركات الكبيرة في زيادة

 
 والتوزيع النسبي للزيادة 2017ام التوزيع النسبي للعاملين في المنشآت العاملة في المحافظات واألنشطة االقتصادية لع .7

  2017، 2012 اميلعفي أعدادهم وتقييم مساهمتها في توليد القيمة المضافة 
، والقيود التي تواجه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في الوصول إلى البيانات فلسطينفي صل الوضع السياسي القائم في 

تغير القيمة المضافة في المنشآت العاملة في المحافظات وفي األنشطة االقتصادية المختلفة، سنقوم باستخدام  الكافية حولالميدانية 
مؤشري عدد العاملين في المنشآت العاملة، والتغير في عدد العاملين كمؤشرين بديلين للداللة على المساهمة النسبية للمحافظات 

 لي، والمساهمة النسبية لكل منها في نموه. واألنشطة في تكوين الناتج المحلي اإلجما
 

)مؤشر الحجم(  2017مؤشر عدد العاملين في المنشآت العاملة في المحافظات وفي األنشطة االقتصادية في عام  باستخدام
لفلسطيني للداللة على نسبة المساهمة لكل منهما في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي، وإعطاء صورة تقريبية عن بنية االقتصاد ا

كما جرى استخدام مؤشر التغير في عدد العاملين في المنشآت العاملة في المحافظات وفي   الجغرافية وبنيته حسب األنشطة.
)مؤشر النمو( للداللة على نسبة مساهمة كل منهما في نمو الناتج المحلي  2017-2012األنشطة االقتصادية خالل الفترة 
 ت التغير في مصادر تكوين الناتج المحلي اإلجمالي أيضا.اإلجمالي، والتعرف على اتجاها

 
يفترض هذا التحليل تساوي إنتاجية العمل في جميع المحافظات وفي جميع األنشطة، وهذا بالطبع غير واقعي في المدى القريب، 

طة االقتصادية يعتبر مسألة بينما تؤكد النظرية االقتصادية على أن تقارب اإلنتاجية على المستوى الجغرافي وفيما بين االنش
حتمية في اقتصاد السوق الحر. لذا، ومع االعتراف بأن نتائج التحليل ستكون تقريبية، ولكنها ستكون ذات دالالت سليمة بشكل 
عام. كما أن المقارنة بين مساهمات محافظات متفاوتة في حجمها وعدد سكانها يحتاج هو اآلخر إلى تحييد عامل اختالف 

عرف على كفاءة اقتصادها. وقد عالجنا هذه الحالة بترجيح مؤشرات مساهمة المحافظات في الناتج المحلي اإلجمالي الحجم للت
 وفي نموه بنسبة عدد سكانها إلى مجموع السكان في فلسطين. 
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، 2017لعام ملين بيانات التعداد الستخراج ثالثة مؤشرات لغرض تحديد دور كل محافظة في تشغيل العا وفق ما سبق تم استخدام
موجزا لترتيب  (79صفحة  2رقم الجدول )والمقارنة فيما بينها. ويقدم  2017، 2012 في عاميوفي نمو أعدادهم أيضا 

 المحافظات وفق المؤشرات الثالثة المذكورة أدناه، وهي:
باعتبار السكان المحدد األبرز ، 2017المحافظة من إجمالي عدد السكان في دولة فلسطين لعام  النسبة المئوية لعدد سكان .1

     )الحقا مؤشر السكان(. المتاح لقدرات اقتصاد المحافظة، المستخدمة والكامنة؛
النسبة المئوية للعاملين في المنشآت العاملة في كل محافظة إلى إجمالي عدد العاملين في جميع المنشآت العاملة في دولة  .2

 يمة المضافة فيها )الحقا مؤشر الحجم(.بكونه مصدر توليد الق 2017فلسطين في عام 
النسبة المئوية لمساهمة منشآت المحافظة العاملة في الزيادة في عدد العاملين في جميع المنشآت العاملة في دولة فلسطين  .3

، بكونه يعبر عن حجم واتجاهات التغير في نمو التشغيل، أو الزيادة في القيمة المضافة )الحقا 2017-2012 بين عامي
 ؤشر النمو(.م

 
أن عدد العاملين في المنشآت العاملة في المحافظة والزيادة في عددهم في كل محافظة يتناسب مع عدد  يفترض هذا التحليل

سكانها. وهذا االفتراض صحيح بسبب تجانس المجتمع في جميع المحافظات رغم الفروقات البسيطة في الهرم السكاني بين الضفة 
ي أن المحافظة التي تحظى بأكبر عدد من السكان تكون قادرة على توفير أكبر عدد من العاملين، واألكثر الغربية وقطاع غزة.  أ

قدرة على تحقيق أكبر زيادة في نمو عدد العاملين أيضا، والعكس بالعكس. ولغرض تبسيط عرض النموذج، قمنا بتحديد مرتبة 
يشهدها اقتصاد وفيما يلي التغيرات العامة في تشغيل العاملين التي ا، كل محافظة في هذه المؤشرات لتسهيل المقارنة فيما بينه

 6:المحافظات والتي كان أبرزها
: تراجع مؤشرات الحجم والنمو في محافظة القدس بشكل كبير، األمر الذي شهدناه في كافة المؤشرات األخرى والتي تعكس أوال

 الظروف والتحديات التي تواجه المحافظة بسبب سياسات وإجراءات سلطات االحتالل. 
 

من محافظة إلى أخرى، حيث كان التباين : تراجع مؤشرات الحجم والنمو في معظم محافظات قطاع غزة، والذي تفاوت ثانيا
كثر حدة في محافظة السلبي بين مؤشر عدد السكان وبين مؤشري الحجم )معدل التشغيل( والنمو )نسبة الزيادة في التشغيل( أ

مما كان عليه في محافظات القطاع األخرى. على الرغم من ذلك تشير البيانات إلى بعض  ودير البلح يونسشمل غزة، وخان
 ، وتقدم ترتيب محافظة رفح في مؤشر النمو.محافظة غزة في مؤشر الحجمظواهر اإليجابية كالتقدم الذي شهدته ال
 

: تشير نتائج التحليل أيضا إلى وجود تباين إيجابي بين مؤشري الحجم والنمو في كل من محافظتي رام هللا والبيرة وبيت لحم، ثالثا
منشآت والعاملين من محافظات الضفة الغربية األخرى، األمر الذي يستحق الدراسة للتعرف الناجم عن الهجرة الداخلية الوافدة لل

                                                           
ملين في منشآتها ي )نسبة عدد العايوفر هذا االفتراض المنطقي والمحايد قاعدة سليمة للمقارنة بين طاقة توليد القيمة المضافة في المحافظات مقاسًا بداللة المؤشر الثان 6

ن في جميع المنشآت العاملة خالل من مجموع العاملين في المنشآت العاملة في فلسطين(، ومساهمتها في زيادة عدد العاملين في منشآتها إلى إجمالي الزيادة في عدد العاملي
ي حجم ونمو التشغيل في المحافظات المختلفة للداللة على نسب مساهمة . أما مؤشر نسبة عدد السكان في المحافظة فهو يستخدم كقاعدة لترتيب مؤشر 2017-2012الفترة 

  كل منها في تكوين الناتج المحلى اإلجمالي وفي معدالت نمو هذا الناتج.
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على مصادر وأسباب هذا التباين بشكل دقيق، والتحوط تجاه انعكاساته على المحافظات المجاورة بشكل خاص، واالقتصاد 
 الفلسطيني بشكل عام.

 
: ما يلفت االنتباه أيضا حدوث تراجع لمؤشر الحجم في محافظة الخليل، التي تعتبر األولى في عدد السكان، حيث تراجع رابعا

فيها مؤشر التشغيل إلى المرتبة الثالثة. قد يرجع ذلك إلى ارتفاع معدل الخصوبة في المحافظة أو بسبب عدم االفصاح الدقيق 
 تستحق هذه الظاهرة الدراسة، للتعرف على أسبابها أيضا.  عن عدد العاملين. وفي جميع األحوال 

 
والتوزيع النسبي للزيادة في  2017التوزيع النسبي للعاملين في المنشآت العاملة حسب األنشطة االقتصادية لعام  1.7

  2017، 2012 لعاميأعدادهم وتقييم مساهمتها النسبية في توليد القيمة المضافة 
، الذي يعكس وزن كل منها في توليد 2017تم اســــتخدام نســــبة التشــــغيل في األنشــــطة لعام  ضــــحت ســــابقاً التي و بنفس المنهجية 

يل )مؤشر النمو( للداللة القيمة المضافة )مؤشر الحجم(، ومؤشر النمو في التشغيل والذي يعكس دور كل نشاط في زيادة التشغ
   النتائج. ابرز في نمو القيمة المضافة. ونلخص فيما يلي هعلى دور 

 
أنشطة، أي تساوت فيها  5: وهي حالة األنشطة التي يتساوى فيها مؤشر الحجم مع مؤشر النمو، والذي شهدناه في الحالة األولى

نسبة عدد العاملين )مؤشر الحجم( مع نسبة المساهمة في نمو عدد العاملين )مؤشر التغير/النمو(، وحافظت على ترتيبها بين 
، التي احتلت المرتبة التعدين واستغالل المحاجروشملت: أنشطة  2017و 2012التعدادين في العامين  األنشطة حسب نتائج

؛ وإمدادات المياه والصرف الصحي الرابعة عشربين جميع األنشطة؛ وإمدادات الكهرباء والغاز التي احتلت المرتبة  الخامسة عشر
وتجارة الجملة والتجزئة التي احتلت المرتبة  ؛السابعة عشرالتي احتلت المرتبة  واألنشطة العقارية؛ الثامنة عشرالتي احتلت المرتبة 

 األولى.
 

المساهمة وهي حالة األنشطة التي يزيد فيها مؤشر النمو في عدد العاملين )مؤشر النمو( في منشآتها العاملة عن  الحالة الثانية:
. وشملت هذه الحالة 2017و 2012، والذي يقود إلى تحسن ترتيبها بالمقارنة مع األنشطة األخرى بين عامي في نسبة التشغيل

؛ العاشرةإلى  الحادية عشر؛ والنقل والتخزين من السابعةإلى  الثانية عشرأنشطة وهي: اإلنشاءات الذي تحسنت مرتبته من  10
؛ واإلدارة العامة والدفاع السادسةإلى  الثامنةواألنشطة المالية والتأمين من  ؛الخامسةإلى  السادسةوخدمات اإلقامة والطعام من 

؛ الثالثةإلى  الخامسةمن  والعمل االجتماعي؛ وصحة اإلنسان الثانيةإلى الثالثة  ؛ والتعليم من الثالثة عشرإلى  التاسعة عشرمن 
وأنشطة المنظمات  وأنشطة االسر المعيشية من العشرين الى التاسعة عشر ،الثامنةإلى  العاشرةوأنشطة الفنون والترفيه والتسلية من 

 .الحادية عشرإلى  السادسة عشر االهلية من
 

، أقل من نسبة مساهمتها في التشغيلوهي حالة األنشطة التي حققت ارتفاعا في مؤشر نمو عدد العاملين فيها  الحالة الثالثة:
. وضمت هذه المجموعة األنشطة التالية: 2017و 2012مما أدى إلى تردي ترتيبها بالمقارنة مع األنشطة األخرى بين العامين 

؛ الثانية عشرإلى  التاسعة؛ والمعلومات واالتصاالت من الرابعةإلى  الثانيةالصناعات التحويلية التي تردى ترتيبها من المرتبة 
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؛ السادسة عشر الى الثالثة عشرمن  والخدمات المساندة ؛ والخدمات اإلداريةالتاسعةإلى  السابعةية من واألنشطة المهنية والعلم
 .العشرين الى الرابعةوالخدمات األخرى من 

 
ضرورة التفريق بين األنشطة االقتصادية الكبيرة، التي يتركز فيها عدد كبير من العاملين، واألنشطة االقتصادية  مع مالحظة

ة التي تشغل عددًا قلياًل منهم، لدى تحليل ديناميكية انتقالها من مرتبة إلى أخرى. ففي الكبيرة يحمل التغير في مؤشري الصغير 
الحجم والنمو مدلواًل قويًا ومستدامًا على اتجاهات تطورها صعودًا أو هبوطًا، األمر الذي ال ينطبق على المنشآت الصغيرة لكون 

 ها قد يكون عارضا وألسباب استثنائية وغير مستدامة. التغير في عدد العاملين في
 

 :يلي ، وفق ماإضافة إلى ما ذكر أعاله، يمكن تلخيص بعض النتائج الهامة بشأن التغير في عدد العاملين
 
تضخم األنشطة التجارية التي تحتل المرتبة األولى في مؤشري تغير عدد العاملين )الحجم والنمو( في األنشطة على النطاق  -

 الوطني والمنطقة والمحافظة. 
؛ وفي ارتفاع مساهمتها معدالت التشغيلوبيت لحم أفضل نتائج أداء كما يظهر بوضوح في  والبيرة رام هللا محافظتاحققت  -

 التشغيل )أي فتح الوصائف( بنسبة تتجاوز نسبة عدد سكانهما من إجمالي السكان.  في زيادة
 االقتصاد االجتماعي والتعاونيتالشي أنشطة األسر المعيشية وتهميش أنشطة المنظمات والهيئات غير االقليمية، وأنشطة  -

 على الرغم من االرتفاع النسبي لعدد العاملين فيها.
القدس النسبية في تشغيل العاملين مما يشير إلى استمرار تدهور دورها في االقتصاد الفلسطيني على تراجع مساهمة محافظة  -

 الرغم من االستقرار النسبي في نموها السكاني.
دورها المعروف في قيادة النشاط وتشير البيانات إلى تراجع نسبة مساهمة محافظة نابلس في زيادة التشغيل على الرغم من  -

 . لى جانب محافظة الخليلاالقتصادي إ
  



PCBS:  2017، 2012تطور المنشآت الفلسطينية 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS:  2017، 2012تطور المنشآت الفلسطينية 

27 

 الفصل األول
 

 مقدمة الدراسة
 

( المصــــدر الرئيســــي Economic Censusيعتبر تعداد المنشــــآت االقتصــــادية، والذي يســــمى أيضــــا بالتعداد االقتصــــادي )
للمعلومات االقتصــــادية الضــــرورية لصــــانعي الســــياســــات والمخططين االقتصــــاديين، والباحثين، ورجال األعمال، وكل  األهم

ففي تقديمه لبيانات التعداد، أكد الرئيس محمود عباس على " إن البيانات التي وفرها  العاملين في حقل التنمية االقتصــادية. 
الرســمية كافة، من وضــع الخطط والبرامج المســتقبلية وترجمتها إلى خطط وبرامج التعداد ســتمكن القيادة الفلســطينية والجهات 

كما يشــــــكل هذا  7لمواصــــــلة عملية التنمية والتطوير والبناء، وتقديم األفضــــــل ألبناء شــــــعبنا الفلســــــطيني وقطاعاته المختلفة".
عية، حيث يوفر المعلومات الالزمة الختيار التعداد القاعدة اإلحصــــائية إلجراء العديد من المســــوح االقتصــــادية الســــنوية والرب

 أفراد العينات المطلوبة والممثلة لمجتمعات تلك المسوح على مختلف المستويات: الكلية والقطاعية والمكانية. 
 

كل خمس ســـــــنوات حســـــــب الممارســـــــات الدولية  ينفذ، الذي 2017اقترن إجراء تعداد المنشـــــــآت االقتصـــــــادية الســـــــادس لعام 
سنوات.  وشكل هذا االقتران بين التعدادين "فرصة جيدة"  كل عشرداد السكان والمساكن الذي يجرى تنفيذه الفضلى، مع تع

الفلســـطيني لكونه يحقق وصـــول أفضـــل إلى  لإلحصـــاء المركزي  حســـب ما جاء في تقديم الدكتورة عال عوض رئيســـة الجهاز
المنشــــــــآت المنزلية، التي يعمل معظمها بصــــــــورة غير ( بما في ذلك Micro Enterprisesكافة المنشــــــــآت الصــــــــغيرة جدا )

كما أن إجراء التعدادين معا يرشـــــــــــــــد في اســــــــــــــتخدام الوقت بالنســــــــــــــبة للكوادر   (.Informal Establishmentsمنظمة )
اإلحصائية. ولخصت رئيسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أهداف تعداد المنشآت بـــــــــــــ " إنجاز منظومة أساسية من 

ت ذات الجودة العالية والحديثة حول خصـــــائص المنشـــــآت االقتصـــــادية في فلســـــطين، الســـــتخدامها ألغراض التخطيط البيانا
وتوفير إطار محدث للمنشــــآت  واتخاذ القرارات التي تســــاهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشــــاملة في كافة القطاعات التنموية

العاملين وغيرها" وأشـــــارت إلى أن هذا التعدد نفذ ألول مرة بمنظومة  االقتصـــــادية وبيانات حول األنشـــــطة االقتصـــــادية وعدد
  8تكنولوجية متكاملة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واألجهزة اللوحية."

 
 أهداف الدراسة 1.1

 إجراءه تم الذي السابق التعداد بيانات مع نتائجه ومقارنة ،2017 لعام المنشآت تعداد لبيانات معمقاً  تحليالً  الدراسة تقدم هذه
 الفترة خالل فيها والعاملين المنشآت شهدتها التي والنوعية الكمية التغيرات اصهار التحليل هذا من والغرض. 2012 عام في
 ونوع القانوني، والكيان االقتصادي، والنشاط العملية، الحالة حسب المنشآت أعداد في التغيرات يشمل بما التعدادين، بين ما

 حسب العاملة المنشآت في العاملين أعداد في التغير التحليل يشمل كما. فئات حجم العمالةو  الجغرافي، والنطاق الملكية،
 واستكشاف مؤشراتها، في التغيرات حجم على والوقوف ،فئات حجم العمالةو  االقتصادية واألنشطة الجغرافي والنطاق الجنس
 في ومساهمتها ودورها فيها والعاملين الفلسطينية المنشآت خصائص عن الكشف إلى التحليل ويسعى. فيها التغير اتجاهات
وبشكل محدد  . االقتصادية واألنشطة والمحافظات والمنطقة الكلي المستوى  على والتنمية المضافة القيمة وتوليد التشغيل

 ستسعى الدراسة إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

                                                           
 ، ص. 2018، حزيران 2017تقرير المنشآت  -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت: النتائج النهائية  7
 21نفس المرجع السابق ص.   8
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: الكشف عن الفجوات ونقاط الضعف في البنية المؤسسية لمنظومة توليد القيمة المضافة في االقتصاد الفلسطيني على أوال
المستوى الوطني، والمنطقة )الضفة الغربية وقطاع غزة(، والمحلي )المحافظات(، وعلى مستوى الكيان القانوني، والملكية، 

 وتقديم التوصيات بشأن معالجتها.  لةحجم العماواألنشطة االقتصادية، وحسب فئات 
: الكشــف عن اتجاهات النمو والتغير في حجم وتوزيع العاملين في المنشــآت حســب الجنس واألنشــطة االقتصــادية على ثانيا

المستوى الوطني والمنطقة والمحافظات وتحديد االختالالت والفجوات الناشئة فيها، وتحديد سبل معالجتها للحيلولة دون تفاقم 
 صواهر سوء التوزيع وعدم التوازن التي من شأنها اضعاف النسيج المجتمعي والسلم األهلي. 

 
 منهجية الدراسة 2.1

لتحقيق أهداف الدراســــــة المنهج الوصــــــفي التحليلي لســــــلوك المؤشــــــرات الكمية والنوعية بقدر ما تســــــمح بذلك بيانات التعداد، 
واســـــــتكشـــــــاف أبعادها وتأثيرها باالســـــــتناد للنظرية االقتصـــــــادية. وركزنا في تحليلها على المســـــــتوى المحلي )المحافظات( مع 

صـــد تلبية احتياجات الجهات الرســـمية واألهلية الناشـــطة في مجال التنمية المحلية، االهتمام بالمســـتويين الكلي، والمنطقة، بق
المعتمدة من قبل الجهات الرســمية واألهلية كســياســة تنموية. وقمنا باســتخدام البيانات المنشــورة والبيانات الخام للتعداد بالقدر 

ل واضـــــح ومفهوم من القار  العادي، لتعميم بتحقيق أهداف الدراســـــة، مع الحرص على صـــــياغة الدراســـــة بشـــــكالذي يســـــمح 
 االستفادة منها.

 
 بنية الدراسة 3.1

 تتألف الدراسة من ستة فصول وهي:
 التي نقدم فيها أهداف الدراسة، ومنهجيتها، وبنيتها المنطقية، وتعريف المصطلحات. الدراسة مقدمة يشمل  :الفصل األول

د ، والتغير في أعداوالنشاط االقتصادي الرئيسي المنشآت حسب الحالة العمليةيعرض تحلياًل لتطور توزيع  :الفصل الثاني
 الوطني، والمنطقة، والمحافظات. المنشآت على المستويات الثالث:

يقدم عرضا موجزًا للقوانين ذات العالقة بتسجيل المنشآت والجهات المسؤولة عن تنفيذها، كما يحلل توزيع  :الفصل الثالث
 .المنطقةو على المستوى الوطني  والملكية كيان القانونيالمنشآت حسب ال

 لعامي)الخاص، والعام، واألهلي(  تحليل التغيرات في حجم ودور القطاعات حسب الملكية القطاعيةيتناول بال :الفصل الرابع
من حيث عدد ونسب المنشآت داخل فروع القطاعات الرئيسية وفيما بينها على النطاقات المختلفة: الوطني،  2017، 2012

يقدم تحلياًل لتطور أعداد العاملين، في المنشآت ذكورًا وإناثًا، وكثافة تركزهم في كما والمنطقة، وعلى مستوى المحافظات. 
على المستوى الوطني ومستوى المنطقة، وتحديد نسبة مساهمة المنشآت حجم العمالة األنشطة االقتصادية، وحسب فئات 

     الصغيرة جدا والصغيرة في التشغيل على المستوى الوطني، والمنطقة، واألنشطة االقتصادية.
 واألنشطةنطقة والمحافظات تحليال لتطور عدد العاملين في المنشآت على المستوى الوطني والميقدم  :الفصل الخامس

، والمقارنة فيما بينها من حيث 2017االقتصادية وفي المحافظات للداللة على مكانتها في توليد القيمة المضافة لعام 
 . 2017، 2012 لعاميمساهمتها في النمو االقتصادي 

 سة الموجهة لمختلف الجهات ذات العالقة.ايعرض توصيات الدر  الفصل السادس:
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 9والمؤشرات والتصنيفاتالمصطلحات  14.
 المصطلحات والمؤشرات 1.4.1

تعرف المصطلحات والمؤشرات المستخدمة في هذا التعداد وفق معجم المصطلحات اإلحصائية، ودليل المؤشرات اإلحصائية 
 الصادرة عن الجهاز والمعتمدة على أحدث التوصيات الدولية المتعلقة باإلحصاءات والمنسجمة مع النظم الدولية. 

 
 :المؤسسة

هي وحدة تنظيمية اقتصادية قادرة بحكم ما لها من حقوق على امتالك األصول وتكبد الخصوم واالرتباط بأنشطة اقتصادية 
 وبمعامالت مع أطراف أخرى.

 
 :المنشأة

المنشأة هي مؤسسة أو جزء منها تقع في مكان واحد وتتخصص بشكل أساسي بنشاط إنتاجي رئيسي واحد )غير مساعد( 
يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة.  )مع احتمالية اإلنتاج من أنشطة ثانوية( وتتوفر عنها بيانات بما  حيث

يسمح بحساب فائض التشغيل، أي توفر بيانات عن كل من: العمال، والمصاريف، واإلنتاج واإليرادات، واألصول الثابتة. وال 
بالمنشأة منشآت مستقلة إذا كانت تقع داخل المنشأة نفسها، إال في حال كون نشاط  تعتبر الوحدات التي تنتج ألغراض خاصة

هذه الوحدة التي تقوم بنشاط فرعي واضح احصائيًا في حساباتها، أو اذا وجدت في موقع جغرافي مختلف عن المنشأة التي 
وإذا وقعت خارج حدود   لها كوحدة منفصلة.تخدمها فإنه يجب تمييزها كمنشأة مستقلة وتصنف وفقًا لنشاطها الرئيسي وينظر 

المنشأة في مبنى مستقل وقدمت خدماتها فقط للمنشأة األم فإنها تعتبر وحدة نشاط مساند، مثل المخازن أو كراج خاص 
 بإصالح معدات المنشأة وال يؤدي خدمات إال للمنشأة.

 
 الحالة العملية:

 إحدى الحاالت اآلتية:هي حالة العمل في المنشأة وقت التعداد، وهي 
واحد على األقل، وتعتبر وحدات النشاط المساند منشآت عاملة  فردهي منشأة تزاول العمل فعاًل ويعمل بها  عاملة: .1

 والذي يعرف بان مخرجاته تستخدم في نفس المنشاة وال تقدم للغير بشرط ان يعمل بها عامل واحد على االقل.
فة عن العمل ألي سبب من األسباب )سفر، مرض،...( ومحتوياتها ال تزال موجودة هي المنشأة المتوق متوقفة مؤقتنًا: .2

 في المكان ولكنها متوقفة طوال فترة حصر المنشآت، من المتوقع أنها ستعود لممارسة نشاطها الحقًا.
الديكور  هي المنشأة الجاري تجهيزها لغايات بدء ممارسة النشاط االقتصادي، مثل القيام بأعمال تحت التجهيز: .3

 والتأثيث، أو استكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات الرسمية، لكنها لم تبدأ بالعمل فعاًل.
هي المنشأة التي أغلقت بشكل نهائي وخرجت من السوق بتصفية حساباتها ومن ثم لم يعد لها وجود  مغلقة نهائيًا: .4

 فارغ من أي محتويات. اقتصادي على أرض الواقع، وقد يكون مكانها ال يزال موجود ولكنه 
 

 النشاط االقتصادي الرئيسي:
هو طبيعة العمل الذي تمارسه المنشأة والذي قامت من أجله حسب التصنيف الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية )التنقيح 

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

                                                           
 .26-23، ص 2018الفلسطيني، حزيران ، الجهاز المركزي لإلحصاء 2017تقرير المنشآت  –هذا البند منقول حرفيا من كتاب "النتائج النهائية  9
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 ملكية المنشأة:
تعني ذلك القطاع الذي تتبع له المنشأة من حيث سيطرته على إدارة المنشأة واتخاذ القرار فيها وهو في العادة القطاع الذي 

 %( فأكثر وتكون ملكية المنشأة إحدى الحاالت اآلتية:51يمتلك أغلبية رأس المال )
ؤسسات القطاع الخاص المقيمة في % فأكثر من رأسمالها ألفراد أو م51: المنشآت المملوكة بنسبة خاص وطني .1

 فلسطين.
% فأكثر من رأسمالها ألفراد أو منشآت غير مقيمة في فلسطين ويشمل 51: هي المنشأة المملوكة بنسبة خاص أجنبي .2

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

 النسوية والشبابية والطالبية والكنائس واألديرة والمؤسسات التابعة لها.
 : المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية ذات طبيعة سوقية ربحية ولكن تسيطر عليها الحكومةشركة حكومة وطنية .4

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

 % فأكثر من رأسمالها.51بنسبة 
لهيئات( التي تتبع للسلطة الوطنية وتقدم خدمات اإلدارة العامة.  : كافة المنشآت )الوزارات والدوائر واحكومة مركزية .6

ويشمل ذلك المؤسسات التي تتبع لهذه المؤسسات وتقدم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية كالمدارس والمستشفيات 
 الحكومية والمساجد.

زهات والحدائق العامة والمكتبات : هي البلديات والمجالس القروية وما يتبع لها من منشآت خدميه كالمتنسلطة محلية .7
 العامة ومولدات الكهرباء التي تتبع المجلس القروي وما شابه.

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

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

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

يشمل الشركات الحكومية الوطنية سواء يوجد فيها استثمار أجنبي أم ال، والشركات الحكومية األجنبية، : القطاع العام .11
 ومنشآت الحكومة المركزية، والسلطة المحلية، ومنشآت الحكومات األجنبية، ووكالة الغوث، والهيئات الدولية.

 
 االقتصادي للمنشأة:التنظيم 

 يمكن تحديد التنظيم االقتصادي من الحاالت اآلتية:
: ليس لها فروع وليست فرعًا لمركز رئيسي، مع مراعاة أن مالك المنشأة قد يمتلك غيرها من المنشآت مع منشأة مفردة .1

 وجود فصل في ملكيته لتلك المنشآت.
للمنشآت التي لها فروع، والتي تشمل حسابات الفروع التابعة لها : المراكز الرئيسية مركز رئيسي يشمل حسابات الفروع .2

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

 ي(.التابعة لها )حسابات الفروع غير مدمجة مع المركز الرئيس
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: فروع المنشآت التي تمسك قيود محاسبية مستقلة عن المركز الرئيسي فرع يمسك حسابات مستقلة عن المركز الرئيسي .4
 تمكن من إعداد حساب أرباح وخسائر خاصة به.

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

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

 دات المنشأة وبشرط أال يؤدي النشاط المساند خدمات للسوق أو للجمهور. باصطالح مع
 

 الكيان القانوني للمنشأة:
 ويقصد به تحديد الصفة القانونية للمنشأة من حيث كونها:

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

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

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

 لقانون األردني فقط.الشركات حسب ا
: وتعرف حسب القانون األردني بأنها الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء. األول شريك عام شركة عادية محدودة .4

أو أكثر، وهم مسؤولون بصفة شخصية وبالتكافل والتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، والثاني شريك أو أكثر 
 در رأسماله الذي دفعه في الشركة.محدودي المسؤولية، وكل منهم مسؤول بق

: وتعرف حسب القانون األردني بأنها الشركة التي تتألف من عدد من األشخاص ال يقل شركة مساهمة خصوصية .5
( وال يزيد عن خمسين وتكون مسؤولية كل شريك فيها عن ديونها وااللتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في 2عن )

 رأس المال.
: وهي الشركة التي يتألف رأسمالها من أسهم قابلة للتداول وتطرح لالكتتاب العام وتكون مة محدودةشركة مساهمة عا .6

 مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة.
 جمعية تعاونية: وهي جمعيات تسجل في وزارة العمل كجمعيات أغراض محددة ويمكن أن تكون ذات أهداف ربحية أو .7

 غير ربحية.
: وهي عادة المؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع يمكن أن تكون مختلفة أو مماثلة للخدمات هيئة أو جمعية خيرية .8

المقدمة من المنشآت التي تهدف إلى الربح ولكن دون مقابل أو بسعر رمزي أو قريب من التكلفة.  ومثال ذلك الجمعيات 
خدمات صحية واجتماعية وتعليمية واألندية الرياضية والنقابات واألحزاب الخيرية، والجمعيات التي تؤسس لتقديم 

 واتحادات الطالب والعمال.  
 : منشأة تابعة لشركة أجنبية مثل أفرع شركات التامين أو البنوك أو شركات الطيران.فرع شركة أجنبية .9
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 العاملون:
هم كافة من يعمل في المنشأة فعاًل )ذكرًا كان أم أنثى( نصف الوقت فأكثر الخاص بدوام المنشأة بشكل مستمر، على أن 
يكونوا ضمن قوائم العاملين في تاريخ اإلسناد، والذين تبلغ أعمارهم )عشر سنوات فأكثر( وسواء كانوا من أصحاب المنشأة 

رة العاملين دون أجر أو المستخدمين بأجر سواء كان األجر نقدي أم عيني، وذلك الذين يعملون لحسابهم أو من أفراد األس
. وال يشمل المتدربين في المنشأة أو المرسلين في بعثات أو إجازات 31/08/2017في فترة اإلسناد الزمني المحددة وهي في 

شأة وهم الذين يعملون أقل من نصف الوقت طويلة األمد غير مدفوعة األجر، وال يشمل أيضًا العاملين بدوام جزئي في المن
الخاص بدوام المنشأة.  ويالح، أن عدد العاملين يجب أن يشمل العاملين في وحدات األنشطة المساندة التابعة للمنشأة، مثال 

  ذلك العاملون في المخازن التابعة للمنشأة أو العاملون في ورش اإلصالح الخاصة بالمنشأة نفسها في مناطق أخرى. 
 

 التقسيمات الجغرافية واإلدارية واإلحصائية:
( محافظة، وتعتبر المحافظة أعلى مستوى في الهيكل اإلداري من التقسيمات اإلدارية في 16تنقسم فلسطين إداريًا إلى )

 5محافظة في الضفة الغربية و 11فلسطين، بحيث تضم المحافظة الواحدة العديد من التجمعات السكانية، ويبلغ عددها 
 محافظات في قطاع غزة وهي كما يلي:

: وتشمل محافظات جنين، وطوباس واألغوار الشمالية، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية، وسلفيت، ورام هللا والبيرة، الضفة الغربية
 وأريحا واألغوار، والقدس، وبيت لحم، والخليل.

 ورفح.: ويشمل محافظات شمال غزة، وغزة، ودير البلح، وخانيونس، قطاع غزة
 

 التجمع: 
)مكان( من سطح األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية أو أي مساحة )مكان( من سطح  هو مساحة

األرض مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع مجاور لها ومعترف بها عرفيًا وليس لها سلطة إدارية 
 مستقلة.

 
 التصنيفات 2.4.1
في عملية جمع ومعالجة البيانات االحصائية على التصنيفات المعتمدة والمستخدمة في الجهاز وفق المعايير الدولية  اعتمد

 وبما يتالءم مع الخصوصية الفلسطينية.
  ،2017دليل التجمعات السكانية الفلسطينية. 
 تم إعداده بناءًا على التصنيف لألنشطة االقتصادية )الحد الخامس( وهذا التصنيف  التصنيف الصناعي الفلسطيني

 (. ISIC-4الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية )
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 الفصل الثاني

تطور توزيع المنشآت حسب الحالة العملية والنشاط االقتصادي الرئيسي على المستويين الوطني 
 2017 ،2012 لعامي والمحافظات

 
، وحسب فئات حجم العمالةحالتها العملية والمنطقة، وحسب  المنشآت حسبسنتناول في هذا الفصل تحليل مؤشر عدد 

األنشطة االقتصادية المختلفة في المحافظات. ونود أن ننوه إلى أن هذا المؤشر، في حد ذاته ال يقدم معلومات كمية دقيقة 
ألنشطة االقتصادية. فالمنشآت متفاوتة حول األداء أو النمو االقتصادي المعبر عنه بقيمة الناتج الكلي أو القيمة المضافة ل

جدا في حجم اصولها وتقنياتها وعدد العاملين فيها وطبيعة السلع والخدمات التي تقدمها وطبيعة السوق الناشطة فيها، وغيرها 
المؤشر، من المسائل التي تؤثر في تكاثرها وتطورها وانتشارها وتركزها. ولكن، وعلى الرغم من تلك المحددات الستخدام هذا 

فهو يقدم معلومات مهمة عن انتشار وحدات توليد القيمة المضافة في االقتصادات على المستويات المختلفة: الوطني والمنطقة 
المنشآت اإلطار المؤسسي األهم للوصول للمعلومات عن األنشطة االقتصادية  كما تشكل وعلى مستوى المحافظات.

للسلع والخدمات وتحقيق الشمول المالي، الصحي، والتعليمي، والمائي،  واالجتماعية، وعن درجة وصول المواطنين
والكهربائي...الخ. وهو مهم جدا للجهات الرسمية لتنظيم وترشيد توزيع خدماتها وأعمالها الرقابية ومساعداتها الفنية، وتطوير 

 .   خططها التنموية المحلية وتطوير العناقيد االقتصادية وتحقيق التنمية المتوازنة
 

 التغير في عدد المنشآت في فلسطين حسب الحالة العملية 1.2
أن العدد اإلجمالي  2017كشفت النتائج النهائية لتعداد المنشآت الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عام 

وتبين أن عدد % في قطاع غزة. 31.2% منها في الضفة الغربية، و68.8منشأة،  166,486للمنشآت في فلسطين بلغ 
وتفاوت النمو في عدد المنشآت بين شطري الوطن،  2017.10-2012% في الفترة 10.2المنشآت الكلي سجل ارتفاعا بـ 

 .في الملحق( 1% في قطاع غزة لنفس الفترة. )جدول 6.7% في الضفة الغربية، و11.9حيث بلغ 
 

عدد المنشآت العاملة  اشارت النتائج الى ان(، فقد 1 )شكل عدد المنشآت حسب الحالة العملية على المستوى الوطني وحول
، وبلغت نسبتها 2017 -2012خالل الفترة  ةأمنش 13,621، بزيادة بلغت 201711منشأة عام  158,590في فلسطين بلغ 

فة . أما نسبة المنشآت المتوق2012نقطة مئوية بالمقارنة مع عام  0.7% من مجموع المنشآت، أي بانخفاض قدره 95.3
نقطة مئوية لنفس الفترة، وزادت أيضا نسبة المنشآت تحت التجهيز  0.5% من مجموع المنشآت، وبزيادة 3.7مؤقتا فقد بلغت

 نقطة مئوية لنفس الفترة.  0.1%، أي بزيادة بلغت 1% إلى 0.9من 
 
 
 
 
 

                                                           
 .27، ص 2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تعداد المنشآت  10
 .7-4انظر قائمة المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات ص.  11
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 2017 ،2012 ،: عدد المنشآت في فلسطين حسب الحالة العملية1شكل 

 
 

( كان اتجاه التغير في توزيع المنشآت حسب الحالة العملية في الضفة الغربية مماثال 2)كما في شكل  طقةوعلى مستوى المن
نسبة  وارتفعتنقطة مئوية،  1.4للتغيرات على المستوى الوطني، حيث انخفضت نسبة المنشآت العاملة خالل نفس الفترة بـ 

نقطة مئوية. أما في قطاع غزة،  0.3سبة المنشآت تحت التجهيز بـ ن وارتفعتنقطة مئوية،  1.1المنشآت المتوقفة مؤقتا بـ 
نقطة  0.8فقد شهد توزيع المنشآت حسب الحالة العملية اتجاهات تغير معاكسة، حيث ارتفعت نسبة المنشآت العاملة بـ 

 نقطة مئوية.  0.1واقع نقطة مئوية، والمنشآت تحت التجهيز ب 0.7مئوية، وانخفضت نسبة كل من المنشآت المتوقفة مؤقتا بـ 
 

 2017، 2012 ،: عدد المنشآت حسب الحالة العملية والمنطقة2شكل 
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التغير في أعداد المنشآت العاملة وكثافة انتشارها بالنسبة للسكان على المستوى الوطني والمنطقة والمحافظات  2.2
 2017، 2012 لعامي

 2017، 2012لعامي معدالت نمو عدد المنشأت العاملة في المحافظات الفلسطينية  1.2.2
 144,969 ـبمنشأة، مقارنة  158,590أن عدد المنشآت العاملة على المستوى الوطني بلغ  2017تبين بيانات التعداد لعام 
رتفاع عدد المنشآت العاملة في الضفة %. ونتج هذا النمو كحصيلة ال9.4بلغ  بنسبة زيادة، أي 2012منشأة عاملة في عام 

وعن ارتفاع عدد المنشآت العاملة   %.10.3 بنسبة زيادةمنشأة عاملة لنفس الفترة، أي  108,488إلى  98,391الغربية من 
في  2%.  ويبين الجدول رقم 7.6 بنسبة زيادةمنشأة، أي  50,102إلى  2012منشأة عام  46,578في قطاع غزة من 

 : وفق ما يليالملحق مساهمة المحافظات، 
 

 الشمالية واألغوار طوباس محافظة ؛ وفي%18.7 بنسبةالعاملة عدد المنشآت  في نسبة زيادة محافظة بيت لحم أعلى سجلت
 ،%3.4 غزة ومحافظة ،%14.7 والبيرة هللا رام محافظة وفي ؛%15.4 بنسبة غزة شمال محافظة وفي ؛%17.2 بنسبة

 . %2.3- بواقع تغير معدالت أقل القدس محافظة وسجلت ،%1.8 قلقيلية ومحافظة ،%2.4 واألغوار أريحا ومحافظة
 مختلف تستخدم التي وإجراءاته االحتالل سلطات سياسات إلى القدس محافظة في المنشآت أعداد نمو ضعف ان يعزى  ويمكن
 قطاع يعاني كما. تهويدها مخططات من رئيسي كجزء مواطنيها وإفقار المحافظة اقتصاد لتهميش والمالية اإلدارية األدوات
 االستثمار تثبيط في الرئيسي العامل يشكل والذي ،2006 العام منذ االحتالل سلطات من عليه المفروض الحصار من غزة

 فهو المذكورة، األخرى  المحافظات في المنشآت عدد نمو تفاوت أسباب تحديد أما . محافظاته كافة في االقتصادي والنشاط
 في الملحق( 2. )جدول منها كل في االستثمار بيئة حول المعلومات من المزيد إلى يحتاج

 
 2017، 2012: عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب المحافظة )أ( 3شكل 
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 2017، 2012 لعاميالتغيرات في كثافة عدد المنشآت العاملة بالنسبة لعدد السكان  2.2.2
ال يساعد مؤشر نمو عدد المنشآت في إجراء مقارنة فيما بين محافظات متباينة من حيث عدد سكانها، وحجم مواردها، وبنية 

الف نسمة /عدد المنشآت)افة عدد المنشآت: اقتصادها، وتباين صروفها السياسية واإلدارية. لذا سنحاول استخدام مؤشر كث
وتمكين المقارنة بين قيم هذا المؤشر في المحافظات المختلفة ليدل على درجة جاذبية ( 12لتحييد أثر التفاوت في عدد السكان

المحافظة التي ، وليشكل أساسا للمقارنة بين المناطق والمحافظات، ومع الدول األخرى أيضا. بمعنى أن 13المحافظة للمنشآت
)أي يرتفع مؤشر الكثافة فيها( بالمقارنة مع محافظة أخرى، يدل على تحسن جاذبيتها الف نسمة /يزيد فيها عدد المنشآت

 للمنشآت، والعكس صحيح. 
 

في فلسطين )الحقا: كثافة المنشآت( نسمة  1000ولدى حساب هذا المؤشر من بيانات التعداد وجدنا أن عدد المنشآت لكل 
، وهو المؤشر العام القابل للمقارنة مع دول أخرى. 2017منشأة عام  34إلى  2012منشأة عاملة في عام  33فع من ارت

؛ وانخفض في قطاع غزة 2017منشأة عام  38إلى  2012منشأة عام  37وسجل المؤشر في الضفة الغربية ارتفاعا من 
 على وجود تباين واضح في جاذبيتهما للمنشآت.منشأة لنفس الفترة، األمر الذي يؤكد  27منشأة إلى  28من 
 

 2017، 2012حسب المحافظة،  ألف نسمة/: التغير في كثافة أعداد المنشآت العاملة(ب) 3 شكل

 
 

وقمنا باستخدام المؤشر وبيانات التعداد أيضا لقياس جاذبية المحافظات والمقارنة فيما بينها، وكانت نتائج تحليلنا، المبينة في 
 في الملحق، كما يلي:  3جدول رقم 

 
 (، لغرض التعرف علىألف نسمة/)مقاسا بعدد المنشآت 2017و 2012فيما يلي عرضا للتغير في مؤشر الكثافة بين عام و 

 تحسن أو تردي جاذبية كل محافظة، والتعرف على الفوارق بين المحافظات من حيث جاذبيتها للمنشآت:

                                                           
المنشآت على عدد  (، أي بقسمة عددPer Capitaيستند منهج قياس كثافة عدد المنشآت حسب السكان إلى طريقة قياس الناتج المحلي للفرد )  12

 السكان.
جاذبية المحافظة تتأثر بعدد كبير من العوامل السياسية )وخصوصا إجراءات سلطات االحتالل( واالجتماعية والثقافية والموارد الطبيعية  13

 واالقتصادية المؤثرة على قرارات االستثمار في نطاق المحافظة.
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، وكان ترتيبها في المرتبة الرابعة بين جميع المحافظات ألف نسمة/منشأة 41بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها محافظة جنين: 
 .2017وانتقل ترتيبها إلى المرتبة الثانية عام  منشأة، 45ارتفع مؤشر كثافة المنشآت فيها إلى  . 2012عام 

بين  الحادية عشرواحتلت المرتبة ألف نسمة /منشأة 28بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها  محافظة طوباس واألغوار الشمالية:
 .سعةالتامنشأة، وانتقل ترتيبها إلى المرتبة  33ارتفع مؤشر كثافة المنشآت فيها إلى   .2012جميع المحافظات عام 

بين جميع المحافظات  الخامسةوكان ترتيبها في المرتبة  الف نسمة/منشأة 41بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها محافظة طولكرم: 
 .الرابعة، وانتقل ترتيبها إلى المرتبة الف نسمة/منشأة 43إلى  2017. ارتفع مؤشر كثافة المنشآت فيها عام 2012عام 

. 2012وكان ترتيبها في المرتبة األولى بين جميع المحافظات عام  44بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها محافظة نابلس: 
 .الثالثة، وتراجع ترتيبها إلى المرتبة 2017( عام ألف نسمة/منشآة 44وحافظت على مؤشر كثافة المنشآت فيها كما هو )

بين جميع المحافظات الثالثة نسمة وكان ترتيبها في المرتبة منشأة/ألف  42بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها محافظة قلقيلية: 
 .السادسة، وتراجع ترتيبها إلى المرتبة 2017منشأة/ألف نسمة عام  41. وتراجع مؤشر كثافة المنشآت فيها إلى 2012عام 

بين جميع المحافظات  السادسةمنشأة/ألف نسمة وكان ترتيبها في المرتبة  39بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها محافظة سلفيت: 
، ولكن ترتيبها تراجع إلى المرتبة 2017عام  الف نسمة/منشأة 41. ورفعت مؤشر كثافة المنشآت فيها إلى 2012عام 

 .السابعة
منشأة/ألف نسمة، وكان ترتيبها الثانية بين جميع المحافظات عام  43بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها محافظة رام هللا والبيرة: 

، واحتلت المرتبة األولى من 2017منشأة/ألف نسمة عام  49ققت ارتفاعا في مؤشر كثافة المنشآت فيها إلى . وح2012
 حيث جاذبيتها للمنشآت.
بين جميع  العاشرةمنشأة/ألف نسمة، وكان ترتيبها في المرتبة  30بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها  محافظة أريحا واألغوار:

، ولكن 2017عام  منشأة/ألف نسمة( 30. حافظت على مؤشر كثافة منشآتها بدون تغيير )أي 2012المحافظات عام 
 بين أقرانها. الحادية عشرترتيبها انخفض إلى المرتبة 

محافظات عام بين جميع ال الرابعة عشرمنشأة/ألف نسمة، وكان ترتيبها  26بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها  محافظة القدس:
، مما خفض ترتيبها 2017منشأة/ألف نسمة عام  25. وشهدت تدهورا إضافيا في مؤشر كثافة المنشآت فيها إلى 2012

 .الخامسة عشرإلى المرتبة 
بين جميع المحافظات  السابعمنشأة/ألف نسمة وكان ترتيبها في المركز  38بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها  محافظة بيت لحم:

، مما رفعها إلى 2017منشأة/ألف نسمة عام  42. وشهدت تحسنا ملحوصا في مؤشر كثافة المنشآت فيها إلى 2012عام 
 من حيث جاذبيتها للمنشآت.  الخامسةالمرتبة 

بين جميع المحافظات عام  الثامنةمنشأة/ألف نسمة، وكان ترتيبها  33بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها  محافظة الخليل:
، ولكنها صلت تحتل نفس المرتبة 2017منشأة/ألف نسمة عام  34رتفاعا في مؤشر كثافة منشآتها إلى . وشهدت ا2012
 من حيث جاذبيتها للمنشآت. الثامنة

بين جميع المحافظات  السادسة عشرمنشأة/ألف نسمة، وكان ترتيبها  23بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها  محافظة شمال غزة:
، ولكنها صلت في نفس المرتبة األخيرة 2017منشأة/ألف نسمة عام  24المنشآت فيها إلى . رفعت مؤشر كثافة 2012عام 

 من حيث جاذبيتها للمنشآت.
. 2012بين جميع المحافظات عام  التاسعةمنشأة/ألف نسمة وكان ترتيبها  33بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها  محافظة غزة:

من حيث  العاشرة، وتراجعت مرتبتها إلى المرتبة 2017ألف نسمة عام منشأة/ 30وانخفض مؤشر كثافة المنشآت فيها إلى 
 جاذبيتها للمنشآت.
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بين جميع المحافظات  الخامسة عشرمنشأة/ألف نسمة، وكان ترتيبها  25بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها  محافظة دير البلح:
 ثة عشرلالثالكن ترتيبها ارتقى إلى المرتبة ، و 2017. ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر كثافة المنشآت فيها عام 2012عام 

 من حيث جاذبيتها للمنشآت.
بين جميع المحافظات  الثانية عشرمنشأة/ألف نسمة، وكان ترتيبها  27بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها  محافظة خانيونس:

، مما خفض ترتيبها إلى المرتبة 2017منشأة/ألف نسمة عام  25. وانخفض مؤشر كثافة المنشآت فيها إلى 2012عام 
 من حيث جاذبيتها للمنشآت. الرابعة عشر
فظات عام بين جميع المحا الثالثة عشرمنشأة/ألف نسمة، وكان ترتيبها  27بلغ مؤشر كثافة المنشآت فيها  :محافظة رفح

من حيث  الثانية عشر، ولكن ارتفعت مرتبتها إلى المرتبة 2017مؤشر كثافة المنشآت عام  يطرأ أي تغيير على ولم. 2012
 جاذبيتها للمنشآت.

 
  2017، 2012 لعامي تطور عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب طبيعة النشاط االقتصادي الرئيسي 3.2

تعمل في أنشطة تجارة الجملة والمفرد )التجزئة(  2017عام % من المنشآت العاملة في فلسطين 51.3أن  أصهرت النتائج
آت وهي: أنشطة % من المنش40.2أنشطة أخرى يتركز فيها  6وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأن 

%، 5.2امة والطعام ويعمل فيها اإلقخدمات %، و 10.8ويعمل فيها  %، والخدمات األخرى 12.5الصناعة التحويلية بواقع 
%، واألنشطة المهنية والعلمية والتقنية 4.3%، والتعليم ويعمل فيها 4.3والعمل االجتماعي ويعمل فيها اإلنسان صحة و 

عدد المنشآت  (4الشكل )في الملحق(.  ويوضح  4% من إجمالي المنشآت العاملة. )للتفاصيل انظر جدول 3.1ويعمل فيها 
 املة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي. الع
 

مع استثناء وحيد فقط وهو تراجع عدد منشآت  2012المنشآت المذكورة كانت قائمة في العام  14ومن المالح، أن صاهرة تركز
% من 1.1% إلى .82وانخفاض نسبة منشآتها من  15منشأة، 1,741إلى  4,046أنشطة النقل والتخزين بشكل ملحوظ من 

إجمالي عدد المنشآت، وانتقالها من المرتبة السابعة إلى العاشرة من حيث عدد منشآتها، وحلول األنشطة المهنية والعلمية 
يث عدد فيما عدا ذلك، حافظت معظم األنشطة األخرى على ترتيبها من ح  .2017والتقنية مكانها في المرتبة السابعة عام 

 .2017 -2012منشآتها العاملة خالل الفترة 
 

% من المنشآت، كان قد تعزز في 91.5ويالح، أن حدة تركز المنشآت العاملة في األنشطة السبعة المذكورة التي تضم 
، بارتفاع حصة كل منها في عدد المنشآت كما يلي: تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات 2017 -2012الفترة 

 0.4نقطة مئوية؛ الخدمات األخرى بـ  0.1مئوية؛ الصناعات التحويلية بـ  نقطة 0.1ذات المحركات والدراجات النارية بـ 
نقطة مئوية؛  0.3بـ  والعمل االجتماعي نقطة مئوية؛ صحة اإلنسان 0.5بـ الطعام خدمات اإلقامة و نقطة مئوية؛ أنشطة 

 نقطة مئوية.  0.4نقطة مئوية؛ األنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ  0.4التعليم بـ 
 

                                                           
بمؤشر كثافة التركز للمنشآت في قطاع ما، والتي تقاس بقسمة عدد المنشآت في هذا القطاع على صاهرة تركز المنشآت العاملة ونعبر عنها كميا  14

إجمالي عدد المنشآت. وبالمثل يمكن قياس كثافة تركز المنشآت في المحافظات بقسمة عدد المنشآت في المحافظة على العدد اإلجمالي 
 للمنشآت.

 النقل والتخزين يرجع إلى التغيير الذي جرى على تصنيف منشآته.جزء كبير من التراجع في عدد منشآت أنشطة   15
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( حسب النشاط االقتصادي باأللفعدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية في فلسطين ): 4شكل 
 201716، 2012الرئيسي 

 
 

( حسب نشاطها الرئيسي ال يختلف 6( وقطاع غزة )شكل 5وتبين أن توزيع المنشآت العاملة في كل من الضفة الغربية )شكل 
% 91.4توزيعها على المستوى الوطني. حيث بلغت نسبة المنشآت العاملة في األنشطة السبعة المذكورة أعاله بشكل عام عن 

% من مجموع المنشآت العاملة في قطاع غزة، مع مالحظة صهور 91.7من مجموع المنشآت العاملة في الضفة الغربية، و
أن نسبة المنشآت العاملة في الصناعات التحويلية في قطاع بعض التباينات في توزيعها على األنشطة المختلفة. حيث تبين 

نقطة  1.2نقطة مئوية، ونسبة المنشآت في القطاع الصحي تقل بـ  4.6غزة كانت أدنى من مثيلتها في الضفة الغربية بـ 
عت نسبة المنشآت في نقطة مئوية، وبالمقابل ارتف 0.9مئوية، ونسبة المنشآت في األنشطة المهنية والعلمية والتقنية تقل بـ 

نقطة مئوية،  2.8أنشطة تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية في قطاع غزة بـ 
 نقطة مئوية. 4.1نقطة مئوية، وأنشطة الخدمات األخرى بـ  0.6وارتفعت نسبة منشآت التعليم بـ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 والضمان والدفاع العامة والتخزين، اإلدارة المساندة، النقل والخدمات االدارية الخدمات والتسلية، أنشطة والترفيه األنشطة األخرى تضم: الفنون   16

 النفايات وإدارة الصحي الصرف وأنشطة المياه واالتصاالت، اإلنشاءات، امدادات اتالتأمين، المعلوم وأنشطة المالية االلزامي، االنشطة االجتماعي
 الكهرباء المحاجر، إمدادات واستغالل الوطنية، التعدين للوالية الخاضعة غير اإلقليمية غير والهيئات المنظمات العقارية، أنشطة ومعالجتها، األنشطة

 محددة. غير وخدمات سلع انتاج في المعيشية االسر وأنشطة افراداً  تستخدم التي المعيشية األسر الهواء، أنشطة وتكييف والبخار والغاز
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حسب النشاط ( باأللف)عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية في الضفة الغربية : 5شكل 
 2017، 2012 ،االقتصادي الرئيسي

 
 

حسب النشاط االقتصادي ( باأللف)عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية في قطاع غزة : 6شكل 
 2017، 2012 ،الرئيسي

 
 

فئات اتجاهات التغير في تطور عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية حسب  4.2
 2017، 2012 لعاميحسب المنطقة  حجم العمالة

ال  (. ولكنlarge) ( وكبيرةmedium( ومتوسطة )small(، وصغيرة )microتصنف المنشآت إلى منشآت صغيرة جدًا )
يوجد تعريف دولي أو إقليمي موحد ومتفق عليه لتلك التصنيفات. وتشير األدبيات المنشورة إلى وجود توافق على استخدام 

(. فعلى balance sheet(، والموازنة )turnoverثالثة معايير للتمييز فيما بينها، وهي: عدد العاملين، وحجم األعمال )
عاملين؛ وحجم مبيعاتها أو  10ريف الشركة الصغيرة جدا بتلك التي توصف أقل من سبيل المثال حدد االتحاد األوربي تع

من العاملين، وحجم اعمالها  50مليون يورو أو أقل.  ويعرف الشركات الصغيرة بتلك التي توصف أقل من  2ميزانيتها تصل 
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من العاملين وحجم  250ي توصف اقل من ماليين يورو أو أقل. أما الشركات المتوسطة فقد عرفت بتلك الت 10أو ميزانيتها 
ولكن االتحاد األوربي عزز تلك المعاير بشروط أخرى إضافية هي: درجة  17مليون يورو أو اقل من ذلك. 50أعمالها يساوي 

% من األسهم(، 50% من األسهم(؛ والعالقة مع الشركات األخرى )بما ال تتجاوز حصصها 51االستقاللية للشريك الرئيسي )
  18% أو أكثر من أسهم شركة أخرى.51ط الشركة بامتالكها ورواب
 

 19: معايير تصنيف المنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في بعض الدول العربية1جدول 
 

 معيار التصنيف الدولة
 فئات المنشآت

 متوسطة صغيرة الصغيرة جداً 
 عدد العاملين األردن

 المبيعات بالدينار األردني
 عمال 5أقل من 
 ألف دينار 100أقل من 

 عامل 20 - 5
 مليون دينار –ألف  100

 عامل 100 - 21
 ماليين دينار  3 – 1

 عدد العمال مصر
 المبيعات/ جنيه مصري 

  عمال 10 - 1
 أقل من مليون جنيه

 عامل  200- 11
 مليون جنيه مصري  1-50

 عامل 200أكثر من 
 جنيهمليون  200 – 51من 

 عدد العمال السعودية
 المبيعات/ ريال سعودي

 عمال 5 – 1
 مليون ريال 3لغاية 

 عامل 6-49
 مليون ريال 3-40

 عامل 500 -50
 مليون ريال 200 – 41

 عدد العمال قطر
 ريال قطري  -المبيعات

 عمال 1-10
 أقل من مليون ريال

 عامل 50 – 11
 مليون ريال 20 – 1

 عامل 51-250
 مليون ريال 100 – 20

 عدد العمال لبنان 
 ليرة لبنانية -المبيعات

 عمال 1-9
 ألف ليرة 500ال تتجاوز 

 عامل 10-50
 مليون ليرة 5-ألف 500

 عامل 51-100
 مليون ليرة 5-25

 عددالعاملين –التجارة  اإلمارات العربية 
 درهم اماراتي –المبيعات 

 مالع 5أقل من 
 ماليين درهم 3أقل من 

 عامل 50 -5
 مليون درهم 50أقل من 

 عامل 200 – 51
 مليون درهم 250أقل من 

 عاملين -الصناعة
 المبيعات

 عمال 10أقل من 
 مليون درهم 5أقل من 

 عامل  100 – 10
 مليون درهم 50أقل من 

 عامل 250 -101
 مليون درهم 250أقل من 

 عاملين –الخدمات
 مبيعات

 عمال 5أقل من 
 مليون درهم 2أقل من 

 عامل 6-50
 مليون درهم 20أقل من 

 عامل 100 – 51
 مليون درهم 200أقل من 

 
( إلى أن معظم الدول العربية تعتمد أيضا معياري عدد العاملين والمبيعات 2019وتشير دراسة )عبد المنعم، هبة، وآخرون 

( أعاله معايير تصنيف المنشآت 1-2السنوية لتصنيف المنشآت إلى صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة. ويبين الجدول رقم )
عربية، الذي يؤكد على أن تطبيقاتها لهذين المعيارين تفاوتت بشكل كبير الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة في الدول ال

عاملين كما في األردن  5لتعكس صروفها المحلية وبنية اقتصاداتها. فحجم المنشآت الصغيرة جدا تفاوت ما بين أقل من 
بنان كلمختلفا فيما بين الفريقين،  عاملين فأقل في مصر وقطر، وحددت بقية الدول عدداً  10والسعودية واإلمارات العربية إلى 

عاملين(. ويتكرر التفاوت في تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضا بشكل أكبر كما هو وارد في الجدول. كما  1-9)
نة أن التفاوت في معيار المبيعات كان أكثر تفاوتا أيضا. باإلضافة إلى ذلك، اختارت دولة اإلمارات العربية المتحدة قيما متباي

للمعيارين فيما بين القطاعات المختلفة. أما قيم المعايير لدولة فلسطين فقد انسجمت إلى حد كبير مع األردن في تعريف 

                                                           
17 IfM-BONN, Institute For Mittestandschung, SME-definition of European Commission.http://en.ifn-bonn.org; 
http://www.arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/958.study-innovation-small-business-
arab-region-english_0.pdf p.12 
18 Business Europe, Position paper, 7 November 2017. www. 

-9، ص.2019عبد المنعم، هبة وآخرون، النهوض بالمشروعات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، صندوق النقد العربي،  19
10  

http://www.arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/958.study-innovation-small-business-arab-region-english_0.pdf
http://www.arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/958.study-innovation-small-business-arab-region-english_0.pdf
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عمال(، ولكن معبئي االستبيان لم يوفقوا في تعريف المنشآت الصغيرة بأنها تلك التي  4-1المنشآت الصغيرة جدا فقط )
 عامال.   19-10ك التي توصف عاملين، وتعريف المتوسطة بتل 9-5توصف 

 
بناًء على ذلك رأينا اعتماد التصنيف األكثر داللة وواقعية بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني والقائم على أساس عدد العاملين كما 

من العاملين؛ والمتوسطة وهي  19-5عاملين؛ والصغيرة التي توصف  4-1يلي: المنشآت الصغيرة جدا وهي التي توصف 
فأكثر من العاملين. وقد رأينا تقسيم المنشآت الصغيرة  100من العاملين؛ والكبيرة وهي التي توصف  99-20 التي توصف

. وطبقنا ذات األمر بالنسبة للمنشآت المتوسطة، 19-10، والثانية التي توصف 9-5إلى شريحتين، األولى التي توصف 
من العاملين، مما يسمح بتقديم تحليل أكثر تفصياًل  99-50، وشريحتها الثانية وتوصف 49-20وشريحتها األولى وتوصف 

 عن بنية االقتصاد الفلسطيني.
   

 201720، 2012 لعاميعلى المستوى الوطني  فئات حجم العمالةالتغير في توزيع المنشآت حسب  .241.
-1تشير نتائج التعداد إلى أن عدد المنشآت الصغيرة جدا، التي توصف  (:Micro Enterprisesالمنشآت الصغيرة جدا )

بنسبة منشأة، و  12,853، أي بزيادة بلغت 2017منشأة عام  130,087إلى  2012عام  117,234عمال، ارتفع من  4
نخفاض %، أي با88.6% إلى 89.0%. ولكن نسبتها من إجمالي المنشآت في فلسطين تراجعت قليال من 11بلغت  زيادة
% من المنشآت الجديدة الناشئة خالل الفترة 84.9نقطة مئوية. أما مساهمتها في توليد المنشآت الجديدة فقد بلغت  0.4بلغ 

بين التعدادين. وال تشكل نسبة تركز المنشآت في هذه الفئة أية مفاجئة، بل أنها كانت أقل مما هي في مصر حيث بلغت 
 %.98غرب %، وتونس والم89%، وفي األردن 91
 

عمال من  9-5ارتفع عدد المنشآت التي توصف  (:Small Enterprises -1المنشآت الصغيرة ضمن الشريحة األولى )
% خالل نفس 8.7منشأة جديد ونمو بلغ  870، أي بانضمام 2017منشأة عام  10,847إلى  2012منشأة عام  9,977

نقطة مئوية،  0.2%، أي بواقع 7.4% إلى 7.6الفترة. وانخفضت جراء ذلك نسبة منشآته إلى اإلجمالي بشكل طفيف من 
 % من المنشآت الجديدة الناشئة خالل الفترة بين التعدادين.5.8مة هذه الفئة وبلغت نسبة مساه

 
 19-10وارتفع عدد المنشآت التي توصف  (:Small Enterprises - 2المنشآت الصغيرة ضمن الشريحة الثانية )  

بلغت  زيادة بنسبةمنشأة جديدة، و  856، بزيادة 2017منشأة عام  3,839إلى  2012منشأة عام  2,983عامال من 
نقطة  0.3%، وتعزيز تلك النسبة بـ 2.6%% إلى 2.3% خالل نفس الفترة، وارتفعت نسبة منشآته إلى اإلجمالي من 28.7

% من إجمالي عدد المنشآت الجديدة الناشئة 5.6مئوية. أما حصة هذه الفئة في الزيادة المتحققة في عدد المنشآت فقد بلغت 
 لفترة.التي انضمت إليها خالل نفس ا

 
ارتفع عدد المنشآت في هذه الفئة التي تشغل  (:Medium Enterprises-1المنشآت المتوسطة ضمن الشريحة األولى )

 459%، وبواقع 39.2بلغت  بنسبة زيادة، أي 2017-2012منشأة خالل الفترة  1,631إلى  1,172عامل من  20-49

                                                           
20 In a 2017 study by the Euro-Mediterranean Network for Economic Studies, micro-enterprises with fewer than four or 10 

employees, depending on the definition adopted in each country, constitute approximately 91% of all privately-owned firms in 

Egypt, 89% in Jordan, 98% in Tunisia and Morocco. https://www.washingtonpost.com/business/on-small-
business/the-arab-world-must-think-big-about-its-smallest-businesses/2019/05/13/19a5b256-753c-11e9-a7bf-
c8a43b84ee31_story.html 

https://www.washingtonpost.com/business/on-small-business/the-arab-world-must-think-big-about-its-smallest-businesses/2019/05/13/19a5b256-753c-11e9-a7bf-c8a43b84ee31_story.html
https://www.washingtonpost.com/business/on-small-business/the-arab-world-must-think-big-about-its-smallest-businesses/2019/05/13/19a5b256-753c-11e9-a7bf-c8a43b84ee31_story.html
https://www.washingtonpost.com/business/on-small-business/the-arab-world-must-think-big-about-its-smallest-businesses/2019/05/13/19a5b256-753c-11e9-a7bf-c8a43b84ee31_story.html
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نقطة مئوية. أما  0.1%، أي بواقع 1.1% إلى 1المنشآت من منشأة جديدة، وتعزز نسبة منشآت تلك الفئة في إجمالي 
% من إجمالي عدد المنشآت الجديدة 3حصة هذه الفئة في المنشآت الجديدة التي انضمت إليها خالل نفس الفترة فقد بلغت 

 التي دخلت السوق خالل الفترة بين التعدادين.
 

ارتفع عدد المنشآت في الفئة التي تشغل  (:Medium Enterprises-2) المنشآت المتوسطة ضمن الشريحة الثانية
%، وتعززت 30.8بلغت  بنسبة زيادةمنشأة خالل الفترة بين التعدادين المذكورين، أي  297إلى  227من  عامل 99 -50

نقطة مئوية. كما تبين أن حصة هذه الفئة في الزيادة في  0.02%، أي بواقع 0.22% إلى 0.20نسبة منشآت الفئة من 
 % خالل الفترة بين التعدادين. 0.5المنشآت في جميع الفئات بلغت 

 
منشأة عام  137فاعًا في عددها من عامل فأكثر ارت 100شهدت المنشآت في هذه الفئة التي توصف  المنشآت الكبيرة:

% إلى 0.10%، وارتفعت نسبتها في إجمالي المنشآت من 20.4 بنسبة زيادة، أي 2017منشأة عام  165إلى  2012
 0.2نقطة مئوية. كما تبين أن مساهمة هذه الفئة في الزيادة في عدد المنشآت بلغت  0.01% لنفس الفترة، أي بواقع 0.11

 في الملحق( 5)جدول  منشآت الجديدة الناشئة خالل الفترة بين التعدادين.% من إجمالي عدد ال
 

 ،فئات حجم العمالة: عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب 7شكل 
2012 ،2017 

 
 

 2017، 2012 لعاميفي الضفة الغربية  فئات حجم العمالةالتغير في توزيع المنشآت حسب  2.4.2
     تشير نتائج التعداد إلى أن عدد المنشآت الصغيرة جدًا التي توصف (:Micro Enterprisesالمنشآت الصغيرة جدا )

منشأة،  8,746 زيادة مقدارهابـ 2017 -2012خالل الفترة منشأة  88,446منشأة إلى  79,700من عمال، ارتفع  1-4
نقطة مئوية.  0.7 %، أي بواقع88.4إلى  %89.1من  تانخفض هذه النسبة% من إجمالي عدد المنشآت. ولكن 11بنسبة 

 .نفس الفترة% من المنشآت الجديدة الناشئة خالل 82.9كما تبين أن هذه الفئة من المنشآت ساهمت في توليد 
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عمال من  9-5منشآت التي توصف العدد  ارتفع (:Small Enterprises -1المنشآت الصغيرة ضمن الشريحة األولى )
 المنشآت في هذه الفئة%. وارتفعت نسبة 12.1، أي بنسبة 2017-2012منشأة خالل الفترة  7,357منشأة إلى  6,561

كما تبين   نقطة مئوية خالل الفترة المذكورة. 0.1% من إجمالي عدد المنشآت، بارتفاع بـ 7.4% إلى 7.3بشكل طفيف من 
 % من عدد المنشآت الجديدة الناشئة خالل الفترة بين التعدادين.7.6أن حصة هذه الفئة من الزيادة في عدد المنشآت بلغت 

 
عامال  19-10توصف  المنشآت التيارتفع عدد  (:Small Enterprises - 2المنشآت الصغيرة ضمن الشريحة الثانية )  

% إلى 2.3من  المنشآت في هذه الفئةنشأة خالل نفس الفترة. وارتفعت نسبة م 2,729إلى  2,097% من 30.1بنسبة 
% 6كما تبين أن حصة هذه الفئة من الزيادة بلغت  نقطة مئوية.  0.4% من إجمالي عدد المنشآت، أي بزيادة بلغت 2.7

 من إجمالي عدد المنشآت الجديدة الناشئة خالل الفترة بين التعدادين.
 

ارتفع عدد المنشآت التي تشغل  (:Medium Enterprises-1ضمن الشريحة الوسطى األولى )المنشآت المتوسطة 
من  المنشآت في هذه الفئةالفترة، وارتفعت نسبة  نفس منشأة خالل 1,166إلى  844% من 38.2عامل بنسبة  20-49
حصة هذه الفئة من الزيادة بلغت نقطة مئوية. كما تبين أن  0.3% من العدد اإلجمالي للمنشآت، أي بواقع 1.2% إلى 0.9
 % من إجمالي عدد المنشآت الجديدة الناشئة خالل الفترة بين التعدادين.0.4

 
 99 -50ارتفع عدد المنشآت التي تشغل  (:Medium Enterprises-2) المنشآت المتوسطة ضمن الشريحة الثانية

من  المنشآت في هذه الفئة%. وارتفعت بذلك نسبة 22.6منشأة خالل نفس الفترة، أي بنسبة  217إلى  177من  عامل
% من 0.4نقطة مئوية. كما تبين أن مساهمة هذه الفئة في الزيادة بلغت  0.02%، أي بارتفاع بواقع 0.22% إلى 0.2

 دين. إجمالي عدد المنشآت الجديدة الناشئة خالل الفترة بين التعدا
 

منشأة عام  126إلى  2012منشأة عام  100عامل فأكثر من  100ارتفع عدد المنشآت التي توصف  المنشآت الكبيرة:
الفترة، أي بواقع  خالل نفس% 0.13% إلى 0.11%، وارتفعت نسبتها في إجمالي المنشآت من 26 بنسبة زيادة، أي 2017
% من إجمالي عدد المنشآت 0.25نقطة مئوية. كما تبين أن مساهمة هذه الفئة في الزيادة في عدد المنشآت بلغت  0.02

 في الملحق( 6)جدول   الجديدة التي أقيمت خالل الفترة بين التعدادين.
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فئات حجم ي والشركات الحكومية في الضفة الغربية حسب : عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهل8شكل 
 2017، 2012 ،العمالة

 
 

 2017، 2012 لعاميفي قطاع غزة  فئات حجم العمالةالتغير في توزيع المنشآت حسب  3.4.2
             عمال خالل الفترة 4-1ارتفع عدد المنشآت التي توصف  (:Micro Enterprises) المنشآت الصغيرة جدا

منشأة جديدة. كما  4,107%، وزيادة 10.9 بنسبة زيادةمنشأة، أي  41,641منشأة إلى  37,534من  2017 -2012
نقطة مئوية. وبلغت  0.1%، أي بواقع 88.9% إلى 88.8شهدت نسبة عدد منشآت هذه الفئة إلى اإلجمالي ارتفاعا من 

 % من إجمالي المنشآت الجديدة التي ولدت خالل الفترة المذكورة.89.8نسبة المنشآت الجديدة التي انضمت إلى هذه الفئة 
 

عمال من  9-5(: ارتفع عدد المنشآت التي توصف Small Enterprises -1آت الصغيرة ضمن الشريحة األولى )المنش
% خالل 2.2 بنسبة زيادة مقدارها ةمنشأة جديد 74، أي بانضمام 2017منشأة عام  3,490إلى  2012منشأة عام  3,416

نقطة  0.6%، أي بواقع 7.5% إلى 8.1بشكل طفيف من إلى اإلجمالي  المنشآت في هذه الفئةنفس الفترة. وانخفضت نسبة 
 %من المنشآت الجديدة الناشئة خالل الفترة بين التعدادين.1.6مئوية، وبلغت نسبة مساهمة هذه الفئة 

 
عامال  19-10ارتفع عدد المنشآت التي توصف  (:Small Enterprises - 2المنشآت الصغيرة ضمن الشريحة الثانية )  

% خالل 25.3بلغت  بنسبة زيادةمنشأة جديدة، و  224، بزيادة 2017عام  منشآت 1,110إلى  2012ام منشأة ع 886من 
%، وتعزيز تلك النسبة بـ 2.4%% إلى 2.1إلى اإلجمالي من  المنشآت ضمن هذه الفئةنفس الفترة، وارتفعت بذلك نسبة 

% من إجمالي عدد المنشآت 4.9نشآت فقد بلغت نقطة مئوية. اما حصة هذه الفئة في الزيادة المتحققة في عدد الم 0.3
 الجديدة الناشئة التي انضمت لهذه الفئة خالل نفس الفترة.

                                                                                                                                       
 49-20ارتفع عدد المنشآت التي تشغل  (:Medium Enterprises-1الشريحة األولى )المنشآت المتوسطة ضمن  

منشأة جديدة،  137%، وبواقع 41.8بلغت  بنسبة زيادة، أي 2017-2012منشأة خالل الفترة  465إلى  328عامل من 
اما   نقطة مئوية. 0.2%، أي بواقع 1.0% إلى 0.8إلى إجمالي المنشآت من  المنشآت ضمن هذه الفئةوارتفعت نسبة 
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% من إجمالي عدد المنشآت الجديدة 3حصة هذه الفئة في المنشآت الجديدة التي انضمت إليها خالل نفس الفترة فقد بلغت 
 التي دخلت السوق خالل الفترة بين التعدادين.

 
 99 -50شغل ارتفع عدد المنشآت التي ت (:Medium Enterprises-2) المنشآت المتوسطة ضمن الشريحة الثانية

%، وتعززت نسبة منشآت الفئة 60بلغت  بنسبة زيادةمنشأة خالل الفترة بين التعدادين المذكورين، أي  80إلى  50من  عامل
نقطة مئوية. كما تبين أن حصة هذه الفئة في الزيادة في المنشآت في جميع الفئات  0.1%، أي بواقع 0.2% إلى 0.1من 
 % خالل الفترة بين التعدادين. 0.7بلغت 

 
 39إلى  2012منشأة عام  37عامل فأكثر ارتفاعًا في عددها من  100شهدت المنشآت التي توصف  المنشآت الكبيرة:

% لنفس الفترة، 0.08% إلى 0.09خفضت نسبتها في إجمالي المنشآت من %، وان5.4 بنسبة زيادة، أي 2017منشأة عام 
% من إجمالي 0.04نقطة مئوية. كما تبين أن مساهمة هذه الفئة في الزيادة في عدد المنشآت كانت أقل من  0.01أي بواقع 

 في الملحق( 7)جدول عدد المنشآت الجديدة الناشئة خالل الفترة بين التعدادين. 
 

 ،فئات حجم العمالةالمنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في قطاع غزة حسب  : عدد9شكل 
2012 ،2017 

 
 

 خالصة الفصل 5.2
 يبين تحليل التطور في عدد المنشآت العاملة عددا من النتائج، أبرزها:

: استمرار حالة الركود االقتصادي، تشير الى 2017-2012جميع المؤشرات حول التغير في عدد المنشآت خالل الفترة  -
 وتفاقم الفجوة في النمو بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

 تباين متزايد في جاذبية المحافظات للمنشآت على المستوى الوطني. هناك -
والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية الذي  السيطرة المفرطة ألنشطة تجارة الجملة -

 يعكس هشاشة القطاعات اإلنتاجية، واالعتماد الشديد على االستيراد.
، وهي صاهرة عمال 5أقل من  لديها( التي micro enterprisesتركز كبير للمنشآت في فئة المنشآت الصغيرة جدا ) -

 نامية.عامة في معظم الدول ال
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عدم توازن بين األنشطة القابلة لالتجار )الصناعة التحويلية، وخدمات اإلقامة والطعام، والمحاجر والمقالع، والمعلومات  -
واالتصاالت( وبين األنشطة غير القابلة لالتجار )اإلنشاءات، الخدمات المالية والتأمين، األنشطة العقارية، وإمدادات 

 الخ( الكهرباء والماء والطاقة....
 نمو ضعيف إلى تراجع في عدد منشآت الصناعة التحويلية في معظم المحافظات.  -
 التعاونيات والمنظمات األهلية. -تراجع في نمو عدد منشآت أنشطة االقتصاد االجتماعي -
 نمو قوي في عدد منشآت أنشطة الفنون والتسلية والترفيه. -
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 الفصل الثالث

 الكيان القانوني والملكية على المستوى الوطني والمنطقةالتغير في توزيع المنشآت حسب 

يجري تسجيل المنشآت في فلسطين من قبل الجهات الرسمية المخولة بموجب القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي 
تشريعي الفلسطيني والمصادق عليها من رئيس دولة فلسطين والقرارات بقانون التي يصدرها الرئيس في حال تعطل المجلس ال

(، والمراسيم التي يصدرها رئيس دولة فلسطين وفقًا للصالحيات المناطة به حسب القانون 43)القانون األساسي، المادة 
في حدود صالحياته المنصوص  . يضاف إلى ذلك األنظمة واللوائح التي يصدرها مجلس الوزراء2002األساسي المعدل للعام 

 (. 69،68لقانون األساسي، المادة عليها في القانون األساسي المعدل )ا
 

وتكتسب المؤسسات الحكومية )أو الشركات الحكومية( كيانها القانوني إما بموجب قانون أو نظام خاص يصدر بشأنها من 
% 50الرئيس أو مجلس الوزراء. أو تسجل الشركة بموجب قانون الشركات النافذ برأسمال تسدد الحكومة أغلبيته ) أكثر من 

فتمنح صفتها ككيان قانوني من خالل  والتعاونيات أما المنشآت الخاصة والمنشآت األهلية غير الحكومية م(. من األسه
 التسجيل لدى الجهات الحكومية المناط بها تطبيق القوانين ذات العالقة وهي:

لعام  12تقوم بتسجيل كافة أنواع الشركات واألعمال التجارية الخاصة وفق قانون الشركات رقم  وزارة االقتصاد الوطني:
وتعديالته  1929( عام 18وتعديالته النافذ في الضفة الغربية، والقانون الصادر عن حكومة االنتداب البريطاني رقم ) 1964

  21النافذ في قطاع غزة.
م بشأن الجمعيات التعاونية، ومؤسسات التدريب  2017( لسنة 20بناًء على قانون رقم ) تقوم بتسجيل التعاونيات وزارة العمل:

اما تسجيل النقابات الذي كان يتم بموجب قانون العمل  2000.22( لسنة 7المهني بموجب قانون العمل الفلسطيني رقم )
قانون لسطيني المذكور، وعدم صدور الف السابق، فهي تفتقر لوجود قانون ينظم تسجيلها بسبب عدم ذكرها في قانون العمل

 خاص بشأن تسجيلها.
  تقوم بتسجل المدارس.: التربية والتعليم وزارة

( 6بموجب قانون التعليم العالي رقم ) بتسجيل الجامعات ومعاهد البحوث العلمية تقوم :والبحث العلمي العاليوزارة التعليم 
   23م بشأن التعليم العالي.2018لعام 

( 1تقوم بتسجيل الهيئات أو الجمعيات الخيرية غير الحكومية بموجب قانون الجمعيات الخيرية واألهلية رقم ) الداخلية:وزارة 
  2000.24لسنة 

 25مسؤولة عن تسجيل المزارع والمنشآت الزراعية األخرى.: وزارة الزراعة

                                                           

وتعديالته النافذ في قطاع غزة.   1929( لعام 18النافذ في الضفة الغربية، وقانون الشركات رقم ) 1964( لسنه 12قانون الشركات رقم ) 21 
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15866 

 م 2000( لسنة7قانون العمل الفلسطيني رقم ) 22 
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17010م بشأن التعليم العالي  2018( لسنة 6قرار بقانون رقم )  23

 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13431م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية 2000( لسنة 1قانون رقم ) 24 
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14461 م2003( لسنة 2)قانون الزراعة رقم     25

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=15866
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=17010
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13431
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14461
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 26والمراكز الصحية. مسؤولة عن ترخيص األطباء وأطباء األسنان والصيادلة وزارة الصحة:
 تقوم بترخيص الحرف والصناعات ضمن حدود واليتها الجغرافية. البلديات:

مسؤولة عن تنفيذ كافة القوانين ذات العالقة بالضرائب والمكوس وتسجيل جميع المكلفين من األشخاص  وزارة المالية:
 الطبيعيين واالعتباريين لغرض فتح ملفات ضريبية لهم. 

 
للعديد من المهن  يينمع التسجيل والترخيص غير الحكومي ، تتقاطع عملية التسجيل والترخيص الرسميةإضافة إلى ذلك

والحرف أيضا. فعلى سبيل المثال ال الحصر تلزم القوانين بعض أصحاب المهن التسجيل في نقاباتهم المهنية كما هو الحال 
في نقابة المهندسين، واألطباء وأطباء األسنان والصيادلة بموجب القوانين الخاصة بتلك المهن. كما تلزم مزاولي العمل التجاري 

 تسجيل في الغرف التجارية. والصناعي ال
 

اكتمال توحيد القوانين في شطري الوطن، أي الضفة الغربية وقطاع غزة )قانون الشركات على سبيل المثال(،  ونظرًا لعدم
جيل وعدم إصدار بعض القوانين )قانون النقابات( وعدم استكمال األنظمة الخاصة ببعض القوانين ذات العالقة )نظام تس

تشكل عوائق وتولد غموض في تسجيل وتنظيم أنواع عديدة من  ،رد في قانون التعليم العالي(لعلمي وفق ما و معاهد البحث ا
(. أي informalالمنشآت. وتعتبر كل منشأة غير مسجلة بصورة قانونية لدى الجهة الرسمية المسؤولة، منشأة غير رسمية )

ملك والتقاضي بشكل مستقل على الرغم من أنها تمارس نشاطها ال تتمتع بشخصية اعتبارية قانونية لها حق التعاقد والت
ال يعرضها للمالحقة القانونية، وهي تمارس  منشأة. كما أن افتقارها للكيان القانوني االقتصادي واالجتماعي عمليًا كمؤسسة أو

ق منتجات فاسدة أو ضارة، أو أنشطتها باسم األفراد القائمين عليها. وفي حال اقترافها عمل غير قانوني، كصناعة أو تسوي
 التهرب من دفع الضرائب، يجري تجريم األفراد القائمين على المنشأة بصفتهم الشخصية. 

 
بمالحقة تلك المنشآت لكون أغلبيتها الساحقة منشآت صغيرة جدا،  (بما فيها فلسطين) ال تقوم الحكوماتمعظم البلدان في 

وال يستطيع معظمها تحمل تكاليف التسجيل. كما أن أغلبيتها الساحقة تقوم بأعمال مفيدة للمجتمع، وتفتح الكثير من فرص 
إضافة إلى ذلك، نسبة غير قليلة من تلك المنشآت تكون في  العمل، وتساهم في تحرير الكثير من األسر من دائرة الفقر. 

بداية نشاطها، ويعتبر أصحابها مرحلة عدم التسجيل فترة تجريبية مؤقتة لتثبيت وجودهم في السوق، واللجوء للتسجيل ككيان 
لتنظيم، لممارسة قانوني بعد تحسن فرص استدامتها. بالمقابل، هناك من يستغل تغاضي السلطات الرسمية عن صاهرة عدم ا

أعمال غير قانونية وارتكاب جرائم خطيرة، كغسل األموال والغش والتهريب التي تلحق ضرراً باالقتصاد والمجتمع وبالمستهلكين 
 من األفراد والمؤسسات أيضا. 

 
لمنظمة، من حيث نظرًا لتلك األسباب، تهتم الحكومات وأجهزة اإلحصاء والباحثين االقتصاديين بالتعرف على المنشآت غير ا

عددها، وعدد العاملين فيها، ومجاالت أنشطتها، وانتشارها الجغرافي بغرض تسهيل استهدافها ببرامج وسياسات لمساعدتها 
وكنا نرغب تناول هذه  في النمو والتوسع من جهة، ومحاربة مستغلي عدم التسجيل لإلثراء غير المشروع من جهة أخرى. 

، والتعرف على مجاالت تركزها جغرافيا وقطاعيا لتزويد خصائص القطاع في دولة فلسطينية و المشكلة وإصهار حجم وبن
 المعنيين بالمعلومات التي تساعدهم في معالجتها، ولكن مع األسف لم يكن باإلمكان تحقيق ذلك من البيانات المتاحة. 

 
                                                           

26
 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14778  1940( لسنة 40قانون الصحة العامة رقم )     

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14778
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على المستوى  القانوني كيانالحسب  توزيع المنشآت العاملة في القطاع الخاص، واألهلي، والشركات الحكومية 1.3
 27الوطني ومستوى المنطقة

 على المستوى الوطني  القانوني كيانالتوزيع المنشآت العاملة حسب  1.1.3
% من المنشآت العاملة في فلسطين تعمل كمنشآت 88.2منشأة، أي  125,501أن  2017نتائج تعداد المنشآت لعام  اشارت

% 2.4منشأة أي   3,443وأن  الفصل األول(طبيعي واحد، ويديرها بنفسه )انظر التعريفات  فردفردية، أي مملوكة بالكامل ل
% من اإلجمالي، تعمل كشركات عادية عامة، 2.6منشأة، أي  3,677اإلجمالي، تعمل كشركات واقع/ محاصة. و من
% من العدد الكلي، تعمل 3.6أي  منشأة 5,138ركات عادية محدودة؛ و% من اإلجمالي، تعمل كش0.2 منشأة، أي 240و

منشأة، أي  226% من العدد الكلي، تعمل كشركات مساهمة عامة؛ و0.5منشأة، أي  677كشركات مساهمة خصوصية؛ و
تعمل كهيئات أو جمعيات  % من اإلجمالي2.4 منشأة، أي 3,339% من مجموع المنشآت تعمل كجمعيات تعاونية؛ و0.2

ت جموع تعمل كفروع لشركات أجنبية. ويمكن تلخيص التغيرات في أعداد المنشآمن الم %0.1 منشأة، أي 97خيرية، و
 في النقاط التالية: 2017 -2012وفي تغير حصتها من إجمالي المنشآت العاملة خالل الفترة  العاملة حسب الكيان القانوني

 في الملحق( 8)للتفاصيل جدول 
  2017 -2012% خالل الفترة 15.9منشأة، أي بنسبة  17,221بـ ارتفاع عدد المنشآت الفردية العاملة في فلسطين ،

 نقطة مئوية لنفس الفترة. 2.7 بـوارتفاع نسبتها في إجمالي المنشآت 
  نقطة مئوية. 4.0%، وانخفاض حصتها بواقع 57.9منشأة، أي بنسبة  4,728انخفاض عدد شركات المحاصة بـ 
  نقطة مئوية. 0.5%، وزيادة نسبتها بـ 39.3شركة، أي بنسبة  1,037ارتفاع عدد منشآت الشركات العادية العامة بـ 
  وانخفاض نسبتها في مجموع المنشآت 58.2شركة، أي بنسبة  334انخفاض عدد الشركات العادية المحدودة بـ ،%

 نقطة مئوية. 0.28بواقع 
 وارتفاع حصتها في  %،78.6شركة، أي بنسبة  2,261ع عدد المنشآت المسجلة كشركات مساهمة خصوصية بـ اارتف

 نقطة مئوية. 1.34جميع المنشآت بواقع 
  وارتفاع نسبتها إلى مجموع 23.8بلغت  بنسبة زيادةشركة، أي  130ارتفاع عدد الشركات المساهمة العامة بواقع ،%

 نقطة مئوية. 0.04المنشآت بواقع 
  حصتها في إجمالي المنشآت بواقع  %، وانخفاض22.9تعاونية، أي بنسبة  67انخفاض عدد الجمعيات التعاونية بـ

 نقطة مئوية. 0.07
 وانخفضت نسبتها إلى إجمالي المنشآت 2.5منشأة، أي بنسبة  81ع عدد الهيئات أو الجمعيات الخيرية بواقع اارتف ،%

 نقطة مئوية. 0.23بواقع 
  إجمالي المنشآت بـ  %، وتعززت حصتها في83.0فرع، أي بنسبة  44وأخيرا ارتفع عدد فروع الشركات األجنبية بـ

 نقطة مئوية.  0.03
 
 
 
 

                                                           
 .1967 عام الغربية للضفة احتالله بعيد عنوة إليه اإلسرائيلي االحتالل ضمه والذي القدس محافظة من الجزء ذلك تشمل ال البيانات  27
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        ،: عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب الكيان القانوني10شكل 
2012 ،2017 

 
 

 في الضفة الغربية  القانوني كيانالتوزيع المنشآت العاملة حسب  2.1.3
منشأة غير مبين كيانها القانوني، وتوزعت  56منها  2017منشأة عام  95,575الضفة الغربية  بلغ عدد المنشآت العاملة في

شركات  %2.8% شركات واقع/محاصة؛ و2.6% منشآت فردية؛ وأن 87.6تلك المنشآت حسب نوع الكيان القانوني بواقع 
ركات مساهمة عامة؛ % ش0.6% شركات مساهمة خصوصية؛ و4.0% شركات عادية محدودة؛ و0.1عادية عامة؛ و

% فروع لشركات أجنبية. اما التغيرات التي طرأت 0.1% هيئات أو جمعيات خيرية؛ و2.2% جمعيات تعاونية؛ و0.2و
 ، فيمكن تلخيصها بما يلي:2017و 2012عليها في الفترة ما بين التعدادين 

 منشأة، أي بنسبة  11,730نية بواقع ارتفاع عدد المنشآت العاملة كمنشآت فردية إلى إجمالي عدد المنشآت الفلسطي
 نقطة مئوية لنفس الفترة. 2.4، وارتفاع نسبتها في إجمالي المنشآت بـ 2017 -2012% خالل الفترة 16.3

  وانخفاض حصتها من إجمالي عدد منشآت 55.5منشأة، أي بنسبة  3,033انخفاض الفت لعدد شركات المحاصة بـ ،%
 مئوية.نقطة  3.9الضفة الغربية بواقع 

  نقطة مئوية. 0.41%، وزيادة نسبتها بـ 33.1شركة، أي بنسبة  654ارتفاع عدد منشآت الشركات العادية العامة بـ 
  وانخفاض نسبتها في مجموع المنشآت 62.2منشآت، أي بنسبة  197انخفاض عدد الشركات العادية المحدودة بـ ،%

 نقطة مئوية. 0.25بواقع 
 وارتفاع حصتها في 85.9شركة، أي بنسبة  1,753ة كشركات مساهمة خصوصية بـ ارتفاع عدد المنشآت المسجل ،%

 نقطة مئوية. 1.56جميع المنشآت بواقع 
  وارتفاع نسبتها إلى مجموع 30.1بلغت  بنسبة زيادةشركة، أي  122ارتفاع عدد الشركات المساهمة العامة بواقع ،%

 نقطة مئوية. 0.07المنشآت بواقع 
 وانخفاض حصتها في إجمالي المنشآت بواقع 29.3تعاونية، أي بنسبة  78عيات التعاونية بـ انخفاض عدد الجم ،%

 نقطة مئوية. 0.11
  وانخفضت نسبتها إلى إجمالي المنشآت 4.2منشأة، أي بنسبة  84ارتفاع عدد الهيئات أو الجمعيات الخيرية بواقع ،%

 نقطة مئوية. 0.19بواقع 
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 0.02%، وتعززت حصتها في إجمالي المنشآت بـ 44فرع، أي بنسبة  22ت األجنبية بـ وأخيرا ارتفع عدد فروع الشركا 
 نقطة مئوية. 

 
      : عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية في الضفة الغربية حسب الكيان القانوني11شكل 

2012 ،2017 

 
 

 غزة قطاعفي  القانوني كيانالتوزيع المنشآت العاملة حسب  3.1.3
منشآت غير مبين كيانها القانوني، وتوزعت  6منها  2017منشأة عام  46,825بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع غزة 

شركات  2.2% تعمل كشركات محاصة؛ و2.2فردية؛ وأن  أةنش% م89.4تلك المنشآت حسب نوع الكيان القانوني بواقع 
% تعمل كشركات 0.3% تعمل كشركات مساهمة خصوصية؛ و2.9عادية محدودة، و% تعمل كشركات 0.3عادية عامة، و

% تعمل كفروع لشركات 0.1% تعمل كهيئات أو جمعيات خيرية، و2.7% تعمل كجمعيات تعاونية، و0.1مساهمة عامة، و
 يلي: ، فيمكن تلخيصها بما2017و 2012أجنبية. اما التغيرات التي شهدتها خالل الفترة ما بين التعدادين 

  اي  2017منشأة عام  41,863إلى  2012منشأة عام  36,362ارتفاع عدد المنشآت العاملة كمنشآت فردية من
% من إجمالي عدد 89.4% إلى 86.1من ، وارتفاع حصتها من إجمالي عدد منشآت قطاع غزة %15.1بنسبة 

 نقطة مئوية لنفس الفترة. 3.3المنشآت العاملة، أي بارتفاع بلغ بـ 
  وانخفاض حصتها من إجمالي 62.7منشأة، أي بنسبة  1,695انخفاض الفت في عدد شركات المحاصة بـ ،%

 نقطة مئوية. 4.2%، أي بانخفاض 2.2% إلى 6.4عدد منشآت قطاع غزة من 
  من 2.2% إلى 1.6%، وزيادة نسبتها من 58شركة، أي بنسبة  383ارتفاع عدد الشركات العادية العامة بـ %

 نقطة مئوية. 0.7نشآت قطاع غزة، أي بارتفاع بلغ إجمالي م
  وانخفاض نسبتها في مجموع المنشآت 53.3منشأة، أي بنسبة  137انخفاض عدد الشركات العادية المحدودة بـ ،%

 نقطة مئوية. 0.4بواقع 
  في %، وارتفاع حصتها 60.7شركة، أي بنسبة  508ارتفع عدد المنشآت المسجلة كشركات مساهمة خصوصية بـ

 نقطة مئوية. 0.9جميع المنشآت بواقع 
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  وارتفاع نسبتها إلى مجموع 5.6بلغت  بنسبة زيادةشركات، أي  8ارتفاع عدد الشركات المساهمة العامة بواقع ،%
 نقطة مئوية. 0.02المنشآت بواقع 

  منشآت بواقع %، وارتفاع حصتها في إجمالي ال40.7تعاونية، أي بنسبة  11ارتفع عدد الجمعيات التعاونية بـ
 نقطة مئوية. 0.02

 وانخفضت نسبتها إلى إجمالي 0.24منشآت، أي بنسبة  3ض عدد الهيئات أو الجمعيات الخيرية بواقع اانخف ،%
 نقطة مئوية. 0.3المنشآت بواقع 

  مما عزز من نسبتها في إجمالي 733فرع، أي بزيادة بلغت  22وأخيرا ارتفع عدد فروع الشركات األجنبية بـ ،%
 نقطة مئوية.  0.1منشآت بـ ال
 

         عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية في قطاع غزة حسب الكيان القانوني :12شكل 
2012 ،2017 

 
 

 2017 ،2012 لعامي التغيرات في تطور عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب الملكية 2.3
)الخاص، والعام، واألهلي( للفترة  إلى تحليل التغيرات في حجم ودور القطاعات حسب الملكية القطاعية البنديهدف هذا 

المختلفة: الوطني، نطاقات من حيث عدد ونسب المنشآت داخل فروع القطاعات الرئيسية وفيما بينها على ال 2012-2017
 2017يظهر تعداد حيث في الملحق(  9)للتفاصيل جدول  غربية، قطاع غزة(، وعلى مستوى المحافظات.الضفة الوالمنطقة )

% بالمقارنة مع 6.46منشأة، بارتفاع بلغ  60153,8في فلسطين بلغ  28المبينة ملكيتها أن العدد اإلجمالي للمنشآت العاملة
واألهلي خالل الفترة ( والتغير فيها حسب ملكيتها للقطاع الخاص والعام 12 . وكان توزيعها )شكل2012نتائج تعداد العام 

 ، كما يلي:2017 -2012
 

                                                           
اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  2017البيانات في عام  28

 .2012بينما تشملها في عام  .1967
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% من .591، بواقع 2017منشأة عام  140,745بلغ عدد المنشآت العاملة المملوكة للقطاع الخاص  :29القطاع الخاص
% منها مملوكًا 0.2% منها مملوكًا للقطاع الخاص الوطني، و99.8إجمالي عدد المنشآت في فلسطين. وتوزعت بواقع 

، تبين أن عدد منشآت القطاع الخاص سجلت ارتفاعا بنسبة 2012األجنبي.  وبالمقارنة مع نتائج تعداد  للقطاع الخاص
ض %، وانخفا7.0، جاءت كمحصلة الرتفاع نسبة منشآت القطاع الخاص المحلي بـ 2017 -2012% خالل الفترة 6.9

 %. 5.8 منشآت القطاع الخاص األجنبي بـ
 

% من إجمالي 6.1، شكلت 2017منشأة عام  9,427بلغ عدد المنشآت العاملة المملوكة للقطاع العام  :30القطاع العام
%، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 3.0%، والقطاع العام األجنبي 91.4عدد المنشآت. ويملك منها القطاع العام المحلي 

 العام القطاع منشآت عدد أن تبين 2012 العام بيانات مع النتائج تلك وبمقارنة%. 5.6(  UNRWA)الحقا الوكالة أو أنروا
 منشآت ملكية شهدت فقد. مكوناته بين فيما التغير نسبة تفاوتت بينما ،%2.7 بلغ بنسبة زيادة أي منشأة، 250 بـ ارتفعت
وانخفض عدد %، 42.2%، بينما انخفضت نسبة منشآت القطاع العام األجنبي بـ 5.6 بنسبة ارتفاعا المحلي العام القطاع

 %.0.2( بنسبة UNRWAمنشآت الوكالة )
 

، وبلغت نسبتها من إجمالي 2017منشأة عام  3,688بلغ عدد المنشآت المملوكة من القطاع األهلي  القطاع األهلي:
 .  2017-2012% لنفس الفترة 1.1للقطاع األهلي تراجعا بنسبة  المملوكة %. وقد شهد عدد المنشآت2.4المنشآت 

 
 2017، 2012: عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب الملكية أ12 شكل

 
 
 
 

                                                           
القطاع الخاص: يشمل القطاع الخاص الوطني، والقطاع الخاص الوطني الذي فيه استثمار أجنبي من وبدون إسرائيل، والقطاع الخاص   29

 األجنبي سواء من إسرائيل أو غيرها.
ل الشركات الحكومية الوطنية سواء يوجد فيها استثمار أجنبي أم ال، والشركات الحكومية األجنبية، ومنشآت الحكومة المركزية، القطاع العام: يشم 30

 والسلطة المحلية، ومنشآت الحكومات األجنبية، ووكالة الغوث، والهيئات الدولية.
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 التغيرات في توزيع ملكية المنشآت العاملة على مستوى المنطقة 1.2.3
منشأة في الضفة الغربية، أي  103,764بواقع  2017توزعت المنشآت العاملة المبينة ملكيتها بين شطري الوطن عام 

% من اإلجمالي. وتبين مقارنة تلك األرقام مع نظائرها 32.6منشأة في قطاع غزة، أي  50,096% من اإلجمالي، و67.4
نقطة مئوية خالل الفترة. ونقدم فيما  0.4أن حصة قطاع غزة في عدد المنشآت شهدت تحسنا طفيفا بواقع  2012في عام 

غيرات التي شهدها عدد المنشآت وتوزيعها ، وللت2017يلي تحلياًل للبيانات التفصيلية التي كشف عنها تعداد المنشآت لعام 
 :2012في قطاعات الملكية المختلفة في كال المنطقتين بالمقارنة مع نتائج تعداد عام 

 

 تطور عدد المنشآت حسب الملكية في الضفة الغربية 2.2.3
 5,724ارتفاعا بواقع ، وسجل 2017منشأة عام  103,764بلغ عدد المنشآت العاملة المبينة ملكيتها في الضفة الغربية 

( 13 . أما التغيرات التي شهدتها أعداد منشآتها حسب الملكية )شكل2017-2012% خالل الفترة 5.8منشأة، أي بنسبة 
 فكانت على النحو التالي:  

 
منشأة عام  94,619بلغ عدد المنشآت المملوكة من القطاع الخاص المحلي واألجنبي في الضفة الغربية القطاع الخاص: 

% من إجمالي عدد المنشآت العاملة 91.2، وشكلت نسبتها 2012% بالمقارنة مع العام 6.6، وشهد ارتفاعا بنسبة 2017
نقطة مئوية مقارنة مع  0.03% مملوكا للقطاع الخاص المحلي، بزيادة بلغت 99.7في الضفة الغربية، وكان توزيعها بواقع 

نقطة مئوية لنفس الفترة. وبالمقارنة مع نتائج  0.03ي، بانخفاض بلغ % مملوكًا للقطاع الخاص األجنب0.3؛ و2012عام 
%، بينما انخفضت نسبة منشآت القطاع 6.7، تبين أن نسبة منشآت القطاع الخاص الوطني ارتفعت بنسبة 2012تعداد عام 

 %.  4.8الخاص األجنبي بنسبة 
 

% عن مستوى 1.5، بانخفاض بلغ 2017منشأة عام  6,781بلغ عدد المنشآت المملوكة من القطاع العام  القطاع العام:
            2012%، وهي أقل مما كانت عليه عام 6.5، وشكلت نسبتها في إجمالي عدد المنشآت في الضفة الغربية 2012العام 
نقاط مئوية؛  4% كملكية وطنية وارتفعت نسبة منشآتها بـ 94.4توزعت منشآت القطاع العام بواقع   نقطة مئوية. 0.5بـ 
% ملكية وكالة غوث وتشغيل الالجئين )الحقا 2.9نقطة مئوية؛ و 3.1 أجنبية، تراجعت نسبة منشآتها بـ % ملكية2.64و

 . 2017-2012نقطة مئوية وذلك خالل الفترة  0.9 أيضا بـ(، التي تراجعت نسبة منشآتها UNRWAالوكالة أو أنروا )
 %،54.9%، بينما انخفضت نسبة منشآت القطاع العام األجنبي بـ 2.8وشهد عدد منشآت القطاع العام المحلي ارتفاعا بنسبة 

 %.24.1 وانخفض عدد منشآت الوكالة بنسبة
 

نسبتها من ، وبلغت 2017منشأة عام  2,364كما بلغ عدد المنشآت العاملة المملوكة من القطاع األهلي  القطاع األهلي:
في عدد ما  وشهد عدد منشآته تراجعا  نقطة مئوية. 0.2 %، وتراجعت بذلك بواقع2.3إجمالي المنشآت في الضفة الغربية 

 .  2017-2012% لنفس الفترة 2.3 تملكه من منشآت بنسبة
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 2017، 2012: عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية حسب الملكية 13شكل 

 
 عدد المنشآت حسب قطاعات الملكية المختلفة في قطاع غزةتطور  3.2.3

منشأة،  3,612، وسجل ارتفاعا بواقع 2017منشأة عام  50,096بلغ عدد المنشآت العاملة المبينة ملكيتها في قطاع غزة 
( فكانت 14. أما التغيرات التي شهدتها أعداد منشآته حسب الملكية )شكل 2017-2012% خالل الفترة 7.8أي بنسبة 

 على النحو التالي: 
 

، محققًا 2017منشأة عام  46,126بلغ عدد المنشآت العاملة المملوكة من القطاع الخاص في قطاع غزة القطاع الخاص: 
  % من إجمالي عدد المنشآت العاملة في قطاع غزة.92.1، وشكلت نسبتها 2012% بالمقارنة مع عام 7.6ارتفاعا بنسبة 

% على التوالي. وبالمقارنة مع 0.05%،  99.95أما توزيعها بين القطاع الخاص المحلي والقطاع الخاص األجنبي فكانت 
%، بينما انخفضت نسبة منشآت 7.6، تبين أن نسبة منشآت القطاع الخاص المحلي ارتفعت بنسبة 2012نتائج تعداد عام 

 %.  16.7القطاع الخاص األجنبي بنسبة 
 

% من 5.3، شكلت 2017منشأة عام  2,646 في قطاع غزة بلغ عدد المنشآت المملوكة من القطاع العام العام:القطاع 
%، والقطاع العام 83.5نقطة مئوية. ويملك منها القطاع العام المحلي  0.4إجمالي عدد المنشآت في قطاع غزة بارتفاع بلغ 

وبمقارنة تلك النتائج مع  %.12.5(  UNRWAوكالة أو أنروا%، ووكالة غوث وتشغيل الالجئين )الحقا ال4.0األجنبي 
%، بينما تفاوتت نسبة التغير فيما بين أطرافه. فقد 15.5تبين أن عدد منشآت القطاع العام ارتفعت بنسبة  2012العام 

%، 9.2بي %، وارتفعت نسبة منشآت القطاع العام األجن14.8شهدت ملكية منشآت القطاع العام الوطني ارتفاعا بنسبة 
 %.23.1وارتفع عدد منشآت الوكالة بنسبة 

 
ت نسبتها من إجمالي ، وبلغ2017منشأة عام  1,324بلغ عدد المنشآت المملوكة من القطاع األهلي  القطاع األهلي:

 . 2017-2012 % لنفس الفترة1.1وقد شهدت ملكية القطاع األهلي ارتفاعا ضئيال في عدد منشآته بواقع  .2.6المنشآت 
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 2017، 2012: عدد المنشآت العاملة في قطاع غزة حسب الملكية 14شكل 

 
 

 خالصة الفصل 3.3
 عدم اكتمال توحيد وتحديث القوانين، وعدم اكتمال إقرار األنظمة الخاصة بتسجيل انواع من المنشآت والمؤسسات.  -
 الوطني والمنطقة والمحافظات. المستوياتالتركز الشديد في المنشآت الفردية على كافة  -
على جميع المستويات: الوطني، والمنطقة، والمحافظات،  الوطنيتركز المنشآت العاملة بشكل كبير في القطاع الخاص  -

 وحدوث تراجع ملموس في أعداد المنشآت المملوكة للقطاع الخاص األجنبي في سائر المحافظات.
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وارتفاع  تراجع عدد المنشآت المملوكة لوكالة الغوث -

 عدد منشآتها العاملة في قطاع غزة.
حدوث تراجع ملموس في نمو أعداد منشآت االقتصاد االجتماعي والتضامني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية  -

عيف جدًا في نمو اعدادها في معظم محافظات قطاع والتعاونيات في معظم محافظات الضفة الغربية، وتحقق نمو ض
 غزة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,883

2,291 1,310 

46,126

2,646 1,324 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

خاص عام أهلي

ت
شآ

من
 ال

دد
ع

الملكية

2012

2017



PCBS:  2017، 2012تطور المنشآت الفلسطينية 

59 

 الرابع الفصل

تطور أعداد العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الخاص، واألهلي، والشركات الحكومية في 
 لعامي حجم العمالةوالملكية واألنشطة االقتصادية وحسب فئات  فلسطين حسب الجنس

2012 ،2017 
 

 وفقيهدف هذا الفصل إلى تحليل تطور أعداد العاملين في المنشآت، ذكورًا وإناثًا، وكثافة تركزهم في األنشطة االقتصادية، 
في التشغيل والنمو حجم العمالة فئات  وفقالمنطقة، وتحديد نسبة مساهمة المنشآت و على المستوى الوطني  حجم العمالةفئات 

 في التشغيل على المستوى الوطني، والمنطقة، واألنشطة االقتصادية.  
 

  31العاملون في المنشآت حسب الجنس 1.4
إلى  2012عام  فرداً  384,778أن عدد العاملين في جميع المنشآت ارتفع من  2017نتائج تعداد المنشآت لعام  أصهرت

 من% 15.4بلغت  بنسبة زيادة. أي أنثى 16,384منهم  أفراد 59,308، أي بزيادة بلغت 2017عام  فرداً  444,086
لالناث % 23.6 مقابل% 13.6عدد الذكور  الزيادة في%. وكانت نسبة 3.1يقدر بـ  ةسنوي زيادة إجمالي العاملين، بمعدل

ما زالت نسبة فنقطة مئوية(،  1.3شاركة اإلناث )م نسبة في ةالطفيف الزيادة.  وعلى الرغم من 2017-2012خالل الفترة 
 ، متدنية جدا بالمقارنة مع الذكور، وقد تكون األدنى عالميا. 2017% في عام 19.3التي بلغت و مشاركتهن االقتصادية، 

 
تعاصم وتكشف نتائج التعداد عن وجود اختالل في توزيع العاملين في المنشآت بين الضفة الغربية وقطاع غزة تؤكد على 

% إلى 68.3 من ارتفاعًا في نسبة العاملين في المنشآت 2017-2012الفجوة التنموية فيما بينهما. فقد شهدت الفترة 
نقطة مئوية(.  1.5 -% )30.2% إلى 31.7% في الضفة الغربية، وانخفضت ذات النسبة في منشآت قطاع غزة من 69.8

تقريبي للمؤشر، حيث يتوزع سكان دولة فلسطين بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإذا أخذنا باالعتبار التوزيع السكاني كمرجح 
 نقطة مئوية. 8.1% في قطاع غزة، فإن حجم الفجوة يقدر بـ 39.8% إلى 60.2بواقع 
 

فقد ارتفعت نسبة اإلناث بين العاملين في المنشآت في  البيانات توسع الفجوة الجندرية بين المنطقتين أيضا.  تظهركما 
نقطة مئوية، بينما ارتفعت نسبة اإلناث العامالت في قطاع غزة  1.2%، أي بارتفاع 21.5% إلى 20.3لضفة الغربية من ا

نقطة مئوية، مما زاد الفجوة بين نسبة اإلناث ونسبة الذكور العاملين في المنشآت  1.1%، أي بـ 14.6% إلى 13.5من 
 نقاط مئوية.   6.9إلى  6.8بين شطري الوطن من 

 
 
 
 

 

                                                           
(، قمنا بتقدير تلك البيانات بشكل تقريبي J1حسب الجنس في القدس )نظرًا لعدم توفر بيانات حول عدد العاملين في األنشطة االقتصادية   31

 .اعتمادًا على نسبة اإلناث بين العاملين في األنشطة االقتصادية
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 2017، 2012: عدد العاملين في جميع المنشآت العاملة في فلسطين حسب المنطقة 15 شكل

 
 

 2017، 2012 لعاميالتغيرات في أعداد العاملين حسب الجنس واألنشطة االقتصادية على المستوى الوطني  1.1.4
، 2017، 2012 لعامينعرض فيما يلي التغيرات التي شهدها عدد العاملين في المنشآت العاملة حسب النشاط االقتصادي 

، واتجاهات التغير في نسب تشغيل اإلناث في األنشطة االقتصادية حسب القطاعوكيفية توزيع الزيادة في عدد العاملين 
استخدام تصنيف درجات النمو المستخدم في الفصول السابقة بغرض توحيد  حيث تم في الملحق(.  10المختلفة )جدول 

غير سنوات ما لم يذكر  5نسب النمو أو التغير المستخدمة هنا هي لفترة  32وتبسيط التحليل والعرض للتغير في المؤشرات.
يث توزيع فرص العمل . وكانت معدالت نمو عدد العاملين حسب الجنس متفاوتة بين األنشطة االقتصادية، ومن حذلك

 : وفق ما يليالجديدة 
 

غير االقليمية شهد التشغيل نموًا استثنائيا في منشآت كل من أنشطة المنظمات والهيئات  % فأكثر(:100نمو استثنائي )
ة % لإلناث؛ وأنشطة اإلدارة العام483% للذكور و1088% لكال الجنسين، وبنسبة 791بواقع  غير الخاضعة للوالية الوطنية

% لإلناث. ولكن صغر 496% للذكور، و325لجنسين بواقع لكال ا% 378بنسبة  والضمان االجتماعي االلزامي والدفاع
 عدد العاملين في هذين القطاعين، جعل تأثير نمو عدد العاملين فيهما محدودًا جدًا على اتجاهات التغير.

 
شهد التشغيل نموًا مرتفعًا في أربعة أنشطة هي: أنشطة اإلنشاءات بنسبة %(: 100% إلى  أقل من 35نمو مرتفع ) من 

بنسبة والعمل االجتماعي صحة اإلنسان  أنشطة% لإلناث؛ وفي 79.4% للذكور و38.1% لكال الجنسين، وبنسبة 41.6
% لكال 37.0بنسبة % لإلناث؛ وفي أنشطة الفنون والتسلية والترفيه 43.4% للذكور و38.0% لكال الجنسين، بواقع 40.3

% 36.1% لكال الجنسين، بواقع 35.1% لإلناث؛ وفي خدمات التعليم بنسبة 71.4% للذكور و30.3الجنسين بواقع 
 % لإلناث.34.4للذكور، و

                                                           
إلى نمو استثنائي؛ مرتفع؛ متوسط؛ ضعيف؛ ركود؛ وتراجع؛ تم ألسباب إجرائية بغرض وضع قاعدة واحدة لوصف تصنيف معدالت النمو   32

  التشغيل في مختلف فصول الدراسة.مستوى النمو في 
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قع بوالكال الجنسين % 29.7شهد التشغيل نموا متوسطا في األنشطة المالية والتأمين بنسبة  %(:34 -%15نمو متوسط )
% للذكور 27.9لجنسين بواقع لكال ا %28.1مات اإلقامة والطعام بنسبة وفي خد% لإلناث؛ 50.3و% للذكور 21.8

% لإلناث؛ وفي 92.0% للذكور و18.9بواقع لكال الجنسين % 26.3% لإلناث؛ وفي األنشطة العقارية بنسبة 29.6و
ث؛ والنقل والتخزين بنسبة % لإلنا18.2-% للذكور و22.3بواقع لكال الجنسين % 22.0المحاجر بنسبة استغالل التعدين و 
بنسبة والبخار وتكييف الهواء الكهرباء والغاز  وإمدادات% لإلناث؛ 75.0% للذكور و20.2لجنسين، بواقع لكال ا% 21.9
 % لإلناث.93.8% للذكور و9.5لجنسين بواقع لكال ا% 15.3

 
لكال % 9.6عات التحويلية نموًا بنسبة الصنا شهد التشغيل في أنشطة % إلى أكثر من صفر%(:15نمو ضعيف )أقل من 

بنسبة وإدارة النفايات ومعالجتها الصرف الصحي  وأنشطة% لإلناث؛ وإمدادات المياه 3.0% للذكور و10.4لجنسين بواقع ا
% لإلناث؛ وفي تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات ذات 7.7-% للذكور و5.3لجنسين ولكال ا% 4.9

المعلومات أنشطة ث؛ و % لإلنا18.9% للذكور و9.7لجنسين، ولكال ا% 10.5والدراجات النارية بنسبة  المحركات
والخدمات المساندة الخدمات اإلدارية أنشطة ؛ و % لإلناث21.7% للذكور و7.5لجنسين بواقع لكال ا% 10.7واالتصاالت 

 اث.% لإلن46.6% للذكور و3.9لجنسين بواقع لكال ا% 5.8بنسبة 
 

وأنشطة األسر  اً التي تستخدم أفراد% في أنشطة األسر المعيشية 83.3شهد التشغيل تراجعا بنسبة  تراجع )أقل من صفر%(:
% 7.9-   % للذكور وصفر لإلناث؛ وبنسبة83.3-بواقع المعيشية في انتاج سلع وخدمات غير محددة الستخدامها الخاص 

 % لإلناث.10.8-% للذكور و6.3- مات األخرى بواقعللجنسين في أنشطة الخد
 

 2017عام لكثافة تركز العاملين في المنشآت العاملة في فلسطين حسب الجنس واألنشطة االقتصادية   2.4
% 5( عالية التركز التي تشغل أكثر من 1فئات: ) 3يمكن تصنيف األنشطة االقتصادية حسب كثافة عدد العاملين فيها إلى 

ضعيفة التركز ( 3% من العاملين؛ )4 -%1ي تشغل ( متوسطة التركز الت2ت العاملة؛ )من إجمالي العاملين في المنشآ
 % من العاملين.  وفيما يلي عرضًا موجزًا  لتوزيع العامين في أنشطة تلك المجموعات:1وتضم األنشطة التي تشغل أقل من 

% 82.8يتركز فيها نحو % من إجمال العاملين 5يوصف كل منها أكثر من أنشطة و  6تضم  الفئة األولى )عالية التركز(:
 وهي: 2017من إجمالي العاملين عام 

% من إجمالي 37.0انشطة تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وتشغل  .1
  .(% منهم إناث 9.2)العاملين في األنشطة االقتصادية، 

  .(% منهم إناث10.0)% من إجمالي العاملين، 18.4الصناعات التحويلية وتشغل  .2
 .(% منهم إناث59.0)% من إجمالي العاملين، 8.6أنشطة التعليم وتشغل  .3
  .(% منهم إناث35.4)%، 6.7أنشطة الخدمات األخرى وتشغل  .4
  .(% منهم إناث43.5)%، 6.1وتشغل  االجتماعي والعملصحة اإلنسان  .5
  .(% منهم إناث10.6)%، 6.0أنشطة خدمات اإلقامة والطعام وتشغل  .6
% 14.9% من إجمالي العاملين ويتركز فيها 4 -% 1أنشطة يوصف كل منها  7تضم  الفئة الثانية )متوسطة التركز(: 

 من العاملين، و وهي:
  .% إناث(27.0% من إجمالي العاملين )منهم 3.1األنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتشغل  .1
  .% منهم إناث(32.0% )2.7األنشطة المالية والتأمين وتشغل  .2
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  .% منهم إناث(24.6% )2.1أنشطة المعلومات واالتصاالت  .3
  .% منهم إناث(20.5% )1.9التسلية والترفيه أنشطة الفنون و  .4
  .% منهم إناث(4.4) 1.9أنشطة النقل والتخزين  .5
  .% منهم إناث(10.8) 1.8اإلنشاءات أنشطة  .6
  .% منهم إناث(26.5% )1.4المساندة الخدمات الخدمات اإلدارية و أنشطة  .7

 % من إجمالي العاملين وهي:2.5%، ويعمل فيها 1أنشطة يوصف كل منها أقل من  8تضم  الفئة الثالثة )ضعيفة التركز(:
 % منهم إناث(0.4% من إجمالي العاملين )0.5أنشطة التعدين واستغالل المحاجر وتوصف  .1
 % منهم إناث(.11.7% )0.8وتوصف وتكييف الهواء دات الكهرباء والغاز والبخار امدا .2
 % إناث(.2.6% )منهم 0.3الصرف الصحي وتوصف أنشطة امدادات المياه و أنشطة  .3
 % إناث(.15.5% )منهم 0.3األنشطة العقارية وتوصف  .4
 إناث(. %38.9% )منهم 0.2اإلدارة العامة للدفاع والضمان االجتماعي وتوصف أنشطة  .5
 أنشطة األسر المعيشية وتوصف أعداد محدودة جدا جميعهم من الذكور. .6
 % إناث(.32.2% )منهم 0.4وتوصف  والهيئات غير االقليميةأنشطة المنظمات  .7
 % منهم إناث(.18.3% )0.02أخرى وتوصف أنشطة  .8
 

           لعاميكثافة تركز العاملين في المنشآت العاملة في الضفة الغربية حسب األنشطة االقتصادية والجنس  3.4
2012 ،2017 

، وبلغ عدد العاملين في المنشآت العاملة في القطاع 2017منشأة عام  101,517بلغ عدد المنشآت في الضفة الغربية 
% عما كان 17.9% من إجمالي العاملين، بارتفاع بلغ 69.8 ، أيفرداً  309,848الخاص واألهلي والشركات الحكومية 

%، 16.1لى أن هذا االرتفاع حدث بفعل زيادة عدد الذكور بنسبة . وتشير تلك النتائج إ2012عليه عدد العاملين في عام 
% لنفس الفترة. وتبين أن كثافة تركز العاملين في األنشطة االقتصادية تماثل كثافة تركزها على المستوى 24.8واإلناث بنسبة 
رتفعة التركز، متوسطة في الملحق(. ويمكن تصنيف األنشطة إلى ثالث فئات حسب تركزها كما يلي: م 11الوطني )جدول 

 التركز، وضعيفة التركز. 
في األنشطة  2017% من العاملين في منشآت الضفة الغربية عام 82.1أنشطة يتركز فيها  6وتضم  :عالية التركزاألنشطة 

 الست التالية: 
نتائج التعداد لعام  تبين :أنشطة تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية .1

أن عدد العاملين في المنشآت العاملة في تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات ذات المحركات  2017
ولكن نسبتهم تراجعت من  . فرداً  110,471، وبلغ 2017-2012% خالل الفترة 13.7والدراجات النارية ارتفع بنسبة 

% من إجمالي العاملين في منشآت الضفة الغربية لنفس الفترة. كما شهد توزيع العاملين حسب 35.7% إلى 37.0
، وزيادة نسبة اإلناث من 2017% عام 87.8إلى  2012% عام 88.6الجنس تراجعا طفيفا في نسبة الذكور من 

 نقطة مئوية.   0.8%، أي بواقع 12.2% إلى 11.4
 2012عام  فرداً  56,213عدد العاملين في أنشطة الصناعات التحويلية ارتفع من أنشطة الصناعات التحويلية: تبين أن  .2

%، ولكن نسبتهم من إجمالي العاملين في منشآت الضفة الغربية 14.0، أي بنسبة 2017عام  فرداً  64,060إلى 
% 87.9% إلى 86.6%. اما توزيعهم حسب الجنس فقد ارتفعت نسبة الذكور من 20.7% إلى 21.4تراجعت من 
 %. 12.1% إلى 13.4نسبة اإلناث بنفس القيمة من  وانخفضت
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، أي بنسبة فرداً  18,766إلى  فرداً  14,601الطعام: ارتفع عدد العاملين في هذه األنشطة من و أنشطة خدمات اإلقامة  .3
د توزيع وشه  % من إجمالي العاملين في منشآت الضفة الغربية.6.1% إلى 5.6%، األمر الذي رفع نسبتهم من 28.5

%، كما انخفضت نسبة تشغيل اإلناث من 86.6% إلى 86.4العاملين حسب الجنس ارتفاعًا في نسبة الذكور من 
 %. 13.4% إلى 13.6

%، األمر 35.3، أي بنسبة أفراد 24,308إلى  17,963أنشطة التعليم: ارتفع عدد العاملين في أنشطة التعليم من  .4
ن إجمالي العاملين في منشآت الضفة الغربية. وشهد توزيع العاملين حسب % م7.9% إلى 6.8الذي رفع نسبتهم من 

%، 59.7% إلى 61.8% وانخفاضًا في نسبة اإلناث من 40.3% إلى 38.2الجنس ارتفاعًا في نسبة الذكور من 
 خالل الفترة. 148.1إلى  161.8وتراجع نسبة اإلناث إلى الذكور من 

، فرداً  18,587إلى  فرداً  13,284: ارتفع عدد العاملين في هذه األنشطة من االجتماعي والعملصحة اإلنسان أنشطة  .5
% من إجمالي العاملين 06.% إلى 5.1، األمر الذي رفع نسبتهم من 2017-2012% خالل الفترة  39.9أي بنسبة 

% 52.7% إلى 53.8في منشآت الضفة الغربية. وشهد توزيع العاملين حسب الجنس تراجعًا طفيفا في نسبة الذكور من 
 نقطة مئوية. 1.1%، األم الذي عزز نسبة مشاركة اإلناث بـ 47.3% إلى 46.2وارتفاعًا في نسبة اإلناث من 

، أي بنسبة فرداً  17,524إلى  فرداً  19,417أنشطة الخدمات األخرى: انخفض عدد العاملين في هذه األنشطة من   .6
% من إجمالي العاملين في منشآت الضفة الغربية. 5.7% إلى 7.4% لنفس الفترة، األمر الذي خفض نسبتهم من 9.7

%، وارتفاعا في نسبة اإلناث 59.1% إلى 59.9وشهد توزيع العاملين فيها حسب الجنس انخفاضا في نسبة الذكور من 
 . 89.8إلى  85.8إلى الذكور من 

 
  % من إجمالي العاملين في منشآت الضفة الغربية. 13.6: تضم ستة أنشطة، تركز فيها األنشطة متوسطة التركز

 وفيما يلي قائمة بتلك األنشطة والعاملين فيها في منشآت الضفة الغربية كما يلي: 
  .(% إناث30.3) % من العاملين،3.3األنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتشغل  .1
  .(% إناث35.2)%، 3.2التأمين وتشغل أنشطة أنشطة المالية و  .2
  .(% إناث25.4)%، 2.0الترفيه والتسلية وتشغل الفنون و أنشطة  .3
 .(% إناث13.4)%، 1.8أنشطة اإلنشاءات التي تشغل و .4
  .(% إناث6.0)%، 1.8أنشطة النقل والتخزين التي توصف  .5
 .(% إناث27.9)%، 1.5المساندة التي توصف والخدمات أنشطة الخدمات اإلدارية  .6

 
 وهي:   % من مجموع العاملين.2.5أنشطة يتركز فيها  8تضم  :األنشطة ضعيفة التركز

 .% إناث(0.4% )0.7التعدين واستغالل المحاجر وتوصف أنشطة  .1
  .% إناث(19.2% )0.7وتوصف والبخار وتكييف الهواء امدادات الكهرباء والغاز أنشطة  .2
  .% إناث(4.3% )0.2 وإدارة النفايات ومعالجتها امدادات المياه والصرف الصحيأنشطة  .3
  .% إناث(19.3% )0.3األنشطة العقارية وتوصف  .4
  .% إناث(41.3% )0.3والضمان االجتماعي االلزامي اإلدارة العامة والدفاع أنشطة  .5
  .جميعهم من الذكورو  توصف أعداد محدودة جداً انشطة األسر المعيشية  .6
  .% إناث(41.7% )0.33 الية الوطنيةوالهيئات غير االقليمية غير الخاضعة للو المنظمات أنشطة  .7
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        لعاميتطور كثافة تركز العاملين في المنشآت العاملة في قطاع غزة حسب األنشطة االقتصادية والجنس  4.4
2012، 2017  

% 30.2، أي فرداً  134,238، وبلغ عدد العاملين فيها 2017منشأة عام  47,457بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع غزة 
% ذكور 85.4من العاملين في جميع المنشآت العاملة على المستوى الوطني. وتبين أنها موزعة حسب الجنس بواقع 

% بفعل النمو 10.1% إناث. وتشير نتائج التعداد إلى ارتفاع عدد العاملين في المنشآت العاملة في قطاع غزة بنسبة 14.6و
. ونتناول 2012% عما كانت عليه أعدادهم في تعداد 18.9ي عدد اإلناث بنسبة %، والنمو ف8.7في عدد الذكور بنسبة 

فيما يلي بالتحليل التغيرات التي شهدها عدد العاملين في المنشآت العاملة حسب الجنس في األنشطة االقتصادية المختلفة 
 الملحق(في  12أعاله: )جدول  نفس تصنيف كثافة التركز المستخدمخالل نفس الفترة باعتماد 

تبين أن كثافة تركز العاملين في األنشطة االقتصادية في قطاع غزة كانت مماثلة لكثافة تركزها على  األنشطة عالية التركز:
% من العاملين في منشآته في نفس األنشطة الست المذكورة أعاله، وكان توزيع العاملين 84.7المستوى الوطني. فقد تركز 
 فيها حسب الجنس كما يلي: 

تبين نتائج التعداد لعام  :أنشطة تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية .1
أن عدد العاملين في المنشآت العاملة في تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات ذات المحركات  2017

. ولكن نسبتهم فرداً  53,665، وبلغ 2017-2012% خالل الفترة 4.5والدراجات النارية في قطاع غزة ارتفع بنسبة 
% من إجمالي العاملين في منشآت قطاع غزة لنفس الفترة.  وتوزع عدد العاملين في 40.0% إلى 42.1تراجعت من 

نقطة مئوية وانخفاض نسبة مشاركة اإلناث  0.2% ذكور، بزيادة هامشية بلغت 96.6هذا النشاط حسب الجنس بواقع 
 %.  3.4% إلى 3.6بنفس القدر من 

عام  فرداً  18,454أنشطة الصناعات التحويلية: تبين أن عدد العاملين في أنشطة الصناعات التحويلية انخفض من  .2
% من إجمالي 13.2% إلى 15.1%، وتراجعت نسبتهم من 3.7، أي بنسبة 2017عام  فرداً  17,767إلى  2012

% 97.7اما توزيعهم حسب الجنس فقد شهد تغيرا هامشيا بتراجع نسبة الذكور من العاملين في جميع منشآت قطاع غزة. 
 %. 2.4% إلى 2.3نقطة مئوية( وارتفاع نسبة اإلناث من  0.1% )97.6إلى 

، أي بنسبة فرداً  7,746إلى  فرداً  6,096الطعام: ارتفع عدد العاملين في هذه األنشطة من و أنشطة خدمات اإلقامة  .3
وشهد توزيع  % من إجمالي العاملين في منشآت القطاع. 5.8% إلى 5.0الذي رفع نسبتهم من %، األمر 27.1

% 4.0نسبة اإلناث من في % وارتفاعا 95.7% إلى 96.0العاملين حسب الجنس تراجعا طفيفا في نسبة الذكور من 
 نقطة مئوية.  0.4%، أي تعزير مشاركة اإلناث  بـ 4.3إلى 

%، األمر 34.7، أي بنسبة فرداً  13,989إلى  فرداً  10,386د العاملين في أنشطة التعليم من أنشطة التعليم: ارتفع عد .4
% من إجمالي العاملين في منشآت القطاع. وشهد توزيع العاملين حسب الجنس 10.4% إلى 8.5الذي رفع نسبتهم من 

%، أي تعزير 58.0% إلى 55.8% وارتفاعا في نسبة اإلناث من 42.0% إلى 44.2تراجعا في نسبة الذكور من 
 نقطة مئوية. 2.2مشاركة اإلناث بـ 

، أي بنسبة فرداً  8,597إلى  فرداً  6,095: ارتفع عدد العاملين في هذه األنشطة من االجتماعي والعملصحة اإلنسان  .5
املين % من إجمالي العاملين في منشآت القطاع. وشهد توزيع الع6.4% إلى 5.0 %، األمر الذي رفع نسبتهم من41.0

% إلى 35.9نسبة اإلناث من في وارتفاعا  %،63.6% إلى 64.1حسب الجنس تراجعا طفيفا في نسبة الذكور من 
 نقطة مئوية. 0.5%، أي تعزير مشاركة اإلناث  بـ 36.5

، أي بنسبة  فرداً  11,990إلى  فرداً  12,640أنشطة الخدمات األخرى: انخفض عدد العاملين في هذه األنشطة من   .6
وشهد توزيع   % من إجمالي العاملين في منشآت القطاع.8.9% إلى 10.4%، األمر الذي خفض نسبتهم من 5.1



PCBS:  2017، 2012تطور المنشآت الفلسطينية 

65 

% 31.6%، وانخفاضا في نسبة اإلناث من 71.6% إلى 68.5العاملين حسب الجنس ارتفاعًا في نسبة الذكور من 
 نقطة مئوية.    3.2%، أي إضعاف نسبة مشاركة اإلناث بـ 28.4إلى 
 

أنشطة، وقد شهد عدد العاملين في تلك األنشطة التغيرات  8% من العاملين في 14.2: ويتركز فيها شطة متوسطة التركزاألن
 التالية:  

، أي بنسبة فرداً  3,552إلى  فرداً  2,898األنشطة المهنية والعلمية والتقنية: ارتفع عدد العاملين في هذه األنشطة من  .1
وشهد توزيع   % من إجمالي العاملين في منشآت القطاع.2.7% إلى 2.4من %، األمر الذي رفع نسبتهم 22.6

% 18.7%، وانخفاضا في نسبة اإلناث من 82.1% إلى 81.3العاملين حسب الجنس ارتفاعًا في نسبة الذكور من 
 نقطة مئوية، وإضعاف مشاركة اإلناث بنفس القدر.    0.8%، أي تعزيز نسبة الذكور بـ 17.9إلى 

، أي بنسبة فرداً  3,116إلى  فرداً  2,524معلومات واالتصاالت: ارتفع عدد العاملين في هذه األنشطة من أنشطة ال .2
% من إجمالي العاملين في منشآت القطاع. وشهد توزيع العاملين 2.3% إلى 2.1%، األمر الذي رفع نسبتهم من 23.5

% إلى 19.9اضا في نسبة اإلناث من %، وانخف83.6% إلى 80.1حسب الجنس ارتفاعًا في نسبة الذكور من 
 نقطة مئوية.     3.5%، أي إضعاف مشاركة اإلناث بـ 16.4

%، 64.2، أي بنسبة فرداً  2,691إلى  فرداً  1,639أنشطة النقل والتخزين: ارتفع عدد العاملين في هذه األنشطة من  .3
ة. وشهد توزيع العاملين حسب الجنس % من إجمالي العاملين في منشآت قطاع غز 2.0% إلى 1.3مما رفع نسبتهم من 

%، أي 1.6% إلى 1.3%، وارتفاعا في نسبة اإلناث من 98.4% إلى 98.7انخفاضا طفيفا في نسبة الذكور من 
 نقطة مئوية.    0.3بواقع 

، %37.0، أي بنسبة فرداً  2,091إلى  فرداً  1,526أنشطة المالية والتأمين: ارتفع عدد العاملين في هذه األنشطة من  .4
وشهد توزيع العاملين حسب  % من إجمالي العاملين في منشآت قطاع غزة. 1.6% إلى 1.3األمر الذي زاد نسبتهم من 

نقطة مئوية،  3.1% من العاملين في القطاع، أي بزيادة بلغت 17.2% إلى 14.1الجنس ارتفاعًا في نسبة اإلناث من 
 القدر. والتي كانت على حساب نسبة الذكور التي انخفضت بنفس 

، أي بنسبة فرداً  2,342إلى  فرداً  1,849الترفيه والتسلية: ارتفع عدد العاملين في هذه األنشطة من الفنون و أنشطة  .5
وشهد توزيع العاملين   %.1.7% إلى 1.5%، وزادت نسبتهم في إجمالي العاملين في المنشآت في قطاع غزة من 26.7

نقطة مئوية، وارتفاعا بنفس القدر في نسبة  0.5%، أي 91.6% إلى 92.1حسب الجنس تراجعًا في نسبة الذكور من 
 %.   8.4% إلى 8.0اإلناث من 

، أي بنسبة  فرداً  2,141إلى  فرداً  2,316أنشطة اإلنشاءات: انخفض عدد العاملين في منشآت أنشطة اإلنشاءات من  .6
ولم يشهد التوزيع  قطاع غزة.  % من إجمالي العاملين في منشآت1.6% إلى 1.9%، وانخفضت نسبتهم من 7.6

 % لإلناث.4.0% للذكور، و96.0النسبي للعاملين حسب الجنس أي تغيير، وصل بواقع 
 1,568إلى  فرداً  1,791المساندة: انخفض عدد العاملين في هذه األنشطة من الخدمات أنشطة الخدمات اإلدارية و  .7

أما توزيع العاملين حسب  %. 1.2% إلى 1.5ملين من %، وتراجعت نسبتهم في إجمالي العا12.5، أي بنسبة فرداً 
نقطة مئوية وزادت نسبة اإلناث  0.9% أي بواقع 77.2% إلى 78.1الجنس فقد شهدت نسبة الذكور تراجعا طفيفا من 

 بنفس القدر. 
إلى  فرداً  1,392: ارتفع عدد العاملين في هذه األنشطة من والبخار وتكييف الهواء أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز .8

% من إجمالي العاملين في منشآت قطاع 1.1% إلى 1.1%، وانخفضت نسبتهم من 4.1، أي بنسبة فرداً  1,449
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%، وانخفاضا في نسبة اإلناث 95.0% إلى 93.8غزة. وشهد توزيع العاملين حسب الجنس ارتفاعاً في نسبة الذكور من 
 %.   5.0% إلى 6.3من 

 
 وهي:  . أنشطة 8% من العاملين في 1.0فيها  يتركز: األنشطة ضعيفة التركز

  .% إناث(0% )0.1التعدين واستغالل المحاجر  .1
  .% إناث(0.2% )0.3ويوصف  وإدارة النفايات ومعالجتها الصرف الصحيأنشطة امدادات المياه و  .2
 .% إناث(4.6% )0.2األنشطة العقارية  .3
  .% إناث(0% )0.03والضمان االجتماعي االلزامياإلدارة العامة والدفاع  .4
  (.% إناث15.9% )0.4 غير الخاضعة للوالية الوطنية والهيئات غير االقليميةالمنظمات  .5
 % إناث(.0% )0.01 أنشطة أخرى  .6
 

 لعامي في زيادة عدد العاملين على المستوى الوطني والمنطقة فئات حجم العمالةتطور مساهمة المنشآت حسب  5.4
2012 ،2017 
 المستوى الوطني على فئات حجم العمالة حسب المنشآت في العاملين عدد تطور 1.5.4

، 2017 33عام فرداً  409,242إلى  2012عام  فرداً  353,742ارتفع عدد العاملين في المنشآت على المستوى الوطني من 
 فرداً  55,500وبلغت الزيادة في عدد العاملين   %.3.1% للفترة المذكورة، أي بمعدل سنوي بلغ 15.7بلغت  بنسبة زيادة

فيما يلي عرضا للتغيرات و  في الملحق(.  13وصيفة )جدول  11,100خالل نفس الفترة المذكورة، أي بمعدل سنوي بواقع 
 ، وتحديد مساهمة كل فئة من المنشآت العاملة فيحجم العمالةالتي شهدها عدد العاملين في المنشآت العاملة حسب فئات 

 :201734-2012زيادة عددهم )او توليد الوصائف( خالل الفترة 
 190,712 من فيها العاملينعدد ارتفع  :(Micro Enterprises) عمال 4-1 توظف جدا التي الصغيرة المنشآت .1

. ولكن نسبتهم من إجمالي العاملين في المنشآت العاملة في جميع %9.2 بلغت بنسبة زيادة ، أيفرداً  208,331 إلى
. أما الزيادة في عدد المنضمين الجدد للعمل 2017-2012 % خالل الفترة50.9% إلى 53.9الفئات انخفضت من 

من الزيادة  %31.8مساهمتها  نسبةبذلك لنفس الفترة، وشكلت  فرداً  17,619في المنشآت العاملة في هذه الفئة فقد بلغ 
األولى في زيادة  المرتبةبذلك  واحتلت ،35(فرداً  55,500غ في جميع الفئات )الذي بلالكلية في عدد العاملين الجدد 

 األخرى.حجم العمالة بين جميع فئات  التشغيل
شهدت المنشآت العاملة  :(I  Small Enterprises) عمال 9-5 توظف التي الصغيرة المنشآت من األولى الشريحة .2

بنسبة ، أي 2017عام  فرداً  62,712 إلى 2012 عام فرداً  57,190 من فيها العاملين عدد في في هذه الفئة زيادة
% خالل 15.3% إلى 16.2%. ولكن نسبتهم من إجمالي العاملين في المنشآت العاملة انخفضت من 9.7بلغت  زيادة
 5,522. أما الزيادة في عدد المنضمين الجدد للعمل في المنشآت العاملة في هذه الفئة فقد بلغ 2017-2012 الفترة

                                                           
 .باستثناء محافظة القدس   33
عاملين؛ فئة المنشآت الصغيرة وقسمناها إلى شريحتين،  4-1كما يلي: فئة المنشآت الصغيرة جدا التي توصف  فئات حجم العمالةقمنا بتصنيف   34

نا أيضا فئة المنشآت المتوسطة إلى شريحتين، األولى للمنشآت عامل؛ وقسم 19-10عاملين، والثانية التي توصف  9-5األولى وهي التي توصف 
 فأكثر.    100عامل؛ وأخيرا فئة المنشآت الكبيرة التي توصف  99-50عامل، والثانية التي توصف  49-20التي توصف 

على الفرق الكلي في عدد  2017وعام  2012تم احتساب مساهمة كل فئة في التشغيل بقسمة الفرق بين عدد العاملين في كل فئة بين عام   35
 العاملين في هذين العامين.
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 ،في جميع الفئاتمن الزيادة الكلية في عدد العاملين الجدد  %010.مساهمتها  نسبةبذلك لفترة، وشكلت لنفس ا فرداً 
 األخرى.حجم العمالة بين جميع فئات  الخامسة في زيادة التشغيل المرتبةبذلك  واحتلت

 عدد ارتفع التي( Small Enterprises II) عامل 19-10 توظف التي الصغيرة المنشآت من الثانية الشريحة .3
 العاملين عدد في% 25.5 بواقع زيادة ، أي2017عام  فرداً  43,829 إلى 2012عام  فرداً  34,920 من فيها العاملين

أما   % من العاملين في جميع المنشآت العاملة لنفس الفترة.10.7% إلى 9.9فيها، فقد رفع نسبة العاملين فيها من 
من إجمالي الزيادة % 16.1فقد شكلت  ،أفراد 8,909مساهمة منشآت هذه الفئة في الزيادة في عدد العاملين والبالغة 
 الرابعة بين جميع الفئات. في عدد العاملين في منشآت جميع الفئات، واحتلت بذلك المرتبة

 شهد عدد :(Medium Enterprises I) عامل 49- 20 توظف التي المتوسطة، المنشآت من األولى الشريحة .4
ارتفعت نسبتها في إجمالي  وبذلك ،%42.9 بواقع زيادة أي ،فرداً  41,693 إلى فرداً  29,182 ارتفاعا من فيها العاملين

 12,511%. أما مساهمتها في الزيادة في عدد العاملين التي بلغت 10.2% إلى 8.3العاملين في جميع الفئات من 
من الزيادة اإلجمالية في عدد العاملين في جميع الفئات خالل نفس الفترة، فقد أهلت هذه % 22.5 ، والتي تمثلفرداً 

 على المستوى الوطني لنفس الفترة. من حيث مساهمتها في زيادة التشغيل  الثانية الشريحة الحتالل المرتبة
 شهد عدد :(Medium Enterprises II) عامل 99-50 توظف التي المتوسطة المنشآت من الثانية الشريحة .5

ارتفعت نسبتها في  وبذلك %،34.6 بنسبة زيادة بلغت أي ،فرداً  17,856 إلى فرداً  13,267 ارتفاعا من فيها العاملين
أما مساهمتها في الزيادة في عدد العاملين التي بلغت   %.4.4% إلى 3.8إجمالي العاملين في جميع الفئات من 

من الزيادة اإلجمالية في عدد العاملين في جميع الفئات خالل نفس الفترة، فقد جاء % 8.3، والتي تمثل فرداً   4,589
 على المستوى الوطني لنفس الفترة. من حيث مساهمتها في زيادة التشغيل  السادسة ترتيب هذه الشريحة في المرتبة

في  العاملين عدد شهدت ارتفاعًا في :(Large Enterprises) فأكثر عامل 100 توظف التي الكبيرة، المنشآت .6
 التشغيل في صافية وزيادة في عدد العاملين فيها، %22.3 بلغ بنمو ،فرداً  34,821 إلى فرداً  28,471 من منشآتها
الرابعة  بذلك المرتبة واحتلت % من إجمالي الزيادة في التشغيل في جميع الفئآت،11.4، أي بنسبة فرداً  6,350 بلغت
 الوطني. المستوى  على العاملين تشغيل في زيادة دورها حيث من

 

 توليد في( MSMEs) والمتوسطة والصغيرة جدا الصغيرة المنشآت به تقوم الذي الكبير الدور عن أعاله البيانات تكشف
 . الفلسطيني االقتصاد في المضافة القيمة وتكوين والتشغيل الوصائف
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فئات حجم : عدد العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب 16شكل 
 2017، 2012 العمالة

 
 

 محافظة القدس( باستثناء) في الضفة الغربية حجم العمالةعدد العاملين في المنشآت حسب فئات  تطور 2.5.4
عام  فرداً  275,013إلى  2012عام  فرداً  231,694العاملين فيها من  عددشهدت منشآت الضفة الغربية ارتفاعا في 

ونقدم فيما يلي   في الملحق(. 14 وصيفة خالل تلك الفترة )جدول 43,319% وفتح 18.7بلغت  بنسبة زيادة، أي 2017
 المختلفة: فئات حجم العمالةعرضا للتغيرات التي شهدها التشغيل في المنشآت العاملة حسب 

 في منشآت هذه الفئة زيادة حققت :(Micro Enterprises) عمال 4 -1 من توظف التي جدا الصغيرة المنشآت .1
 ،%11.2 بلغت بنسبة زيادة أي ،2017-2012 الفترة خالل فرداً  135,197 إلى 121,539 من لديها العاملين عدد

 الضفة في الكلي زيادة التشغيل في الفئة هذه منشآت مساهمة نسبة وبلغت . فرداً  13,658 بلغت التشغيل في وبزيادة
 . الجديدة الوصائف توليد في األولى المرتبة بذلك واحتلت ،%31.5 الغربية بـ

 فيها العاملين عدد ارتفع :(Small Enterprises I) عمال 9-5 توظف التي الصغيرة المنشآت من األولى الشريحة .2
 5,054 وبتشغيل ،%13.9 بلغت بنسبة زيادة أي ،2017 -2012 الفترة خالل فرداً  41,339 إلى فرداً  36,285 من
 مساهمتها حيث من الخامسة المرتبة في ترتيبها وكان ،%11.7بـ  زيادة التشغيل في مساهمتها نسبة وبلغت . جديد فرداً 
 . الجديدة الوصائف عدد زيادة في

 (:Small EnterprisesII) عامل 19-10 توظف التي الغربية الضفة في الصغيرة المنشآت من الثانية الشريحة .3
 6,306 بواقع زيادة وحققت ،2017-2012 الفترة خالل فرداً  30,067 إلى فرداً  23,761 من فيها العاملين عدد ارتفع
مساهمتها  احتلت وبذلك % من إجمالي الزيادة في العاملين في جميع الفئات،14.6 أي فيها، العاملين عدد في جديد أفراد

 المرتبة الرابعة بين جميع الفئات.
 عدد ارتفع (:Medium Enterprises I) عامل 49- 20 الشريحة األولى من المنشآت المتوسطة، التي توظف .4

في عدد العاملين فيها  زيادة وحققت ،2017-2012 الفترة خالل فرداً  28,871 إلى فرداً  20,140 من فيها العاملين
 احتلت وبذلك % من إجمالي الزيادة في العاملين في جميع الفئات،20.2ما يساوي  ، أياً جديد فرداً  8,731 بواقع

 مساهمتها المرتبة الثانية  بين جميع الفئات من حيث توليد الوصائف الجديدة خالل نفس الفترة.
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 زيادة شهدت :(Medium Enterprises II) عامل 99-50 توظف التي المتوسطة، المنشآت من الثانية الشريحة .5
 جديد فرداً  2,730 بإضافة أي ،2017-2012 الفترة خالل فرداً  12,721 إلى فرداً  9,991 من فيها العاملين عدد في
%، واحتلت 6.3أما مساهمتها في زيادة التوصيف فقد بلغت . الفترة نفس خالل% 27.3 بلغ بنمو فيها، العاملين إلى

 الوصائف الجديدة خالل نفس الفترة.بذلك المرتبة السادسة من حيث مساهمة منشآتها في 
شهدت منشآت هذه الفئة ارتفاعًا في عدد  :(Large Enterprises) فأكثر عامل 100 توظف التي الكبيرة، المنشآت .6

%. وبلغت نسبة 34.2بلغت  بنسبة زيادة، 2017عام  فرداً  26,818إلى  2012عام  فرداً  19,978العاملين فيها من 
 بذلك المرتبة واحتلت % من تلك الزيادة،15.8مساهمتها في زيادة عدد العاملين في جميع المنشآت في الفئات الستة 

 الغربية. الضفة منشآت في التشغيل زيادة في مساهمتها حيث الثالثة من
 

: عدد العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية في الضفة الغربية حسب فئات حجم 17شكل 
 2017، 2012 العمالة

 
 

 في قطاع غزة فئات حجم العمالةتطور عدد العاملين في المنشآت حسب  3.5.4
خالل الفترة الواقعة بين تعدادي المنشآت  فرداً  134,229إلى  فرداً  122,048ارتفع عدد العاملين في منشآت قطاع غزة من 

وصيفة، أي  12,181. أي أن عدد الوصائف الجديدة التي فتحتها جميع المنشآت العاملة بلغت 2017وعام  2012 في عام
م فيما يلي %.  وسنقد02.% للفترة المذكورة، أو بمعدل سنوي يقل عن 10وصيفة سنويا، وبمعدل نمو بلغ  2,436بمعدل 

 في الملحق(: 15فيها )جدول  حجم العمالةتحليال لمصادر هذه التغيرات في المنشآت العاملة حسب فئات 
 ارتفاعا فيها العاملين عدد شهد (:Micro Enterprises) فأقل عمال 4 -1 توظف التي، جدا الصغيرة المنشآت  .1

 3,961 وانضمام ،%5.7 بلغت بنسبة زيادة أي ،2017-2012 الفترة خالل فرداً  73,134 إلى فرداً  69,173 من
 نقطة 2.2 بـ بواقع التوصيف في النسبي وزنها انخفاض من الرغم وعلى. الفئة هذه منشآت في العاملين لقائمة فرداً 

 واحتلت المرتبة ،%32.5 بواقع األعلى غزة قطاع في العاملة المنشآت في الكلي التشغيل في حصتها فقد صلت مئوية،
 بين أقرانها في منشآت الفئآت األخرى. األولى

شهد عدد العاملين  (:Small Enterprises I) عمال 9-5 الشريحة األولى من المنشآت الصغيرة جدا التي توظف  .2
 %، وبتشغيل2.2 بلغت بنسبة زيادة، أي 2017 عام فرداً  21,373 إلى 2012 عام أفراد 20,905 فيها ارتفاعًا من

160 140 120 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140

4-1

9-5

19-10

49-20

99-50

+100

(باأللف)العدد 

ت 
ئا
ف

لة
ما

لع
 ا
جم

ح

2017 2012



PCBS:  2017، 2012تطور المنشآت الفلسطينية 

70 

وأدى نمو عدد العاملين الضعيف فيها إلى تراجع حصتها من عدد العاملين في جميع   .جديد خالل الفترة فرداً  468
، %3.8نقطة مئوية. أما نسبة مساهمة منشآتها في زيادة عدد العاملين في جميع الفئات فقد بلغت  1.2الفئات بواقع 

 األخرى في قطاع غزة. وكان ترتيبها في المرتبة الخامسة بالمقارنة مع منشآت الفئات
شهد عدد العاملين   :(Small Enterprises II) عامل 19-10 توظف التي الصغيرة المنشآت من الثانية الشريحة .3

 وبذلك ،2017-2012 الفترة خالل فرداً  13,762 إلى فرداً  11,159 من في المنشآت العاملة في هذه الفئة ارتفاعاً 
وارتفعت نسبة العاملين . فيها العاملين عدد في% 23.3 بلغت بنسبة زيادة أي فيها، للعاملين جديد أفراد 2,603 أضافت
نقطة مئوية(. اما نسبة مساهمتها في الزيادة في عدد العاملين في المنشآت العاملة  1.2% )10.3% إلى 9.1فيها من 

 خالل نفس الفترة.  %، واحتلت بذلك المرتبة الثالثة في توليد الوصائف21.4في جميع الفئات فقد بلغت 
شهد عدد   :(Medium Enterprises I) عامل 49- 20 توظف التي المتوسطة، المنشآت من األولى الشريحة .4

 ،2017-2012 الفترة خالل فرداً  12,822 إلى فرداً  9,042 من العاملين في المنشآت العاملة في هذه الفئة ارتفاعاً 
وارتفعت نسبة العاملين . فيها العاملين عدد في% 41.8 بنسبة بنمو أي فيها، للعاملين جديد فرداً  3,780 أضافت وبذلك

نقطة مئوية(. اما نسبة مساهمتها في الزيادة في عدد العاملين في المنشآت العاملة  2.2% )9.6 % إلى7.4فيها من 
  ة خالل نفس الفترة. %، واحتلت بذلك المرتبة الثانية في توليد الوصائف الجديد31.0في جميع الفئات فقد بلغت 

 هذه حققت :(Medium Enterprises II) عامل 99-50 توظف التي المتوسطة، المنشآت من الثانية الشريحة .5
 5,135 إلى 2012 عام فرداً  3,276 من عددهم ارتفع حيث فيها، العاملين عدد في نمو نسبة أعلى المنشآت من الفئة
وارتفعت نسبة العاملين فيها إلى مجموع  .جديد فرداً  1,859 وتشغيل ،%56.8 بلغت بنسبة زيادة ،2017 عام فرداً 

أما مساهمة منشآتها العاملة في الزيادة الكلية في عدد العاملين فقد  %. 3.8% إلى 2.7العاملين في جميع الفئات من 
 بين الفئات األخرى. الرابعة بذلك المرتبة %، واحتلت15.3بلغت 

 شهد عدد العاملين فيها انخفاضا من (:Large Enterprises) فأكثر عامل 100 المنشآت الكبيرة، التي توظف .6
وكانت هذه الفئة من المنشآت الفئة الوحيدة التي سجلت   .2017-2012 خالل الفترة أفراد 8,003 إلى فرداً  8,493

% 07.وانخفضت جراء ذلك نسبة العاملين في منشآتها العاملة من  %.5.8 تراجعًا في عدد العاملين فيها، والذي بلغ
 أما نسبة مساهمتها في زيادة التشغيل فقد كانت سالبة أيضا بواقع % من مجموع العاملين في جميع الفئات. 6.0إلى 
 .املة%، مما وضعها في المرتبة السادسة واألخيرة من حيث مساهمتها في التشغيل في منشآت قطاع غزة الع4.0
 

وحافظت   نقطة مئوية. 2.2تشير نتائج التحليل إلى استمرار تصدر المنشآت الصغيرة جدا رغم انخفاض نسبة العاملين فيها بـ 
  المنشآت الصغيرة على نسبة العاملين فيها تقريبا بدون تغيير، بينما عززت المنشآت المتوسطة نسبة العاملين لديها بأكثر من

 أما المنشآت الكبيرة  فقد تراجعت نسبة العاملين في منشآتها بـ نقطة مئوية واحدة.  نقاط مئوية. 3
 

وعلى صعيد توليد الوصائف الجديدة، حافظت المنشآت الصغيرة جدًا على المرتبة األولى بتوليد نحو ثلث الوصائف في قطاع 
% من مجموع الزيادة في 31.0تي فتحت ، والعامل 49-20غزة، ولكن بفارق صغير عن المنشآت المتوسطة التي توصف 

 .  2017-2012عدد العاملين خالل الفترة 
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فئات حجم : عدد العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الخاص واألهلي والشركات الحكومية في قطاع غزة حسب 18شكل 
 2017، 2012 العمالة

 
 

 خالصة الفصل:  6.4
 لنمو التشغيل على المستوى الوطني وفي معظم األنشطة االقتصادية.يزة ميالح، أن الركود هو السمة الم 
 من األنشطة ذات  4من األنشطة ذات التركز العالي للعاملين،  وفي  4في عدد العاملين في  نعززت اإلناث نسبته

التحسن في التركز المتوسط للعاملين. ولكن الفجوة بين مشاركة الذكور واإلناث لم تشهد تغيرات جوهرية، حيث كان 
 مشاركة اإلناث بطيئًا، وخصوصا في قطاع غزة. 

  ،الفجوة بين مؤشرات التشغيل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. اتساعيالح 
  تركز عدد العاملين في نفس األنشطة الست التي تركز فيها عدد المنشآت، ولكن درجة التباين في كثافة تركز عدد

 .العاملة هو في عدد المنشآت العاملين فيها كان أقل حدة مما
  عاملين المرتبة األولى من حيث حصتها من عدد العاملين في المنشآت،  4-1احتلت المنشآت الصغيرة جدا التي توصف

واحتلت مساهمة الشركات الكبيرة في زيادة عدد العاملين  ودورها في زيادة عدد العاملين على المستوى الوطني والمنطقة. 
 في الضفة الغربية، والمرتبة السادسة واألخيرة في قطاع غزة. الثالثةالمرتبة  2017-2012خالل الفترة 

 ( في عدد العاملين، وفي دورها بفتح  99-50يالح، أيضا تعزز حصة الشريحة الثانية من المنشآت المتوسطة )عامل
ت الكبيرة خالل نفس الفترة الوصائف الجديدة على حساب التراجع الطفيف في حصة المنشآت الصغيرة جدا والمنشآ

2012-2017 . 
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 الفصل الخامس

التوزيع النسبي للعاملين في المنشآت العاملة في فلسطين حسب المحافظة، والنشاط االقتصادي الرئيسي وتقييم 
 2017، 2012 لعاميمساهمتهما النسبية في توليد القيمة المضافة 

العاملة، حسب المحافظات واألنشطة  وعالية الجودة عن عدد العاملين في المنشآتتشكل بيانات التعداد الكثيفة والشاملة 
االقتصادية، والتغير فيها، مصدرًا هاما وموثوقا الستكشاف دور المحافظات واألنشطة االقتصادية في توليد النمو االقتصادي 

قيمة المضافة، ويمكن اعتبارها عينة ممثلة لوحدات وتكوين الناتج المحلي اإلجمالي. فالمنشآت تشكل اإلطار المؤسسي لتوليد ال
إنتاج القيمة المضافة على المستوى الكلي والمنطقة واألنشطة. وسيجري االقتصار على المؤشرات النسبية بسبب عدم شمول 

المنشآت المستهدفة تها االقتصادية خارج إطار االبيانات للقطاع الزراعي، وبسبب أن جزءأً كبيراً من القوى العاملة تمارس نشاط
بيان دور المحافظات واألنشطة االقتصادية النسبي في توليد الوصائف الجديدة هذا الفصل ل سيخصصداد أيضا. لذا في التع

وفي توليد القيمة المضافة، وإعطاء لمحة عن مصادر واتجاهات النمو والتغير في بنية االقتصاد الجغرافية والقطاعية التي 
على منهم علومات هامة ومفيدة جدا للباحثين والمخططين، وصانعي السياسات التنموية، وخصوصا العاملين نعتقد انها تقدم م

 في الملحق( 16تنفيذ استراتيجية التنمية المحلية. )جدول 
 

تغير القيمة المضافة في األنشطة االقتصادية المختلفة، والتي  كافية حولفي صل صعوبة الحصول على بيانات ميدانية 
خالل التعدادات والمسوح التي تجريها األجهزة اإلحصائية في البلدان النامية، سنقوم من تعذر الحصول عليها بصورة مباشرة ي

باستخدام التغير في عدد العاملين كمؤشر بديل للداللة على المساهمة النسبية للمحافظات واألنشطة في الناتج المحلي 
م التغير في عدد العاملين في منشآت المحافظات وفي األنشطة االقتصادية للداللة اإلجمالي. بناًء على ذلك سيتم استخدا

على التغير في بنية االقتصاد القطاعية، وعلى نسب مساهمة المحافظات واألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي. 
على نسب نموها وعلى اتجاهات التغير في كما يمكن استخدام التغير في عدد العاملين في األنشطة االقتصادية للداللة 

 مصادر تكوين الناتج المحلي اإلجمالي. 
 

 2012 عاميالتنويه أن هذا التحليل سيقدم معلومات تقريبية لعدة أسباب. أهمها أنه يعتمد على بيانات  بد من الولكن، 
ول اتجاهات لخروج باستنتاجات قطعية حفقط، وهذا غير كاٍف لتنقية البيانات من التغيرات الطارئة والموسمية ل 2017و

خذ باالعتبار احتماالت تفاوت إنتاجية العمل بين المحافظات واألنشطة، باإلضافة إلى أن بيانات التعداد أكما أنه ال ي ،التغير
المحافظات ال تشمل العاملين خارج نطاق المنشآت والعاملين في منشآت القطاع الزراعي، مما سيؤثر على نسبة مساهمة 

 التي يلعب القطاع الزراعي دورا مهما في اقتصادها.
 

 تطور عدد العاملين على المستوى الوطني والمنطقة 1.5
 بنسبة زيادة أي ،2017 -2012 الفترة خالل فرداً  444,086 إلى فرداً  384,778 من المنشآت في العاملين عدد ارتفع
 :بفضل الزيادة ههذ توتحقق  .جدد أفراد 59,308 تشغيل أو ،%(3.1 سنوي  بمعدل% )15.4

 % )بمعدل17.9 بنسبة زيادة؛ أي فرداً  309,848إلى  فرداً  262,825: ارتفاع عدد العاملين في الضفة الغربية من اوال
 جديد في منشآتها. فرداً  47,023%(، وتشغيل 3.6سنوي 
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%، وانضمام 10.1 بنسبة زيادة، أي فرداً  134,238إلى  فرداً  121,953: ارتفاع عدد العاملين في قطاع غزة من ثانياً 
 لنفس الفترة. %(2.0للعاملين في منشآت قطاع غزة )بمتوسط سنوي  فرداً  12,285

 
     تفاصيل ودالالت التغيرات في األرقام الكلية الواردة أعاله من جانبين:  وسيتم فيما يلي

 ؛ 2017-2012املة على مستوى المحافظات خالل الفترة : التغيرات في عدد العاملين في المنشآت العاألول
 : التغيرات في عدد العاملين في األنشطة االقتصادية والتغير الذي شهده في نفس الفترة. الثاني

 
 في وفي مساهمتها ،2017 عام العاملين عدد في محافظة لكل المساهمة النسبية في التغير على التعرف التحليل هذا يهدف

 لكل المساهمة النسبية على بالتعرف سنقوم األسلوب، وبذات. 2017و 2012 التعدادين بين الفترة العاملين خالل زيادة عدد
العاملين  زيادة عدد لكل من األنشطة في والمساهمة النسبية ،2017في تشغيل العاملين لعام  االقتصادية األنشطة من نشاط

 في الملحق( 17)جدول  .2017-2012لنفس الفترة 
 

، والتوزيع النسبي للزيادة في عددهم 2017التغيرات في التوزيع النسبي للعاملين في منشآت المحافظات عام  2.5
 2017، 2012 لعامي

فيما يلي تحليال لمؤشرين: األول وهو المساهمة النسبية لمنشآت كل محافظة في التشغيل )أي مؤشر الحجم(، أي نسبتهم من 
. والثاني وهو مساهمة منشآت كل محافظة في زيادة عدد 2017منشآت جميع المحافظات في عام  إجمالي العاملين في
، أي نسبة الزيادة في عدد العاملين في منشآتها من مجموع الزيادة في عدد العاملين في 2017-2012العاملين خالل الفترة 

)الحقا مؤشر  لكل محافظة من إجمالي عدد السكان إجمالي المنشآت )مؤشر النمو(. كما استخدمنا مؤشر نسبة عدد السكان
كمؤشر ترجيح لتمكين المقارنة بين قيم المؤشرين المذكورين فيما بين المحافظات. وتم اعتماد اسلوب مبسط  36 السكان(

 (.2كما هو مبين في الجدول رقم ) 16-1من  ؤشرات إلى رتبللمقارنة بتحويل الم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ي )نسبة عدد العاملين في يوفر هذا االفتراض المنطقي والمحايد قاعدة سليمة للمقارنة بين طاقة توليد القيمة المضافة في المحافظات مقاسًا بداللة المؤشر الثان   36

الثالث )نسبة الزيادة في عدد العاملين في منشآتها منشآتها من مجموع العاملين في إجمالي المنشآت العاملة(، ومساهمتها في زيادة نمو القيمة المضافة بداللة المؤشر 
.  أما مؤشر نسبة عدد السكان في المحافظة فهو يستخدم كقاعدة لترتيب 2017-2012إلى إجمالي الزيادة في عدد العاملين في جميع المنشآت العاملة( خالل الفترة 
 ساهمة كل منها في تكوين الناتج المحلى اإلجمالي وفي معدالت نمو هذا الناتج. مؤشري حجم ونمو التشغيل في المحافظات المختلفة للداللة على نسب م
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في منشآتها إلى إجمالي العاملين في جميع المنشآت على  ة من عدد السكان، ونسبة العاملينمحافظ: نسبة سكان كل 19 شكل
 2017، 2012 لعاميالمستوى الوطني، ونسبة مساهمتها في الزيادة في عدد العاملين في المنشآت 

 
 

 محافظة جنين
% )بمعدل 22.1، بواقع 30,187إلى  24,721شهدت منشآت محافظة جنين ارتفاعا في عدد العاملين في منشآتها من 

، وزيادة نسبتهم )أي عدد العاملين في منشآتها إلى إجمالي العاملين في منشآت 2017-2012%( خالل الفترة 4.4سنوي 
أما   .2017ة السادسة بين كافة المحافظات في عام %، واحتلت بذلك المرتب6.8% إلى 6.4جميع المحافظات( من 

سكان % من إجمالي الزيادة في عدد العاملين، واحتلت المرتبة الخامسة بين جميع 9.2مساهمتها في زيادة التشغيل فقد بلغت 
 308,618)المحافظات الفلسطينية من حيث مساهمتها في زيادة التشغيل. وبمقارنة ترتيب المحافظة من حيث عدد السكان 

مع المؤشرين اعاله، يالح، أن ترتيبها من حيث نسبتها في التشغيل كان  الثامنة( الذي وضعها في المرتبة 2017عام  فرداً 
وهو اقل من ترتيبها من حيث المساهمة في نمو التشغيل فجاء في المرتبة الخامسة، كما ان مع ترتيبها في عدد السكان.  أقل

 في عدد السكان.  ترتيبها
 

 محافظة طوباس واألغوار الشمالية
% خالل الفترة 19.6، بواقع فرداً  3,755إلى  3,139حققت منشآت محافظة طوباس واألغوار ارتفاعا في عدد عامليها من 

% عام 0.8 %(، ورفعت نسبتهم إلى إجمالي العاملين في المنشآت بشكل طفيف من3.9)بمعدل سنوي بلغ  2012-2017
السادسة نقطة مئوية، واحتلت في ترتيبها بين المحافظات في المرتبة  0.04، أي بواقع 2017م % في عا0.9إلى  2012
% من إجمالي الزيادة في عدد العاملين، واحتلت المرتبة الخامسة 1.0ولكن مساهمتها في نمو عدد العاملين بلغت  ،عشر

 .(فرداً  60,186الذي جاء متطابقا مع ترتيبها في عدد السكان )عشر في هذا المؤشر، 
 

 محافظة طولكرم
، وانخفضت نسبتهم إلى 2017-2012% خالل الفترة 11.4شهدت محافظة طولكرم ارتفاعا في عدد عاملي منشآتها بواقع 

من حيث  العاشرةنقطة مئوية، واحتلت المرتبة  0.2- %، أي بواقع3.9% إلى 4.1إجمالي العاملين في المنشآت من 
 183,205) الثانية عشر، وكان أفضل من ترتيبها السكاني الذي كان في المرتبة 2017حصتها في إجمالي عدد العاملين عام 
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، 2017-2012   % من إجمالي الزيادة في عدد العاملين للفترة03.(. أما مساهمتها في زيادة التشغيل فقد بلغت أفراد
 اشرة في هذا المؤشر.وحافظت على ترتيبها في المرتبة الع

 
 محافظة نابلس

، أي 2017 فرداً  47,967إلى  2012عام  فرداً  42,422حققت محافظة نابلس ارتفاعا في عدد عاملي المنشآت فيها من 
%(. أما نسبة عامليها إلى إجمالي العاملين في المنشآت في فلسطين فقد تراجعت 2.6%، )بمعدل سنوي 13.1بزيادة بلغت 

% لنفس الفترة، ولكنها حافظت على دورها كرابع أكبر مشغل للعاملين في المنشآت. وبخصوص 10.8 % إلى11.0من 
% من تلك الزيادة، واحتلت المرتبة الرابعة 9.3مساهمتها في نمو التشغيل في المنشآت خالل نفس الفترة تبين أنها ساهمت بـ 

 ( في نفس العام.فرداً  387,240أيضا، وكان ترتيبها متطابقا مع ترتيبها السكاني )
 

 محافظة قلقيلية
، 2017-2012%( خالل الفترة 1.5% )بمعدل سنوي 7.5شهدت محافظة قلقيلية ارتفاعا في عدد عاملي منشآتها بواقع 

نقطة مئوية، واحتلت المرتبة  0.2 %، أي بواقع2.2% إلى 2.3وانخفضت نسبتهم إلى إجمالي العاملين في المنشآت من 
أما مساهمتها في زيادة التشغيل فقد   .2017-2012من حيث حصتها في إجمالي عدد العاملين خالل الفترة  الثالثة عشر

 هذا المؤشر، وكان ترتيبها في حسب الرابعة عشر% من إجمالي الزيادة في عدد العاملين، واحتلت المرتبة 1.1بلغت 
 (.فرداً  108,234) الثالثة عشرمرتبة عدد العاملين متطابقا مع ترتيبها السكاني في ال المساهمة في

 
 محافظة سلفيت

بلغت  بنسبة زيادة، فرداً  7,013إلى  5,419سجلت منشآت محافظة سلفيت ارتفاعا في عدد العاملين في منشآتها من 
، ورفعت هذه الزيادة نسبة عامليها إلى إجمالي 2017-2012%(، وكانت األعلى خالل الفترة 5.9% )بمعدل سنوي 29.4

من حيث نسبة  الرابعة عشرنقطة مئوية( واحتلت المرتبة  0.2%، )أي بـ 1.6% إلى 1.4العاملين في المنشآت من 
%، واحتلت المرتبة 2.7مساهمتها في عدد العاملين. أما نسبة مساهمتها في الزيادة في عدد العاملين خالل الفترة فقد بلغت 

 ( في المرتبة الرابعة عشر.فرداً  73,756، وكانت أفضل من ترتيبها السكاني )الثانية عشر
 

 محافظة رام هللا والبيرة
% )بمعدل 16.8، أي بواقع فرداً  63,133إلى  54,054لبيرة ارتفاعا في عدد عاملي منشآتها من شهدت محافظة رام هللا وا

% إلى 14.1، وارتفعت نسبتهم إلى إجمالي العاملين في المنشآت من 2017-2012%( خالل الفترة 3.4سنوي بلغ 
جمالي عدد العاملين. أما مساهمتها نقطة مئوية، واحتلت المرتبة الثانية من حيث حصتها في إ 0.1%، أي بارتفاع 14.2

( فرداً  322,193%، وجاءت في المرتبة الثانية أيضا مع العلم أن ترتيب المحافظة السكاني )15.3في زيادة التشغيل فبلغت 
في المرتبة السابعة، مما يكشف عن الدور المتزايد للمحافظة في االقتصاد الفلسطيني بعد تحولها لمركز  2017كان في عام 

 .لفلسطينؤقت م
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 محافظة أريحا واألغوار
% خالل الفترة 11.0أي بواقع  فرداً  4,647إلى  4,187شهدت محافظة أريحا واألغوار زيادة في عدد عاملي منشآتها من 

%، أي 1.1% إلى 1.1% سنويا(، وانخفضت نسبتهم إلى إجمالي العاملين في المنشآت من 2.2)بمعدل  2012-2017
من حيث حصتها في إجمالي عدد العاملين،  الخامسة عشرنقطة مئوية، واحتفظت المحافظة بموقها في المرتبة  0.04 بواقع

%. وبمقارنة 0.8( من حيث مساهمتها في زيادة التشغيل التي بلغت السادسة عشرولكنها احتلت المرتبة األخيرة )أي المرتبة 
 عشر. السادسةالمرتبة  نفس ( الذي كان فيفرداً  50,002هذه النسب مع ترتيب المحافظة السكاني )

 
 محافظة القدس

 34,786إلى  31,310من  2017-2012سجلت منشآت محافظة القدس ارتفاعا في عدد العاملين في منشآتها خالل الفترة 
 )أي %7.8 % إلى8.1% سنويا(. وانخفضت نسبة العاملين في منشآتها من 2.2% )11.1، أي بنسبة ارتفاع بواقع فرداً 
أما مساهمتها في الزيادة  نقطة مئوية( من إجمالي العاملين في المنشآت، واحتلت المرتبة الخامسة بين المحافظات.  0.3

% من الزيادة في عدد العاملين في إجمالي المنشآت العاملة خالل نفس الفترة مما أخرها إلى 5.9في التشغيل فقد بلغت 
 ( الذي وضعها في المرتبة الثالثة. فرداً  415,040بتراجع كبير عن ترتيبها السكاني ) المرتبة السابعة بين أقرانها،

 
 محافظة بيت لحم

 فرداً  29,192إلى  22,843سجلت منشآت محافظة بيت لحم ثاني أعلى نسبة ارتفاع في عدد العاملين في منشآتها من 
% سنويا(. وارتفعت جراء ذلك نسبة العاملين في 5.6% )بمعدل 27.8، أي بنسبة ارتفاع بواقع 2017-2012خالل الفترة 
نقطة مئوية( من إجمالي العاملين في المنشآت، احتلت المرتبة السابعة. أما  0.7% )أي 6.6% إلى 5.9منشآتها من 

كاني % واحتلت المرتبة الثالثة بين نظائرها، على الرغم أن ترتيبها الس10.7مساهمتها في الزيادة في التشغيل فقد بلغت 
 . الحادية عشر( كان في المرتبة فرداً  215,047)
 

 محافظة الخليل
، 2017 -2012خالل الفترة  فرداً  62,049إلى  50,056شهدت منشآت محافظة الخليل ارتفاعا في عدد العاملين فيها من 

 1.0% )أي بواقع 14.0% إلى 013.%(، وارتفاع نسبة العاملين في منشآتها من 4.8% )بمعدل سنوي 24.0بزيادة بلغت 
نقطة مئوية( من إجمالي العاملين في المنشآت، واحتلت بموجب ذلك المرتبة الثالثة. أما مساهمتها في الزيادة في عدد العاملين 

% من إجمالي االرتفاع في عدد العاملين في المنشآت فقد أهلها الحتالل المرتبة األولى بين المحافظات 20.2التي بلغت 
ولكن ترتيب حصتها   ( الذي يحتل المرتبة األولى أيضا.فرداً  707,017، الذي جاء منسجما مع ترتيبها السكاني )الفلسطينية

 من العاملين في المرتبة الثالثة فهو انعكاس لوجود صعوبات إضافية تمنعها من زيادة االستثمار فيها. 
 

 محافظة شمال غزة
 -2012خالل الفترة  فرداً  20,779إلى  19,220ارتفاعا ضعيفا من سجل عدد العاملين في منشآت محافظة شمال غزة 

% إلى 5.0(، مما أدى إلى انخفاض في نسبة العاملين في منشآتها من 1.6% )بمعدل سنوي 8.1، أي بنسبة بلغت 2017
من حيث حصتها في عدد  الثامنةالمرتبة  حيث احتلتنقطة مئوية(.  0.3 إجمالي العاملين في المنشآت )أي % من4.7

% من إجمالي االرتفاع في عدد العاملين في المنشآت خالل 2.6العاملين. أما مساهمتها في الزيادة في التشغيل فقد بلغت 
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ولم يكن أداء المنشآت في المحافظة منسجما مع ترتيبها   بين المحافظات الفلسطينية. الثالثة عشرنفس الفترة، واحتلت المرتبة 
 ( الذي وضعها في المرتبة السادسة.  فرداً  364,188)السكاني 

 
 محافظة غزة

إلى  2012عام  فرداً  58,278تحتل محافظة غزة المرتبة األولى من حيث عدد العاملين في منشآتها التي ارتفعت من 
ي التشغيل % سنويا(. وبشأن مساهمة منشآت المحافظة ف1.8% )بمعدل 9.1، أي بزيادة بلغت 2017عام  فرداً  63,572

نقطة مئوية( من إجمالي العاملين في المنشآت خالل نفس  0.9 %، )أي14.3% إلى 15.2فقد تبين أنها انخفضت من 
الفترة. وعلى الرغم من ذلك احتفظت المحافظة بالمرتبة األولى من حيث حصتها في عدد العاملين في إجمالي المنشآت. اما 

السادسة في هذا % من اإلجمالي، مما وضعها في المرتبة 8.9دور المحافظة في زيادة التشغيل خالل نفس الفترة فقد بلغت 
 ( الذي يحتل المرتبة الثانية.أفراد 641,310المؤشر، والذي ال يتناسب مع ترتيبها السكاني )

 
 محافظة دير البلح

    خالل الفترة فرداً  16,077إلى  14,410سجلت منشآت محافظة دير البلح ارتفاعا في عدد العاملين في منشآتها من 
% سنويا(. وانخفضت نسبة العاملين في منشآتها إلى اإلجمالي 2.3% )بمعدل 11.6، أي بارتفاع بنسبة 2017 -2012
نقطة مئوية(، وجاء ترتيبها في المرتبة اإلحدى عشر من حيث حصتها في عدد العاملين.  0.2 % )أي3.6% إلى 3.8من 

عاملين في المنشآت خالل % من إجمالي االرتفاع في إجمالي عدد ال2.8أما مساهمتها في الزيادة في التشغيل فقد بلغت 
 269,830ترتيبها السكاني )بالنسبة إلى  أمابين المحافظات الفلسطينية.  االحدى عشرنفس الفترة، واحتلت نفس المرتبة 

 . التاسعةفقد جاءت في المرتبة ( فرداً 
 

 يونسمحافظة خان
 -2012خالل الفترة  فرداً  20,335إلى  18,502ارتفاعا في عدد العاملين في منشآتها من  خانيونسشهدت منشآت محافظة 

% 4.6% إلى 4.8% سنويا((. ولكن نسبة العاملين في منشآتها انخفضت من 2.0% )بمعدل 9.9، أي بزيادة بلغت 2017
ة الـتاسعة من حيث حصتها في التشغيل. نقطة مئوية( من إجمالي العاملين في المنشآت، واحتلت بموجب ذلك المرتب 0.2)أي 

% من إجمالي الزيادة في عدد العاملين في المنشآت خالل نفس الفترة، 3.1أما مساهمتها في الزيادة في التشغيل فقد بلغت 
عن مما أهلها الحتالل المرتبة التاسعة أيضا بين المحافظات الفلسطينية. وكانت ترتيبيها في المؤشرين السابقين متخلفين 

 ( الذي وضعها في المرتبة الخامسة.فرداً  366,823ترتيبها السكاني )
 

 محافظة رفح
، 2017 -2012خالل الفترة  فرداً  13,475إلى  11,543شهدت منشآت محافظة رفح ارتفاعا في عدد العاملين فيها من 

إلى إجمالي العاملين بشكل هامشي % سنويا(. وارتفعت نسبة العاملين في منشآتها 3.4% )بمعدل 16.7أي بزيادة بلغت 
نقطة مئوية(، وكان ترتيبها في المرتبة الثانية عشر.  وبشأن مساهمتها في الزيادة  0.03% )أي بـ 3.03% إلى 3.0من 

% من إجمالي االرتفاع في عدد العاملين في المنشآت خالل نفس الفترة، واحتلت المرتبة الثامنة 3.3في التشغيل فقد بلغت 
 حافظات الفلسطينية، وجاء متقدما على ترتيبها السكاني الذي كان في المرتبة العاشرة.بين الم
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 ( موجزا لترتيب المحافظات وفق ثالثة مؤشرات مشتقة من بيانات التعداد، وهي:2ويقدم الجدول رقم )

باعتبار السكان المحدد األبرز ، 2017في عام  فلسطينإجمالي عدد السكان في المحافظة من  النسبة المئوية لعدد سكان .1
     )الحقا مؤشر السكان(. ( للتعبير عن طاقة اقتصاد المحافظة المستخدمة والكامنةbase lineالمتاح )

النسبة المئوية للعاملين في المنشآت العاملة في كل محافظة إلى إجمالي عدد العاملين في جميع المنشآت العاملة في  .2
 مصدر توليد القيمة المضافة فيها )الحقا مؤشر الحجم(.بكونه  2017في عام  فلسطين

الفترة في  فلسطينالنسبة المئوية لمساهمة منشآت المحافظة العاملة في الزيادة في عدد العاملين في المنشآت العاملة في  .3
 النمو(. في نمو التشغيل والقيمة المضافة )الحقا مؤشرعبر عن مستويات واتجاهات التغير بكونه ي (2017 -2012)

 

: ترتيب المحافظات حسب نسبة سكانها من إجمالي عدد السكان وحسب نسبة العاملين في منشآتها من إجمالي العاملين 2 جدول
  2017، 2012 لعامي، وحسب نسبة مساهمتها في نمو عدد العاملين فيها 2017في المنشآت العاملة عام 

 

مرتبة المحافظة من حيث نسبة مساهمة 
زيادة عدد العاملين في  منشآتها في

جميع المنشآت االقتصادية العاملة في 
 فلسطين

مرتبة المحافظة من حيث نسبة عدد العاملين 
في منشآتها إلى جميع العاملين في المنشآت 

 االقتصادية العاملة في فلسطين

مرتبة المحافظة من حيث نسبة 
عدد سكانها من إجمالي عدد 

 السكان
 المحافظة

 جنين 8 6 5
 طوباس واالغوار الشمالية 15 16 15
 طولكرم 12 10 10
 نابلس 4 4 4

 قلقيلية 13 13 14
 سلفيت 14 14 12
 رام هللا والبيرة 7 2 2

 اريحا واألغوار 16 15 16
 القدس 3 5 7
 بيت لحم 11 7 3
 الخليل 1 3 1

 شمال غزة 6 8 13
 غزة 2 1 6

 دير البلح 9 11 11
 خانيونس 5 9 9
 رفح 10 12 8

 
يقوم هذا التحليل على فرضية أن عدد العاملين في المنشآت العاملة في المحافظة والزيادة في عددهم يتناسب طرديا مع عدد 
سكانها. وهذا االفتراض صحيح بسبب تجانس المجتمع رغم الفروقات البسيطة في الهرم السكاني بين الضفة الغربية وقطاع 

نسبة من السكان تكون قادرة على توفير أكبر نسبة من العاملين، وتحقيق أكبر  غزة.  أي أن المحافظة التي تحظى بأكبر
تحديد مرتبة كل محافظة في هذه المؤشرات لتسهيل  تمزيادة في نسبة نمو عددهم، والعكس بالعكس. ولغرض تبسيط النموذج 

 المقارنة فيما بينها، وخرجنا بالنتائج التالية:
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افظات التي حققت تقدم في مؤشري الحجم )حصتها من عدد العاملين في المنشآت( والنمو وهي تشمل المح  الحالة األولى:
في من حيث نسبة الحادية عشر محافظة بيت لحم التي احتلت المرتبة )نسبة مساهمتها في الزيادة في عدد العاملين( وتضم 

من حيث الثالثة تصادية )مؤشر الحجم( والمرتبة من حيث عدد العاملين في المنشآت االق السابعةعدد السكان واحتلت المرتبة 
 التي احتلت محافظة رام هللا والبيرة، و 2017 – 2012نسبة مساهمتها في زيادة عدد العاملين )مؤشر النمو( خالل الفترة 

في كل من مؤشري الحجم الثانية وحققت أفضل نتائج باحتالل المرتبة  ن حيث نسبتها في عدد السكان،م السابعةالمرتبة 
في  العاشرةاحتلت المرتبة كما نسبتها في عدد السكان،  من حيث الثانية عشرالمرتبة  احتلتمحافظة طولكرم التي و  والنمو. 

حسب  السادسةمن حيث نسبة عدد السكان، واحتلت المرتبة  الثامنةومحافظة جنين التي احتلت المرتبة  المؤشرين المذكورين.
 حسب مؤشر النمو. الخامسةوالمرتبة  مؤشر الحجم،

 
وتشمل المحافظات التي حققت تقدما في مؤشر النمو فقط، ومحافظة طوباس واألغوار الشمالية التي احتلت  الحالة الثانية:

ومحافظة سلفيت التي احتلت  مؤشر الحجم،في  السادسة عشربينما احتلت المرتبة في مؤشر النمو  الخامسة عشرالمرتبة 
 . وعدد العاملين من حيث حصتها في السكان الرابعة عشرفي مؤشر النمو بينما هي في المرتبة  الثانية عشربة المرت
 

التي حققت تقدما في مؤشر الحجم وتراجعا في مؤشر النمو كما هو الحال في محافظة غزة التي تحتل المرتبة  الحالة الثالثة:
 في مؤشر النمو.  السادسةفي مؤشر السكان، وتقدمت إلى المرتبة األولى في مؤشر الحجم بينما تراجعت إلى المرتبة الثانية 

 
نابلس التي  ةكما هو الحال بالنسبة لمحافظ اتبها في المؤشر ي: وهي التي حافظت فيها المحافظات على ترتالحالة الرابعة
 والحجم والنمو.في مؤشرات السكان  الرابعةاحتلت المرتبة 

 
وهي التي شهدت فيها المحافظات تراجعًا في ترتيبها في المؤشرين كما كان عليه الحال في محافظة القدس  الحالة الخامسة:

وفي مؤشر النمو إلى المرتبة  الخامسةفي مؤشر السكان، وتراجعت في مؤشر الحجم إلى المرتبة  الثالثةالتي تحتل المرتبة 
في مؤشر الحجم،  الثامنةفي نسبة السكان وتراجعت إلى المرتبة  السادسةمال غزة التي تحتل المرتبة ؛ ومحافظة شالسابعة

في عدد السكان تراجعت على  الخامسةفي مؤشر النمو؛ ومحافظة خانيونس التي تحتل المرتبة  الثالثة عشرلى المرتبة إو 
 فيمن حيث عدد السكان ، بينما جاءت  التاسعةالتي احتلت المرتبة  البلح وديرفي مؤشري الحجم والنمو.  التاسعةالمرتبة 
 .والنمو الحجم مؤشرات في الحادية عشر المرتبة

 
وهي الحالة التي تصف التراجع في مؤشر الحجم والتحسن في مؤشر النمو كما في محافظة رفح التي تحتل  الحالة السادسة:

في مؤشر  الثامنةفي مؤشر الحجم وتقدمت إلى المرتبة  الثانية عشرالمرتبة في عدد السكان وتراجعت إلى  العاشرةالمرتبة 
 النمو. 

 
: التي تبين تراجع مؤشر الحجم فقط كما هو الحال في محافظة الخليل التي تحتل المرتبة األولى من حيث الحالة السابعة

 افظت على المرتبة األولى في مؤشر النمو.، بينما حالثالثةعدد السكان، فقد شهدت تراجعا في مؤشر الحجم إلى الدرجة 
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، وتراجع مؤشر مؤشر الحجممن حيث  الثالثة عشرالتي تحتل المرتبة  ةفي محافظتي قلقيلي صهرتوالتي  الحالة الثامنة:
 مؤشر الحجممن حيث  الخامسة عشر؛ ومحافظة أريحا واألغوار التي تحتل المرتبة الرابعة عشرالنمو فيها إلى المرتبة 

 . السادسة عشروانخفض ترتيبها في مؤشر النمو للمرتبة 
 عمليا كافة التغيرات العامة التي شهدها اقتصاد المحافظات، والتي كان أبرزها:( 2) يلخص الجدول

 : تراجع مؤشرات الحجم والنمو في محافظة القدس بشكل كبير، األمر الذي شهدناه في كافة مؤشرات الدراسة.أوال
مؤشرات الحجم والنمو في محافظات قطاع غزة، والذي كان متفاوتا من محافظة إلى أخرى، حيث كان التباين : تراجع ثانيا

، ودير ل غزة، وخانيونساالسلبي بين عدد السكان وعدد العاملين ومعدالت الزيادة في التشغيل أكثر حدة في محافظات شم
اإليجابية كالتقدم  الظواهرم من ذلك تشير البيانات إلى عدد من مما كان عليه في محافظات القطاع األخرى. على الرغالبلح 

 الذي شهدته محافظة غزة في مؤشر الحجم، وتقدم ترتيب محافظة رفح في مؤشر النمو.
: تشير نتائج التحليل أيضا إلى وجود تباين إيجابي بين مؤشري الحجم والنمو في كل من محافظتي رام هللا والبيرة وبيت ثالثا
الناجم عن الهجرة الداخلية للمنشآت والعاملين، األمر الذي يستحق الدراسة للتعرف على مصادر وأسباب هذا التباين لحم، 

 بشكل دقيق، والتحوط تجاه آثاره السلبية على المحافظات المجاورة بشكل خاص، واالقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
محافظة الخليل، التي تعتبر األولى في عدد السكان، بينما تراجع فيها : ما يلفت االنتباه أيضا تراجع مؤشر الحجم في رابعا

 للتعرف على أسباب هذه الظاهرة أيضا.  وبحاجة للدراسة مؤشر التشغيل إلى المرتبة الثالثة، 
 

 2017، 2012 لعاميالتغيرات في مساهمة األنشطة االقتصادية المختلفة في التشغيل   3.5
الستخدام توزيع العاملين في األنشطة االقتصادية لتحديد نسبة مساهمة كل نشاط في التشغيل استخدام ذات المنهجية تم 

)عدد العاملين في النشاط مقسوما على عدد العاملين في كل األنشطة(، ونسبة مساهمة كل نشاط في زيادة عدد العاملين 
لزيادة في عدد العاملين في كل األنشطة(، وتم تحديد )عدد الزيادة في عدد العاملين في النشاط المحدد مقسوما على إجمالي ا

ترتيبها بالمقارنة مع أقرانها في األنشطة األخرى. أما طريقة تقييم األداء، وآخذين باالعتبار افتراض تساوي اإلنتاجية في جميع 
ع العاملين في منشآت جميع األنشطة، يمكن استخدام التباين بين الترتيبين )ترتيب نسبة عدد العاملين في النشاط إلى مجمو 

األنشطة، مع ترتيب نسبة زيادة العاملين في النشاط إلى مجموع الزيادة في عدد العاملين في كافة األنشطة( كمقياس نسبي 
 ( أدناه: 3لفروقات األداء بين األنشطة كما هو مبين في الجدول )

، 2017% من إجمالي العاملين في المنشآت عام 0.49العاملين في انشطتها  بلغت نسبةالتعدين واستغالل المحاجر:  .1
بالمقارنة مع األنشطة األخرى. أما مساهمتها في الزيادة في عدد العاملين )مؤشر النمو( فقد بلغت  15واحتلت المرتبة 

 بين جميع األنشطة في هذا المؤشر. الخامسة عشر، مما مكنها من االحتفاظ بالمرتبة 2017-2012% في الفترة 0.7
، 2017% من إجمالي العاملين في المنشآت عام 18.4ناعات التحويلية: بلغت نسبة عدد العاملين في انشطتها الص .2

، وهي %12في هذا المؤشر. وبشأن مساهمته في إجمالي الزيادة في عدد العاملين فقد بلغت الثانية واحتلت المرتبة 
 في مؤشر نمو التشغيل. الرابعةتيبها إلى المرتبة نقاط مؤية، األمر الذي خفض تر  6.4تقل عن نسبة التشغيل بـ 

 في العاملين إجمالي من %0.8 انشطتها في العاملين عدد بلغت نسبة: وتكييف الهواء والبخار والغاز الكهرباء إمدادات .3
 ،%0.8 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت ،الرابعة عشر المرتبة واحتلت ،2017 عام المنشآت
 األنشطة. بين الرابعة عشر المرتبةنفس  بذلك واحتلت
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   لعاميونسبة نمو التشغيل  2017: التغير في ترتيب )أهمية( األنشطة االقتصادية حسب مؤشري نسبة التشغيل لعام 3جدول 
2012، 2017 

 

 النشاط االقتصادي

 ترتيب األنشطة

الرتبة حسب نسبة التشغيل 
 2017في

في التشغيل الرتبة حسب النمو 
 2017-2012في الفترة 

 15 15 التعدين واستغالل المحاجر
 4 2 الصناعات التحويلية

 14 14 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
 18 18 امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

 7 12 اإلنشاءات
 1 1 وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناريةتجارة الجملة والمفرد )التجزئة( 

 10 11 النقل والتخزين
 5 6 انشطة خدمات االقامة والطعام

 12 9 المعلومات واالتصاالت
 6 8 التأمينو االنشطة المالية 
 17 17 األنشطة العقارية

 9 7 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
 16 13 والخدمات المساندةأنشطة الخدمات االدارية 

 13 19 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي
 2 3 التعليم

 3 5 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي
 8 10 الفنون والترفيه والتسلية
 20 4 انشطة الخدمات األخرى 

في انتاج سلع أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم افرادًا وأنشطة االسر المعيشية 
 وخدمات غير محددة الستخدامها الخاص

20 19 

 11 16 انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية الوطنية

 
 من %0.3 انشطتها في العاملين عدد بلغت نسبة: وإدارة النفايات ومعالجتها الصحي الصرف وأنشطة المياه إمدادات .4

 في االرتفاع إجمالي في مساهمته وبلغت . الثامنة عشر المرتبة واحتلت ،2017 عام المنشآت في العاملين إجمالي
 .األنشطة بين الثامنة عشروحافظت على نفس المرتبة  ،%0.1 العاملين عدد

 المرتبة واحتلت ،2017 عام المنشآت في العاملين إجمالي من %1.8 انشطته في العاملين عدد بلغت نسبة: اإلنشاءات .5
 بين السابعة المرتبةإلى  وارتقت بذلك ،%3.9 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت. الثانية عشر
 .األنشطة

 في العاملين عددنسبة  بلغت: تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية .6
 إجمالي في مساهمتها وبلغت . االولى المرتبة واحتلت ،2017 عام المنشآت في العاملين إجمالي من %37.0 انشطتها
 .األنشطة بين األولى واحتفظت بنفس المرتبة ،%26.3 العاملين بنسبة عدد في االرتفاع
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 واحتلت ،2017 عام المنشآت في العاملين إجمالي من %1.9 انشطتها في العاملين عدد بلغت نسبة: التخزينو  النقل .7
 وارتفع ترتيبها إلى المرتبة ،%2.5 العاملي عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت  .الحادية عشر المرتبة
 .األنشطة بين العاشرة

 عام المنشآت في العاملين إجمالي من %6.0 انشطتها في العاملين عدد بلغت نسبة: والطعام اإلقامة خدمات أنشطة .8
مما أهلها الحتالل  ،%9.8 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت. السادسة المرتبةواحتلت  ،2017
 .األنشطة بين الخامسة المرتبة

 ،2017 عام المنشآت في العاملين إجمالي من %2.1 انشطتها في العاملين عدد بلغت نسبة: واالتصاالت المعلومات .9
 وانخفض ترتيبها إلى المرتبة %1.5 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت  .التاسعة المرتبةواحتلت 

 .األنشطة بين الثانية عشر
 عام المنشآت في العاملين إجمالي من %2.7 انشطتها في العاملين نسبة بلغت: التأمينوأنشطة  المالية األنشطة .10

 المرتبةمما رفعها إلى  ،%4.7 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمته وبلغت . الثامنة المرتبة واحتلت ،2017
 .األنشطة بين السادسة

 واحتلت ،2017 عام المنشآت في العاملين إجمالي من %0.3 انشطتها في العاملين نسبة بلغت: العقارية األنشطة .11
 السابعة واحتفظت بنفس المرتبة ،%0.5 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت  .السابعة عشر المرتبة
 .األنشطة بين عشر

 عام المنشآت في العاملين إجمالي من %3.1 انشطتها في العاملين نسبة بلغت: والتقنية والعلمية المهنية األنشطة .12
وتراجع ترتيبها إلى  ،%3.6 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت . السابعة المرتبة واحتلت ،2017
 .األنشطة بين التاسعة المرتبة

 المنشآت في العاملين إجمالي من %1.4 انشطتها في العاملين نسبة بلغت: المساندة والخدمات اإلدارية الخدماتأنشطة  .13
وانخفض  ،%0.6 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت  .الثالثة عشر المرتبة واحتلت ،2017 عام

 .األنشطة بين السادسة عشر ترتيبها إلى المرتبة
 في العاملين إجمالي من %0.2 انشطتها في العاملين نسبة بلغت: االلزامي االجتماعي والضمان والدفاع العامة اإلدارة .14

 ،%1.1 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت  .التاسعة عشر المرتبةواحتلت  ،2017 عام المنشآت
 .األنشطة بين الثالثة عشر المرتبة وارتقت إلى

 المرتبة واحتلت ،2017 عام المنشآت في العاملين إجمالي من %8.6 انشطتها في العاملين نسبة بلغت: أنشطة التعليم .15
 .األنشطة بينالثانية  المرتبةإلى  وارتقت بذلك ،%16.8 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت. 3

 عام المنشآت في العاملين إجمالي من %6.1 انشطتها في العاملين نسبة بلغت: االجتماعي والعمل اإلنسان صحة .16
إلى  وارتقت بذلك ،%13.2 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت  .الخامسة المرتبة واحتلت ،2017
 .األنشطة بين الثالثة المرتبة

 واحتلت ،2017 عام المنشآت في العاملين إجمالي من %1.9 انشطتها في العاملين نسبة بلغت: والتسلية والترفيه الفنون  .17
 بين الثامنة المرتبةإلى  وارتقىت بذلك ،%3.8 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت . العاشرة المرتبة
 .األنشطة

 ،2017 عام المنشآت في العاملين إجمالي من %6.7 انشطتها في العاملين نسبة بلغت: األخرى  الخدمات أنشطة .18
 وتدهور ترتيبها إلى المرتبة ،%4.3 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت . الرابعة المرتبةواحتلت 
 .األنشطة بين عشرين
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أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم افرادًا وأنشطة االسر المعيشية في انتاج سلع وخدمات غير محددة الستخدامها  .19
  بنسبة بانخفاض ،2017 عام المنشآت في العاملين إجمالي من %0أنشطتها  في لعاملينا نسبة بلغت: الخاص
 العاملين عدد في االرتفاع إجمالي في مساهمته وبلغت . عشرين المرتبة واحتلت ،2012 عام مستواه  عن 83.3%

 .األنشطة بين التاسعة عشر المرتبة بذلك تواحتل ،0%
 من %0.4 انشطتها في العاملين نسبة بلغت :اإلقليمية غير الخاضعة للوالية الوطنيةانشطة المنظمات والهيئات غير  .20

 في االرتفاع إجمالي في مساهمتها وبلغت . السادسة عشر المرتبةواحتلت  ،2017 عام المنشآت في العاملين إجمالي
 .األنشطة بين الحادية عشر لمرتبةل وارتقت بذلك ،%2.4 العاملين عدد
 

 كما يلي:  فئات 3التغيرات أعاله يمكن تصنيف تطور مساهمة األنشطة في التشغيل ونمو التشغيل إلى  استنادا إلى
وفي نسبة المساهمة في  2017أنشطة شهدت تماثل )أو تقارب كبير( في نسبة المساهمة في التشغيل عام  5: أن أوال

التعدين شطة خالل تلك الفترة، وهي: أنشطة ، وحافظت على ترتيبها بين األن2017-2012نمو عدد العاملين للفترة 
الرابعة بين جميع األنشطة؛ وإمدادات الكهرباء والغاز في المرتبة  الخامسة عشر، واحتلت المرتبة واستغالل المحاجر

 ؛واالنشطة العقارية التي احتلت المرتبة السابعة عشر ؛الثامنة عشر؛ وإمدادات المياه والصرف الصحي في المرتبة عشر
 وتجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية في المرتبة األولى.

من األنشطة التي كانت نسبة مساهمتها في نمو عدد العاملين أعلى من نسبة التشغيل فيها، مما حسن في  10: أن ثانيا
؛ والنقل والتخزين السابعةإلى  الثانية عشرالذي تحسنت مرتبته من ترتيبها بالمقارنة مع األنشطة األخرى وهي: اإلنشاءات 

 الثامنة؛ واألنشطة المالية والتأمين من الخامسةإلى  السادسة؛ وخدمات اإلقامة والطعام من العاشرةإلى  الحادية عشرمن 
؛ وصحة اإلنسان الثانيةإلى  لثالثةا؛ والتعليم من الثالثة عشرإلى  التاسعة عشر؛ واإلدارة العامة والدفاع من السادسةإلى 

، وأنشطة المنظمات الثامنةإلى  العاشرة؛ وأنشطة الفنون والترفيه والتسلية من الثالثةإلى  الخامسةمن  االجتماعي والعمل
 ، وانشطة االسر المعيشية من العشرين الى التاسعه عشر.الحادية عشرإلى السادسة عشر االهلية من 

من األنشطة كانت مساهمتها في نمو عدد العاملين أقل من نسبة مساهمتها في التشغيل، مما أدى إلى تردي  5: ثالثاً 
الصناعات التحويلية التي تردى أنشطة ترتيبها بالمقارنة مع األنشطة األخرى. وضمت هذه المجموعة األنشطة التالية: 

؛ واألنشطة المهنية الثانية عشرإلى  التاسعةعلومات واالتصاالت من المأنشطة ؛ و الرابعةإلى الثانية ترتيبها من المرتبة 
؛ السادسة عشر الى الثالثة عشرمن والخدمات المساندة الخدمات اإلدارية أنشطة ؛ و التاسعةإلى  السابعةوالعلمية من 

 .العشرين الى الرابعةالخدمات األخرى من أنشطة و 
ة االقتصاد الفلسطيني، والتي ستؤدى في حال استمرت لفترة زمنية أطول إلى تلخص النتائج أعاله "مالمح" التغير في بني

(، وتراجع أنشطة الصناعات التحويلية nontradable sectorsترسيخ األنشطة الخدمية واألنشطة غير القابلة لالتجار )
 (.  tradable sectorsوالمعلومات والمعلومات واالتصاالت )

 
 خالصة الفصل 4.5
  تضخم األنشطة التجارية التي تحتل المرتبة األولى في جميع مؤشرات الحجم والنمو في األنشطة على النطاق الوطني

 والمنطقة والمحافظات. 
  وبيت لحم أفضل نتائج أداء وهو يظهر بوضوح في معدالت التشغيل وفي نمو التشغيل  والبيرة رام هللا محافظتيحققت

 ما من إجمالي السكان. الذي يتجاوز نسبة عدد سكانه
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  تبين أن نسب نمو العاملين في المنشآت كانت متدنية جدا على المستويين الكلي والمحافظات في الضفة الغربية وبشكل
 خاص في قطاع غزة.

 في العاملين عددفي  وزيادة قليلة العاملين، إجمالي الى غزة قطاع منشآت في العاملين عدد نسبة في التراجع استمرار 
 .التعدادين بين الفترة في الغربية الضفة منشآت

 والتعاوني االجتماعي االقتصادأنشطة و والهيئات غير االقليمية  المنظمات أنشطة وتهميش المعيشية األسر أنشطة تالشي 
  فيه. العاملين عددفي  االستثنائي االرتفاع رغم

 مما يشير إلى استمرار تراجع دورها بالنظر لحجمها  تدنى وتراجع مساهمة محافظة القدس النسبية في تشغيل العاملين
 ومصادرها ومكانتها.

 أيضا على الرغم من دورها المعروف في قيادة النشاط  التشغيل في نابلس محافظة مساهمة تراجع إلى البيانات وتشير
 االقتصادي مع محافظة الخليل.
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 الفصل السادس
 

 توصياتال
 

 الموجهة إلى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.التوصيات   1.6
تشجيع الباحثين على عمل دراسة شاملة لكل محافظة باالستناد لما غطته هذه الدراسة والتوسع فيها باستخدام  1

مؤشرات التعداد الزراعي والمؤشرات الديموغرافية واالجتماعية الشاملة التي يوفرها تعداد السكان والمساكن للتعمق 
تحديد التحديات الخاصة التي تواجه كل منها وتحديد الخيارات المناسبة لمواجهتها، وللنهوض بالتنمية المحلية في 

 .فيها، وتعزيز دورها ومساهمتها في االقتصاد الفلسطيني
 عمل دراسة تحليلية للتعداد الزراعي مكملة لهذه الدراسة، لتوفير المعلومات حول نقاط القوة والضعف والتحديات 2

 التي تواجه العاملين في هذا القطاع لصانعي السياسات الزراعية ومعدي الخطط التنموية للقطاع الزراعي.
 

 واضعي السياسات التنموية   2.6

 للمسؤولين عن تطوير اإلطار القانوني والتنظيمي: 1.2.6
إقرار قانون الشركات بما يلبي مصالح قطاعات األعمال التجارية المختلفة، ويبسط إجراءات التسجيل وتقليل  1

تكلفتها، وخصوصا للمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة ويحد من صاهرة عدم التنظيم، وتقليل أضرار ومخاطر 
 نتائجها على االقتصاد والمجتمع، وعلى المستهلكين األفراد. 

كومة ورقة بشأن سياستها للنهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني، الذي يشمل التعاونيات، واألسر اصدار الح 2
المعيشية، والمؤسسات غير الحكومية، وجميع المنشآت غير الربحية لحماية هذه الفعاليات من العراقيل ووسائل 

الوصول للتمويل المصرفي والدعم  الكبح التي تواجهها، ومساعدتها في تطوير نشاطاتها االقتصادية من خالل
 الخارجي الفني والتمويلي، وتطوير قواعد الحوكمة والمسائلة ومحاربة الفساد فيها.  

إعداد وإصدار قانون لترشيد أنظمة التسجيل والترخيص الثانوية التي تدار من قبل الجهات الرسمية )كالبلديات  3
جارية( للمنشآت االقتصادية لتقليل تكاليف التسجيل وتحديد والوزارات( وشبه الرسمية )كالنقابات والغرف الت

 وصيفة كل منها بما ال يسمح باستخدامها بديال لتسجيل الكيانات القانونية للمنشآت التجارية.
بشأن التعريف  2011م.و/ س.ف( لعام  /13 /105 /01العمل على مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم ) 4

تصادية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم ليكون أكثر والتصنيف الوطني للمنشآت االق
 انسجاما مع الواقع وأكثر قابلية للمقارنة مع التعريفات الرسمية في الدول النامية العربية واألجنبية.

ر إعداد األنظمة واللوائح الخاصة بتسجيل المنشآت العاملة في حقول تسمح بازدواجية الغرض )ربحي وغي 5
ربحي( كالمراكز الصحية، والمراكز التعليمية، والبحثية، واإلرشادية، والدعم الفني، واإلقراض الصغير...الخ، 
 لضمان المنافسة العادلة، وحماية المستهلك، وتطبيق المسائلة، وتحقيق االلتزام بالقوانين األخرى ذات العالقة. 
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 للمسؤولين عن تطوير البنية االقتصادية  2.2.6

 الضوابط أمام التوسع العشوائي في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات.وضع  1
وضع السياسات والخطط الكفيلة بمواجهة الخطط اإلسرائيلية في تهميش االقتصاد المقدسي، ودعم صمود ونمو  2

 اطنين األفراد.واستدامة منشآت القدس باعتبار ذلك مسؤولية وطنية شاملة لكافة المؤسسات والقطاعات والمو 
تبني سياسة إحالل الواردات بتشجيع الصناعات التحويلية الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛ وتوجيه التمويل  3

 المصرفي لمنشآتها.
وضع سياسات وبرامج لزيادة جاذبية المحافظات التي تعاني من نقص الجاذبية للمنشآت التي كشفت عنها الدراسة  4

 ي تطوير بناها التحتية، وتطوير الخدمات فيها.   من خالل منحها األولوية ف
 متابعة ومواجهة المخططات الهادفة لتهميش قدرات ومنشأت وكالة الغوث وتشغيل الالجئين. 5
منح التسهيالت والدعم للمؤسسات األهلية ومبادرات تطوير االقتصاد االجتماعي والتعاونيات وزيادة انتشارها في  6

 تصادية.مختلف مجاالت األنشطة االق
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 ملحق الجداول
 

 2017، 2012: توزيع المنشآت في فلسطين حسب الحالة العملية والمنطقة 1جدول 
 

 المنطقة والحالة العملية
 التغير 2017 2012

 % عدد % عدد % عدد

   فلسطين

 9.4 13,621 95.3 158,590 96.0 144,969 عاملة

 29.3 1,404 3.7 6,193 3.2 4,789 متوقفة مؤقتا

 30.2 395 1.0 1,703 0.9 1,308 تحت التجهيز

 10.2 15,420 100.0 166,486 100 151,066 المجموع

 الضفة الغربية

 10.3 10,097 94.7 108,488 96.1 98,391 عاملة

 53.5 1,631 4.1 4,678 3.0 3,047 متوقفة مؤقتا

 48.7 441 1.2 1,347 0.9 906 تحت التجهيز

 11.9 12,169 100.0 114,513 100 102,344 المجموع

 قطاع غزة

 7.6 3,524 96.4 50,102 95.6 46,578 عاملة

 13.0- 227- 2.9 1,515 3.6 1,742 متوقفة مؤقتا

 11.4- 46- 0.7 356 0.8 402 تحت التجهيز

 6.7 3,251 100.0 51,973 100.0 48,722 المجموع
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 2017، 2012 ،المحافظة: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب 2جدول 
 

 المحافظة
 التغير 2017 2012

 % عدد % حسب المنطقة % من فلسطين عدد % حسب المنطقة % من فلسطين عدد

 9.4 13,621 100.0 100.0 158,590 100.0 100.0 144,969 فلسطين

 10.3 10,097 100.0 68.4 108,488 100.0 67.9 98,391 الضفة الغربية

 13.8 1,661 12.7 8.7 13,729 12.3 8.3 12,068 جنين

طوباس واألغوار 
 17.2 288 1.8 1.2 1,965 1.7 1.2 1,677 الشمالية

 10.8 778 7.3 5.0 7,953 7.3 4.9 7,175 طولكرم

 7.8 1,243 15.8 10.8 17,113 16.1 10.9 15,870 نابلس

 1.8 77 4.1 2.8 4,409 4.4 3.0 4,332 قلقيلية

 13.8 361 2.8 1.9 2,986 2.7 1.8 2,625 سلفيت

 14.7 2,031 14.6 10.0 15,850 14.0 9.5 13,819 رام هللا والبيرة

 2.4 36 1.4 1.0 1,509 1.5 1.0 1,473 أريحا واألغوار

 2.3- 237- 9.4 6.4 10,227 10.6 7.2 10,464 القدس

 18.7 1,425 8.3 5.7 9,031 7.7 5.2 7,606 بيت لحم

 11.4 2,434 21.9 15.0 23,716 21.6 14.7 21,282 الخليل

 7.6 3,524 100.0 31.6 50,102 100.0 32.1 46,578 قطاع غزة

 15.4 1,160 17.3 5.5 8,670 16.1 5.2 7,510 شمال غزة

 3.4 639 38.8 12.3 19,449 40.4 13.0 18,810 غزة

 10.1 619 13.5 4.3 6,748 13.2 4.2 6,129 دير البلح

 4.9 426 18.1 5.7 9,062 18.5 6.0 8,636 خانيونس

 12.4 680 12.3 3.9 6,173 11.8 3.8 5,493 رفح
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 2017، 2012ألف نسمة،  /: مؤشر كثافة عدد المنشآت العاملة في المحافظات الفلسطينية3جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 2017 2012  المحافظة

 44.5 41.3 جنين

 32.6 28.1 طوباس واألغوار الشمالية

 43.4 41.3 طولكرم

 44.2 44.1 نابلس

 40.7 41.7 قلقيلية

 40.5 39.2 سلفيت

 49.2 42.6 رام هللا والبيرة

 30.2 30.2 أريحا واألغوار

 24.6 26.1 القدس

 42.0 37.6 بيت لحم

 33.5 32.7 الخليل

 23.8 22.8 شمال غزة

 30.3 32.5 غزة

 25.0 25.2 دير البلح

 24.7 27.3 خانيونس

 26.5 26.6 رفح
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي

 فلسطين

 التغير 2017 2012

 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد
 15.60 44 18 0.21 326 18 0.19 282 التعدين واستغالل المحاجر

 10.53 18,87 2 12.49 19,804 2 12.36 17,917 التحويليةالصناعات 

 15.63 15 19 0.07 111 19 0.07 96 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة 
 28.49- 208- 15 0.33 522 14 0.50 730 النفايات ومعالجتها

 38.92 246 14 0.55 878 15 0.44 632 اإلنشاءات

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات ذات 
 9.69 7,181 1 51.24 81,260 1 51.10 74,079 المحركات والدراجات النارية

 56.97- 2305- 10 1.10 1741 7 2.79 4,046 النقل والتخزين

 20.42 1408 4 5.24 8,304 4 4.76 6,896 انشطة خدمات االقامة والطعام

 0.10 1 13 0.64 1,008 13 0.69 1,007 المعلومات واالتصاالت

 23.07 260 12 0.87 1,387 12 0.78 1,127 االنشطة المالية وأنشطة التأمين

 23.35 78 16 0.26 412 16 0.23 334 األنشطة العقارية

 23.92 960 7 3.14 4,973 8 2.77 4,013 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 2.16 43 9 1.28 2,034 10 1.37 1,991 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

 1.31- 21- 11 1.00 1585 11 1.11 1,606 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي

 21.08 1191 6 4.31 6,840 6 3.90 5,649 التعليم

 18.21 1055 5 4.32 6,848 5 4.00 5,793 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

 35.44 798 8 1.92 3,050 9 1.55 2,252 الفنون والترفيه والتسلية

 5.70 921 3 10.77 17,077 3 11.14 16,156 انشطة الخدمات األخرى 

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

 الخاصالستخدامها 
6 0.00 20 5 0.00 20 -1 -16.67 

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير 
 21.29 66 17 0.24 376 17 0.21 310 الخاضعة للوالية الوطنية

 4.26 2 - 0.03 49 - 0.03 47 مبين غير

 9.40 13621 - 100.00 158,590 - 100.00 144,969 المجموع
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي

 قطاع غزة الضفة الغربية

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012

 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد

 0.00 0 19 0.05 24 18 0.05 24 17.05 44 15 0.28 302 16 0.26 258 التعدين واستغالل المحاجر

 3.99- 195- 3 9.37 4,694 3 10.50 4,889 15.98 2,082 2 13.93 15,110 2 13.24 13,028 الصناعات التحويلية

 223.08 29 18 0.08 42 19 0.03 13 16.87- 14- 19 0.06 69 19 0.08 83 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة 
 النفايات ومعالجتها

300 0.30 15 233 0.21 17 -67 -22.33 430 0.92 11 289 0.58 14 -141 -32.79 

 41.38 84 15 0.57 287 15 0.44 203 37.76 162 14 0.54 591 14 0.44 429 اإلنشاءات

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح 
 9.02 2205 1 53.18 26,642 1 52.46 24,437 10.02 4,976 1 50.34 54,618 1 50.45 49,642 المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 75.28- 1599- 10 1.05 525 4 4.56 2,124 36.73- 706- 11 1.12 1,216 8 1.95 1,922 النقل والتخزين

 26.46 500 4 4.77 2,390 5 4.06 1,890 18.14 908 4 5.45 5,914 4 5.09 5,006 انشطة خدمات االقامة والطعام

 19.94 63 12 0.76 379 13 0.68 316 8.97- 62- 13 0.58 629 13 0.70 691 المعلومات واالتصاالت

 26.91 88 11 0.83 415 12 0.70 327 21.50 172 12 0.90 972 12 0.81 800 االنشطة المالية وأنشطة التأمين

 4.80- 6- 17 0.24 119 16 0.27 125 40.19 84 16 0.27 293 17 0.21 209 األنشطة العقارية

 24.18 252 7 2.58 1294 8 2.24 1042 23.83 708 7 3.39 3679 7 3.02 2,971 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 9.77- 73- 9 1.35 674 9 1.60 747 9.32 116 9 1.25 1360 11 1.26 1,244 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 
 43.69 97 13 0.64 319 14 0.48 222 8.53- 118- 10 1.17 1266 10 1.41 1,384 االلزامي

 51.53 808 5 4.74 2376 6 3.37 1568 9.38 383 6 4.11 4464 6 4.15 4,081 التعليم

 18.14 268 6 3.48 1745 7 3.17 1477 18.23 787 5 4.70 5103 5 4.39 4,316 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

 53.22 331 8 1.90 953 10 1.34 622 28.65 467 8 1.93 2097 9 1.66 1,630 الفنون والترفيه والتسلية
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي

 قطاع غزة الضفة الغربية

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012

 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد
 12.84 772 2 13.54 6785 2 12.91 6013 1.47 149 3 9.49 10292 3 10.31 10,143 انشطة الخدمات األخرى 

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم افرادًا 
وأنشطة االسر المعيشية في انتاج سلع 
 وخدمات غير محددة الستخدامها الخاص

6 0.01 20 5 0.00 20 -1 -16.67 - 0.00 20 0 0.00 20 - - 

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 
 38.10 40 16 0.29 145 17 0.23 105 12.68 26 18 0.21 231 18 0.21 205 غير الخاضعة للوالية الوطنية

 25.00 1 - 0.01 5 - 0.01 4 2.33 1 - 0.04 44 - 0.04 43 مبين غير

 7.57 3524 - 100.00 50102 - 100.00 46,578 10.26 10,097 - 100.00 108,488 - 100.00 98,391 المجموع
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي

 طوباس واألغوار الشمالية جنين

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012

 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد

 - - 18 0.10 2 19 0.00 - 36.36 4 17 0.11 15 18 0.09 11 التعدين واستغالل المحاجر

 19.64 33 3 10.23 201 3 10.02 168 24.96 341 2 12.43 1707 2 11.32 1366 الصناعات التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 
 133.33 4 15 0.36 7 16 0.18 3 35.71- 5- 18 0.07 9 16 0.12 14 الهواء

امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي 
 133.33 12 11 1.07 21 14 0.54 9 22.58- 14- 15 0.35 48 13 0.51 62 وإدارة النفايات ومعالجتها

 140.00 7 14 0.61 12 15 0.30 5 48.39 15 16 0.34 46 14 0.26 31 اإلنشاءات

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح 
 9.22 84 1 50.64 995 1 54.32 911 15.59 1024 1 55.31 7593 1 54.43 6569 المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 5.00- 1- 13 0.97 19 10 1.19 20 60.45- 243- 9 1.16 159 7 3.33 402 النقل والتخزين

 0.00 0 5 4.27 84 4 5.01 84 18.73 118 4 5.45 748 4 5.22 630 انشطة خدمات االقامة والطعام

 45.45- 5- 16 0.31 6 13 0.66 11 110.71 31 14 0.43 59 15 0.23 28 المعلومات واالتصاالت

 61.54 8 12 1.07 21 12 0.78 13 18.84 13 12 0.60 82 12 0.57 69 االنشطة المالية وأنشطة التأمين

 0.00 0 19 0.05 1 18 0.06 1 407.69 53 13 0.48 66 17 0.11 13 األنشطة العقارية

 139.29 39 7 3.41 67 9 1.67 28 41.73 106 7 2.62 360 9 2.10 254 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 35.00 7 10 1.37 27 11 1.19 20 15.09 16 11 0.89 122 11 0.88 106 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 
 13.79- 8- 8 2.54 50 6 3.46 58 5.59- 9- 10 1.11 152 10 1.33 161 االلزامي

 31.33 26 4 5.55 109 5 4.95 83 15.37 73 6 3.99 548 5 3.94 475 التعليم

 46.94 23 6 3.66 72 7 2.92 49 23.54 109 5 4.17 572 6 3.84 463 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي

 طوباس واألغوار الشمالية جنين

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012

 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد

 37.50 12 9 2.24 44 8 1.91 32 8.61- 23- 8 1.78 244 8 2.21 267 الفنون والترفيه والتسلية

 22.91 41 2 11.20 220 2 10.67 179 3.98 45 3 8.57 1177 3 9.38 1132 انشطة الخدمات األخرى 

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم افرادًا 
وأنشطة االسر المعيشية في انتاج سلع 
 وخدمات غير محددة الستخدامها الخاص

- 0.00 20 0 0.00 20 - - - 0.00 20 0 0.00 20 - - 

اإلقليمية غير انشطة المنظمات والهيئات غير 
 100.00 3 17 0.31 6 17 0.18 3 87.50 7 19 0.11 15 19 0.07 8 الخاضعة للوالية الوطنية

 - - - 0.05 1 - 0.00 - 0.00 0 - 0.05 7 - 0.06 7 مبين غير

 17.17 288 - 100.00 1965 - 100.00 1677 13.76 1661 - 100.00 13729 - 100.00 12068 المجموع
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي

 نابلس طولكرم

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012

 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد

 8.93- 5- 15 0.30 51 15 0.35 56 16.67- 1- 19 0.06 5 18 0.08 6 التعدين واستغالل المحاجر

 10.73 272 2 16.40 2806 2 15.97 2534 14.19 122 2 12.35 982 2 11.99 860 الصناعات التحويلية

 50.00- 10- 19 0.06 10 18 0.13 20 12.50- 1- 18 0.09 7 17 0.11 8 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة 
 20.59- 7- 17 0.16 27 16 0.21 34 27.69- 18- 13 0.59 47 12 0.91 65 النفايات ومعالجتها

 21.98 20 13 0.65 111 14 0.57 91 87.50 14 15 0.38 30 15 0.22 16 اإلنشاءات

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

3798 52.93 1 4111 51.69 1 313 8.24 8025 50.57 1 8639 50.48 1 614 7.65 

 28.38- 63- 11 0.93 159 9 1.40 222 22.13- 27- 10 1.19 95 9 1.70 122 النقل والتخزين

 19.29 162 4 5.86 1002 4 5.29 840 14.54 58 4 5.75 457 4 5.56 399 انشطة خدمات االقامة والطعام

 13.46- 14- 14 0.53 90 13 0.66 104 23.33- 14- 14 0.58 46 13 0.84 60 المعلومات واالتصاالت

 3.70 5 12 0.82 140 12 0.85 135 43.18 19 12 0.79 63 14 0.61 44 االنشطة المالية وأنشطة التأمين

 51.72 15 16 0.26 44 17 0.18 29 125.00 5 16 0.11 9 19 0.06 4 األنشطة العقارية

 19.36 85 7 3.06 524 7 2.77 439 22.40 41 7 2.82 224 7 2.55 183 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 14.84 27 9 1.22 209 10 1.15 182 21.43 15 11 1.07 85 11 0.98 70 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 
 االلزامي

115 1.60 10 98 1.23 9 -17 -14.78 170 1.07 11 161 0.94 10 -9 -5.29 

 11.89 66 6 3.63 621 6 3.50 555 9.31 27 5 3.99 317 5 4.04 290 التعليم

 16.64 96 5 3.93 673 5 3.64 577 16.73 45 6 3.95 314 6 3.75 269 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

 29.96 74 8 1.88 321 8 1.56 247 47.06 64 8 2.51 200 8 1.90 136 الفنون والترفيه والتسلية

 4.49- 71- 3 8.82 1510 3 9.96 1581 19.11 137 3 10.74 854 3 9.99 717 انشطة الخدمات األخرى 
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي

 نابلس طولكرم

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012

 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد
أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم افرادًا 

وأنشطة االسر المعيشية في انتاج سلع وخدمات 
 مها الخاصغير محددة الستخدا

- 0.00 20 0 0.00 20 - - 3 0.02 20 0 0.00 20 -3 -100.00 

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير 
 25.00- 5- 18 0.09 15 19 0.13 20 18.18- 2- 17 0.11 9 16 0.15 11 الخاضعة للوالية الوطنية

 100.00- 6- - 0.00 0 - 0.04 6 100.00- 2- - 0.00 0 - 0.03 2 مبين غير

 7.83 1243 - 100.00 17113 - 100.00 15870 10.84 778 - 100.00 7953 - 100.00 7175 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS:  2017، 2012تطور المنشآت الفلسطينية 

101 

 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي
 سلفيت قلقيلية

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012
 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد

 100.00 2 15 0.13 4 15 0.08 2 - - 19 0.00 0 18 0.00 - التعدين واستغالل المحاجر

 38.20 157 2 19.02 568 2 15.66 411 5.37 33 2 14.67 647 2 14.17 614 الصناعات التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 
 - - 18 0.00 0 17 0.00 - - - 18 0.02 1 19 0.00 - الهواء

امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة 
 - - 19 0.00 0 18 0.00 - 51.72- 30- 13 0.64 28 11 1.34 58 النفايات ومعالجتها

 28.57- 2- 14 0.17 5 14 0.27 7 63.64 7 15 0.41 18 15 0.25 11 اإلنشاءات

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح 
 12.65 155 1 46.22 1380 1 46.67 1225 3.97 86 1 51.12 2254 1 50.05 2168 المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 36.84- 14- 11 0.80 24 10 1.45 38 46.32- 44- 10 1.16 51 8 2.19 95 النقل والتخزين

 12.03 16 5 4.99 149 5 5.07 133 6.76 14 4 5.01 221 4 4.78 207 انشطة خدمات االقامة والطعام

 61.11- 11- 13 0.23 7 13 0.69 18 8.70 2 14 0.57 25 14 0.53 23 المعلومات واالتصاالت

 24.00 6 10 1.04 31 11 0.95 25 11.76 4 12 0.86 38 13 0.78 34 االنشطة المالية وأنشطة التأمين

 - - 17 0.03 1 19 0.00 - 75.00 3 16 0.16 7 16 0.09 4 األنشطة العقارية

 47.17 25 8 2.61 78 9 2.02 53 20.65 19 7 2.52 111 9 2.12 92 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 15.00 3 12 0.77 23 12 0.76 20 4.35 2 11 1.09 48 12 1.06 46 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 
 4.41- 3- 9 2.18 65 7 2.59 68 20.83- 20- 9 1.72 76 7 2.22 96 االلزامي

 17.91 24 4 5.29 158 4 5.10 134 3.03 5 5 3.86 170 5 3.81 165 التعليم

 1.80 2 6 3.78 113 6 4.23 111 22.31 29 6 3.61 159 6 3.00 130 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

 48.33 29 7 2.98 89 8 2.29 60 20.99 17 8 2.22 98 10 1.87 81 الفنون والترفيه والتسلية
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي
 سلفيت قلقيلية

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012
 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد

 9.43- 30- 3 9.65 288 3 12.11 318 10.50- 53- 3 10.25 452 3 11.66 505 انشطة الخدمات األخرى 

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم افرادًا 
وأنشطة االسر المعيشية في انتاج سلع 
 وخدمات غير محددة الستخدامها الخاص

- 0.00 20 0 0.00 20 - - - 0.00 20 0 0.00 20 - - 

غير  انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية
 0.00 0 16 0.07 2 16 0.08 2 66.67 2 17 0.11 5 17 0.07 3 الخاضعة للوالية الوطنية

 - - - 0.03 1 - 0.00 - - - - 0.00 0 - 0.00 - مبين غير

 13.75 361.00 - 100.00 2986 - 100.00 2625 1.78 77.00 - 100.00 4409 - 100.00 4332 المجموع
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي

 أريحا واألغوار رام هللا والبيرة

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012

 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد

 - - 19 0.00 0 19 0.00 - 100.00 8 18 0.10 16 18 0.06 8 التعدين واستغالل المحاجر

 7.34 8 3 7.75 117 3 7.40 109 22.89 348 2 11.79 1868 2 11.00 1520 الصناعات التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 
 الهواء

4 0.03 19 7 0.04 19 3 75.00 3 0.20 17 1 0.07 18 -2 -66.67 

امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي 
 0.00 0 17 0.20 3 18 0.20 3 21.43 3 17 0.11 17 17 0.10 14 وإدارة النفايات ومعالجتها

 50.00 2 14 0.40 6 15 0.27 4 37.50 48 14 1.11 176 14 0.93 128 اإلنشاءات

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح 
 0.44 3 1 45.86 692 1 46.78 689 13.57 839 1 44.31 7023 1 44.75 6184 المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 71.43- 35- 12 0.93 14 8 3.33 49 16.10- 47- 10 1.55 245 8 2.11 292 النقل والتخزين

 34.18 27 4 7.02 106 4 5.36 79 17.29 149 4 6.38 1011 4 6.24 862 انشطة خدمات االقامة والطعام

 83.33 5 13 0.73 11 14 0.41 6 3.18- 7- 13 1.34 213 12 1.59 220 المعلومات واالتصاالت

 27.78 5 11 1.52 23 12 1.22 18 36.84 63 12 1.48 234 13 1.24 171 االنشطة المالية وأنشطة التأمين

 0.00 0 16 0.27 4 16 0.27 4 6.67- 6- 16 0.53 84 15 0.65 90 األنشطة العقارية

 18.42 7 8 2.98 45 10 2.58 38 15.21 120 5 5.74 909 5 5.71 789 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 20.59 7 9 2.72 41 11 2.31 34 11.50 26 9 1.59 252 11 1.64 226 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 
 االلزامي

254 1.84 10 238 1.50 11 -16 -6.30 64 4.34 6 52 3.45 7 -12 -18.75 

 9.21- 7- 6 4.57 69 5 5.16 76 7.54 43 7 3.87 613 7 4.12 570 التعليم

 



PCBS:  2017، 2012تطور المنشآت الفلسطينية 

104 

 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي

 أريحا واألغوار رام هللا والبيرة

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012

 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد
 50.00 26 5 5.17 78 7 3.53 52 28.88 203 6 5.72 906 6 5.09 703 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

 4.76- 2- 10 2.65 40 9 2.85 42 39.78 107 8 2.37 376 9 1.95 269 الفنون والترفيه والتسلية

 4.15 8 2 13.32 201 2 13.10 193 7.50 107 3 9.67 1533 3 10.32 1426 انشطة الخدمات األخرى 

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم افرادًا 
وأنشطة االسر المعيشية في انتاج سلع 
 وخدمات غير محددة الستخدامها الخاص

3 0.02 20 0 0.00 20 -3 -100.00 - 0.00 20 0 0.00 20 - - 

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 
 40.00- 4- 15 0.40 6 13 0.68 10 35.71 30 15 0.72 114 16 0.61 84 غير الخاضعة للوالية الوطنية

 - - - 0.00 0 - 0.00 - 650.00 13 - 0.09 15 - 0.01 2 مبين غير

 2.44 36 - 100.00 1509 - 100.00 1473 14.70 2031 - 100.00 15850 - 100.00 13819 المجموع
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي

 بيت لحم القدس

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012

 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد

 30.00- 6- 17 0.16 14 15 0.26 20 16.67 1 19 0.07 7 19 0.06 6 التعدين واستغالل المحاجر

 23.82 282 2 16.23 1466 2 15.57 1184 11.52 128 2 12.11 1239 2 10.62 1111 الصناعات التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 
 الهواء

9 0.09 18 8 0.08 18 -1 -11.11 4 0.05 19 4 0.04 19 0 0.00 

امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي 
 11.76- 2- 15 0.17 15 16 0.22 17 0.00 0 17 0.10 10 17 0.10 10 وإدارة النفايات ومعالجتها

 67.86 19 13 0.52 47 14 0.37 28 0.00 0 14 0.33 34 14 0.32 34 اإلنشاءات

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح 
 19.29 681 1 46.64 4212 1 46.42 3531 2.47- 135- 1 52.08 5326 1 52.19 5461 المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 19.86- 28- 10 1.25 113 8 1.85 141 9.26 15 9 1.73 177 8 1.55 162 النقل والتخزين

 40.31 154 4 5.94 536 5 5.02 382 10.03 61 4 6.54 669 4 5.81 608 انشطة خدمات االقامة والطعام

 6.82- 3- 14 0.45 41 13 0.58 44 20.59- 14- 13 0.53 54 13 0.65 68 المعلومات واالتصاالت

 7.32 6 12 0.97 88 12 1.08 82 7.32- 6- 11 0.74 76 12 0.78 82 االنشطة المالية وأنشطة التأمين

 66.67 6 16 0.17 15 18 0.12 9 42.86 6 15 0.20 20 16 0.13 14 األنشطة العقارية

 32.24 69 7 3.13 283 7 2.81 214 13.43- 45- 7 2.84 290 7 3.20 335 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 1.45 2 9 1.55 140 9 1.81 138 12.08- 18- 10 1.28 131 10 1.42 149 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 
 االلزامي

86 0.82 11 72 0.70 12 -14 -16.28 101 1.33 11 97 1.07 11 -4 -3.96 

 8.52 30 6 4.23 382 6 4.63 352 13.02- 69- 6 4.51 461 5 5.06 530 التعليم
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي

 بيت لحم القدس

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012

 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد
 21.08 86 5 5.47 494 4 5.36 408 2.10- 10- 5 4.57 467 6 4.56 477 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

 53.10 60 8 1.92 173 10 1.49 113 16.15 26 8 1.83 187 9 1.54 161 الفنون والترفيه والتسلية

 9.23 76 3 9.95 899 3 10.82 823 12.70- 141- 3 9.47 969 3 10.61 1110 انشطة الخدمات األخرى 

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم افرادًا 
وأنشطة االسر المعيشية في انتاج سلع 
 وخدمات غير محددة الستخدامها الخاص

- 0.00 20 1 0.01 20 _ _ - 0.00 20 0 0.00 20 - - 

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 
 14.29- 2- 18 0.13 12 17 0.18 14 63.33- 19- 16 0.11 11 15 0.29 30 غير الخاضعة للوالية الوطنية

 100.00- 1- - 0.00 0 - 0.01 1 14.29- 3- - 0.18 18 - 0.20 21 مبين غير

 18.74 1425 - 100.00 9031 - 100.00 7606 2.26- 237- - 100.00 10227 - 100.00 10464 المجموع
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي
 شمال غزة الخليل

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012
 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد

 50.00- 1- 19 0.01 1 19 0.03 2 26.17 39 11 0.79 188 12 0.70 149 التعدين واستغالل المحاجر

 3.25 27 3 9.91 859 3 11.08 832 11.36 358 2 14.80 3509 2 14.81 3151 الصناعات التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 
 33.33 1 18 0.05 4 18 0.04 3 16.67- 3- 19 0.06 15 19 0.08 18 الهواء

امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي 
 23.08- 27- 11 1.04 90 10 1.56 117 39.29- 11- 18 0.07 17 17 0.13 28 وإدارة النفايات ومعالجتها

 61.90 13 15 0.39 34 15 0.28 21 43.24 32 14 0.45 106 15 0.35 74 اإلنشاءات

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح 
المركبات ذات المحركات والدراجات 

 النارية
11081 52.07 1 12393 52.26 1 1312 11.84 4075 54.26 1 4616 53.24 1 541 13.28 

 35.26- 61- 10 1.29 112 7 2.30 173 57.78- 219- 13 0.67 160 8 1.78 379 النقل والتخزين

 30.82 86 5 4.21 365 4 3.72 279 19.05 149 6 3.93 931 6 3.67 782 انشطة خدمات االقامة والطعام

 52.00 13 13 0.44 38 13 0.33 25 29.36- 32- 15 0.32 77 14 0.51 109 المعلومات واالتصاالت

 17.39 8 12 0.62 54 12 0.61 46 38.58 49 12 0.74 176 13 0.60 127 االنشطة المالية وأنشطة التأمين

 44.00- 11- 17 0.16 14 14 0.33 25 2.44 1 16 0.18 42 16 0.19 41 األنشطة العقارية

 15.33 23 8 2.00 173 8 2.00 150 44.32 242 7 3.32 788 7 2.57 546 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات 
 22.12 25 9 1.59 138 11 1.50 113 11.46 29 9 1.19 282 9 1.19 253 المساندة

اإلدارة العامة والدفاع والضمان 
 94.74 18 14 0.43 37 16 0.25 19 2.84- 6- 10 0.86 205 11 0.99 211 االجتماعي االلزامي

 70.59 156 4 4.35 377 5 2.94 221 19.39 165 5 4.28 1016 5 4.00 851 التعليم

 30.43 56 6 2.77 240 6 2.45 184 16.53 178 4 5.29 1255 4 5.06 1077 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

 51.26 61 7 2.08 180 9 1.58 119 46.40 103 8 1.37 325 10 1.04 222 الفنون والترفيه والتسلية

 20.18 222 2 15.25 1322 2 14.65 1100 1.39 30 3 9.23 2189 3 10.14 2159 انشطة الخدمات األخرى 
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي
 شمال غزة الخليل

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012
 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم 
افرادًا وأنشطة االسر المعيشية في انتاج 
سلع وخدمات غير محددة الستخدامها 

 الخاص

- 0.00 20 4 0.02 20 - - - 0.00 20 0 0.00 20 - - 

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 
 166.67 10 16 0.18 16 17 0.08 6 80.00 16 17 0.15 36 18 0.09 20 غير الخاضعة للوالية الوطنية

 - - - 0.00 0 - 0.00 - 50.00- 2- - 0.01 2 - 0.02 4 مبين غير

 15.45 1160 - 100.00 8670 - 100.00 7510 11.44 2434 - 100.00 23716 - 100.00 21282 المجموع
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي
 

 دير البلح غزة
 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012

 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد
 200.00 2 19 0.04 3 19 0.02 1 18.75 3 19 0.10 19 18 0.09 16 التعدين واستغالل المحاجر

 1.80 11 3 9.20 621 3 9.95 610 14.55- 317- 3 9.57 1861 2 11.58 2178 الصناعات التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 
 200.00 4 18 0.09 6 18 0.03 2 450.00 18 18 0.11 22 19 0.02 4 الهواء

امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي 
 17.65- 6- 15 0.41 28 12 0.55 34 30.49- 25- 17 0.29 57 15 0.44 82 وإدارة النفايات ومعالجتها

 428.57 30 14 0.55 37 16 0.11 7 23.20 29 13 0.79 154 13 0.66 125 اإلنشاءات

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح 
 10.62 324 1 50.03 3376 1 49.80 3052 5.99 591 1 53.79 10461 1 52.47 9870 المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 75.42- 227- 10 1.10 74 4 4.91 301 73.96- 639- 10 1.16 225 4 4.59 864 النقل والتخزين

 23.99 65 5 4.98 336 5 4.42 271 21.15 162 4 4.77 928 5 4.07 766 انشطة خدمات االقامة والطعام

 65.22 15 13 0.56 38 14 0.38 23 31.36 53 11 1.14 222 11 0.90 169 المعلومات واالتصاالت

 27.50 11 11 0.76 51 11 0.65 40 24.34 37 12 0.97 189 12 0.81 152 االنشطة المالية وأنشطة التأمين

 0.00 0 17 0.10 7 17 0.11 7 5.48- 4- 16 0.35 69 16 0.39 73 األنشطة العقارية

 24.19 30 7 2.28 154 8 2.02 124 30.65 156 7 3.42 665 8 2.71 509 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات 
 15.89- 17- 9 1.33 90 9 1.75 107 12.12- 32- 9 1.19 232 9 1.40 264 المساندة

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 
 73.08 19 12 0.67 45 13 0.42 26 52.48 53 14 0.79 154 14 0.54 101 االلزامي

 61.03 130 4 5.08 343 6 3.48 213 40.68 251 5 4.46 868 7 3.28 617 التعليم

 31.09 60 6 3.75 253 7 3.15 193 14.04 89 6 3.72 723 6 3.37 634 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

 46.94 46 8 2.13 144 10 1.60 98 60.41 119 8 1.62 316 10 1.05 197 الفنون والترفيه والتسلية
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي
 

 دير البلح غزة
 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012

 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد
 11.76 118 2 16.61 1121 2 16.36 1003 3.34 71 2 11.29 2195 3 11.29 2124 انشطة الخدمات األخرى 

أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم افرادًا 
وأنشطة االسر المعيشية في انتاج سلع 
 وخدمات غير محددة الستخدامها الخاص

- 0.00 20 0 0.00 20 - - - 0.00 20 0 0.00 20 - - 

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 
 23.53 4 16 0.31 21 15 0.28 17 31.25 20 15 0.43 84 17 0.34 64 غير الخاضعة للوالية الوطنية

 - - - 0.00 0 - 0.00 - 400.00 4 - 0.03 5 - 0.01 1 مبين غير

 10.10 619 - 100.00 6748 - 100.00 6129 3.40 639 - 100.00 19449 - 100.00 18810 المجموع
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي
 رفح خانيونس

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012
 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد

 100.00- 1- 19 0.00 0 19 0.02 1 75.00- 3- 19 0.01 1 17 0.05 4 التعدين واستغالل المحاجر
 12.69 57 3 8.20 506 3 8.17 449 3.29 27 3 9.35 847 3 9.50 820 الصناعات التحويلية

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف 
 الهواء

2 0.02 19 4 0.04 18 2 100.00 2 0.04 18 6 0.10 18 4 200.00 

امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي 
 50.88- 29- 14 0.45 28 11 1.04 57 38.57- 54- 10 0.95 86 9 1.62 140 وإدارة النفايات ومعالجتها

 0.00 0 16 0.29 18 15 0.33 18 37.50 12 15 0.49 44 15 0.37 32 اإلنشاءات
تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح 

 المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
4460 51.64 1 4807 53.05 1 347 7.78 2980 54.25 1 3382 54.79 1 402 13.49 

 81.03- 205- 11 0.78 48 4 4.61 253 87.62- 467- 12 0.73 66 4 6.17 533 النقل والتخزين
 28.63 67 5 4.88 301 5 4.26 234 35.29 120 5 5.08 460 5 3.94 340 انشطة خدمات االقامة والطعام

 18.42- 7- 13 0.50 31 12 0.69 38 18.03- 11- 13 0.55 50 12 0.71 61 المعلومات واالتصاالت
 36.11 13 10 0.79 49 13 0.66 36 35.85 19 11 0.79 72 13 0.61 53 االنشطة المالية وأنشطة التأمين

 25.00 4 15 0.32 20 16 0.29 16 125.00 5 17 0.10 9 18 0.05 4 األنشطة العقارية
 9.28 9 8 1.72 106 9 1.77 97 20.99 34 7 2.16 196 8 1.88 162 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 25.20- 31- 9 1.49 92 8 2.24 123 12.86- 18- 9 1.35 122 10 1.62 140 أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة
اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 

 13.79 4 12 0.53 33 14 0.53 29 6.38 3 14 0.55 50 14 0.54 47 االلزامي

 58.97 115 4 5.02 310 6 3.55 195 48.45 156 4 5.27 478 6 3.73 322 التعليم
 16.88 27 6 3.03 187 7 2.91 160 11.76 36 6 3.77 342 7 3.54 306 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

 83.52 76 7 2.71 167 10 1.66 91 24.79 29 8 1.61 146 11 1.35 117 الفنون والترفيه والتسلية
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 2017، 2012: توزيع المنشآت العاملة في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والمحافظة )تابع( 4جدول 
 

 النشاط االقتصادي
 رفح خانيونس

 التغير 2017 2012 التغير 2017 2012
 % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد % عدد الترتيب % عدد الترتيب % عدد

 24.86 175 2 14.24 879 2 12.82 704 17.19 186 2 13.99 1268 2 12.53 1082 انشطة الخدمات األخرى 
أنشطة األسر المعيشية التي تستخدم افرادًا 
وأنشطة االسر المعيشية في انتاج سلع 
 وخدمات غير محددة الستخدامها الخاص

- 0.00 20 0 0.00 20 - - - 0.00 20 0 0.00 20 - - 

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 
 42.86 3 17 0.16 10 17 0.13 7 27.27 3 16 0.15 14 16 0.13 11 غير الخاضعة للوالية الوطنية

 100.00- 3- - 0.00 0 - 0.05 3 - - - 0.00 0 - 0.00 - مبين غير
 12.38 680 - 100.00 6173 - 100.00 5493 4.93 426 - 100.00 9062 - 100.00 8636 المجموع
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  : عدد المنشآت العاملة* في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين فئات حجم العمالة5جدول 
2012 ،2017 

 

 الفئة
 التغير 2017 2012

 % العدد % العدد % العدد
4-1 117,234 89.00 130,087 88.58 12,853 11.0 
9-5 9,977 7.57 10,847 7.39 870 8.7 

19-10 2,983 2.26 3,839 2.61 856 28.7 
49-20 1,172 0.89 1,631 1.11 459 39.2 
99-50 227 0.17 297 0.20 70 30.8 
+100 137 0.10 165 0.11 28 20.4 

 11.5 15,136 100.00 146,866 100.00 131,730 المجموع
 .المساندال يشمل منشآت النشاط *

 

: عدد المنشآت العاملة* في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في الضفة الغربية حسب فئات حجم 6جدول 
 2017، 2012 العمالة

 

 الفئة
 التغير 2017 2012

 % العدد العدد العدد % العدد
4-1 79,700 89.07 88,446 88.41 8,746 10.97 

9-5 6,561 7.33 7,357 7.35 796 12.13 

19-10 2,097 2.34 2,729 2.73 632 30.14 

49-20 844 0.94 1,166 1.17 322 38.15 

99-50 177 0.20 217 0.22 40 22.60 

+100 100 0.11 126 0.13 26 26.00 

 11.80 10,562 100.00 100,041 100.00 89,479 المجموع

 .ال يشمل منشآت النشاط المساند*
 

       في قطاع غزة حسب فئات حجم العمالة المنشآت العاملة* في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية: عدد 7جدول 
2012 ،2017 

 

 الفئة
 التغير 2017 2012

 % العدد % العدد  % العدد 
4-1 37,534 88.84 41,641 88.93 4,107 10.9 

9-5 3,416 8.09 3,490 7.45 74 2.2 

19-10 886 2.10 1,110 2.37 224 25.3 

49-20 328 0.78 465 0.99 137 41.8 

99-50 50 0.12 80 0.17 30 60.0 

+100 37 0.09 39 0.08 2 5.4 

 10.8 4,574 100.00 46,825 100.00 42,251 المجموع

 .ال يشمل منشآت النشاط المساند*
 



PCBS:  2017، 2012تطور المنشآت الفلسطينية 

114 

 2017الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب المحافظة والكيان القانوني، عدد المنشآت العاملة** في القطاع  :8جدول 
 

منشأة فردية  المجموع )عدد( العام المحافظة
)%( 

شركة محاصة 
)%( 

شركة عادية عامة 
)%( 

عادية محدودة 
)%( 

مساهمة 
 خصوصية )%(

مساهمة عامة 
)%( 

جمعية تعاونية 
)%( 

هيئة أوجمعية 
 )%(خيرية 

فرع شركة 
 أجنبية )%(

 المجموع )%(

 فلسطين*
2012 126,693 85.47 6.45 2.08 0.45 2.27 0.43 0.23 2.57 0.04 100.00 

2017 142,338 88.17 2.42 2.58 0.17 3.61 0.48 0.16 2.35 0.07 100.00 

 12.35 83.02 2.49 22.87- 23.77 78.59 58.19- 39.28 57.86- 15.90 15,645 التغير

 الضفة الغربية*
2012 84,445 85.17 6.47 2.35 0.38 2.42 0.48 0.31 2.37 0.06 100.00 

2017 95,519 87.59 2.55 2.76 0.13 3.97 0.55 0.20 2.18 0.08 100.00 

 13.11 44.00 4.20 29.32- 30.12 85.93 62.15- 33.01 55.48- 16.33 11,074 التغير

 جنين
2012 10,862 89.77 5.03 1.57 0.18 0.90 0.28 0.18 2.07 0.01 100.00 

2017 12,732 90.40 2.83 2.69 0.04 1.70 0.40 0.13 1.80 0.01 100.00 

 17.22 0.00 1.78 20.00- 70.00 121.43 75.00- 100.58 34.07- 18.04 1,870 التغير

 طوباس واألغوار الشمالية
2012 1,504 76.14 3.30 2.27 0.17 0.23 0.68 0.40 2.27 - 85.45 

2017 1,760 89.20 1.99 1.53 0.00 2.67 1.08 0.51 2.90 0.11 100.00 

 17.02 - 27.50 28.57 58.33 1075.00 100.00- 32.50- 39.66- 17.16 256 التغير

 طولكرم
2012 6,525 87.52 7.03 1.52 0.46 0.89 0.29 0.28 1.95 0.06 100.00 

2017 7,314 89.94 2.06 2.54 0.08 2.52 0.48 0.21 2.13 0.04 100.00 

 12.09 25.00- 22.83 16.67- 84.21 217.24 80.00- 87.88 67.10- 15.18 789 التغير

 نابلس
2012 14,701 81.74 8.60 2.50 0.42 3.65 0.56 0.32 2.16 0.07 100.00 

2017 15,987 87.39 2.70 3.47 0.13 3.60 0.54 0.19 1.95 0.03 100.00 

 8.75 50.00- 1.58- 36.17- 4.88 7.46 66.13- 50.95 65.82- 16.27 1,286 التغير

 قلقيلية

2012 3,917 87.49 4.14 4.14 0.15 0.92 0.87 0.20 2.09 - 100.00 

2017 3,994 91.99 2.08 2.60 0.10 0.80 0.63 0.10 1.70 0.00 100.00 

 1.97 - 17.07- 50.00- 26.47- 11.11- 33.33- 35.80- 48.77- 7.21 77 التغير
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 2017عدد المنشآت العاملة** في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب المحافظة والكيان القانوني،  :)تابع( 8جدول 
 

منشأة فردية  المجموع )عدد( العام المحافظة
)%( 

شركة محاصة 
)%( 

شركة عادية عامة 
)%( 

محدودة عادية 
)%( 

مساهمة 
 خصوصية )%(

مساهمة عامة 
)%( 

جمعية تعاونية 
)%( 

هيئة أوجمعية 
 خيرية )%(

فرع شركة 
 أجنبية )%(

 المجموع )%(

 سلفيت
2012 2,337 93.07 0.81 1.54 0.39 0.39 0.39 0.86 2.57 _ 100.00 

2017 2,703 91.12 1.37 2.29 0.04 1.66 0.67 0.55 2.29 0.00 100.00 

 15.66 - 3.33 25.00- 100.00 400.00 88.89- 72.22 94.74 13.24 366 التغير

 رام هللا والبيرة
2012 12,587 80.27 6.67 1.99 0.52 5.82 0.80 0.35 3.44 0.14 100.00 

2017 14,562 79.54 2.65 2.52 0.23 10.54 0.95 0.27 3.04 0.27 100.00 

 15.69 129.41 2.08 11.36- 36.63 109.41 48.48- 46.22 53.99- 14.64 1,975 التغير

 أريحا واألغوار
2012 1,223 79.56 6.54 4.17 0.65 1.64 0.65 1.96 4.74 0.08 100.00 

2017 1,313 86.82 1.22 2.06 0.23 4.11 1.52 0.46 3.43 0.15 100.00 

 7.36 100.00 22.41- 75.00- 150.00 170.00 62.50- 47.06- 80.00- 17.16 90 التغير

 القدس*
2012 4,565 93.95 2.50 0.61 0.42 0.33 0.20 0.24 1.73 0.02 100.00 

2017 5,154 89.74 2.46 1.18 0.10 3.26 0.45 0.17 2.62 0.02 100.00 

 12.90 0.00 70.89 18.18- 155.56 1020.00 73.68- 117.86 11.40 7.83 589 التغير

 بيت لحم
2012 6,921 82.79 7.21 3.12 0.04 2.18 0.52 0.19 3.79 0.16 100.00 

2017 8,393 85.09 3.92 1.27 0.18 4.97 0.54 0.17 3.71 0.15 100.00 

 21.27 18.18 18.70 7.69 25.00 176.16 400.00 50.46- 34.07- 24.64 1,472 التغير

 الخليل
2012 19,303 84.98 7.39 2.90 0.47 1.97 0.34 0.28 1.65 0.03 100.00 

2017 21,607 89.83 2.21 3.69 0.12 2.40 0.31 0.14 1.27 0.03 100.00 

 11.94 20.00 13.84- 42.59- 3.08 36.32 71.43- 42.32 66.50- 18.33 2,304 التغير
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 2017فلسطين حسب المحافظة والكيان القانوني، عدد المنشآت العاملة** في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في )تابع(:  8جدول 
 

منشأة فردية  المجموع )عدد( العام المحافظة
)%( 

شركة محاصة 
)%( 

شركة عادية عامة 
)%( 

عادية محدودة 
)%( 

مساهمة 
 خصوصية )%(

مساهمة عامة 
)%( 

جمعية تعاونية 
)%( 

هيئة أوجمعية 
 خيرية )%(

فرع شركة 
 أجنبية )%(

 المجموع )%(

 غزةقطاع 
2012 42,248 86.07 6.40 1.56 0.61 1.98 0.34 0.06 2.98 0.01 100.00 

2017 46,819 89.36 2.16 2.23 0.26 2.87 0.32 0.08 2.68 0.05 100.00 

 10.82 733.33 0.24- 40.74 5.63 60.69 53.31- 58.12 62.68- 15.05 4,571 التغير

 شمال غزة
2012 6,992 86.89 5.26 1.57 0.41 2.70 0.16 0.10 2.90 _ 100.00 

2017 8,027 90.88 1.53 2.28 0.11 2.23 0.22 0.05 2.68 0.01 100.00 

 14.80 - 5.91 42.86- 63.64 5.29- 68.97- 66.36 66.58- 20.08 1,035 التغير

 غزة
2012 17,221 85.40 4.52 2.43 1.14 2.98 0.49 0.06 2.97 0.02 100.00 

2017 18,239 85.31 2.36 3.67 0.54 4.83 0.51 0.15 2.52 0.12 100.00 

 5.91 600.00 10.18- 170.00 10.71 71.73 49.49- 59.67 44.67- 5.80 1,018 التغير

 دير البلح
2012 5,493 83.52 11.07 0.66 0.15 0.96 0.27 _ 3.37 _ 100.00 

2017 6,264 91.59 1.98 1.40 0.10 1.82 0.24 0.05 2.81 0.02 100.00 

 14.04 - 4.86- - 0.00 115.09 25.00- 144.44 79.61- 25.04 771 التغير

 خانيونس
2012 7,625 88.70 6.52 0.79 0.16 0.59 0.26 0.12 2.87 - 100.00 

2017 8,467 92.82 1.76 0.83 0.04 1.26 0.18 0.05 3.05 0.02 100.00 

 11.04 - 17.81 55.56- 25.00- 137.78 75.00- 16.67 70.02- 16.21 842 التغير

 رفح
2012 4,917 72.66 7.76 0.58 0.21 0.64 0.21 0.02 2.39 _ 84.46 

2017 5,822 92.51 3.13 0.55 0.05 1.10 0.15 0.00 2.51 0.00 100.00 

 18.41 - 5.04 100.00- 25.00- 72.97 75.00- 5.88- 59.73- 27.33 905 التغير

 .1967تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام ** البيانات ال 
*ال يشمل منشآت النشاط المسان
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 2017 ،2012 : عدد المنشآت العاملة في فلسطين* حسب المحافظة وملكية المنشأة،9جدول 
 

 العام المحافظة
 عامقطاع  خاصقطاع 

 المجموع أهليقطاع 
 وكالة غوث أجنبي وطني الكلي أجنبي وطني الكلي

 *فلسطين

2012 
 144,524 3,729 530 495 8,152 9,177 344 131,274 131,618 عدد

% 91.07 99.74 0.26 6.35 88.83 5.39 5.78 2.58 100.00 

2017 
 153,860 3,688 529 286 8,612 9,427 324 140,421 140,745 عدد

% 91.48 99.77 0.23 6.13 91.35 3.03 5.61 2.40 100.00 

 التغير
 9,336 41- 1- 209- 460 250 20- 9,147 9127 عدد

% 6.9 6.97 -5.81 2.72 5.64 -42.22 -0.19 -1.10 6.46 

 الضفة
 *الغربية

2012 
 98,040 2,419 262 397 6,227 6,886 314 88,421 88,735 عدد

% 90.51 99.65 0.35 7.02 90.43 5.77 3.80 2.47 100.00 

2017 
 103,764 2,364 199 179 6,403 6,781 299 94,320 94,619 عدد

% 91.19 99.68 0.32 6.54 94.43 2.64 2.93 2.28 100.00 

 التغير
 5,724 55- 63- 218- 176 105- 15- 5,899 5884 عدد

% 6.6 6.67 -4.78 -1.52 2.83 -54.91 -24.05 -2.27 5.84 

 جنين

2012 
 12,034 248 30 6 769 805 12 10,969 10,981 عدد

% 91.25 99.89 0.11 6.69 95.53 0.75 3.73 2.06 100.00 

2017 
 13,729 251 20 10 830 860 25 12,593 12,618 عدد

% 91.91 99.80 0.20 6.26 96.51 1.16 2.33 1.83 100.00 

 التغير
 1,695 3 10- 4 61 55 13 1,624 1637 عدد

% 14.9 14.81 108.33 6.83 7.93 66.67 -33.33 1.21 14.09 

 طوباس
واألغوار 
 الشمالية

2012 
 1,677 47 6 2 159 167 1 1,462 1,463 عدد

% 87.24 99.93 0.07 9.96 95.21 1.20 3.59 2.80 100.00 

2017 
 1,965 62 7 2 172 181 2 1,720 1,722 عدد

% 87.63 99.88 0.12 9.21 95.03 1.10 3.87 3.16 100.00 

 التغير
 288 15 1 0 13 14 1 258 259 عدد

% 17.7 17.65 100.00 8.38 8.18 0.00 16.67 31.91 17.17 

 طولكرم

2012 

 7,163 146 21 4 508 533 36 6,448 6,484 عدد

% 90.52 99.44 0.56 7.44 95.31 0.75 3.94 2.04 100.00 

2017 

 7,953 173 14 2 530 546 25 7,209 7,234 عدد

% 90.96 99.65 0.35 6.87 97.07 0.37 2.56 2.18 100.00 

 التغير
 790 27 7- 2- 22 13 11- 761 750 عدد

% 11.6 11.80 -30.56 2.44 4.33 -50.00 -33.33 18.49 11.03 
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 2017 ،2012 في فلسطين* حسب المحافظة وملكية المنشأة،: عدد المنشآت العاملة )تابع( 9جدول 
 

 العام المحافظة
 عامقطاع  خاصقطاع 

 المجموع أهليقطاع 
 وكالة غوث أجنبي وطني الكلي أجنبي وطني الكلي

 نابلس

2012 
 15,829 364 44 15 844 903 29 14,533 14,562 عدد

% 92.00 99.80 0.20 5.70 93.47 1.66 4.87 2.30 100.00 

2017 
 17,113 359 40 13 883 936 20 15,798 15,818 عدد

% 92.43 99.87 0.13 5.47 94.34 1.39 4.27 2.10 100.00 

 التغير
 1,284 5- 4- 2- 39 33 9- 1,265 1256 عدد

% 8.6 8.70 -31.03 3.65 4.62 -13.33 -9.09 -1.37 8.11 

 قلقيلية

2012 
 4,328 90 8 2 329 339 14 3,885 3,899 عدد

% 90.09 99.64 0.36 7.83 97.05 0.59 2.36 2.08 100.00 

2017 
 4,409 74 11 1 336 348 13 3,974 3,987 عدد

% 90.43 99.67 0.33 7.89 96.55 0.29 3.16 1.68 100.00 

 التغير
 81 16- 3 1- 7 9 1- 89 88 عدد

% 2.3 2.29 -7.14 2.65 2.13 -50.00 37.50 -17.78 1.87 

 سلفيت

2012 
 2,622 82 2 2 251 255 8 2,277 2,285 عدد

% 87.15 99.65 0.35 9.73 98.43 0.78 0.78 3.13 100.00 

2017 
 2,986 78 1 0 253 254 4 2,650 2,654 عدد

% 88.88 99.85 0.15 8.51 99.61 0.00 0.39 2.61 100.00 

 التغير
 364 4- 1- 2- 2 1- 4- 373 369 عدد

% 16.1 16.38 -50.00 -0.39 0.80 -100.00 -50.00 -4.88 13.88 

 رام هللا
 والبيرة

2012 
 13,773 487 37 96 811 944 93 12,249 12,342 عدد

% 89.61 99.25 0.75 6.85 85.91 10.17 3.92 3.54 100.00 

2017 
 15,805 497 31 102 840 973 161 14,174 14,335 عدد

% 90.70 98.88 1.12 6.16 86.33 10.48 3.19 3.14 100.00 

 التغير
 2,032 10 6- 6 29 29 68 1,925 1993 عدد

% 16.1 15.72 73.12 3.07 3.58 6.25 -16.22 2.05 14.75 

 أريحا
 واألغوار

2012 
 1,468 82 20 7 165 192 15 1,179 1,194 عدد

% 81.34 98.74 1.26 13.08 85.94 3.65 10.42 5.59 100.00 

2017 
 1,509 56 13 9 163 185 1 1,267 1,268 عدد

% 84.03 99.92 0.08 12.26 88.11 4.86 7.03 3.71 100.00 

 التغير
 41 26- 7- 2 2- 7- 14- 88 74 عدد

% 6.2 7.46 -93.33 -3.65 -1.21 28.57 -35.00 -31.71 2.79 
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 2017 ،2012 العاملة في فلسطين* حسب المحافظة وملكية المنشأة،: عدد المنشآت )تابع( 9جدول 
 

 العام المحافظة
 عامقطاع  خاصقطاع 

 المجموع أهليقطاع 
 وكالة غوث أجنبي وطني الكلي أجنبي وطني الكلي

 *القدس

2012 
 10,292 221 26 234 476 736 41 9,294 9,335 عدد

% 90.70 99.56 0.44 7.15 64.67 31.79 3.53 2.15 100.00 

2017 
 5,551 160 15 0 307 322 10 5,059 5,069 عدد

% 91.32 99.80 0.20 5.80 95.34 0.00 4.66 2.88 100.00 

 التغير
4266- عدد  -4,235 -31 -414 -169 -234 -11 -61 -4,741 

% -45.7  -45.57 -75.61 -56.25 -35.50 -100.00 -42.31 -27.60 -46.06 

 لحم بيت

2012 
 7,596 277 22 7 499 528 37 6,754 6,791 عدد

% 89.40 99.46 0.55 6.95 94.51 1.33 4.17 3.65 100.00 

2017 
 9,030 341 12 17 498 527 18 8,144 8,162 عدد

% 90.39 99.78 0.22 5.84 94.50 3.23 2.28 3.78 100.00 

 التغير
 1,434 64 10- 10 1- 1- 19- 1,390 1371 عدد

% 20.2 20.58 -51.35 -0.19 -0.20 142.86 -45.45 23.10 18.88 

 الخليل

2012 
 21,258 375 46 22 1,416 1,484 28 19,371 19,399 عدد

% 91.26 99.86 0.14 6.98 95.42 1.48 3.10 1.76 100.00 

2017 
 23,714 313 35 23 1,591 1,649 20 21,732 21,752 عدد

% 91.73 99.91 0.09 6.95 96.48 1.39 2.12 1.32 100.00 

 التغير
 2,456 62- 11- 1 175 165 8- 2,361 2353 عدد

% 12.1 12.19 -28.57 11.12 12.36 4.55 -23.91 -16.53 11.55 

 غزة قطاع

2012 
 46,484 1,310 268 98 1,925 2,291 30 42,853 42,883 عدد

% 92.25 99.93 0.07 4.93 84.02 4.28 11.70 2.82 100.00 

2017 
 50,096 1,324 330 107 2,209 2,646 25 46,101 46,126 عدد

% 92.08 99.95 0.05 5.28 83.48 4.04 12.47 2.64 100.00 

 التغير
 3,612 14 62 9 284 355 5- 3,248 3243 عدد

% 7.6 7.58 -16.67 15.50 14.75 9.18 23.13 1.07 7.77 

 غزة شمال

2012 
 7,509 217 40 1 336 377 0 6,915 6,915 عدد

% 92.09 100.00 0.00 5.02 89.12 0.27 10.61 2.89 100.00 

2017 
 8,669 231 71 7 431 509 1 7,928 7,929 عدد

% 91.46 99.99 0.01 5.87 84.68 1.38 13.95 2.66 100.00 

 التغير
 1,160 14 31 6 95 132 1 1,013 1014 عدد

% 14.7 14.65 _ 35.01 28.27 600.00 77.50 6.45 15.45 
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 2017 ،2012 : عدد المنشآت العاملة في فلسطين* حسب المحافظة وملكية المنشأة،)تابع( 9جدول 
 

 العام المحافظة
 عامقطاع  خاصقطاع 

 المجموع أهليقطاع 
 وكالة غوث أجنبي وطني الكلي أجنبي وطني الكلي

 غزة

2012 
 18,795 530 88 78 636 802 18 17,445 17,463 عدد

% 92.91 99.90 0.10 4.27 79.30 9.73 10.97 2.82 100.00 

2017 
 19,444 496 83 93 732 908 15 18,025 18,040 عدد

% 92.78 99.92 0.08 4.67 80.62 10.24 9.14 2.55 100.00 

 التغير
 649 34- 5- 15 96 106 3- 580 577 عدد

% 3.3 3.32 -16.67 13.22 15.09 19.23 -5.68 -6.42 3.45 

 البلح دير

2012 
 6,108 191 57 6 286 349 1 5,567 5,568 عدد

% 91.16 99.98 0.02 5.71 81.95 1.72 16.33 3.13 100.00 

2017 
 6,748 181 64 1 327 392 3 6,172 6,175 عدد

% 91.51 99.95 0.05 5.81 83.42 0.26 16.33 2.68 100.00 

 التغير
 640 10- 7 5- 41 43 2 605 607 عدد

% 10.9 10.87 200.00 12.32 14.34 -83.33 12.28 -5.24 10.48 

 خانيونس

2012 
 8,634 231 41 10 442 493 7 7,903 7,910 عدد

% 91.61 99.91 0.09 5.71 89.66 2.03 8.32 2.68 100.00 

2017 
 9,062 267 56 4 468 528 5 8,262 8,267 عدد

% 91.23 99.94 0.06 5.83 88.64 0.76 10.61 2.95 100.00 

 التغير
 428 36 15 6- 26 35 2- 359 357 عدد

% 4.5 4.54 -28.57 7.10 5.88 -60.00 36.59 15.58 4.96 

 رفح

2012 
 5,438 141 42 3 225 270 4 5,023 5,027 عدد

% 92.44 99.92 0.08 4.97 83.33 1.11 15.56 2.59 100.00 

2017 
 6,173 149 56 2 251 309 1 5,714 5,715 عدد

% 92.58 99.98 0.02 5.01 81.23 0.65 18.12 2.41 100.00 

 التغير
 735 8 14 1- 26 39 3- 691 688 عدد

% 13.7 13.76 -75.00 14.44 11.56 -33.33 33.33 5.67 13.52 

 .1967تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام ال  2017* البيانات لعام 
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 2017، 2012 رئيسي،حسب الجنس والنشاط االقتصادي الفلسطين  فيالحكومية في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات المنشآت العاملة  عدد العاملين في: 10جدول 
 

 النشاط االقتصادي 
التغير في  )%( التغير 2017** 2012*

الذكور )نقطة 
 *مئوية(

التغير في 
)نقطة اإلناث 

 *اإلناث *الذكور الكلي اإلناث )%( الذكور )%( % العدد الكلي اإلناث )%( الذكور )%( % العدد الكلي *مئوية(

 0.2- 0.2 18.2- 22.3 22.0 0.4 99.6 0.49 2,192 0.6 99.4 0.47 1,796 واستغالل المحاجر تعدينال باء

 0.6- 0.6 3.0 10.4 9.6 10.0 90.0 18.43 81,827 10.7 89.3 19.41 74,667 التحويلية اعاتالصن جيم

الكهرباء والغاز والبخار  داتإمدا دال
 4.7 4.7- 93.8 9.5 15.3 11.7 88.3 0.84 3,714 7.0 93.0 0.84 3,220 وتكييف الهواء

المياه وأنشطة الصرف  داتامدا هاء
 0.4- 0.4 7.7- 5.3 4.9 2.6 97.4 0.25 1,091 3.0 97.0 0.27 1,040 الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

 2.3 2.3- 79.4 38.1 41.6 10.8 89.2 1.76 7,832 8.5 91.5 1.44 5,530 شاءاتاإلن واو

الجملة والمفرد )التجزئة(  تجارة زاي
وإصالح المركبات ذات المحركات 

 والدراجات النارية
148,542 38.60 91.4 8.6 164,136 36.96 90.8 9.2 10.5 9.7 18.9 -0.7 0.7 

 1.3 1.3- 75.0 20.2 21.9 4.4 95.6 1.87 8,294 3.1 96.9 1.77 6,805 والتخزين لالنق حاء

 0.1 0.1- 29.6 27.9 28.1 10.6 89.4 5.97 26,512 10.5 89.5 5.38 20,697 خدمات االقامة والطعام ةانشط طاء

 2.2 2.2- 21.7 7.5 10.7 24.6 75.4 2.07 9,200 22.4 77.6 2.16 8,310 واالتصاالت لوماتالمع ياء

 4.4 4.4- 50.3 21.8 29.7 32.0 68.0 2.73 12,122 27.6 72.4 2.43 9,348 المالية وأنشطة التأمين شطةاالن كاف

 5.3 5.3- 92.0 18.9 26.3 15.5 84.5 0.30 1,338 10.2 89.8 0.28 1,059 العقارية شطةاألن الم

 1.0 1.0- 22.5 16.4 18.0 27.0 73.0 3.11 13,805 26.0 74.0 3.04 11,699 المهنية والعلمية والتقنية األنشطة ميم

الخدمات االدارية والخدمات  ةأنشط نون 
 7.4 7.4- 46.6 3.9- 5.8 26.5 73.5 1.38 6,116 19.1 80.9 1.50 5,781 المساندة

العامة والدفاع والضمان  ارةاإلد سين
 7.7 7.7- 495.8 324.6 378.0 38.9 61.1 0.19 827 31.2 68.8 0.04 173 االجتماعي االلزامي

 0.3- 0.3 34.4 36.1 35.1 59.0 41.0 8.62 38,297 59.3 40.7 7.37 28,349 ليمالتع عين

االنسان والعمل  انشطة صحة فاء
 0.9 0.9- 43.4 38.0 40.3 43.5 56.5 6.12 27,184 42.5 57.5 5.04 19,379 االجتماعي
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 2017، 2012 حسب الجنس والنشاط االقتصادي الرئيسي،فلسطين  فيالحكومية في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات المنشآت العاملة  عدد العاملين في: )تابع( 10دول ج
 

 النشاط االقتصادي 
التغير في  )%( التغير 2017** 2012*

الذكور )نقطة 
 *مئوية(

التغير في 
)نقطة اإلناث 

 *اإلناث *الذكور الكلي اإلناث )%( الذكور )%( % العدد الكلي اإلناث )%( الذكور )%( % العدد الكلي *مئوية(

 4.1 4.1- 71.4 30.3 37.0 20.5 79.5 1.89 8,390 16.4 83.6 1.59 6,122 والترفيه والتسلية فنون ال صاد

 1.1- 1.1 10.8- 6.3- 7.9- 35.4 64.6 6.65 29,514 36.6 63.4 8.33 32,057 الخدمات األخرى  ةانشط قاف

األسر المعيشية التي تستخدم  ةأنشط راء
افرادًا وأنشطة االسر المعيشية في 

غير محددة  انتاج سلع وخدمات
 الستخدامها الخاص

6 0.00 100.0 0.0 1 0.00 100.0 0.0 -83.3 -83.3 _ 0.0 0.0 

انشطة المنظمات والهيئات غير  شين
اإلقليمية غير الخاضعة للوالية 

 الوطنية

181 0.05 50.8 49.2 1,612 0.36 67.8 32.2 790.6 1,088.0 483.1 17.0 -17.0 

 
  18.3 18.3- _ 294.1 382.4 18.3 81.7 0.02 82 0.0 100.0 0.00 17 غير مبين

 1.3 1.3- 23.6 13.6 15.4 19.3 80.7 100.00 444,086 18.1 81.9 100.00 384,778 المجموع

 .1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  *
 ( يتوفر لكال الجنسين وال يتوفر توزيعهم حسب الجنس.J1* *عدد العاملين في المنشآت في محافظة القدس منطقة )
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 2017 ،2012 الرئيسي، االقتصادي والنشاط الجنس الضفة الغربية حسب في الحكومية والشركات األهلي والقطاع الخاص القطاع في العاملة المنشآت في العاملين عدد: 11جدول 
 

 النشاط االقتصادي
التغير في اإلناث  2017** 2012*

 *)نقطة مئوية(
 )%( التغير

 اناث* ذكور* كال الجنسين اإلناث )%( الذكور )%( % العدد الكلي اإلناث )%( الذكور )%( % العدد الكلي
 18.2- 25.4 25.1 0.2- 0.4 99.6 0.67 2,081 0.7 99.3 0.63 1,663 واستغالل المحاجر التعدين

 3.0 15.7 14.0 1.3- 12.1 87.9 20.67 64,060 13.4 86.6 21.39 56,213 التحويلية الصناعات

 198.0 8.8 23.9 11.2 19.2 80.8 0.73 2,265 8.0 92.0 0.70 1,828 وتكييف الهواءالكهرباء والغاز والبخار  إمدادات

المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات  امدادات
 ومعالجتها

478 0.18 94.2 5.8 647 0.21 95.7 4.3 -1.5 35.4 37.5 0.5 

 99.0 74.1 77.1 1.5 13.4 86.6 1.84 5,691 11.9 88.1 1.22 3,214 اإلنشاءات

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

97,202 36.98 88.6 11.4 110,471 35.65 87.8 12.2 0.8 13.7 12.6 22.1 

 71.2 6.0 8.5 2.2 6.0 94.0 1.81 5,603 3.8 96.2 1.97 5,166 والتخزين النقل

 26.7 28.8 28.5 0.2- 13.4 86.6 6.06 18,766 13.6 86.4 5.56 14,601 خدمات االقامة والطعام انشطة

 28.9 2.1- 5.2 5.3 28.8 71.2 1.96 6,084 23.5 76.5 2.20 5,786 واالتصاالت المعلومات

 49.0 19.2 28.2 4.9 35.2 64.8 3.24 10,031 30.3 69.7 2.98 7,822 المالية وأنشطة التأمين االنشطة

 83.6 26.0 34.1 5.2 19.3 80.7 0.33 1,010 14.1 85.9 0.29 753 العقارية األنشطة

 23.7 13.6 16.5 1.8 30.3 69.7 3.31 10,253 28.6 71.4 3.35 8,801 المهنية والعلمية والتقنية األنشطة

 80.0 0.2- 14.0 10.2 27.9 72.1 1.47 4,548 17.6 82.4 1.52 3,990 الخدمات االدارية والخدمات المساندة أنشطة

 509.0 298.5 364.9 9.8 41.3 58.7 0.25 781 31.5 68.5 0.06 168 العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي اإلدارة

 30.8 42.6 35.3 2.1- 59.7 40.3 7.85 24,308 61.8 38.2 6.83 17,963 التعليم

 43.4 37.0 39.9 1.1 47.3 52.7 6.00 18,587 46.2 53.8 5.05 13,284 صحة االنسان والعمل االجتماعي انشطة

 77.2 32.4 41.5 5.1 25.4 74.6 1.95 6,048 20.3 79.7 1.63 4,273 والترفيه والتسلية الفنون 
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 2017 ،2012 الرئيسي، االقتصادي والنشاط الجنس الضفة الغربية حسب في الحكومية والشركات األهلي والقطاع الخاص القطاع في العاملة المنشآت في العاملين عدد: )تابع( 11جدول 
 

 النشاط االقتصادي
*2012 **2017 

التغير في اإلناث 
 *)نقطة مئوية(

 )%( التغير

الذكور  % العدد الكلي
)%( 

اإلناث 
الذكور  % العدد الكلي )%(

)%( 
اإلناث 

 اناث* ذكور* كال الجنسين )%(

 7.9- 11.0- 9.7- 0.8 40.9 59.1 5.66 17,524 40.1 59.9 7.39 19,417 الخدمات األخرى  انشطة

األسر المعيشية التي تستخدم افرادًا وأنشطة االسر  أنشطة
غير محددة الستخدامها  المعيشية في انتاج سلع وخدمات

 الخاص

6 0.00 100.0 0.0 1 0.00 100.0 0.0 0.0 -83.3 -83.3 _ 

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة 
 للوالية الوطنية

181 0.07 50.8 49.2 1,016 0.33 58.3 41.7 -7.4 461.3 543.5 376.4 

 _ 262.5 356.3 20.5 20.5 79.5 0.02 73 0.0 100.0 0.01 16 مبين غير

 24.8 16.1 17.9 1.2 21.5 78.5 100.00 309,848 20.3 79.7 100.00 262,825 المجموع

 .1967محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام *البيانات ال تشمل ذلك الجزء من 
 ( يتوفر لكال الجنسين وال يتوفر توزيعهم حسب الجنس.J1* *عدد العاملين في المنشآت في محافظة القدس منطقة )
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 2017، 2012 حسب الجنس والنشاط االقتصادي الرئيسي، قطاع غزة فيالحكومية في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات المنشآت العاملة  عدد العاملين في :12جدول 
 

 النشاط االقتصادي
التغير في  2017** 2012*

اإلناث )نقطة 
 *مئوية(

 )%( التغير

 اناث* ذكور* كال الجنسين اإلناث )%( الذكور )%( % العدد الكلي اإلناث )%( الذكور )%( % العدد الكلي

 _ 16.5- 16.5- 0.00 0.00 100.00 0.08 111 0.00 100.00 0.11 133 واستغالل المحاجر التعدين

 1.2 3.8- 3.7- 0.12 2.41 97.59 13.24 17,767 2.30 97.70 15.13 18,454 التحويلية الصناعات

الكهرباء والغاز والبخار  إمدادات
 وتكييف الهواء

1,392 1.14 93.75 6.25 1,449 1.08 95.03 4.97 -1.28 4.1 5.5 -17.2 

المياه وأنشطة الصرف  امدادات
 الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

562 0.46 99.29 0.71 444 0.33 99.77 0.23 -0.49 -21.0 -20.6 -75.0 

 7.6- 7.6- 7.6- 0.00 3.97 96.03 1.59 2,141 3.97 96.03 1.90 2,316 اإلنشاءات

الجملة والمفرد )التجزئة(  تجارة
وإصالح المركبات ذات المحركات 

 والدراجات النارية

51,340 42.10 96.38 3.62 53,665 39.98 96.58 3.42 -0.20 4.5 4.7 -1.2 

 100.0 63.7 64.2 0.28 1.56 98.44 2.00 2,691 1.28 98.72 1.34 1,639 والتخزين النقل

 38.8 26.6 27.1 0.37 4.34 95.66 5.77 7,746 3.97 96.03 5.00 6,096 خدمات االقامة والطعام انشطة

 2.0 28.8 23.5 3.46- 16.43 83.57 2.32 3,116 19.89 80.11 2.07 2,524 واالتصاالت المعلومات

 67.0 32.1 37.0 3.08 17.17 82.83 1.56 2,091 14.09 85.91 1.25 1,526 المالية وأنشطة التأمين االنشطة

 400.0 3.3 7.2 3.59 4.57 95.43 0.24 328 0.98 99.02 0.25 306 العقارية األنشطة

 17.2 23.8 22.6 0.83- 17.88 82.12 2.65 3,552 18.70 81.30 2.38 2,898 المهنية والعلمية والتقنية األنشطة

الخدمات االدارية والخدمات  أنشطة
 المساندة

1,791 1.47 78.06 21.94 1,568 1.17 77.17 22.83 0.89 -12.5 -13.4 -8.9 

العامة والدفاع والضمان  اإلدارة
 االجتماعي االلزامي

5 0.00 80.00 20.00 46 0.03 100.00 0.00 -20.00 820.0 1,050.0 -100.0 

 40.0 28.0 34.7 2.19 57.97 42.03 10.42 13,989 55.79 44.21 8.52 10,386 التعليم

صحة االنسان والعمل  انشطة
 االجتماعي

6,095 5.00 64.09 35.91 8,597 6.40 63.55 36.45 0.54 41.1 39.9 43.2 

 34.0 26.0 26.7 0.46 8.41 91.59 1.74 2,342 7.95 92.05 1.52 1,849 والترفيه والتسلية الفنون

 14.6- 0.8- 5.1- 3.16- 28.39 71.61 8.93 11,990 31.55 68.45 10.36 12,640 الخدمات األخرى انشطة
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 2017، 2012 حسب الجنس والنشاط االقتصادي الرئيسي، قطاع غزة فيالحكومية في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات المنشآت العاملة  عدد العاملين في :)تابع( 12جدول 
 

 النشاط االقتصادي
التغير في  2017** 2012*

اإلناث )نقطة 
 *مئوية(

 )%( التغير

 اناث* ذكور* كال الجنسين اإلناث )%( الذكور )%( % العدد الكلي اإلناث )%( الذكور )%( % العدد الكلي

األسر المعيشية التي تستخدم  أنشطة
افراداً وأنشطة االسر المعيشية في 

غير محددة  انتاج سلع وخدمات
 الستخدامها الخاص

 

0 0.00 0.00 _ 0 0.00 _ _ _ _ _ _ 

 انشطة المنظمات والهيئات غير
اإلقليمية غير الخاضعة للوالية 

 الوطنية
 

0 0.00 0.00 _ 596 0.44 84.06 15.94 _ _ _ _ 

 _ 800.0 800.0 _ 0.00 100.00 0.01 9 _ 100.00 0.00 1 مبين غير

 18.9 8.7 10.1 1.08 14.61 85.39 100.00 134,238 13.53 86.47 100.00 121,953 المجموع

 .1967من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام البيانات ال تشمل ذلك الجزء *
يتوفر لكال الجنسين وال يتوفر توزيعهم حسب الجنس. j1عدد العاملين في المنشآت في محافظة القدس **
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األهلي والشركات الحكومية في فلسطين )باستثناء محافظة القدس( : عدد العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع 13جدول 
 2017، 2012 حسب فئات حجم العمالة

 

 الفئة
مساهمة كل فئة في  التغير 2017 2012

 %  عدد % العدد % العدد التشغيل )%(
4-1 190,712 53.91 208,331 50.91 17,619 9.24 31.75 
9-5 57,190 16.17 62,712 15.32 5,522 9.66 9.95 

19-10 34,920 9.87 43,829 10.71 8,909 25.51 16.05 
49-20 29,182 8.25 41,693 10.19 12,511 42.87 22.54 
99-50 13,267 3.75 17,856 4.36 4,589 34.59 8.27 
+100 28,471 8.05 34,821 8.51 6,350 22.30 11.44 

 100.00 15.69 55,500 100 409,242 100 353,742 المجموع
 

: عدد العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في الضفة الغربية 14جدول 
 2017، 2012 )باستثناء محافظة القدس( حسب فئات حجم العمالة

 

 الفئة
مساهمة كل فئة في  التغير 2017 2012

 % عدد % العدد % العدد التشغيل )%(
4-1 121,539 52.46 135,197 49.16 13,658 11.24 31.53 
9-5 36,285 15.66 41,339 15.03 5,054 13.93 11.67 

19-10 23,761 10.26 30,067 10.93 6,306 26.54 14.56 
49-20 20,140 8.69 28,871 10.50 8,731 43.35 20.16 
99-50 9,991 4.31 12,721 4.63 2,730 27.32 6.30 
+100 19,978 8.62 26,818 9.75 6,840 34.24 15.79 

 100.00 18.70 43,319 100.00 275,013 100 231,694 المجموع
 

 : عدد العاملين في المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في قطاع غزة حسب فئات حجم العمالة15جدول 
2012 ،2017 

 

 الفئة
مساهمة كل فئة  التغير 2017 2012

 % عدد % العدد % العدد في التشغيل )%(
4-1 69,173 56.68 73,134 54.48 3,961 5.73 32.52 
9-5 20,905 17.13 21,373 15.92 468 2.24 3.84 

19-10 11,159 9.14 13,762 10.25 2,603 23.33 21.37 
49-20 9,042 7.41 12,822 9.55 3,780 41.80 31.03 
99-50 3,276 2.68 5,135 3.83 1,859 56.75 15.26 
+100 8,493 6.96 8,003 5.96 -490 -5.77 -4.02 

 100.00 9.98 12,181 100.00 134,229 100 122,048 المجموع
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  2017للمحافظات وفق مؤشرات نتائج  : التوزيع النسبي16جدول 
 

 الزيادة في العاملين % العاملين % سكانال المحافظة
% 

الرتبة حسب نسبة 
 العاملين

الرتبة حسب 
 نسبة السكان

الرتبة حسب المساهمة في 
 زيادة العاملين

 5 8 6 9.2 6.8 6.56 جنين

 15 15 16 1.0 0.85 1.28 طوباس واألغوار الشمالية

 10 12 10 3.0 3.93 3.89 طولكرم

 4 4 4 9.3 10.8 8.23 نابلس

 14 13 13 1.1 2.18 2.30 قلقيلية

 12 14 14 2.7 1.58 1.57 سلفيت

 2 7 2 15.3 14.21 6.85 رام هللا والبيرة

 16 16 15 0.8 1.05 1.06 أريحا واألغوار

 7 3 5 5.9 7.83 8.82 القدس

 3 11 7 10.7 6.57 4.57 بيت لحم

 1 1 3 20.2 13.97 15.02 الخليل

 13 6 8 2.6 4.68 7.74 شمال غزة

 6 2 1 8.9 14.32 13.63 غزة

 11 9 11 2.8 3.62 5.73 دير البلح

 9 5 9 3.1 4.58 7.80 خانيونس

 8 10 12 3.3 3.03 4.95 رفح
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والشركات الحكومية حسب  المنشآت العاملة في فلسطين في القطاع الخاص والقطاع األهلي: عدد العاملين في 17جدول 
 2017، 2012المحافظة، 

 

 المحافظة
النمو في عدد  2017 2012

 العاملين)%(
 التغير )عدد(

نسبة التغير 
من إجمالي 
 التغير )%(

 الرتبة

 % عدد العاملين % عدد العاملين
 - 100.0 59,308 15.41 100.00 444,086 100.00 384,778 فلسطين

 - 79.3 47,023 17.89 69.77 309,848 68.31 262,825 الضفة الغربية
 - 20.7 12,285 10.07 30.23 134,238 31.69 121,953 قطاع غزة

 5 9.2 5,466 22.11 6.80 30,187 6.42 24,721 جنين
 15 1.0 616 19.62 0.85 3,755 0.82 3,139 طوباس واألغوار الشمالية

 10 3.0 1,791 11.44 3.93 17,451 4.07 15,660 طولكرم
 4 9.3 5,545 13.07 10.80 47,967 11.03 42,422 نابلس
 14 1.1 674 7.48 2.18 9,688 2.34 9,014 قلقيلية
 12 2.7 1,594 29.42 1.58 7,013 1.41 5,419 سلفيت

 2 15.3 9,059 16.76 14.21 63,113 14.05 54,054 رام هللا والبيرة
 16 0.8 460 10.99 1.05 4,647 1.09 4,187 أريحا واألغوار

 7 5.9 3,476 11.10 7.83 34,786 8.14 31,310 القدس
 3 10.7 6,349 27.79 6.57 29,192 5.94 22,843 بيت لحم
 1 20.2 11,993 23.96 13.97 62,049 13.01 50,056 الخليل

 13 2.6 1,559 8.11 4.68 20,779 5.00 19,220 شمال غزة
 6 8.9 5,294 9.08 14.32 63,572 15.15 58,278 غزة

 11 2.8 1,667 11.57 3.62 16,077 3.75 14,410 دير البلح
 9 3.1 1,833 9.91 4.58 20,335 4.81 18,502 خانيونس

 8 3.3 1,932 16.74 3.03 13,475 3.00 11,543 رفح
 الجنس. حسب توزيعهم يتوفر وال الجنسين لكال يتوفر( J1) منطقة القدس محافظة في المنشآت في العاملين عدد* 
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 2017، 2012، النشاط االقتصادي الرئيسيفي فلسطين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية حسب : عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين فيها 18جدول 
 

رمز 
 النشاط االقتصادي النشاط

2012 2017 
في عدد  التغير

 )%(المنشآت 
في عدد  التغير

 )%(العاملين 

التغير في 
عدد العاملين 

 )عدد(

نسبة التغير 
من إجمالي 
 التغير )%(

 العاملين المنشآت العاملين المنشآت الرتبة

 % العدد % عدد المنشآت % عدد % عدد

 15 0.7 396 22.0 16.0 0.49 2,192 0.22 326 0.47 1796 0.21 281 التعدين واستغالل المحاجر باء

 4 12.1 7,160 9.6 10.8 18.43 81,827 13.28 19,778 19.41 74667 13.19 17,858 عات التحويليةالصنا جيم

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار  دال
 وتكييف الهواء

68 0.05 3220 0.84 93 0.06 3,714 0.84 36.8 15.3 494 0.8 14 

امدادات المياه وأنشطة الصرف  هاء
 ومعالجتهاالصحي وإدارة النفايات 

448 0.33 1040 0.27 324 0.22 1,091 0.25 -27.7 4.9 51 0.1 18 

 7 3.9 2,302 41.6 39.1 1.76 7,832 0.58 871 1.44 5530 0.46 626 اإلنشاءات واو

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة(  زاي
وإصالح المركبات ذات المحركات 

 والدراجات النارية

73,823 54.52 148542 38.60 81,203 54.51 164,136 36.96 10.0 10.5 15,594 26.3 1 

 10 2.5 1,489 21.9 57.8- 1.87 8,294 1.07 1,588 1.77 6805 2.78 3,759 النقل والتخزين حاء

 5 9.8 5,815 28.1 20.2 5.97 26,512 5.52 8,219 5.38 20697 5.05 6,840 انشطة خدمات االقامة والطعام طاء

 12 1.5 890 10.7 1.5- 2.07 9,200 0.65 972 2.16 8310 0.73 987 واالتصاالتالمعلومات  ياء

 6 4.7 2,774 29.7 23.6 2.73 12,122 0.91 1,360 2.43 9348 0.81 1,100 االنشطة المالية وأنشطة التأمين كاف

 17 0.5 279 26.3 24.9 0.30 1,338 0.28 411 0.28 1059 0.24 329 األنشطة العقارية الم

 9 3.6 2,106 18.0 24.3 3.11 13,805 3.30 4,920 3.04 11699 2.92 3,958 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية ميم

أنشطة الخدمات االدارية والخدمات  نون 
 المساندة

1,962 1.45 5781 1.50 2,000 1.34 6,116 1.38 1.9 5.8 335 0.6 16 

اإلدارة العامة والدفاع والضمان  سين
 االجتماعي االلزامي

32 0.02 173 0.04 48 0.03 827 0.19 50.0 378.0 654 1.1 13 

 2 16.8 9,948 35.1 31.9 8.62 38,297 2.78 4,135 7.37 28349 2.32 3,136 التعليم عين

انشطة صحة االنسان والعمل  فاء
 االجتماعي

5,092 3.76 19379 5.04 6,092 4.09 27,184 6.12 19.6 40.3 7,805 13.2 3 

 8 3.8 2,268 37.0 42.8 1.89 8,390 1.89 2,809 1.59 6122 1.45 1,967 الفنون والترفيه والتسلية صاد



PCBS:  2017، 2012تطور المنشآت الفلسطينية 

131 
 

 2017، 2012، النشاط االقتصادي الرئيسيفي فلسطين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية حسب : عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين فيها )تابع( 18جدول 
 

رمز 
 النشاط

 النشاط االقتصادي

2012 2017 
في عدد  التغير

 )%(المنشآت 
في عدد  التغير

 )%(العاملين 

التغير في 
العاملين عدد 

 )عدد(

نسبة التغير 
من إجمالي 
 التغير )%(

 العاملين المنشآت العاملين المنشآت الرتبة

 % العدد % عدد المنشآت % عدد % عدد
 20 4.3- 2,543- 7.9- 4.6 6.65 29,514 9.19 13,697 8.33 32057 9.67 13,098 انشطة الخدمات األخرى  قاف

المعيشية التي أنشطة األسر  راء
 تستخدم افرادًا وأنشطة االسر

المعيشية في انتاج سلع وخدمات 
 غير محددة الستخدامها الخاص

6 0.00 6 0.00 5 0.00 1 0.00 -16.7 -83.3 -5 0.0 19 

انشطة المنظمات والهيئات غير  شين
اإلقليمية غير الخاضعة للوالية 

 الوطنية

15 0.01 181 0.05 74 0.05 1,612 0.36 393.3 790.6 1,431 2.4 11 

 - 0.1 65 382.4 206.3 0.02 82 0.03 49 0.00 17 0.01 16 غير مبين 

 - 100.0 59,308 15.4 10.0 100.00 444,086 100.00 148,974 100.00 384,778 100.00 135,401 المجموع 
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Introduction 

 
Censuses are considered one of the most important data sources, where the Palestinian Central 

Bureau of Statistics (PCBS) implemented the first and second Population, Housing and 

Establishments Censuses in the years 1997 and 2007, then the third census in 2017, through 

which an integrated set of data related to population, social and economic characteristics of the 

society was obtained. In addition, PCBS has implemented many household surveys. Thus, this 

study has relied on the data of those sources. 

 

To that end and in order to make the best use of these data, PCBS has issued a series of statistical 

reports from the census data and various surveys, including detailed reports on the 

characteristics of population, housing, buildings and establishments. As a complementation of 

the dissemination and circulation of census data and to achieve the optimal use of these data, 

PCBS implements a census data analysis project, in cooperation with a group of researchers 

and private sector institutions. Hence, this project includes preparing a series of analytical 

reports of the census results to allow the community members to better understand census data. 

 

The Study of Establishments mainly aims at identifying the characteristics of the economic 

establishments being the main institutionalized frame for generating the value added in the 

Palestinian economy at the national, regional (West Bank and Gaza Strip) and local 

(governorates) levels, including their distribution by legal entity, ownership, economic 

activities, categories of employment size and providing recommendations on how to fix them. 

This is in addition to revealing directions of growth and change in size and distribution of 

employees in such establishments by sex, economic activities, as well as identifying imbalances 

and gaps arising there. Also, the study gave special interest on women participation in order to 

draw attention on the inequality phenomena that women face in many economic activities.   

 

Accordingly, the purpose of achieving these goals is not only to make a diagnosis based on the 

quality of field information, but also for providing recommendations necessary to process the 

gaps, and figuring out weaknesses and challenges, in order to contribute in improving the 

Palestinian economy and increasing its ability to accumulate and enhance the requirements of 

Palestinians resilience in their home country. 

 

We are pleased to introduce the study of “ Development of the Palestinian Establishments  2012, 

2017” as one of the outcomes of the census data analysis project, hoping that it would be an 

important reference for planners and decision makers in the Palestinian public and private 

sectors and all users towards building the State of Palestine based on sound, scientific 

foundations. 

 

 

 

August, 2020  

 

Dr. Ola Awad 
 

President of PCBS 
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Executive Summary 

 

1. Introduction 

The Establishments Census is considered as the most important source of economic information 

for policy makers, economic planning bodies, researchers, entrepreneurs and all those working 

in economic development. Thus, the Economic Establishments Census, which is carried out 

every 5 years by PCBS as per the standard/best international statistics practices, is the sixth of 

its kind in Palestine since 1994. It was carried out within the Population, Housing and 

Establishments Census, 2017; where H.E. President, Mahmoud Abbas, considered such success 

"a legal, developmental, national and sovereign entitlement", and is "a cornerstone in the 

building process of the country and in laying the foundations for the proper planning". H.E. 

also highlighted the importance of the data provided by the Census to the leadership and other 

official bodies in the preparation of future development plans and programs, and to translate 

them into actual plans to carry on with the development and building process, as well as 

providing the best services to our Palestinian people and it different sectors."1  

 

H.E. Dr. Ola Awad, President of PCBS, considered that the Population, Housing and 

Establishments Census of 2017, which is carried out every 10 years to be a good opportunity to 

conduct the 6th Economic Establishments Census.  Carrying out both censuses as one package 

allowed capturing economic establishments easily, including micro enterprises that are 

randomly distributed in the inhabited neighborhoods in all localities, as well as reducing its 

implementation costs. The importance of the Economic Establishments Census is not limited 

to the density and quality of its findings, but also it contributes to the database update necessary 

for designing random samples for the annual and quarterly surveys conducted by PCBS. 

Moreover, it enables its researchers to reach the individuals of those samples easily and 

effectively. It is worth noting that the 6th Establishments Census2 was conducted for the first 

time with an integrated technology system by using Geographic Information Systems (GIS) and 

tablets. 

 

2. Study goals 

This executive summary highlights the main findings and conclusions of the Economic 

Establishments Census data 2017 analysis. It provides the results of the comparisons made 

between the values and trends of main indicators for the period 2012, 2017.  It is also worth 

mentioning that the size and variety of census data cannot be investigated in one study and in a 

short time. Therefore, it was necessary to focus on analyzing the most important indicators to 

achieve the study goals agreed upon by the PCBS and MAS Institute, and in particular: 

 

First: Disclosure of gaps and weaknesses in the characteristics of economic establishments as 

they constitute the main institutional framework for generating value added in the Palestinian 

economy at the national, the regional (West Bank and Gaza Strip) and the local (governorates) 

levels, and their distribution by legal entity, ownership, economic activities, and by 

Employment Size Group, and provide recommendations on their recovery. 

                                                 
1  Palestinian Central Bureau of Statistics, 2018.  Population, Housing and Establishments Census 2017, Final 

Results Establishment Report 2018, page 6. 
2 The same previous source, page 21. 
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Second: To reveal the growth and change directions in the size and distribution of employees 

in the establishments by sex and economic activities at different levels; the national, regional 

and governorates levels, and specify the imbalances and gaps arising there.  The purpose of 

achieving those two goals is not only to make a diagnosis based on the quality of field 

information, but also for providing recommendations to process the gaps, and figuring out 

weaknesses and challenges through the analysis, in order to focus the development efforts on 

facing them by virtue of their importance in improving the Palestinian economy and increasing 

its ability to accumulate and enhance the requirements of the Palestinians resilience in their 

home country. 

 

The study focused on analyzing all indicators at the national and regional levels, in order to 

give a comprehensive and a brief picture of the overall indicators of the establishments and their 

employees, and most attention was given to the analysis of indicators at the local level (i.e. 

governorates).  Thus, we focused on analyzing the changes that occurred in the governorates 

and their economic activities during the period 2012, 2017, and identifying the characteristics 

of each of them and the economic forces. This included analyzing size and growth indicators, 

in order to provide the necessary information to improve local development. The study also 

gave special attention to the topic of women's participation to draw attention to the phenomena 

of inequality they faced in many economic activities. We concluded the study by summarizing 

the role of each governorate and every economic activity in operating and generating value 

added, in addition to mking comparisons between governorates and activities to identify the 

strengths and weaknesses in the performance and the role of governorates and activities in 

creating value added. 

 

3. Distribution of Establishments at National, Regional and Governorate levels by 

Operating Status 

The results of the Economic Establishments Census, 2017 showed that the total enumerated 

establishments was  166,486 in Palestine (68.8% in the West Bank and 31.2% in Gaza Strip), 

which indicated an increase of 10.2% between 2012, 2017, at a rate of 2.0% annually3. Also, 

the growth rate in the number of establishments was 11.9% in the West Bank and 6.7% in Gaza 

Strip.  

 

As for the distribution of establishments by operational status, census data indicated that there 

are 158,590 operating establishments (95.3% of the total number of establishments); indicating 

a decline of 0.7% compared to 2012. At the same time, the percentage of temporarily closed 

establishments increased by 0.5% for the same period 2012, 2017.  

 

The analysis of the operating establishments distribution of in 2017 by governorates revealed 

that the highest percentage of operating establishments was 15.0% in Hebron governorate, and 

12.3% in Gaza governorate, while the lowest percentage of operating establishments was 

recorded in Tubas & Northern Valleys governorate by 1.2% and 1.0% in Jericho & Al-Aghwar 

governorate.   

 

                                                 
3 Palestinian Central Bureau of Statistic, Establishments Census 2017, page 27. 
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4. Governorates attractiveness degree for Establishments  

When measuring changes in the attractiveness of the governorates by using the establishments 

density indicator (number of establishments per 1000 population) from 2012 to 2017, it was 

found that:  

 

First: 7 governorates recorded an improvement in the number of their economic establishments 

per 1,000 population, and improved their rankings compared to other governorates: Ramallah 

& Al-Bireh governorate's rank  rose from the 2nd  to 1st place, Jenin governorate rose from the 

4th to the 2nd place, Tulkarm governorate's rank rose from the 5th to 4th, Bethlehem governorate 

rose from the 7th to the 5th, Tubas & Northern Valleys governorate's rank rose from the 11th to 

the 9th place, Rafah governorate's rank rose from the 13th to the 12th place and Dier al-Balah 

governorate rose from the 15th to the 13th place. 

 

 

Second: Two governorates maintained the same previous ranks: Hebron governorate 

maintained its rank in the 8th place, and North Gaza governorate rank remained in 16th place 

during that period. 

 

Third: 7 governorates witnessed a decline in their rankings during the same period: Nablus 

governorate's rank fell from the 1st to the 3rd, Qalqilya fell from the 3rd to 6th, Salfit governorate 

fell from the 6th to the 7th, Gaza governorate fell from the 9th to the 10th place, Jericho & Al-

Aghwar governorate's rank dropped from the 10th to 11th place, Khan Yunis governorate 

dropped from the 12th to the 14th place and Jerusalem dropped from the 14th to the 15th place. 

 

5. The concentration level of establishments in economic activities 

The census data 2017 showed that 91.5%  of operating establishments distributed by economic 

activities are concentrated in seven economic activities, that are: Wholesale and retail trade; 

repair of motor vehicles and motorcycles (51.3%); manufacturing (12.5%), other services 

activities (10.8%), accommodation and food services activities (5.2%), human health and social 

work activities (4.3%), education activities (4.3%), professional, scientific and technical 

activities (3.1%). The remaining operating establishments (8.5%) work in other activities. 

 

5.1 Establishments by employment size group 

As for the distribution of establishments by employment size group, 88.6% of operating 

establishments in 2017 were found to be very small; employing less than 5 employees. Around 

10.0% of operating establishments are small-sized (5-19 employees), 1.3% are medium-sized 

(with 20-99 employees), while large-sized establishments (employing 100 or more persons) 

represent 0.1% of total operating establishments. In addition to these results, other findings can 

be summarized as follows: 

 

- Excessive wholesale and retail trade activities reflect the fragility of the productive 

sectors and heavy reliance on imports; 

- Dominance of microenterprises (employing less than 5 employees), which is found in 

most developing countries. 

- Weakeness in stagnant growth of the numbers of establishments in the manufacturing 

activities in most governorates. 
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- A decline in social economy activities - cooperatives and NGOs. 

- Strong growth in arts, leisure and entertainment activities. 

 

5.2 Distribution of Establishments by Legal Entity 

The sole proprietorship operating establishments 125,501 constitute (88.2%) of the total 

establishments. The remaining operating establishments are defacto companies (2.4%), general 

partnership companies (2.6%), limited partnership companies (0.2%), shareholding companies 

(3.6%), public shareholding companies (0.5%), cooperatives (0.2%), association and charitable 

organizations/NGOs (2.4%), and branches of foreign companies (0.1%). Below, we 

summarized the changes in the number of operating establishments by legal status/entity and 

share between the period of 2012, 2017 as follows: 

 Incomplete efforts towards the unification and modernization of laws, and incomplete 

approval of regulations for registering certain types of establishments. 

 High concentration of individual establishments at the national, regional and 

governorate levels. 

 

5.3 Changes in the Distribution of Operating Establishments by Ownership Sector 

The results of the census 2017 on the distribution of operating establishments by sectoral 

ownership (private, public and non- governmental organizations) at the national, regional and 

governorate levels have shown some changes:   

 

The Private Sector: In 2017, the Palestinian operating establishments in the private sector  

totaled 140,745 (91.5% of total establishments), of which 99.8% are owned by the private 

national sector and 0.2% by the private foreign sector. In comparison with census data 2012, 

the number of privately owned establishments increased by 6.9% during 2012, 2017, due to the 

increase in the number of the local private establishments by 7.0%, whereas the number of 

foreign private establishments by 5.8%. 

 

Public Sector: In 2017, Palestinian operating public sector establishments reached 9,427 (6.1% 

of the total number of operating establishments), of which 91.4% are owned by the Palestinian 

public sector, 3.0% by the foreign public sector and 5.6% by UNRWA. The number increased 

by 250 establishments, i.e. 2.7%, during 2012, 2017 (An increase of local public sector 

establishments by 5.6%, as opposed to a decline in the number of foreign public sector 

establishments by 42.2%, and a decrease of UNRWA-run establishments by 0.2%). 

 

Non-Governmental Organization Sector: In 2017, Palestinian operating non-governmental 

organization sector establishments totaled 3,688 (2.4% of total establishments); a decline of 

1.1% for the same period 2012, 2017. 

 

The analysis of the distribution and change in operating establishments by ownership resulted 

in the following findings:  

- Most establishments are owned by the private national sector at the regional and 

governorate levels. 

- A drop in the number of UNRWA-run establishments in the West Bank and Jerusalem, 

as opposed to a rise in the number of such establishments in Gaza Strip. 
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- A significant decline in the growth of the number of civil sector establishments, 

including NGOs and cooperatives in all governorates of the West Bank as opposed to a 

very weak growth in most of the governorates in Gaza Strip. 

 

6. Distribution of Operating Establishments' Employees (Males and Females) by 

Economic Activity and Number of Employees at National and Regional Levels,          

2012, 2017 

In 2017, 444,086 individual worked in operating establishments, with an increase of 59,308 

individual (15.4%) compared to 2012. This is an annual growth rate of 3.1%, which is resulted 

from the increase in the number of males and the increase in the number of females, of 13.6% 

23.6%, respectively. Despite the slight improvement in the percentage of female participation 

(1.3%), their economic participation rate in 2017 remained very low (19.3%), which might be 

the lowest globally, compared to males, and may be the lowest compared to the global female 

economic participation. 

  

The distribution of employees showed an imbalance between the West Bank and Gaza Strip, 

suggesting a growing development gap between the two regions. While the share of employees 

in the West Bank's establishments rose from 68.3% in 2012 to 69.8% in 2017. The share of 

Gaza Strip's employees fell from 31.7% to 30.2% (-1.5%) for the same period. Considering the 

population distribution as an approximate weighted indicator4, where 60.2% of the population 

in Palestine is in the West Bank and 39.8% in Gaza Strip, the gap is estimated at 8.1%. 

 

Data also revealed a widening/deep gender gap between the two regions. Whereas the female 

participation rate in the West Bank increased by 1.2 % (from 20.3% to 21.5%), while that of 

Gaza Strip increased by only 1.1% (from 13.5% to 14.6%), which, in return, widened the gender 

participation gap from 6.8% to 6.9% during 2012, 2017.  

 

The analysis of the distribution of employees by economic activities and gender showed the 

following important results: 

- Employment growth remained stagnant at the national and governorate levels and in 

most economic activities. 

- The male-female participation gap is still very wide. There is a slow increase in female 

participation, especially in Gaza Strip due to the unusually high unemployment rate 

(beyond 50%). 

- The employment gap between the West Bank and Gaza Strip continues to widen in favor 

of the latter. 

- The concentration of employees corresponded to concentration in 6 economic activities; 

yet the variation in the concentration of employees was less severe than in the 

concentration of the operating establishments. 

- The microenterprises (employing 1-4 employees) ranked first in terms of their role in 

generating new jobs, or in increasing the number of employees in the operating 

                                                 
4 Due to the difference in fertility rates (with Gaza reporting higher population growth compared to the West 

Bank). 
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establishments. The role of large companies in generating new jobs was in the third rank 

in the West Bank and the sixth rank (last) in Gaza Strip. 

 

7. Percentage Distribution of Employees in Operating Establishments by Governorates 

and Economic Activities, Percentage Distribution of Change in their Numbers and 

Estimation of Employees' Relative Contribution to Value Added in 2012, 2017 

Due to the existing political situation in Palestine and the constraints facing PCBS, there is a 

lack in the reliable field data on the change in the value added contribution of the operating 

establishments in the governorates and in various economic activities, as well as the lack of 

direct access to financial data through censuses. Therefore, it is permissible to rely on data from 

two proxy indicators to estimate the percentage contribution of economic establishments, in the 

governorates and in the economic activities, to the creation of value added, and its incremental 

growth.  

 

The number of employees in operating establishments in the governorates and economic 

activities in 2017 (volume indicator) will be used to illustrate governorates’ roles in the 

Palestinian economy. The growth in the number of employees in the governorate operating 

establishments during 2012, 2017 (growth indicator) can also be used to determine the 

percentage contribution of each governorate to GDP growth.  

 

Accordingly, this indicator will be used to identify directions in the change of the sources of 

GDP formation. The following table illustrates a quick reference for comparing the role of each 

governorate in the Palestinian economy. Additionally, the comparison between the 

contributions of governorates of different resources and population sizes also needs weighting 

to neutralize the effect of those differences, which impact the real performance of each 

governorate's economy. Hence, we dealt with this issue by weighting the indicators of the 

contribution of the governorates to GDP and its growth by the percentage of each governorate's 

population to the total population of Palestine. 

 

Related to the above, we came up with three indicators that illustrate the ranking of each 

governorate according to the size of population in 2017, and its relative share in employment 

growth for the period 2012, 2017. It provides a simple basis for delivering a quick and clear 

comparison related to the three indicators (see table 2 page 79), summarized as follows:  

 

1. The percentage of the population in each governorate, of total population in Palestine 

2017, given the most prominent specific population available for the capabilities of the 

governorate's economy (The population indicator). 

2. The percentage of employees in operating establishments in each governorate of the 

total number of employees in all operating establishments in Palestine  2017, being the 

source of generating value added (The volume indicator). 

3. The percentage of the governorate’s contribution of the operating establishments to the 

increase in the number of employees in all the operating establishments in Palestine in 

the period 2012, 2017, as it reflects the size and trends of the change in employment 

growth, or the increase in value added (later the growth indicator). 
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This analysis is based on the assumption that the number of employees in operating 

establishments and the increase in their number in the governorate is proportional to its 

population. This assumption is valid due to the homogeneity of society in all governorates, 

despite the small differences in the population pyramid between the West Bank and Gaza Strip. 

That is, the governorate that has the largest population is able to provide the largest number of 

employees, and it is the most able to achieve the largest increase in the growth of the number 

of employees as well, and vice versa. For the purpose of simplifying the model, we have 

determined the rank of each governorate in these indicators to facilitate comparison among 

them. The following are the general changes in the employment by the governorates economy, 

the most prominent of which are5: 

 

First: The size and growth indicators in Jerusalem governorate have declined significantly, 

which we have seen in all other indicators that reflect the conditions and challenges facing the 

governorate due to the Israeli occupation procedures.  

 

Second: The size and growth indicators have declined in most of Gaza Strip governorates, of 

which varied from one to another governorate; where the negative difference between the 

population indicator and the size (employment rate) and growth (percentage of the increase in 

employment) indicators were more in North Gaza governorate, Khan Yunis governorate and 

Dier al-Balah governorate than other Gaza Strip’s governorates. Nevertheless, data indicated 

some positive phenomena, such as the progress/rise in the size indicator of Gaza governorate, 

and that Dier Al-Balah maintained the size and growth indicators consistent with the population 

indicator and Rafah governorate ranking in the growth indicator has advanced. 

 

Third: Results of the analysis indicated that there is a positive difference between the size and 

growth indicators in each of Ramallah & Al-Bireh and Bethlehem governorates due to internal 

migration to establishments and employees from other West Bank governorates, which requires 

further studying in order to identify the sources and reasons of this variation accurately. The 

specification of repercussions on the neighboring governorates in particular, and the Palestinian 

economy in general. 

 

Fourth: The occurrence of a decline in the size indicator in Hebron governorate, which is first 

in terms of population size, as the employment indicator fell to the third rank. This may be due 

to the high fertility rate in the governorate, or because of the lack of accurate disclosure of the 

number of employees. In all cases, this phenomenon is worth studying to know its causes as 

well. 

                                                 
5 This logical assumption provides a basis for comparison between the value added generation capacity in the governorates 

measured by the second indicator (percentage number of employees in establishments out of the total number of employees in 

the operating establishments in Palestine), and its contribution to increasing the number of employees in its establishments to 

the total increase in the number of employees in all operating establishments during the period 2012-2017. As for the indicator, 

percentage of population by governorate, it is used as a basis for arranging the indicators of employment size and growth in the 

various governorates to indicate the rates of their contributions to the formation of the gross domestic product and the growth 

rates of this output. 
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7.1 Economic Activities Percentage Share in Total Establishments’ Employees in 2017 and 

their Percentage Contribution to Employee Growth and its contribution to Value Added 

Creation in 2012, 2017: 

Based on the same methodology shown above, the percentage of employment in activities for 

the year 2017 was used, which reflects the weight of each in the creation of value added (size 

indicator), and the growth (growth indicator) in employment, which also reflects the role of 

each activity in increasing employment (growth indicator) to indicate its role in the value added 

growth, below are the main results. 

 

The First case: This is the case of activities where the size indicator is equal to the growth 

indicator; which was the case in 5 economic activities, where the percentage share of their 

employees in the total number of employees corresponded to the percentage of their 

contribution in the total growth of employees. These activities maintained their positions in the 

creation of value added in the Palestinian Economy during 2012, 2017: Mining and quarrying 

at 15th place, electricity and gas supplies at 14th, water supply and sewerage activities at 18th, 

Real estate at 17th, wholesale and retail trade  at 1st.  

 

The Second Case: The percentage contribution in the employment growth is higher than their 

percentage share in the total employment in all operating establishments. As a result, these 

activities recorded improvements in their rankings between 2012 and 2017, which included 10 

economic activities: Construction (from the 12th  to the 7th), transportation & storage (from the 

11th  to the 10th), accommodation & food services (from the 6th to the 5th), financial & insurance 

activities (from the 8th to the 6th), public administration & defense (from the 19th to the 13th), 

education (from the 3rd to the 2nd), human health & social work (from the 5th to the 3rd), arts, 

entertainment & recreation activities (from the 10th  to the 8th), households activities (from 20th 

to the 19th) and activities of extraterritorial organizations and bodies (from the 16th to the 11th). 

 

The Third case: In the rest of the activities, the growth rate in the number of employees was 

lower than the share of those employees in the total number of employees in all operating 

establishments, so such activities witnessed deterioration in their value added contribution 

ranking as follows: Manufacturing (from the 2nd to the 4th), ICT (from the 9th to the 12th), 

professional & scientific activities (from the 7th to the 9th), administrative and support services 

(from the 13th to the 16th) and other services (from the 4th to the 20th). 

 

Here, we would like to point out the need to differentiate between large economic activities, in 

which a large number of employees are concentrated, and small economic activities with a small 

number of employees, when analyzing its transition from one rank to another. In large 

establishments, the change in the size and growth indicators carry a strong and sustainable 

indication of the trends of its up or down development, which does not apply to small 

establishments, because the change in the number of employees there may be accidental and 

for exceptional and unsustainable reasons. 

In addition to the above, some important results regarding the change in the number of 

employees can be summarized as follows 

 

- Inflated economic activities (as they ranked first across all indicators that have to do 

with activities size and growth at the national, regional and governorate levels). 
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- The governorates of Ramallah & Al-Bireh and Bethlehem reported the best performance 

results, as demonstrated by their contribution to employment and employment growth, 

with numbers higher than the percentage of their population in the total population of 

the country. 

- Household activities continued to wane, while NGO, social economy and cooperative 

activities weakened, despite their relatively high employment; 

- Jerusalem governorate economic situation is far below its potentials due to Israeli 

policies and practices. Its share in employment is low and decreasing, suggesting a 

continuous decline in its role, relative to its size, sources and status; 

- Data indicated a decline in the percentage of Nablus governorate contribution to total 

employment, despite its known role in leading economic activity alongside Hebron 

governorate. 

 

 

 

 

 


