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 شكر وتقدير
 

 
 التعاون واالستعداد البناء الذي أبداه أصحاب ومدراء        نلـم يكـن لهـذا العمـل أن ينجح ويرى النور بدو            

ـ  يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير       .  شآت االقتـصادية تجـاه فـريق العمل       المن
الجـزيلين إلـى أصحاب ومدراء المنشآت االقتصادية على تعاونهم في إنجاح هذا التعداد من خالل تقديمهم                 

 .للبيانات المطلوبة
 
ـ ل  فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء  بقيادة2004فـيذ الـتعداد العام للمنشآت،      تنو طتـم تخطـي    دق

ل يومتلا ةعومجمو) PNA( الوطنية الفلسطينية    طةسلالكل من   ن  بيك  الفلـسطيني، وبـدعم مالـي مـشتر       
الفلسطينية، مكتب الممثلية   ية  لوطنطة ا السل  النرويجية لدى  يةمثلمال بتكمب ةلثمم) CFG(الرئيسية للجهاز   

ة يمنتلا ةرازو ،)SDC(نمية والتعاون   تية لل رسيلسوا ةلانية، الوك الهولـندية لـدى السلطة الوطنية الفلسطي      
يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء    .  يلودلا كنبلاو ،)EC( يةوروبألا ةيضوفملا ،)DFID(ة  نيطايبر ال يةلودلا
 ).CFG(يل الرئيسية للجهاز تموة الجموعل لميي بالشكر الجزينطسفلال
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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 2004ت بيان صحفي حول النتائج األساسية للتعداد العام للمنشآ

  منشاة 117,153إجمالي عدد المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية يصل إلى 

 2004خالل عام 
 

 إǙ أن اǗجراƇات اǗسرائيلية التي رافǀت انتفاưة األقصى  2002لǀـد كـان من المǀرر تنفيƦ تعدادا عاما للمنشآت عام            
 . رƹم استمرار تلǁ اǗجراƇات2004اد تم تنفيǉƦ عام حالت دون تنفيǉƦ في حينه، و للحاجة الماسة لهƦا التعد

 
و يعتبر هƦا التعداد هو الثالƚ من نوعه الǐƦ ينفǉƦ الجهاƨ المركǐƨ لǘحصاƇ الفلسطيني، حيƚ تم تنفيƦ تعدادين سابǀين                   

 .1997 ،1994في عامي 

، Ǘعداد إطار عام    2004طينية عام   يهدف التعداد العام للمنشآت إلى حصر كافة المنشآت اǙقتصادية في األراưي الفلس           
 .اكثر حداثة للمنشآت اǙقتصادية موƨعة حسƔ األنشطة اǙقتصادية المختلفة وفق التوصيات الدولية

 منشƋة في   81,393 منشاة منها    117,153بلƸ عدد المنشآت التي تم حصرها من خالل التعداد العام للمنشآت اǙقتصادية             
 منشƋة في قطاƨƹ Ƴة تشكل      35,760إجمالي المنشآت في األراưي الفلسطينية و     من  % 69.5الـưفة الƺـربية تـشكل       

 .من إجمالي المنشآت في األراưي الفلسطينية% 30.5
 

 منشƋة في قطاƨƹ Ƴة     32,439 منشƋة في الưفة الƺربية و     71,407 منشاة منها    103,846بلـƸ عـدد المنشآت العاملة       
 منشƋة في قطاƨƹ Ƴة، في حين       1,051 منشƋة في الưفة الƺربية و     4,688  منشƋة منها  5,739وبلƸ عدد المنشآت المƺلǀة     

       ƨعدد المنشآت تحت التجهي Ƹة منها    1,118بلـƋربية و    836 منشƺفة الưة، أما وحدات النشاط       282 في الƨƹ Ƴفي قطا 
 . في قطاƨƹ Ƴة1,988 في الưفة الƺربية و4,462 منشƋة منها 6,450المساند فǀد بلƸ عددها 

 
توƨيع المنشآت حسƔ المحافƲات فǀد احتلت محافƲة الخليل المرتبة األولى من حيƚ عدد المنشآت العاملة بها                بالنـسبة ل  

 منشƋة تلتها   15,185 منشƋة تلتها في المرتبة الثانية محافƲة ƨƹة حيƚ بلƸ عدد المنشآت بها              16,088حـيƚ بلƸ عددها     
دنى عدد من المنشآت اǙقتصادية العاملة في محافƲة         منشƋة، في حين سجل  أ      15,042وبفـارق بـسيط محافƲة نابلس       

 .  منشƋة872أريحا حيƚ بلƸ عدد المنشآت العاملة 
 

% 90.8أمـا عن ملكية هǉƦ المنشآت من حيƚ الǀطاƳ الǐƦ تتبع له فǀد شكلت المنشآت التابعة للǀطاƳ الخاƭ ما نسبة                     
والمنشآت التابعة  % 2.6آت الǀطاƳ األهلي    و منش % 5.0مـن مجمـوƳ المنـشآت، في حين شكلت المنشآت الحكومية            

 %.1.6للسلطات المحلية ووكالة الƺوƚ والهيئات الدولية 
 

وعلـى مـستوǎ النشاط اǙقتصادǐ أƲهرت النتائج أن نشاط تجارة الجملة والتجƨئة وإصالƟ المركبات احتل المرتبة                 
 منشاة وهي تشكل ما نسبة         55,049نشاط  األولـى مـن حـيƚ عدد المنشآت العاملة حيƚ بلƸ عدد المنشآت في هƦا ال               

مـن عدد المنشآت العاملة في الǀطاƳ الخاƭ والشركات الحكومية، فيما احتل قطاƳ الصناعة التحويلية المرتبة          % 56.5
 .من عدد المنشآت التي تم حصرها% 13.5منشƋة وهي تشكل ما نسبة ) 13,177(الثانية 
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 Ƹعدد العاملين في المنشآت ا      بلـ Ƴقتصادية   مجموǙوالشركات الحكومية     العاملة ƭالخا Ƴطاǀاألهلي   في ال Ƴطاǀفي   وال 

في حين بلƺت نسبة    % 84.4 العاملين من مجموƳ عدد     الƦكور وبلƺت نسبة    عـامال  257,587األراưـي الفلـسطينية     
ƚناǗرافي    وبالنسبة %.15.6 اƺيع الجƨة نجد أن      لعاملينل للتوǀالمنط Ɣربية  منشآت  يعملون في   % 67.5 حسƺفة الưال

 . ƨƹة في% 32.5و
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 المصطلحات المفاهيم و
 

وهـي وحـدة تنƲيمية اقتصادية  قادرة بحكم  ما لها من حǀوق على امتالǁ األصول وتكبد                  
ǎنشطة اقتصادية وبمعامالت مع أطراف أخرƋرتباط بǙالخصوم وا. 

 

 :المؤسسة

دار ت والموارد التي    األنشطة تمثل مجموعة من     جƇƨ من مؤسسة   من    أو جƇƨ  مؤسسهوهـي   
 واحدة ǙنتاƜ مجموعة متجانسة من السلع والخدمات مع احتمال إدارةبواسـطة مالǁ واحد أو      

 .وجود نشاط ثانوǐ وعادة ما يتم Ʀلǁ في موقع جƺرافي واحد

 : تعريف المنشƋة قد تم تحديد المنشƋة كوحدة عد فǀد  حددت الشروط التالية فيهوبما أن

1. ǐاولة نشاط اقتصادƨير: مƺة خدمة أو سلعة للƋدم المنشǀأن ت ǐأ. 

 . اǙقتصادǐ النشاط فيهوجود مكان ثابت يمارس  .2

 .وجود حائƨ للمنشاة سواƇ كان فردا أو شخصية اعتبارية .3

 . واحدة للمنشاةإدارةوجود  .4
 

 :المنشاة

  .ة أو تحت التجهيƨ أو وحدة نشاط مساند مƺلǀأويǀصد بها توưيƠ إƦا ما كانت المنشƋة عاملة 
 .وهي المنشƋة التي تƨاول العمل فعالŹ خالل فترة ƨيارتها: عاملة .1

جود  و ل فترة حصر المنشآت لسبƔ مؤقت مثل      اوهي المنشƋة المƺلǀة طو   : مƺلǀة .2
Ưالمر Ɣة أو بسبƨفي إجا ƨالحائ(. 

3.    ƨممارس        : تحـت التجهيـ Ƈايات بدƺها لƨتجهي ǐة الجارƋة نشاط  وهـي المنـش
 . الديكور والتƋثيƚ، لكنها لم تبدا بالعمل بعدبƋعمالاقتصادǐ، مثل الǀيام 

يعرف النشاط المساند أن مخرجاته تستخدم في نفس المؤسسة وǙ تǀدم           : وحـدة نـشاط مساند    
شرط أǙ تǀدم خدمة     (ومن األمثلة على Ʀلǁ مستودعات التخƨين التابعة لمؤسسة ما          .  للƺيـر 

 Ǚ يعتبر بئر المياǉ الǐƦ يǀتصر استخدام إنتاجه على الحياƨة التابع لها             كƦلǁو) التخƨين للƺير 
 .بمثابة منشƋة بل وحدة نشاط مساند أما إƦا كان يبيع المياǉ لǔخرين فيعتبر منشƋة مستǀلة

 

 :الحالة العملية للمنشاة

ها فيتخاƦ الǀرار   تعني Ʀلǁ الǀطاƳ الǐƦ تتبع له المنشƋة من حيƚ سيطرته على إدارة المنشƋة وا             
تكون ملكية المنشƋة    و فƋكثر%) 51(وهـو فـي العادة الǀطاƳ الǐƦ يمتلǁ أƹلبية راس المال            

 :إحدǎ الحاǙت التالية

 :خاص وطني .1

 .رأسمالهافƋكثر من % 51إƦا امتلǁ األفراد أو مؤسسات الǀطاƳ الخاƭ في فلسطين 

 :خاص أجنبي .2

أسمالها ألفراد أو مؤسسات ƹير مǀيمة      فƋكثر من ر  % 51وهـي المنشƋة المملوكة بنسبة      
              ǁلƦ الشركات األجنبية في فلسطين على أن Ƴفرو ǁلƦ ي الفلسطينية ويشملưفـي األرا

 .Ǚ يشمل البعثات الدبلوماسية والرسمية لهǉƦ  الحكومات

 :قطاƱ أهلي .3

وهـي المنـشآت ƹيـر الهادفـة للـربƠ وتشمل األحƨاƔ والنǀابات واǙتحادات و               

 :ملكية المنشاة
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 . النسوية أو الشبابية والطالبيةتالمنƲمات والمؤسساالجمعيات وكافة 

 :شركة حكومة وطنية .4

وهي المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية Ʀات طبيعة سوقية ربحية ولكن تسيطر عليها             
فƋكثر من رأسمالها أو من خالل تشريعات أو        % 51 امتالǁ    الحكـومة إمـا مـن خالل      

 ).المتاجرة باألسمنت(للخدمات التجارية   مرسوم حكومي ومثال Ʀلǁ الشركة الفلسطينية

 :شركة حكومة أجنبية .5

 .فƋكثر من رأسمالها% 51وهي الشركات المملوكة للحكومات األجنبية بنسبة 

 :كومة مركزيةح .6

التي تتبع للسلطة الوطنية وتǀدم خدمات      ) الوƨارات والدوائر والهيئات  (كافـة المنـشآت     
تي تتبع لهǉƦ المؤسسات وتǀدم خدمات تعليمية       ويـشمل Ʀلǁ المؤسسات ال     اǗدارة العامـة  

  .وصحية واجتماعية كالمدارس والمستشفيات الحكومية

 :سلطة محلية .7

الحدائق /  كالمتنƨهات   هوهي البلديات والمجالس الǀروية وما يتبع لها من مؤسسات خدمي         
 .ه الكهرباƇ الǐƦ يتبع المجلس الǀروǐ وما شاباتالعامة ومولد والمكتبات  العامة

 :حكومة أجنبية .8

وهي المنشآت التي تتبع مباشرة لحكومة دولة أجنبية مثل السفارات والهيئات الدبلوماسية            
 .والǀنصليات والممثليات

9. ƘوƷ وكالة: 

             Ɣكانت مكات Ƈيل الالجئين الفلسطينيين سواƺوتش ƚوƹ ويـشمل كافـة مؤسسات وكالة
 . دريبيةوالمستوصفات والمراكƨ الت اǗدارة والخدمات أو المدارس

 :هيئة دولية .10

 وما  UNDPمثل اليونسكو،   ) عدا وكالة الƺوƚ  (هـي مـنƲمات األمم المتحدة المختلفة        
كالصليƔ األحمر الدولي، البنǁ الدولي، صندوق النǀد       (شابه، والمؤسسات الدولية الممثلة     

 ).الدولي
 

المنشƋة اكثر من نشاط اقتصادǐ وقد تمارس .  ويǀـصد به طبيعة العمل الǐƦ تمارسه المنشاة     
 ). اكبر دخلأو(فيسجل عندها النشاط الǐƦ يحǀق اكبر قيمة مưافة 

 

 :النشاط االقتصادي

ـ    سنوات 10(م كافة من يعمل في المنشƋة فعالƦ ŹكوراŹ كانوا أم إناثاŹ، والƦين تبلƸ أعمارهم               ه
ن يبهم أو من أفراد األسرة العامل     وسواƇ كانوا من أصحاƔ المنشƋة الƦين يعملون لحسا       ) فƋكثر

ن بƋجر سواƇ كان األجر نǀدǐ أم عيني وƦلǁ فترة اǗسناد المحددة            يبـدون أجر أو المستخدم    
ل المتدربون في المنشƋة أو المرسلون في بعثات أو         موǙ يش ) وهـي وقـت ƨيارة المنشƋة       (

وام جƨئي في المنشƋة   ƹير مدفوعة األجر، وǙ يشمل أيưاŹ العاملين بد        األمدإجـاƨات طويلة    
 .وهم الƦين يعملون أقل من نصف الوقت الخاƭ بدوام المنشƋة

 

 :العاملون في المنشاة
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 2004 ، الفلسطينيةاألراضي في والحالة العملية المنطقة  و المحافظةحسبعدد المنشآت : 1 جدول
Table 1: Number of Establishments by Governorate, Region and Status in the Palestinian Territory, 2004 

 
 المجموع عاملة مغلقة  التجهيزتحت  مساندنشاط

Governorate \ Region Ancillary 
activity  Unit

Under 
Preparation Closed In Operation Total 

 المنطقة / المحافظة

Palestinian Territory 6,450 1,118 5,739 103,846 117,153   الفلسطينيةاألراضي 

 West Bank 4,462 836 4,688 71,407 81,393 الغربيةالضفة  

Jenin 819 106 870 10,477 12,272 جنين 

Tubas 144 140 236 1,459 1,979 طوباس 

Talkarm 344 39 314 5,361 6,058 طولكرم 

Nablus 1,250 140 1,249 12,403 15,042 نابلس 

Qalqilya 362 29 120 3,499 4,010 قلقيلية 

Salfit 42 11 65 1,624 1,742 سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 598 91 484 9,179 10,352 والبيرة اهللارام  

Jericho 24 10 95 743 872 أريحا  

Jerusalem 167 62 481 6,310 7,020 القدس 

Bethlehem 221 66 308 5,363 5,958 لحمبيت  

Hebron 491 142 466 14,989 16,088 الخليل 

Gaza Strip 1,988 282 1,051 32,439 35,760 غزةقطاع  

North Gaza 334 43 140 5,195 5,712 غزة شمال 

Gaza 800 109 336 13,940 15,185 غزة 

Deer Al-Balah 418 43 282 4,298 5,041 البلحدير  

Khan Younis 254 45 95 5,681 6,075 خانيونس 

Rafah 182 42 198 3,327 3,749 رفح 
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 2004 ، الفلسطينيةاألراضيالمنطقة والملكية في /  حسب المحافظةالعاملة المنشآت عدد :2 جدول

Table 2: Number of Establishments by Governorate \ Region and Ownership in the Palestinian Territory, 2004 
 

    خاص خاص  قطاع  رآةش  شرآة  حكومة سلطة  حكومة وآالة هيئة

 المجموع وطني أجنبي أهلي وطنيةحكومة أجنبية حكومة مرآزية محلية أجنبية الغوث دولية

Foreign UNRWA Foreign Local Central  Foreign National Native Private Private Total 
Governorate \ Region 

Body   Gov. Auth. Gov.  Gov CO. Gov. Co. Sector Foreign National   

 
 المنطقة / المحافظة
 
 

Palestinian Territory 115 408 87 775 5,182 11 6 2,695 182 94,385 103,846  الفلسطينيةاألراضي 

West Bank 72 189 64 584 3,839 5 0 1,652 150 64,852 71,407 الغربيةالضفة  

Jenin 6 22 1 94 487 0 0 170 16 9,681 10,477 جنين 

Tubas 2 7 0 13 80 0 0 27 0 1,330 1,459 طوباس 

Talkarm 2 15 0 48 324 0 0 105 7 4,860 5,361 طولكرم 

Nablus 8 33 2 84 492 0 0 215 40 11,529 12,403 نابلس 

Qalqilya 1 7 0 64 194 0 0 57 4 3,172 3,499 قلقيلية 

Salfit 1 0 0 20 146 0 0 38 1 1,418 1,624 سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 20 30 17 99 512 2 0 319 36 8,144 9,179 اهللا والبيرةرام  

Jericho 3 7 0 12 79 0 0 31 2 609 743 أريحا  

Jerusalem 10 19 42 33 248 2 0 121 19 5,816 6,310 القدس 

Bethlehem 4 13 0 45 300 1 0 272 8 4,720 5,363 لحمبيت  

Hebron 15 36 2 72 977 0 0 297 17 13,573 14,989 الخليل 

Gaza Strip 43 219 23 191 1,343 6 6 1,043 32 29,533 32,439 غزةقطاع  

North Gaza 2 32 0 39 212 1 1 137 3 4,768 5,195 غزةشمال  

Gaza 27 60 21 56 543 3 3 388 22 12,816 13,939 غزة 

Deir Al-Balah 7 59 1 39 171 1 0 177 0 3,842 4,297 البلحدير  

Khan Younis 5 35 1 29 286 1 1 205 5 5,113 5,681 خانيونس 

Rafah 2 33 0 28 131 0 1 136 2 2,994 3,327 رفح 
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   2004،  وفئات حجم العمالة في األراضي الفلسطينيةالرئيسي في القطاƱ الخاص والقطاƱ األهلي والشركات الحكومية حسب النشاط االقتصادي العاملةعدد المنشآت  : 3 جدول

Table  3 : Number of   Establishments in Operation in the Private Sector, Non Governmental Organization  Sector and Governmental Companies   
by Main Economic Activity and  Employment Size in the Palestinian Territory, 2004 

  
    العمالة حجم فئات  

ISIC Economic Activity Employment Size Group القطاع االقتصادي النشاط المجموع
  100+ 50-99 20-49 10-19 5-9 0-4 Total   

A Agriculture ( farming of cattle &other animals ) 0 0  3 47 292 5,539 5,881 راعةƨوالحيواناتتربية الماشية  ( ال ǎأ  )األخر 

C Mining & quarrying 0 1 9 31 91 79 211 الل المحاجرالتعدينƺواست  Ɯ 

D Manufacturing 21 53 256 708 1,964 10,175 13,177 د  التحويليةلصناعةا 

E Electricity and water supply 6 4 7 4 21 468 510 إمدادات  Ƈالكهربا ǉهـ والميا 

F Construction 4 7 39 67 170 417 704 اتƇنشاǗو ا 

G Wholesale, retail trade & repairs 3 4 51 275 1,532 53,184 55,049 ئة الجملة تجارةƨالمركبات ووالتج Ɵالدراجات واصال ƨ 

H Hotels & restaurants  0 3 18 54 253 3,863 4,191 والمطاعمالفنادق  Ɵ 

I Transport, storage & communications 6 8 31 84 198 546 873 لǀتالنǙتصاǙين واƨط  والتخ 

J Financial intermediation 6 9 43 67 81 519 725 الماليةالوساطة  ǐ 

K Real estate, renting & business activities 4 2 16 63 266 3,551 3,902 يجاريةاألنشطةǙارية واǀالع  ǁ 

M Education 10 21 96 167 520 1,146 1,960 م التعليم 

N Health & social work 21 19 71 120 251 3,200 3,682 جتماعيالصحةǙن  والعمل ا 

O Other community, social & personal services 4 7 42 139 420 5,802 6,414 جتماعية والشخصيه أنشطهǙالخدمة ا ǎس األخر 

 Palestinian Territory 85 138 682 1,826 6,059 88,489 97,279 األراضي الفلسطينية  
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   2004  الرئيسي والمنطقةاالقتصادي النشاط في القطاƱ الخاص والقطاƱ األهلي والشركات الحكومية وعدد العاملين حسب العاملة المنشآت عدد: 4 جدول
Table 4: Number of  Establishments in Operation and  Persons Engaged in the Private Sector, Non Governmental  

Organization Sector and Governmental Companies by Main Economic Activity and Region 2004   
               

 الفلسطينية األراضي  الغربيةالضفة غزة قطاع
Gaza Strip  West Bank Palestinian Territory 

No. of Persons 
Engaged 

 عدد
 No. of Persons عدد العاملين

Engaged 
 عدد

 No. of Persons عدد العاملين
Engaged 

 عدد
 عدد العاملين

 المنشآت المجموع ذآور إناث المنشآت المجموع ذآور إناث المنشآت المجموع ذآور إناث

 
 

ISIC 
 
 

 
 

Economic Activity 
 
 

Females Males Total No. of 
Est. Females Males Total No. of 

Est. Females Males Total No. of 
Est. 

 
 
 االقتصادي النشاط

 
 

 
 

القطاع
 
 

 A  Agriculture ( farming of cattle &other 
animals ) 38 2,197 2,235 965 2,514 7,534 10,048 4,916 2,552 9,731 12,283 5,881 أ  )األخرى والحيواناتتربية الماشية  ( الزراعة  

 C   Mining & quarrying                                  0 4 4 2 4 1,562 1,566 209 4 1,566 1,570 211  ج   واستغالل المحاجرالتعدين   

 D   Manufacturing                                       643 17,435 18,078 3,732 4,648 33,839 38,487 9,445 5,291 51,274 56,565 13,177  د   التحويلية   الصناعة    

 E  Electricity and water supply                      19 1,185 1,204 349 75 1,360 1,435 161 94 2,545 2,639 510  هـ  والمياه الكهرباء  إمدادات 

 F  Construction                                 107 2,660 2,767 375 191 2,109 2,300 329 298 4,769 5,067 704  و  اإلنشاءات    

 G   Wholesale, retail trade & repairs              1,129 31,997 33,126 17,696 5,862 60,453 66,315 37,353 6,991 92,450 99,441 55,049  واصالح المرآبات والتجزئة الجملة تجارة 
   ز  والدراجات

 H  Hotels & restaurants                                144 2,805 2,949 1,200 610 6,241 6,851 2,991 754 9,046 9,800 4,191  ح   والمطاعمالفنادق   

 I   Transport, storage & communications   143 1,358 1,501 270 657 5,506 6,163 603 800 6,864 7,664 873  ط   والتخزين واالتصاالتالنقل   

 J  Financial intermediation                245 965 1,210 228 900 3,008 3,908 497 1,145 3,973 5,118 725  ي   المالية الوساطة   

 K   Real estate, renting & business 
activities    450 3,524 3,974 1,601 1,280 4,680 5,960 2,301 1,730 8,204 9,934 3,902  ك   العقارية وااليجارية ةاألنشط   

 M   Education                               2,792 2,512 5,304 646 6,334 5,314 11,648 1,314 9,126 7,826 16,952 1,960  م  التعليم    

 N  Health & social work                                1,527 3,242 4,769 1,133 4,619 5,714 10,333 2,549 6,146 8,956 15,102 3,682  ن   والعمل االجتماعيالصحة   

 O   Other community, social & personal 
services  1,956 4,701 6,657 2,423 2,802 5,993 8,795 3,991 4,758 10,694 15,452 6,414  س  األخرى الخدمة االجتماعية والشخصيه أنشطه  

   Total for Palestinian Territory 9,193 74,585 83,778 30,620 30,496 143,313 173,809 66,659 39,689 217,898   األراضي الفلسطينية                    مجموع  97,279 257,587
 




