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 شكر وتقدير
 

وكل صاحب مشروع ساهم في إنجاح جمع يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل أسرة 
 .بيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم

 
لما قدمته من معونة مالية ( االسكوا)ويتقدم الجهاز بالشكر إلى لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .تحضير للمسح، باإلضافة إلى المساعدة الفنيةخالل مرحلة ال
 

بقيادة فريق فني من الجهاز  فلسطين، في 8002لقد تم تخطيط وتنفيذ مسح القطاع غير المنظم والعمالة غير المنظمة 
واالسكوا، وعدد من ( PNA)المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسطينية 

ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية  8002لعام ( CFG)اء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز أعض
 (.  SDC)الفلسطينية، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 

 
ز يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجها

(CFG )الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح. 
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 فريق العمل
   

  اللجنة الفنية   

  رئيس اللجنة سهى كنعان 
   أيمن قنعير 
   أمينة خصيب 
   ماهر طنوس 
   نايف عابد 
   فايز الغضبان 
   أحمد عطية 
    
  إعداد التقرير   

   سهى كنعان 

   أيمن قنعير 

 
 سعدي المصري

 شروق عقل
 

 

    

    تصميم الخرائط 

 أمل جبر 
 

  

    

  تدقيق معايير النشر   
   حنان جناجره 

    
  المراجعة األولية   

   يوسف فالح 
 جواد الصالح 

 صالح الكفري
  

   محمود القيه 
    
   المراجعة النهائية   

   عناية زيدان 
 محمود جرادات 

 
  

  اإلشراف العام   
  رئيس الجهاز عال عوض 
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 يندمتخمسلله ويتن
 

 .في الجداول تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات في الخلية(  -)اإلشارة  .3
 

ال يتم المقارنة بين نتائج المرحلة األولى ونتائج المرحلة الثانية وذلك بسبب اختالف الفترة المرجعية التي يتم  .1
 . السؤال عنها بين المرحلتين

 

 .واحد صحيح بحوالي المجموعهناك فرق في  .1
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 ائمة المحتوياتق
 

 الصفحة الموضوع
 31 قائمة الجداول 

 01 المقدمة 

 01 األساسيةالنتائج  :األولالفصل   

 37 العاملون  3.3 

 37 المشاريع في القطاع غير المنظم   1.3 

 العاملون في مشاريع القطاع غير المنظم  1.3 

 
32 

 32 تعويضات المستخدمين في مشاريع القطاع غير المنظم    4.3 

 32 اإلنتاج في مشاريع القطاع غير المنظم    5.3 

 10 القيمة المضافة في مشاريع القطاع غير المنظم   2.3 
 13  1001، 2008مقارنة نتائج مسح القطاع غير المنظم  7.3 

 82 والجودة جيةهالمن :الفصل الثاني   

 11 تصميم مسح القطاع غير المنظم 3.1 
 11 ستمارة تصميم اال  1.1 

 14 مجتمع الدراسة  1.1 
 14 المعاينة  إطار  4.1 

 15 تصميم العينة  5.1 

 12 األوزان  2.1 

 12 آلية التوزين 7.1 
 12 جمع البيانات 2.1 
 12 العمليات الميدانية  2.1 
 12 التدريب واختيار فريق العمل 3.2.1 
 12 تنظيم العمل الميداني 1.2.1 
 12 تدقيق العمل الميداني 1.2.1 
 12 التدقيق المكتبي 4.2.1 
 12 الترميز 5.2.1 
 12 معالجة البيانات  30.1 

 10 دقة البيانات 33.1 

 10 األخطاء اإلحصائية 3.33.1 
 10 األخطاء غير اإلحصائية 1.33.1 
 10 معدالت التجاوب وعدم التجاوب 1.33.1 
 13 مالحظات فنية أخرى 31.1 

 13 محددات العمل على منهجية المرحلتين 31.1 
 33 المصطلحات المفاهيم و  :الفصل الثالث

 21 الجداول   
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 (المرحلة األولى)ائمة الجداول ق
 

 لصفحةا  لجدولا

كـــانون أول  -تشــرين أولالمنطقــة و النشــاط االقتصــاديحســب  فلســطينالعــاملون فــي  :0جدول   
1002 

39 

تشـــرين والوحـــدة اإلنتاجيـــة  والنشـــاط االقتصـــاديالجـــنس حســـب  فلســـطينالعـــاملون فـــي  :8جدول    
 1002كانون أول  -أول

40 

 -وقطاع العمـل والجـنس تشـرين أولوالمنطقة حسب نوع العمالة  فلسطينالعاملون في  :2جدول    
 1002كانون أول 

20 

والحالة العملية والعمالة غير والنشاط االقتصادي حسب المنطقة  فلسطينالعاملون في  :2 جدول   
 1002كانون أول  -أول تشرين المنظمة

28 

والحالـة العمليـة والعمالـة غيـر  والنشاط االقتصاديحسب الجنس فلسطين العاملون في  :1 جدول   
 1002كانون أول  -المنظمة تشرين أول

22 

والحالــة العمليــة والعمالــة غيــر المنظمــة  والمهنــةحســب المنطقــة فلســطين العــاملون فــي  :4 جدول   
 1002كانون أول  -تشرين أول في الزراعة باستثناء العاملين

22 

ــة العمليــة والعمالــة غيــر المنظمــة  والمهنــةحســب الجــنس فلســطين العــاملون فــي  :1 جدول    والحال
 1002كانون أول  -تشرين أول باستثناء العاملين في الزراعة

21 

العمليـة والعمالـة غيـر حسب المستوى التعليمي والمنطقـة والحالـة  فلسطينالعاملون في  :2 جدول   
 1002كانون أول  -تشرين أول العاملين في الزراعةباستثناء  المنظمة

24 

حسـب المسـتوى التعليمـي والجـنس والحالـة العمليـة والعمالـة غيـر  فلسـطينالعاملون في  :9 جدول   
 1002كانون أول  -تشرين أولالعاملين في الزراعة باستثناء المنظمة 

21 

نــوع العمالــة والحالــة و  النشــاط االقتصــاديحســب فلســطين  فــيالتوزيــع النســبي للعــاملين  :00 جدول   
 1002كانون أول  -العملية تشرين أول

22 

حســب فــي فلســطين  ةالثانويــالوظيفــة الرئيســية و فــي  الوظــائف فــي القطــاع غيــر المــنظم :00جدول    
 1002كانون أول  -تشرين أول والحالة العملية النشاط االقتصادي

29 
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 (المرحلة الثانية)ائمة الجداول ق
 

 لصفحةا  لجدولا

حسب النشاط فلسطين عدد مشاريع القطاع غير المنظم والعاملين فيه وأهم المؤشرات االقتصادية في  :0جدول   
  1002كانون أول  -تشرين أول االقتصادي

10 

والحالة العملية حسب النشاط االقتصادي فلسطين عدد العاملين في مشاريع القطاع غير المنظم في  :8جدول 
 1002كانون أول  -تشرين أولوالجنس 

10 

 -تشرين أول حسب النشاط االقتصاديفلسطين قيمة اإلنتاج في مشاريع القطاع غير المنظم في  :2جدول 
 1002كانون أول 

18 

حسب النشاط فلسطين قيمة مستلزمات اإلنتاج السلعية المستخدمة في مشاريع القطاع غير المنظم في  :2 جدول
 1002كانون أول  -تشرين أول االقتصادي

18 

حسب فلسطين مصاريف الخدمات الصناعية وغير الصناعية في مشاريع القطاع غير المنظم في  :1 جدول
 1002كانون أول  -تشرين أولالرئيسي  النشاط االقتصادي

12 

الذين  في فلسطينمشاريع القطاع غير المنظم  نسبة أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص في :4 جدول
 -تشرين أول والجنس الدورات التي تلقوها وموضوع النشاط االقتصادي تلقوا دورات تدريبيه حسب

 1002كانون أول 

12 

مشاريع القطاع غير المنظم في  والعاملين لحسابهم الخاص في ألصحاب العملالتوزيع النسبي  :1 جدول   
  1002كانون أول  -، تشرين أولبعض الخصائص الخلفية والجنسفلسطين حسب 

12 

كانون  -حسب مؤشرات مختارة  تشرين أول التوزيع النسبي لمشاريع القطاع غير المنظم في فلسطين :2 جدول
 1002أول 

11 

للعوامل التي لها تأثير سلبي على عمل المنشأة في مشاريع القطاع غير المنظم في  التوزيع النسبي :9 جدول
 1002كانون أول  -فلسطين تشرين أول

11 

كـــانون أول  -تشـــرين أولالســـوق و  النشـــاط االقتصـــاديحســـب فلســـطين لمنتجـــات فـــي النســـبي لتوزيـــع ال :00 جدول
1002 

12 

كـانون  -تشـرين أول مصدرهاحسب النشاط االقتصادي و في فلسطين  لمدخالت االنتاجالتوزيع النسبي  :00 جدول
 1002أول 

12 

تشــرين  امصــدرهو  النشــاط االقتصــادي التوزيــع النســبي للمــورد الرئيســي للمشــتريات فــي فلســطين حســب :08 جدول
 1002كانون أول  -أول

19 

القطاع غير المنظم حسب النشاط الناتج المحلي اإلجمالي المعدل في فلسطين بعد تغطية بيانات  :02 جدول
 1002باألسعار الجارية  ياالقتصاد

40 

، 1001عدد مشاريع القطاع غير المنظم والعاملين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين لألعوام  :02 جدول
1002 

40 
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 المقدمة
 

حســين إحصــاءات ضــروريا  لتطــوير وتالمنظمــة أمــرا  والعمالــة غيــر  المــنظمالقطــاع غيــر يعتبــر تــوفير بيانــات إحصــائية حــول 
يـة الكبيـرة لـذلك إال أنـه هماألعلـى الـرغم مـن و  ،النـاتج المحلـي اإلجمـالي ة هذا القطاع فـيمساهمالقوى العاملة ولقياس مدى 

دوات األمجموعــة متنوعــة مــن بــالرغم مــن اســتخدام  الرســمية اإلحصــاءات لغايــة ا ن لــم يــتم تغطيتهــا بصــورة منتظمــة ضــمن
 .هقياسل
 

 فـي البلـدان الناميـةالقطاع غير المنظم والعمالـة غيـر المنظمـة  حولستراتيجية موحدة لجمع البيانات بإأوصت األمم المتحدة 
المرحلـة األولـى يكـون ضـمن مسـح القـوى العاملـة والمرحلـة الثانيـة ضـمن مسـح : من خالل تنفيذ مسح ميـداني علـى مـرحلتين
االســتراتيجية تــم فيهــا تغطيــة جميــع ، وهــذه التــي تــم تصــنيفها ضــمن المرحلــة األولــىمشــاريع يــتم فيــه زيــارة المشــاريع األســرية 

  .1002لعام  نظام الحسابات القومية ضمنلوضعها األنشطة االقتصادية بما فيها النشاط الزراعي 
 

وى العاملـــة، القـــمعلومـــات أساســـية عـــن  يـــوفرالقـــوى العاملـــة مســـح أن إن تنفيـــذ المســـح علـــى مـــرحلتين لـــه مزايـــا عديـــدة منهـــا 
والعمالـة فـي القطـاع غيـر  المنظمـةالعمالـة غيـر هم المختلفة وعند تطـويره بشـكل مالئـم يمكـن منـه تقـدير وخصائصوالعاملين 
 إطـار  بيانـات عـن المنشـات العاملـة فـي القطـاع غيـر المـنظم وتـوفير ر يتـوف باإلضـافة إلـى كنسبة من إجمـالي العمالـة المنظم

 .التعدادات المستمدة منبالقوائم مقارنة غير التضامنية  محدث  عن المشاريع األسرية
 

النتائج األساسية لمسح القطاع غير المنظم والعمالـة غيـر المنظمـة فلسطيني إصدار تقرير يسر الجهاز المركزي لإلحصاء ال
 إلــى والثانويــة،نشــطة االقتصــادية الرئيســية األ ةغطيــحيــث تــم تنفيــذ مســح اســري ومنشــات علــى مــرحلتين بحيــث تــم ت، 1002

 .جانب عينة من المشاريع المنزلية خارج المنشات
 

تــم تنفيــذ هــذا المســح كتجربــة للمنهجيــة وآليــة لفحــص البيانــات والنتــائج والتشــاور مــع المعنيــين لتطــوير منهجيــة العمــل لقيــاس 
للتعـرف علـى  ا  أساسـيا  مصـدر  البيانـات الـواردة فـي هـذا التقريـرحجم القطاع غيـر المـنظم والعمالـة غيـر المنظمـة حيـث تعتبـر 

البيانـات الــواردة فـي هــذا التقريـر احتياجــات  تلبــيأن غيــر المـنظم، ونأمــل فـي الجهــاز المركـزي لإلحصــاء الفلسـطيني  القطـاع
احتياجــات الطلبــة والبــاحثين والمهتمــين فــي كمــا نأمــل أن تلبــي  . وأغـراض المســتخدمين فــي مجــاالت التخطــيط وصــنع القــرار

 .القتصاد الفلسطينيا  ألهميته في اطاع نظر قضايا هذا الق
 
 

 
 

 عال عوض 8002، أيار
 رئيس الجهاز 
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 األولالفصل 
 

 األساسيةالنتائج 
 

 العاملون 1.1
، بواقيع (إهيا  771,100ذكيور و 278,200)ميهم   عاميل 008,200فيي فلطينين  8002بلغ عدد العاملين في الربع الرابع 

ميين العيياملين يصييهفوا عليي  % 21.1كمييا هرمييرن اله ييا   هن .  فييي قنيياة  يي   700,100وفييي الةييفغ الةربيييغ   017,000
من إجمالي العاملين فيي قنياة % 08.2من إجمالي العاملين في الةفغ الةربيغ و% 02.2، بواقع 1 ير مهرمغ ههم  عمالغ

يعملييون بوهاينغ  ييير % 20.0كميا هاييارن اله يا   هن هكنيير مين هصيي العيياملين كوصيساب عمييل ولسطيابم  ال يا  .   ي  
ميين جمييغ ه يير  بيهيين اله ييا   هن هكنيير ميين هصييي .  فييي قنيياة  يي  % 00.1فييي الةييفغ الةربيييغ و% 20.1مهرمييغ، بواقييع 

 .في قناة    % 00.0في الةفغ الةربيغ و% 00.0يصهفوا عمالغ  ير مهرمغ، بواقع % 20.0المط  دمين بوجر 
 

يعملييون باييكل  غالييذين اهمييوا المرسلييغ اةعداديييغ باطيي نها  العيياملين فييي ال راعييميين العيياملين % 01.0وهاييارن اله ييا   إليي  هن 
 .في قناة    % 20.0في الةفغ الةربيغ و% 17.0 ير مهر ، بواقع 

 
، بلةيين هطييبغ هصييساب العمييل والعيياملين لسطييابم  ال ييا  الييذين يعملييون باطيي نها  العيياملين فييي ال راعييغ فيمييا ي علييل بييالممن

ن بايكل  يير ميهر  فويد وصيلن ، هميا العياملون فيي السيري وميا إليميا مين الممي%90.8باكل  ير مهر  فيي الممين األولييغ 
 %.49.6، فيما بلةن هطبغ العاملين في ال دمان والباعغ في األطوال باكل  ير مهر  %07.2الهطبغ بيهم  

 

 المشاريع في القطاع غير المنظم 1.1
 .من إجمالي الها   المسلي في فلطنين% 1.7 طاه  مااريع الوناة  ير المهر  

 

، 8002ماروة وذلك  الل الربع الرابع  10,001بلغ  فلطنينهرمرن اله ا   هن عدد مااريع الوناة  ير المهر  في 
في المااريع العاملغ في مجال ههانغ الصهاعغ % 71.0في مجال األهانغ ال راعيغ، % 88.2و  و ة هذه المااريع بواقع 

، هما المااريع العاملغ في ههانغ ال دمان %08.2الدا ليغ   ال جار  واةهاا ان، بيهما اكلن المااريع العاملغ في ههانغ
 .من إجمالي عدد المااريع% 70.2والهول فود اكلن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 اهرر صفسغ المفاهي  والمصنلسان 1
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 8002كانون أول  -تشرين أول، حسب النشاط االقتصادي فلسطينالتوزيع النسبي لمشاريع القطاع غير المنظم العاملة في : 1شكل

 
 

:العاملون في مشاريع القطاع غير المنظم 3.1  
عاماًل مو عين عل  األهانغ االق صاديغ  717,171 فلطنينفي مااريع الوناة  ير المهر  في  بلغ عدد العاملين

فيما بلةن هطبغ العاملين في األهانغ الصهاعيغ ، %00.0الم  لفغ، وقد بلةن هطبغ العاملين في األهانغ ال راعيغ 
في ههانغ % 1.0 هطب م  بيهما بلةن، %00.0، وبلةن هطبغ العاملين في ههانغ ال جار  الدا ليغ %71.2واةهاا ان 

 .ال دمان والهول
 

 

كانون أول  -تشرين أول ،حسب النشاط االقتصادي فلسطينالتوزيع النسبي للعاملين في مشاريع القطاع غير المنظم في : 2شكل 
2002 

 

 
 

 
ميين  ذكييور مطيي  دمون بييوجرميين العيياملين  %82.8ي ييو ة العيياملون فييي مايياريع الونيياة  ييير المييهر  سطييب الجييه ، بواقييع 

، فييي سيييين بلةيين هطيييبغ ميين اجميييالي العيياملين اةهيييا  المطيي  دمان بيييوجر لإلهيييا  %70.0موابييل  اجمييالي العيياملين اليييذكور
 .اةها  من مجمل العاملين لإلها % 10.0موابل  الذكور من مجمل العاملين للذكور% 10.2العاملين بدون هجر 

 
 
 

 الزراعة
88.2% 

 الصناعة واالنشاءات
19.6% 

 التجارة الداخلية
48.2% 

 الخدمات والنقل
14.2% 

 الزراعة
40.6% 

 الصناعة واالنشاءات
19.2% 

 التجارة الداخلية
30.0% 

 الخدمات والنقل
9.6% 
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  ،والجنس الحالة العمليةحسب  فلسطينالتوزيع النسبي للعاملين في مشاريع القطاع غير المنظم في : 3شكل 

 2002كانون أول  -تشرين أول

 
 

 تعويضات المستخدمين في مشاريع القطاع غير المنظم  4.1
 بلةين 8002بيوجر فيي ماياريع الونياة  يير الميهر   يالل الربيع الرابيع    عويةان المط  دمينهرمرن اله ا   هن إجمالي 

فيمييا طيياهمن ههاييينغ ، %00.1، وقييد طيياهمن ههايينغ ال راعييغ بميييا هطييب   فلطييينينمليييون دوالر همريكييي فييي  88.0 سييوالي
مين إجميالي % 0.2ال جار  الدا ليغ بلةن ، كما هرمرن اله ا   هن مطاهمغ ههانغ %20.1الصهاعغ واةهاا ان بما هطب   

 .من إجمالي ال عويةان% 7.0ال عويةان، واكلن مطاهمغ ههانغ ال دمان والهول 
 

 ،حسب النشاط االقتصادي فلسطينالتوزيع النسبي لتعويضات المستخدمين بأجر في مشاريع القطاع غير المنظم في : 4شكل 
 2002كانون أول  -تشرين أول

 
 

 اإلنتاج في مشاريع القطاع غير المنظم 5.1
مليون دوالر  872.7 سوالي بلةن فلطنينهرمرن اله ا   هن قيمغ إجمالي اةه اج ألهانغ الوناة  ير المهر  في 

% 70.0، موابل %72.8فيما طاه  إه اج الصهاعغ واةهاا ان بهطبغ ، %10.8طاه  اةه اج ال راعي بما هطب    همريكي،
 %.  0.0 ليغ، هما هطبغ مطاهمغ ههانغ ال دمان والهول من إجمالي اةه اج فبلةن لل جار  الدا
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 ،حسب النشاط االقتصادي فلسطينالتوزيع النسبي لإلنتاج في مشاريع القطاع غير المنظم في : 5شكل 
 2002كانون أول  -تشرين أول 

 

 
 

 القيمة المضافة في مشاريع القطاع غير المنظم 1.1
 بلةن 8002 الل الربع الرابع من العا   فلطنينبيهن اله ا   هن إجمالي الويمغ المةافغ ألهانغ الوناة  ير المهر  في 

مطاهمغ % 81.0لألهانغ ال راعيغ و% 28.0مليون دوالر همريكي،   و ة عل  األهانغ االق صاديغ بواقع  28.2 سوالي
 %.  0.1ل جار  الدا ليغ فيما بلةن هطبغ مطاهمغ ههانغ ال دمان والهول ههانغ ا% 70.1األهانغ الصهاعيغ واةهاا ان، و

 
 ،حسب النشاط االقتصادي فلسطينالتوزيع النسبي للقيمة المضافة لألنشطة العاملة في مشاريع القطاع غير المنظم في : 6شكل 

 2002كانون أول  -تشرين أول

 
 

 الزراعة
70.8% 
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10.6% 

 الخدمات والنقل
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 1003، 1002مقارنة نتائج مسح القطاع غير المنظم  7.1
بمهمجييغ المي ج  8000عهد موارهيغ ه يا   مطيل الونياة  يير الميهر  واليذا هفيذه الجميا  بايكل ربعيي علي  ميد  هربياة العيا  

بعييد هن  يي   وسيييد المفيياهي  بييين المطييسين ي ةييل ميين اله ييا   هن  8002بييين مطييل األطيير ومطييل المهاييجن مييع ه ييا   المطييل 
وكييان اكبيير % 80.1، سييي   راجييع عييدد المايياريع بهطييبغ 8002ههيياك  راجعييًا فييي هعييداد مايياريع الونيياة  ييير المييهر  عييا  

 ل ميا الماياريع العامليغ فيي قنياة % 01.0 راجع في ههانغ الهول سي   راجع عدد المااريع العاملغ فيي قنياة الهويل بهطيبغ 
دد مايياريع الونيياة  ييير المييهر  العاملييغ فييي قنيياة ال جييار  الدا ليييغ فييي سييين ههيياك ار فيياة فييي عيي% 20.0اةهايا ان بهطييبغ 

 %.0.1بهطبغ 
 

 2002، 2003 ،حسب النشاط االقتصادي فلسطينتوزيع مشاريع القطاع غير المنظم في : 7شكل 

 
 

سييي   8000موارهييغ بعيدده  عييا   8002كميا و راجييع عيدد المايي ةلين العيياملين فيي مايياريع الونيياة  يير المييهر   يالل عييا  
، وكان ال راجع في جميع األهانغ االق صاديغ، سي  كيان هعلي   راجيع فيي عيدد الماي ةلين فيي %80.0بلةن هطبغ ال راجع 
 . %0.1بهطبغ  ، وهقلما في ههانغ ال جار  الدا ليغ%21.0بهطبغ  ههانغ اةهاا ان

 

 2002، 2003 ،اديتوزيع العاملين في القطاع غير المنظم في فلسطين حسب النشاط االقتص :2شكل 
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 الناهيالفصل 
 

 والجودة المنهجية
 

يوو  الجما  المرك ا لإلسصا  الفلطنيهي ب هفيذ مطل الوو  العاملغ طهويًا بصور  مه رمغ، وي   ا  ييار العيهيغ وفيل وسيدان 
 . العيهغ الااملغ، سي  ي    هفيذ المطل بصور  ربعيغ، سي   ةني كل دور  فصل من فصول الطهغ

 

لالطييي را يجيغ الموسيييد  لجميييع البياهيييان لمبيييادل ال وجيمييييغ ل  فيييل ميييع ام كامليييغ  ييي   نيييوير مهمجييييغ المطيييل واالطييي مار  بنريويييغ 
والونياة  يير المهرميغ سيول العماليغ  يير ، 8002هيطيان  72-70  يالل الف ير  ميانالمهعود  في ع عملالالمودمغ في وراغ و 
 .مهر ال
 

الفلطينيهي ب صيمي  اطي مار  مطيل الونياة  يير الميهر  والعماليغ  يير المهرميغ علي  ميرسل ين لمرك ا لإلسصيا  قا  الجما  ا
 غمرفوين اطي مار  المطيل كاهيالمهر  والعمالغ  ير المهرمغ، سي  مااريع الوناة  ير  بسي     في المرسلغ األول   صهيي

اآل ييغ،  لعديد من الم ةيران فيي المجياالن الر يطييغا، هما اط مار  المرسلغ الناهيغ فود  ةمهن العاملغ  مطل الوو اط مار  مع 
وفوييا لم  لييي األهايينغ االق صيياديغ  والناهويييغفييي األهايينغ الر يطيييغ  اةه يياجو وييدير قيمييغ  م ،و عويةييا  ر عييدد العيياملينيوييد 

واةه ييياج الميييد الن والم رجيييان،  عيييناألهاييينغ فيييي الهيييا   المسليييي اةجميييالي، وبياهيييان  هيييذهومطييياهمغ  ،والويميييغ المةيييافغ
 .عن  هري  الماروةو العمل هصساب وال طويل، وبياهان عن 

 

 :تصميم مسح القطاع غير المنظم  1.1
،  ييير المييهر   يي   صييمي  المطييل عليي  مييرسل ين ل سويييل هييدي ميي دوج وهييو قيييا  العمالييغ  ييير المهرمييغ والعمالييغ فييي الونيياة

مطييل الوييو  ) ييياد  سجيي  عيهييغ األطيير فييي المرسلييغ األوليي  المييهر ، كمييا  يي  الونيياة  ييير باةةييافغ إليي  قيييا  اةه يياج فييي 
الر يطييييغ  األهاييينغ االق صييياديغ الم  لفيييغسطيييب  المهرميييغوريييا ي  يييير عييين ال ويييديران مونيييول بميييا  وذليييك ل يييوفير( العامليييغ
ي دور  األهاينغ الناهوييغ،  ي  جميع البياهيان في ةيمن هفذ المهر  العديد من فر  العمل في الوناة  ير  ، سي  هنوالناهويغ

 .المطل األطرا للوو  العاملغ كما    مةاعفغ سج  العيهغ لي   رصد المااريع األطريغمن  الل  8002الربع الرابع 
المرسلييغ  األطيي لغ األطاطيييغ لل عييري عليي  المايياريع األطييريغ  ييير ال ةييامهيغ ومايياريع الونيياة  ييير المييهر  ييي    كرارهييا فييي

ناهيغ للمااريع األطريغ  ير ال ةامهيغ ال ي     صهيفما في المرسلغ األول  وال ي  دار سي      هفيذ مطل المرسلغ ال. الناهيغ
 .من قبل العاملين لسطابم 

  
 ستمارة اال تصميم 1.1

 اةه ييياج، و ةنييييغ ألهاييينغ  صييياديغ، بميييا فيييي ذليييك قنييياة ال راعيييغل ةنييييغ جمييييع األهاييينغ االقاطييي مار ي المطيييل   ييي   صيييمي 
ه اج الطلع وال دمان ال كميلييغ األ ير  اليذين يعمليون فيي  العياملينوفيرن هطاطيا ل سدييد اطي مار  المرسليغ األولي  . الر يطيغ وا 

 .عمالغ  ير الرطميغةمن الالعاملين  ، وكذلكالمهر الوناة  ير 
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 :(استمارة المرحلة األولى)البنود اآلتية تم إضافتها إلى استمارة القوى العاملة 
  .المهاو /للماروةالواهوهي  الكيان •
 .المهاو / طجالن مساطبيغ للماروة وجود• 
  .مطجلغ ه  ال المهاو / الماروة هل المؤططغ/ للماروةفي إدار  الةرا ب ال طجيل • 
 .يوجمغ المه   للطول ه  لالط مالك المه ل• 
مرةيغ، والمطاهمان في صهدول المعااان ال واعديغ، إجا   طهويغ مدفوعغ األجر، إجا   )مؤاران السمايغ االج ماعيغ • 

جا   األمومغ  (.، عوود العملوا 
 

 :بينما استمارة المرحلة الثانية تضمنت بيانات عن
 . م و عويةا   و صهيفا مالعاملين عدد • 
 . قيمغ اةه اج من الهاان االق صادا الر يطي والناهوا• 
 . اةه اج وال طويلو بياهان عن مد الن • 
 . بياهان عن صاسب العمل• 
 .المهاو /  هري  الماروةبياهان عن • 

 
 مجتمع الدراسة 3.1

سي   ،فلطنين كون مج مع الدراطغ من كافغ األفراد الفلطنيهيين المويمين مع هطره  باكل اع يادا في : المرحلة األولى
 .طهوان فوكنر 70   ال ركي  عل  األفراد من الف غ العمريغ 

 
عن المااريع ال يي  صيهي علي  ههميا قنياة  يير ميهر  و ايمل الماياريع ال يي  عبار هو مج مع الدراطغ : الثانيةالمرحلة 

للمايروة الكييان الوياهوهي . 8. هن يكيون ماليك المايروة صياسب عميل هو يعميل لسطياب . 7:  هنبل عليما المعيايير اآل ييغ
الماييروة  ييير مطييجل فييي . 0. المهاييو / غ للماييروةعييد  وجييود طييجالن مساطييبي. 0. ملكيييغ فرديييغ هو واقييع مساصييغهييو 

 . الةريبغ
 

 إطار المعاينة 4.1
 إنييار المعايهييغ هييو عبييار  عيين قا مييغ الوسييدان ال ييي  ةيي  هو  س ييوا عليي  مج مييع الدراطييغ و اييمل عليي : المرحلةةة األولةةى

 الوسيييدان ال يييي يمكييين اطيييي  دامما فيييي العيهيييغ بايييكل مباايييير هو يمكييين الوصيييول مييين  اللمييييا إلييي  وسيييدان مج ميييع الدراطييييغ 
مين بياهيان مايروة  سيدي  جي   إنيار المعايهيغ  ي  إعيداد  ( مطيل الويو  العامليغ)وفيي المرسليغ األولي    (.من  الل مراسيل)

مهنويغ ومهنوغ العد عبار  عين   .8000العا  الفلطنيهي في  سصا الذا هفذه الجما  المرك ا لإلمن مهانل العد وال را ن 
معايهييغ هوليييغ فييي  و يي  اطيي  دا  هييذه المهييانل كوسييدان، (هطيير  720بالمعييدل سييوالي )مجموعييغ ميين المطيياكن مسييدود   اييمل 
 .المرسلغ األول 

مطييل الوييو  )بياهييان المرسلييغ األوليي  فوييد  يي  إعييداده باالع ميياد عليي  ( إنييار مايياريع الونيياة  ييير المييهر : ) المرحلةةة الثانيةةة
 .بسي     سصر جميع المااريع للوناة  ير المهر ( العاملغ باةةافغ لعيهغ إةافيغ
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 تصميم العينة  5.1
 :نبويغ عهووديغ عاوا يغ مه رمغ    ا  يارها عل  مرسل ينهف   صمي  مطل الوو  العاملغ عيهغ     صمي  العيهغ ل كون 

 

، واطيي نهين 010 منليين با  يييار عيهييغ نبويييغ عاييوا يغ مه رمييغ  كوهيين ميين عييدد مهييانل عييد ال  وييل عيين  :المرحلةةة األولةةى
 .هطر  00مهانل عد يول فيما عدد األطر عن 

 

 منلن با  يار عيهغ عاوا يغ مه رمغ من األطر ةمن كل مهنوغ عد م  ار ، وقيد  ي  فيي كيل دور  ا  ييار  :المرحلة الثانية
، وهمييا فييوكنر 20هنويغ عييد فيمييا عييدد األطيير هطيير  ميين كييل م 70مهنوييغ العييد الواسيد ، فوييد  يي  ا  يييار  هطيير  فييي 70ميا معدليي  

 .هطر 2فود    ا  يار  20مهانل العد ال ي يول فيما عدد األطر عن 
 

 غمن سج  عيهغ مطل الوو  العاملغ األصلي% 20   اةةافغ عل  عيهغ مطل الوو  العاملغ عيهغ إةافيغ بلةن سوالي وقد 
، وذلك للسصيول علي   ويديران موبوليغ إسصيا يا للونياة  يير الميهر  وعلي  مطي و  الهايان االق صيادا علي  بهف  ال صمي 

 .السد األول، وسج  الماروة، والمهنوغ الجةرافيغ، وهوة الملكيغ و صا   ه ر 
 

 حجم العينة
هطر ، وفي  قناة     بطبب  دهي عدد الماياريع  0,200هطر  والعيهغ اةةافيغ  1,200بلغ سج  عيهغ مطل الوو  العاملغ 

سييي   يي   8002بطييبب عييد  اك مييال عيهييغ الربييع الرابييع بطييبب السييرب عليي   يي   همايييغ العييا  المرصييود  عيين العييدد الم وقييع 
 ي  إةيافغ عيهيغ ه ير ، و ي  إكميال مطيل الونياة  يير الميهر  هطير   0,010هطر  فون من هصيل  8,021اط يفا  بياهان من 

مع  نبين امر اةطهاد للمرسلغ الناهيغ للطؤال عن العمل في االط مار ، وقد بلغ سجي   8001في قناة     في الربع األول 
ي الةيفغ الةربييغ وقنياة ، وبليغ المجميوة الكليي للعيهيغ في8001هطر  في قناة     في الربع األول  7,210العيهغ اةةافيغ 

 .هطر  70,888    سوالي 

 توزيع المجتمع والعينة

 عينة مناطق العد 
 (2003حسب تحديث )مناطق العد في العينة واإلطار عدد

 المنطقة
 مناطق العد عدد

 في العينة في اإلطار

 324 2,524 الةفغ الةربيغ

 156 975 قناة    

 480 3,499 فلسطين

 

 عينة األسر
 في العينة  األسر  عدد

 المنطقة
 األسر عدد

 مسح القطاع غير المنظم مسح القوى العاملة

 7,658 5,068 الةفغ الةربيغ

 5,570 2,478 قناة    

 13,222 7,546 فلسطين
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 األوزان 1.1

   سطاب األو ان لوسدان المعايهغ في المرسلغ األول  بها  عل   صمي  العيهغ، مع األ ذ بعين االع بار هن عيهغ مطل الوو  
و ي  اطيي  دا  بياهيان مسدنيغ  عييود لف ير   هفيييذ المطيل ةيمن إجييرا ان ال يو ين، فيياألو ان المعدليغ للمرسلييغ . العامليغ مو وهيغ ذا يييا

الجيه  والف يان العمرييغ سطيب و و يعا   عل  مطي و  المهيانل الجةرافييغ و  فلطنينالطكان في  األول   ط هد عل   ودير سج 
واألو ان المعدليغ للمرسليغ الناهييغ  طي هد علي  بياهيان اق صياديغ مطياهد  مين بياهيان  عيداد المهاييجن . 8001لطيكان للعيا   عيداد ا
ميع االطي فاد  مين بياهيان المرسليغ  8002االق صياديغ للعيا  وباةةافغ إل  بياهيان اق صياديغ مطياهد  مين المطيو   8001للعا  
 (.مطل الوو  العاملغ)األول 

 حساب األوزان 
 :   سطاب األو ان في هذا المطل عل  مرسل ين كما يلي

 :حساب أوزان األفراد في الخطوات اآلتية: أوزان المرحلة األولى
 .سطاب األو ان األوليغ لألطر سطب  صمي  العيهغ -7
هو ان األطير الم جاوبيغ بسيي  مجميوة األو ان لألطير الم جاوبيغ فيي النبويغ سطيب المسافريغ وهيوة ال جميع يطياوا   عديل -8

 . ودير عدد األطر في النبوغ

 .معاير  هو ان األفراد بسي  مجموة األو ان لألفراد يطاوا  وديران الطكان عل  مط و  المهنوغ والجه  والف ان العمريغ -0

 
 

معايرة أوزان مشاريع القطاع غير المنظم للمشةاريع داخةل المنشةوت وللمشةاريع خةارج المنشةوت كمةا : انيةأوزان المرحلة الث
 :يلي

 

 مشاريع داخل المنشوت:  أوالا 

 (.الوو  العاملغ)هو و ن الفرد في المرسلغ األول  ( الو ن األولي)و ن  صمي  المرسلغ الناهيغ 
 :    اط  دا  المصادر ال اليغ ل عديل و ن ال صمي 

 :سي     ا ذ المهاجن ال ي يهنبل عليما المواصفان ال اليغ 8001 عداد المهاجن  .7
 ا  ونهي: الملكيغ . 

 فرديغ هو واقع مساصغ:  الكيان الواهوهي. 

 مهاجن عاملغ. 

 ال  مطك طجالن مساطبيغ. 

والهاان االق صادا عل  السد الناهي وف غ سج  العمالغ سي  كاهن ف ان ( قناة    الةفغ الةربيغ، )   بها  نبوان المهنوغ 
 (.70، اكبر من 70، 1، 2، 1، 0، 2، 0، 0، 8، 7)سج  العمالغ كما يلي 

 :، سي     ا ذ المهاجن ال ي يهنبل عليما المواصفان ال اليغ8002ه ا   طلطلغ المطو  االق صاديغ  .8

 قناة  ا  ونهي: الملكيغ. 

 فرديغ هو واقع مساصغ:  لكيان الواهوهيا. 

 مهاجن عاملغ. 

 ال  مطك طجالن مساطبيغ. 
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و   سطاب هطبغ المهاجن ال ي ال  دفع ةريبغ الويمغ المةافغ من مجموة المهاجن ال ي يهنبل عليما المواصفان عل  مط و  
 .هف  النبوان ال ي    عملما عل  ملي بياهان  عداد المهاجن

 

 مشاريع داخل المنشوتللآلية التوزين 
    و يع عدد المهاجن ال ي  هنبيل عليميا المواصيفان الميذكور  هعياله وسطيب النبويان الميذكور  مين بياهيان  عيداد المهايجن   .7

 . 8001للعا  
 .   اس طاب هطبغ المهاجن ال ي ال  دفع ةريبغ من ملي المطو  االق صاديغ سطب النبوان المذكور  طابواً   .8
   ةرب ه ا   ال نو ين الطابو ين للسصول عل   ودير عدد المااريع للوناة  ير المهر  دا ل المهاجن عل  مط و    .0

 . النبوان

    وطي  المهاجن في ملي بياهان الوناة  ير المهر  سطب النبوان المذكور  هعاله، و   عمل مجموة هو ان ال صمي  فيي   .0
 .كل نبوغ

و بيين المعادليغ ال الييغ . 0علي  الهيا   مين ال نيو   0ديل لكيل نبويغ بوطيمغ الهيا   مين ال نيو     السصول عل  معاميل ال عي  .2
 :معامل ال عديل للنبوغ

 






hi

hi

h

h

w

N
f 

 :سي  
 والهاان عل  السد الناهي وف غ           (  الةفغ الةربيغ، قناة    ) نبوغ المهاو  سطب المهنوغ:       

 (.   70، اكبر من 70، 1، 2، 1، 0، 2، 0، 0، 8، 7)سج  العمالغ سي  كاهن ف ان سج  العمالغ كما يلي         
 .hعدد المهاجن ال ي  هنبل عليما المواصفان المذكور  هعاله في النبوغ :      
 (.الوو  العاملغ)مي  المرسلغ الناهيغ وهو و ن الفرد في المرسلغ األول  و ن  ص:      

 

ويع بيير اليو ن الهييا   هييو الييو ن الهمييا ي .   ي  ةييرب معامييل ال عييديل لكيل نبوييغ فييي و ن ال صييمي  للمهاييو  فيي هفيي  النبوييغ .0
 .للماروة دا ل المهاجن

hih wfw
hi

.'  
 :سي  

 (. الوو  العاملغ)و ن  صمي  المرسلغ الناهيغ وهو و ن الفرد في المرسلغ األول  :         
 h.معامل ال عديل للنبوغ :         

 و ن المِهاو  بعد ال عديل :        
 
 

 (المشاريع األسرية) مشاريع خارج المنشوت: ثانيا
 (.الوو  العاملغ)و ن  صمي  المرسلغ الناهيغ هو و ن الفرد في المرسلغ األول   

 :    اط  دا  المصادر ال اليغ ل عديل و ن ال صمي 
 . وال ي اهنبل عليما  عريي الوناة  ير المهر  دا ل المهاجن فون 8001   اط  دا  بياهان الوو  العاملغ الربع األول   -7
 .مهر  المرسلغ الناهيغ الج   ال ا  بدا ل المهاجنملي مطل الوناة  ير ال  -8
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 آلية التوزين 7.1
وال ي يهنبل عليما  عريي  8001 ارج المهاجن من مطل الوو  العاملغ الربع األول ( المو ون)    و يع عدد المااريع  .7

 . الوناة  ير المهر  عل  مط و  الهاان االق صادا عل  السد األول

 .المهاجن في ملي بياهان الوناة  ير المهر  سطب الهاان االق صادا عل  السد األول     وطي  المااريع  ارج .8

 .الناهيغعل  الها   من ال نو   األول    السصول عل  الو ن لكل نبوغ بوطمغ الها   من ال نو   .0
 

 جمع البيانات  2.1
ي   ةيمن بياهيان عين مطيل الويو  العامليغ، وال يان  من عمليغ جمع البياهان عل  مرسل ين، المرسلغ األول     فيما جمع بياهي

، ولل عييري عليي  األايي ا  الييذين يوومييون (المييهر  و ييير المييهر )العمالييغ المهرمييغ والعمالييغ  ييير المهرمييغ فييي كييال الونيياعين 
لبياهيان المرسليغ الناهييغ  ي  جميع ا.  بإدار  مااريع هطريغ في الوناة  ير المهر  بها  عل  معايير مسيدد  للونياة  يير الميهر 

فيمييا ميين األايي ا  الييذين يوومييون بييإدار  المايياريع األطييريغ ومايياريع الونيياة  ييير المييهر ، وفييي سييال عييد   واجييد صيياسب 
الماروة وقن إجرا  الموابلغ في الوسد  الطكهيغ، يي   طيؤال عين مكيان عميل صياسب المايروة سيي   ي   عملييغ جميع البياهيان 

باايير  مييع المبسييو  هفطيي ،  بيهمييا  يي   عمليييغ اةجابييغ عليي  اطيي مار  المرسلييغ األوليي  للونيياة  ييير المييهر  ميين  ييالل الموابلييغ الم
باةهابيغ، ب صيو  الماياريع ال يي ال   نليب رهطيمال فميي إمييا هن  كيون ورنيغ هو الباعيغ الم جيولين والبيا عين علي  البطيينان، 

ايييدد المفيييروا علييي  الونييياة مهيييذ هميييا اه فييياا العماليييغ فيييي قنييياة  ييي   فميييي مه فةيييغ بطيييبب الوةيييع اليييراهن والسصيييار الم
 .8001مه صي العا  

 

 العمليات الميدانية 9.1
 التدريب واختيار فريق العمل 1.9.1

المماران األطاطيغ بالعمل الميداهي وآليان إجرا  الموابالن  مدي عمليغ  دريب الباسنين والمارفين الميداهيين إل  إكطابم   
 .   وقد     جمي  برهام  ال دريب ليامل جميع المواةيع الوارد  في دليل ال دريب.  لةمان هجا  الماروة

واسد  في مديهغ را  اهلل للم دربين في الةفغ الةربيغ واأل ر  للم دربين في قنياة  ي   عبير الفييديو .     هفيذ دور ين  دريبي ين
الوطيي  األول  عييرا لمطييل الوييو  العاملييغ سييي   قطييمين ر يطيييينعليي  الميييداهي دور   ييدريب فريييل العمييل كييوهفره ، واايي ملن 

همييا الجيي   النيياهي فوييد  عييرا إليي  مطييل الونيياة  ييير الموييابالن،  إجييرا  صييمي  المطييل و صييمي  االطيي مار  وآليييغ  عييرا إليي  
 . الموابالن إجرا وآليغ  المهر  سول  هري  عمل الفريل واةاراي علي ،

 

 80اارك في الدور   هيا ، وقد 0ال دريبيغ  ةمهن مساةران صفيغ و مارين ميداهيغ، سي  اط مر ال دريب لكل ج   الدور  
 .مارفين 0بًا وم دربغ مهم  م در 
   ا  يار الم دربين للعمل الميداهي من الم  صصين الذين  لفي م  العلميغ اق صاديغ، كما     دريب الفريل هرريًا وعمليًا  -

 .ار ي المطلعل  اط م
 .فريل العمل الر يطي    ا  ياره بها  عل  ه ا   الدور  ال دريبيغ وعالما م  في االم سان الهما ي -

 

  تنظيم العمل الميداني 1.9.1
 : لإلاراي والمراقبغ سطب المط ويان اآل يغآليغ واةسغ    وةع 

 .الباسنون الميداهيون -
 مارفون -

 (.مط ويان ل  مما  للمراقبغكل واسد من هذه ال) مدقوون ميداهيون  -
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 وساالن الرفا كاهن  ود  إل  إدار  الماروة  وارير يوميغ يوةل فيما عدد الموابالن المك ملغ. 
  عود دور   ذكيريغ بعد هطبوة من بد  العمل الميداهي لل وكيد عل  األمور األطاطيغ واةجابغ عل   طاؤالن الباسنين   

 .عن الوةايا ال ي  واجمم  في الميدان
 

 تدقيق العمل الميداني 3.9.1
الميداهي قبل  طلي  االط ماران إل  ، سي  يوو  الباس  عل  جميع المط ويانوال دقيل      صمي  هماذج  اصغ للم ابعغ

 .الماري ب دقيل االط ماران المط وفا ، بعدها يوو  الماري ب دقيل االط ماران سطب قواعد وآليان ال دقيل الم وفر  لديم 
 

 التدقيق المكتبي  4.9.1
همكن ذلك وفي سال  يوو  الماري الميداهي بإرطال االط ماران إل  المك ب من هجل ال دقيل س   ي   فسصما في سال

عاد  اط يفا  البياهان ال ان غ  . عذر ال صسيل مك بيًا  عاد االط مار  للميدان للفس  وا 
 

 الترميز 5.9.1
فيي هييذه . بعيد اطي كمال مرسليغ  يدقيل االطي ماران يي   إرطيالما إلي  ال رميي ، سيي  يويو  المرمي  ب رمي هيا سطيب دلييل ال رميي 

ادا وفوا لل صهيي الطلعي الموسد للةفغ الةربيييغ  وقنياة  ي   سطيب ال صيهيي الصيهاعي المرسلغ     رمي  الهاان االق ص
، سيي   ييي   صيهيي الهايان االق صيادا لجمييع العياملين والعيانلين عين (ال هوييل النالي )اليدولي لجمييع األهاينغ االق صياديغ 

كييذلك  يييي   رمييي  المميين باالع ميياد عليي  .  العمييل الييذا طييبل لميي  العمييل عليي  مطيي و  السييد الرابييع، ها ألربييع مهييا ل عاييريغ
 (.ها لنال  مها ل عاريغ)، و    رمي  الممهغ عل  مط و  السد النال  7122ال صهييي الدولي للممييين 

 

 معالجة البيانات  10.1
 وةع، والعمل عل  اةد ال صمي  اااان  و   ACCESSباط  دا  س مغ  اةد الإعداد برام       الل هذه المرسلغ

البياهان بعد إد الما  لفس قواعد اةد ال باكل يةمن إد ال االط ماران باكل جيد، كذلك وةع اط عالمان  هريي 
 . االط مار سي   عمل هذه االط عالمان عل  فس  الم ةيران عل  مط و  

 
 :لل وكيد عل  جود  ومهنويغ البياهان،    وةع مجموعغ من اةجرا ان ل ع ي  دقغ البياهان

 . سةير برهام  اةد ال قبل البد  بعمليغ جمع البياهان وفس  جاه يغ البرهام  لإلد ال -
 .مجموعغ من قواعد ال دقيل     نبيوما عل  البرهام  لفس  مهنويغ البياهان -

فاعليغ البرهام     فسصما من  الل  جريب  بإد ال عدد من االط ماران، ومن ةمهما اط ماران مةلونغ،  -
 .في ال وان المعلومان ال نو لفس  فاعلي  

العمل عل  إد ال البياهان وذلك بعد  بده ام  اةد ال وا  باره وال وكد من جاه ي  هبعد االه ما  من  صمي  بر   -
وقد كاهن عمليغ اةد ال مر بنغ ب دفل االط ماران من  ام  اةد الههن     دريب المد لين عل  ال عامل مع بر 

 .الميدان
 . لون البياهان بصور  هطبوعيغ هو مر ين في األطبوة لفس  دقغ ومهنويغ البياهانإدار  الماروة  -
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 جودة البيانات
ياييمل مفمييو  جييود  البياهييان جواهييب م عييدد ، بييد ا بييال  نين األوليي  للمطييل واه مييا  بكيفيييغ الهايير وفميي  البياهييان واالطيي فاد  

عملييغ  عيديل األو ان، سيي  قيا  فرييل العميل بمراجعي  اياملغ لعيدد لود    بذل جمد كبيير مين قبيل فرييل العميل  يالل . مهما
كبيير ميين ملفييان البياهييان الطيي  دامما فييي  عييديل األو ان، كملفيان طلطييلغ المطييو  االق صيياديغ ومطييل األبهيييغ الوا مييغ ومطييل 

وطلطيلغ بياهيان مطيل ، 8001الهويل  يير الميهر ، إةيافغ إلي  ملفيان البياهيان ال اصيغ ب عيداد الطيكان والمطياكن والمهايجن 
سي   مكن الفريل من إيجاد سلوان وصل بين هذه الملفان الط  دامما في  عديل األو ان وفيي  يدقيل ه يا   . الوو  العاملغ

 .المطل
 

جرا ان ةبن الجود : ومن هه  مكوهان عهاصر الجود  اةسصا يغ   .الدقغ، والوابليغ للموارهغ، وا 
 

 دقة البيانات 11.8
 ه نيا بطيبب اطي  دا  عيهيغ، وكيذلك  اةسصيا يغ األ نيا  هبر هيام عدد  فيي المطيل مين  بالبياهان جواهدقغ فس   املي

، باةةيييافغ إلييي  معيييدالن االطييي جابغ فيييي المطيييل واهييي  آنارهيييا علييي  المطيييل وهدوانالعميييل  نييياق  إلييي  رجيييع  إسصيييا يغ يييير 
 :ويامل هذا الوط  عل  اآل ي. ال وديران

 

 األخطاء اإلحصائية 1.11.8
بياهيان هيذا المطييل   يونر باأل نيا  اةسصييا يغ ه يجيغ الطيي  دا  عيهيغ وليي  سصييرا ايامال لوسيدان مج مييع الدراطيغ، ولييذلك 

 ألهي ال بياين  اس طياب ي   وقيد.  من المؤكد رمور فرول عن الوي  السويويغ ال ي ه وقع السصول عليما مين  يالل ال عيدادان
وعليي   ،فلطيينينعليي  مطيي و   فييي ال ورييير المييذكور ن الهايير لل وييديران فييي مطيي ويا رميير عييد  وجييود إاييكاليغو ، المؤاييران

 .  مط و  الةفغ الةربيغ وقناة    
 

 األخطاء غير اإلحصائية 1.11.8
همييا األ نييا   ييير اةسصييا يغ فمييي ممكهييغ السييدو  فييي كييل مراسييل  هفيييذ الماييروة،  ييالل جمييع البياهييان هو إد المييا وال ييي 

. وه نيا  إد يال البياهيان( الباسي )، وه نيا  الموابليغ (المبسو )يمكن إجمالما بو نا  عد  االط جابغ، وه نا  االط جابغ 
، و دريبم  عل  كيفيغ إجيرا  اً  دريبا مكنف ينكبير  من  الل  دريب الباسن ن جمودبذل فود ل فادا األ نا  والسد من  ونيرهاو 

جيرا  ال جربيغ الوبلييغ، و ي  إجيرا   إ باعمياالموابالن، واألمور ال يي يجيب  هنهيا  إجيرا  الموابليغ، واألميور ال يي يجيب  جهبميا، وا 
 . الل الدور  ال دريبيغبعا ال مارين العمليغ والهرريغ 

ومين .  برهيام  اةد يال قبيل البيد  بعملييغ إد يال البياهيان فسي و ي   ،يب ميد لي البياهيان علي  برهيام  اةد يالكما     در 
ميين  ييالل نيياق  العمييل الميييداهي كييان ههيياك ا صييال دا يي  مييع  ،عليي  صييور  الوةييع والسييد ميين هيييغ إاييكاليان اةنييالةهجييل 

 يي  عوييد اج ماعييان دوريييغ مييع الفريييل الميييداهي ، و هي للماييروةلإلنييالة عليي  طييير العمييل الميييدا المطيي مر الميداهيييغ ال ييياران 
هنهيا  العميل المييداهي  ينميا البياسنمإلي  الماياكل ال يي واجبايكل مطي مر كذلك    ال نيرل  الل ال ياران الميداهيغ الم  لفغ، 

ور سياالن فيي ووةع السلول المهاطبغ لما من  الل إصدار ال عليميان فيي سيال عيد  وةيو  مفميو  معيين هو فيي سيال رمي
   .الميدان بساجغ إل  م يد من ال وةيل

 

 معدالت التجاوب وعدم التجاوب 3.11.8
ه نا  عد  االط جابغ بطبب عد  وجود األطر  في الوسد  الطكهيغ  الل  ياران الباس  الميداهي،  صاسب مجريان المطل

في  بلةن هطبغ عد  االط جابغ اةجماليغلود .  في إعنا  بياهانهو رفا صاسب الماروة هو رفا األطر  ال عاون 
و ع بر هذه الهطبغ قليلغ هطبيا إذا ما قورهن بمطو  الوو  العاملغ ال ي  جر  في الدول % 70.2 المرسلغ األول  من المطل 
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 وال ي  ع بر هيةا مه فةغ موارهغ مع المط ويان% 80.0بيهما بلةن هطبغ عد  االط جابغ في المرسلغ الناهيغ األ ر ، 
في % 7.1موارهغ مع  فون% 7.0سوالي في المرسلغ األول  كذلك بلةن هطبغ ساالن الرفا الطا د  عل  المط و  الدولي، 

 .من هاسيغ ه ر  من الصعوبغ بمكان  سديد مودار ال سي  الها   عن هذه الهطبغ.  المرسلغ الناهيغ
علي  ( صيةر سجي  ال نيو الهطيبي)لييغ مين هاسييغ إسصيا يغ هاارن اله ا   إل  هن البياهان وال ويديران ذان مصيداقيغ عاكما 

 . صعيد المجاميع األطاطيغ اةجماليغ
 

 :مالحظات فنية أخرى 11.8
ههاك مجموعغ من المالسريان الفهييغ الماميغ وال يي يجيب ه يذها بعيين االع بيار عهيد اةنيالة علي  هيذا ال وريير، وهيي علي  

 :  اآل ي والهس

وبطيبب اة يالل المسكي  اليذا فيرا عليي  مهيذ  8002بطبب السرب ال ي سصلن عل  قناة  ي   فيي هماييغ العيا   .7
ل  ي عاون بعا المبسيونين ميع البياسنين فيي قنياة  ي   مميا هنير علي  هطيبغ وهعيداد العياملين  8000مه صي العا  

 . في الوناة  ير المهر 

السيد لمؤار ال عويةان لجمييع األهاينغ االق صياديغ علي  ( و الهطبيال ن)هاارن اله ا   إل  معدالن  باين عاليغ  .8
لويمغ المةافغ معامل ال باين ل، كما هن ل هويل النال ا ل صهيي الصهاعي الدولي الموسد لألهانغ االق صاديغاألول ل

واالطييي مالك الوطيييين عيييالي لمميييا، ليييذلك اق صييير هاييير ال ويييديران لمطيييل الونييياة  يييير الميييهر  علييي  مطييي و  الهايييان 
 .فون في فلطنيناالق صادا عل  المط و  األول 

 .البياهان الماليغ في المرسلغ الناهيغ  منل بياهان امريغ .0

 .قناة الهول وال   ين واال صاالن يمنل قناة الهول فون .0

 

 محددات العمل على منهجية المرحلتين  13.8
 وديران الوناة  ير المهر  سطب الهاان االق صادا هو ال صا   االق صاديغ األ ر   ير مؤكد  لطيبب يعيود إلي   - ه

جرا ان ال و ين  ع مد عل   و يع الطكان وال  ع مد عل   و يع مااريع الوناة  ير المهر   . هن  صمي  العيهغ وا 

لسصول عل  البياهان في مطل الوو  العاملغ باةهابغ، ها  ط وف  البياهان عن كل هفراد األطر  من ها فرد راايد ي   ا   -8
جمع البياهان عن المايروة موابليغ الفيرد اليذا ييدير المايروة فيي  ولكن في مطل الوناة  ير المهر  ي نلبفي األطر ، 

ها فرد آ ر، وهذه الطلبيغ  جعل المرفل ال يسويل ههيداي الونياة  الوناة  ير المهر  وال يمكن هن  ط وف  البياهان من
 ييير المييهر ، إذ ي نلييب إجييرا  الموابلييغ هن يوييو  الباسيي  اه رييار عييود  مييدير ماييروة الونيياة  ييير المييهر  إليي  البييين هو 

 .العود  في وقن وجود الفرد في البين وهذا اةجرا  يؤ ر في جمع البياهان لمطل الوو  العاملغ
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 النال الفصل 
 

 المفاهيم والمصطلحات 
 

 اإلسناد الزمني

هي األطبوة الذا يطبل هطبوة ال يار  والذا يبده بصبا  يو  ( مطل الوو  العاملغ)الف ر  المرجعيغ للمرسلغ األول   -
 (طهوان فوكنر 70الذين هعماره  األط لغ  طول لجميع األفراد )الطبن ويه مي بمطا  يو  الجمعغ 

 .الف ر  المرجعيغ للمرسلغ الناهيغ الامر الذا يطبل امر ال يار  لجميع األهانغ االق صاديغ -

 

 :القطاع غير المنظم
للبليدان ال يي يكيون فيميا الونياة  يير الميهر  مه ايرًا بسجي  كبيير، هن يي   إرمياره  7110اق ر  هرا  السطابان الوومييغ للعيا  
، سيي  إن  مييي  الونياة  يير الميهر  يمكين العياملين فيي مجيال السطيابان الوومييغ مين 2كوناة مط ول عن الونياة األطيرا

مييع ذلييك ميين .  اهييان لمييذا الونيياةقيييا  مطيياهم   فييي االق صيياد الييونهي، والييذا ميين اييوه  هن يلبييي الساجييغ الهاايي غ ميين البي
اق ر  سي  ، ال يوود إل   عريي م دوج للوناة األطرا المهر لوناة  ير لن ال عريي الموبول دوليا الةرورا اةاار  إل  إ

وهيي إميا مايروة ميهر  هو  –الماياريع إلي  نالنيغ هقطيا    وطيي المؤ مر الدولي ال ام  عار ل برا  إسصا ان العمل علي  
 اييمل فييي السالييغ األ ييير  ها ال ييي ال  سمييل ها صييفغ للماييروة و  . مييهر  هو ال يهنبييل علييي  صييفغ الماييروة ماييروة  ييير

المااريع المه ليغ منل  لك ال ي  اارك في األهانغ ال راعيغ وسدها الطي مالكم  الا صيي هو إه ياج طيلع ه ير  الطي عمالما 
 .المها ل وريي العاملين في و الهما ي هو إه اج ال دمان المدفوعغ 

 :   هذا الوناةر يطيغ ل عريي  معايير نالنغاع مد المؤ مر الدولي ال ام  عار ةسصا يي العمل  
 (فرديغ مااريع/مؤططان)الماروة / الكيان الواهوهي للمؤططغ. 7
 (ال  وجد مجموعغ كاملغ من السطابان) الطجالن المساطبيغ هوة من ههواةعد   وفر ها . 8
 . المااريع يوج  إل  الطول/ هذه المؤططان إه اجعل  األقل بعا . 0
 

 :التعريف الموصى به من منظمة العمل الدولية للقطاع غير المنظم في فلسطين
طيول لي ولي من جميع الماياريع األطيريغ الفردييغ وال يي  هي   مهي   واسيد علي  األقيل ل: غير التضامنية األسريةالمشاريع  •

 .و ير مطجلغ في الةريبغ وال ي وفر فيما ها طجالن مساطبيغ
وال يسميل ها  فلطينينفيي األطير  مويي  سيد هفيراد ههيو مايروة ممليوك مين  (:منشةأة أو مسسسةة ليس) األسريةالمشاريع  •

 .المؤططغالمهاو  هو صفغ من صفان 
 .مشروع غير مسجل في الضريبة/ العاملون المستخدمون بأجر في منشأة •
 

  :المنظمةالعمالة غير 
جميييع الورييا ي فييي الونيياة  ييير المييهر ، و  ةييمن هيةييًا كييل وريفييغ ذان نييابع  ييير مييهر  فييي الوناعييان األ يير  ميين 

 . االق صاد

                                                           
كما يرمر في هرا  السطابان الووميغ، هن الوناة األطرا ي ةمن جميع األطر المويمغ في فلطنين و عري كوسدان مؤططا يغ وهطريغ، وال ي  2

من   ةمن هيةا المااريع  ير ال ةامهيغ المملوكغ من قبل األطر  طوا  كان اةه اج موج  للطول هو لالط مالك األطرا، وهذا ال عريي ال ي ة
 . لمااريعاب  ا
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 :  هنبل عليم هن يجب اآل يغ الارون  

 العاملون لسطابم  ال ا  الذين ه  المه جون لالط  دا  الهما ي ال ا  بم   .7

  المهر في الوناة  ير  ونعملذين يلبيع هو الموايةغ الالعاملون لسطابم  ال ا  الذين ه  المه جون ل .8

 هصساب العمل في الوناة  ير المهر   .0

 جميع العاملين في مااريع هطريغ كوعةا  هطر  بدون هجر  .0

 ن في الوناة  ير المهر  و ن العاملو المط  دم  .2

 .ن بوعمال  ير مهرمغ في مؤططان الوناة الرطميو المط  دم  .0
 

  (:القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 
 .ويهنبل عليم  مفمو  العمالغ هو البنالغ (طهغ فوكنر 72) جميع األفراد الذين يه مون لطن العمله  

 

 : العمل
و السصييول عليي  هجيير  معيهييغ طييوا  كاهيين عليي  ههييو الجمييد المبييذول فييي جميييع األهايينغ ال ييي يمارطييما األفييراد بمييدي الييربل 

 ،لا يو  يير ذليك مين النر هو طمطير  هو هطبغ مين األربيا  هو عل  الونعغ هبالمياومغ  وهو هجر  هطبوعيغ هاكل را ب امرا 
 .د ل ةمن مفمو  العمليو م رعغ للعا لغ هو ماروة هو عا د في مصلسغ هكذلك فان العمل دون هجر 

 

 :  العامل
طوا  كان لسطاب  المرجعيغف ر  ال الل عماًل معيها ولو لطاعغ واسد   باار طهغ فوكنر والذا 72عمره  الفرد الذاهو 

بطبب المرا، عنلغ، )هو كان  ا ب عن عمل  باكل مؤقن  الةير بوجر هو لسطاب  هو بدون هجر في مصلسغ للعا لغ
طاعغ، ( 70-7)ويصهي العاملون سطب عدد طاعان العمل األطبوعيغ إل  عاملين  .( وقي مؤقن هو ها طبب آ ر

د الةا بون عن هعمالم  بطبب المرا، هو إجا   مدفوعغ األجر، هو إ الل هو إةراب طاعغ فوكنر وكذلك األفرا 72عاملين 
ويصهي العاملون سطب السالغ العمليغ في المجموعان  .طاعغ 70-7هو  وقيي مؤقن وما ااب  ذلك، يع بر عاملين من 

 :ال اليغ
 : صاحب عمل  -1

ويعمل  سن إاراف  هو لسطاب  مط  د  واسد عل  ( ريكا)مهما  هو الفرد الذا يعمل في مهاو  يملكما هو يملك ج  ا
 هصساب العمل الذين يديرون مااريع هو مواوالن  ارج المهاجن بارن هن يعمل  سن ويامل ذلك . األقل بوجر

الاركان المطاهمغ هصساب عمل س    إارافم  هو لسطابم  مط  د  واسد عل  األقل بوجر وال يع بر سملغ األطم  في
 .فيماولو عملوا 

 

 : يعمل لحسابه -1
وياييمل  ولييي  بالمهاييو  ها مطيي  د  يعمييل بييوجر( اييريك)هييو الفييرد الييذا يعمييل فييي مهاييو  يملكمييا هو يملييك جيي  ًا مهمييا 

 .االا ا  الذين يعملون لسطابم   ارج المهاجن
 : يعمل بأجر -3

ويسصيل موابيل عملي  علي  هجير  هو الفرد الذا يعمل لسطاب فرد آ ر هو لسطاب مهايو  هو جميغ معيهيغ و سين إايرافما
ويهيدرج  سين ذليك .  مسدد طوا ًا كان عل  اكل را ب امرا هو هجر  هطبوعيغ هو عل  الونعغ هو ها نريوغ دفع ه ير 

 .هو لد  الةير العاملون في الو اران والمي ان السكوميغ والاركان باةةافغ إل  الذين يعملون بوجر في مصلسغ للعا لغ
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 :دفوع األجرعضو أسرة غير م. 4
هييو الفييرد الييذا يعمييل لسطيياب العا لييغ، ها فييي ماييروة هو مصييلسغ هو م رعييغ للعا لييغ وال ي واةيي  هرييير ذلييك ها هجيير  

 .ولي  ل  هصيب في األربا 
 

  :اإلجمالي المحلي الناتج
 والويمييغ لإله يياج مايياب  وباييكل.  مسييدد   مهيييغ ف يير   ييالل ييي   الييذا لإله يياج  جميعييياً  موياطيياً  اةجمييالي المسلييي الهييا   يع بيير

عاهييان ةييرا ب ميين االع بييار فييي يؤ ييذ لمييا وفويياً  اةجمييالي المسلييي الهييا    ويييي  ي  لييي هن يمكيين المةييافغ  عيياد  ويوييدر.  وا 
 .األطاطيغ األطعار هو المه جين هطعار هو الطول بوطعار اةجمالي المسلي الها  

 

  :المضافة القيمة
 المةافغ الويمغ إجمالي ويعري.  إه اجي هاان ها  مار  وسد  أليغ الها جغ الويمغ إل  وياير باةه اج ي علل مفمو  هي

 ره  اط مالك بنر  عليما السصول في   المةافغ الويمغ صافي هما.  اةه اج إجمالي من الوطين االط مالك نر  بساصل
 هه  إال هفةل، بصور  اةه اجي الهاان مط و  المةافغ الويمغ صافي ويعك .  المةافغ الويمغ إجمالي من النابن المال
 .اط  داماً  األكنر هو المةافغ الويمغ إجمالي مفمو  فإن دقيوغ، بصور  النابن المال ره  اط مالك قيا  صعوبغ بطبب

 

 : العمل داخل المنشأة
الذا يعمل لسطاب  ال ا  ويكون عمل  دا ل مهاو ، سي  هن مسددان الا   األعمال ال ي ي اولما صاسب العمل هو 

 :  عريي المهاو  هي
 .للةير طلعغ هو  دمغ الماروة /المهاو   ود  هن ها :اق صادا هاان م اولغ .7

 من ج   هو مط ول مبه  عن عبار  الماروة /المهاو   كون وبذلك االق صاداوجود مكان نابن يمار  في  الهاان  .8
 اق صاديغ مهاجن النرل هو كالمباهي اةهاا يغ للمااريع العمل مواقع هو الم سركغ األماكن  ع بر ال وبذلك مبه ،

 اع باريغ ا صيغ هو فرد كان طوا  الماروة/  ووجود سا   للمها .0

 للطولاه اج   موج  اق صادا هاان ممارطغ ي   .0

 .ةالمارو  / وجود إدار  للمهاو  .2

 

 : العمل خارج منشأة
األعميال ال يي ي اولميا العامييل دون هن يكيون عملي  ةييمن مهايو ، بسيي  هن واسييد علي  األقيل ميين مسيددان المهايو  المييذكور  

 .هعاله ال  هنبل عل  نبيعغ عمل 
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نسبةالعددنسبة
(%)No.(%)

 Palestineفلسطين

Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 12.679,40061.011,500الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك

 Manufacturing, Quarrying, Mining, Electricity & water 11.874,7002.3الصناعة والتعدين والمحاجر والكهرباء والمياه

Construction 11.471,9002.1البناء والتشييد

Trade 16.5104,30012.3التجارة

Hotel & Restaurants 3.119,9001.0الفنادق والمطاعم

5.735,9003.2Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

Financial Intermediation-0.84,700الوساطة المالية

1.912,1001.6Real Estate and Rentingاألنشطة العقارية واإليجارية

Public Administration & Defense-16.1102,100الدفاع والضمان االجتماعي

12.075,8004.7Educationالتعليم

 4.628,9006.2Health and Social  workالصحة والعمل االجتماعي

2.415,4004.8Servicesالخدمات

1.17,4000.8Otherأخرى

100632,500100Totalالمجموع

West Bank   الضفة الغربية

Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 14.668,90069.4الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك

 Manufacturing, Quarrying, Mining, Electricity & water 14.668,7002.0الصناعة والتعدين والمحاجر والكهرباء والمياه

Construction 15.070,8002.5البناء والتشييد

Trade 17.180,70010.1التجارة

4.018,8001.1Hotel & Restaurantsالفنادق والمطاعم

5.626,4003.1Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

Financial Intermediation--0.94,300الوساطة المالية

2.210,2001.2Real Estate and Rentingاألنشطة العقارية واإليجارية

Public Administration & Defense--8.841,700الدفاع والضمان االجتماعي

10.047,0002.7Educationالتعليم

 4.018,8004.3Health and Social  workالصحة والعمل االجتماعي

2.311,1002.5Servicesالخدمات

0.94,2001.1Otherأخرى

100471,600100Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

6.510,50010.4300Agriculture, Hunting, Forestry & Fishingالزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك

 3.76,0004.2Manufacturing, Quarrying, Mining, Electricity & waterالصناعة والتعدين والمحاجر والكهرباء والمياه

Construction-0.71,100البناء والتشييد

14.623,60025.3Tradeالتجارة

Hotel & Restaurants-0.71,100الفنادق والمطاعم

5.99,5003.8Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

Financial Intermediation-0.3400الوساطة المالية

1.21,9004.2Real Estate and Rentingاألنشطة العقارية واإليجارية

Public Administration & Defense-37.560,400الدفاع والضمان االجتماعي

17.928,80016.5Educationالتعليم

 6.310,10017.3Health and Social  workالصحة والعمل االجتماعي

2.74,30018.3Servicesالخدمات

Other-2.03,200أخرى

100160,900100Totalالمجموع 2,700
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2008كانون أول - العاملون في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والمنطقة، تشرين أول: 1جدول 
Table 1: Employed Persons in Palestine by Economic Activity and Region, October-December 2008
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مشاريع أسرية 
لالستهالك 
الخاص

HH 

producing 

for own 

use

نسبةنسبةالعدد

.No (%) (%)

Both Sexesكال الجنسين

79,40012.649.090.6Agriculture, Hunting and Fishingالزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

 الصناعة والتعدين والمحاجر والكهرباء
والمياه

74,70011.843.22.3
Manufacturing, Quarrying, Mining, Electricity & 

water

71,90011.480.60.3Constructionالبناء والتشييد

124,20019.647.86.0Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

35,9005.70.6Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

246,40038.90.2Services & other Branchesالخدمات والفروع األخرى

632,500100100Totalالمجموع

Malesذكور
الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

49,1009.658.486.0Agriculture, Hunting and Fishing

 الصناعة والتعدين والمحاجر والكهرباء
والمياه

65,70012.834.83.1
Manufacturing, Quarrying, Mining, Electricity & 

water

71,00013.880.60.5Constructionالبناء والتشييد

115,50022.545.69.2Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

34,4006.719.60.9Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

177,10034.638.60.3Services & other Branchesالخدمات والفروع األخرى

512,80010044.9100Totalالمجموع

Femalesإناث

الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك
30,30025.316.399.2Agriculture, Hunting and Fishing

 الصناعة والتعدين والمحاجر والكهرباء
والمياه

9,0007.595.20.8
Manufacturing, Quarrying, Mining, Electricity & 

water

9000.800Constructionالبناء والتشييد

8,7007.277.00Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

1,5001.300Transportation, Storage & Communicationالنقل والتخزين واالتصاالت

69,30057.966.10Services & other Branchesالخدمات والفروع األخرى

119,70010052.7100Totalالمجموع

Economic Activity and Sex

نسبة
 (as % of 

HUEMs in each 

مشاريع القطاع 
غير المنظم من 
المشاريع األسرية

Informal 

sector 

enterprises 

from HUEMs

 2008كانون أول - العاملون في فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي والوحدة اإلنتاجية، تشرين أول: 2جدول 
Table2: Employed Persons in Palestine by Sex,Economic Activity and Type of Production Unit, 

October-December 2008

45.6

40.6

19.5

النشاط االقتصادي والجنس

مجموع العاملين

Total Employed
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المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

Palestineفلسطين

205,70048,000253,700000205,70048,000253,700Formal employmentالعمالة المنظمة

212,90050,600263,50094,20021,100115,300307,10071,700378,800Informal employmentالعمالة غير المنظمة

418,60098,600517,20094,20021,100115,300512,800119,700632,500Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

124,90036,300161,200000124,90036,300161,200Formal employmentالعمالة المنظمة

182,50040,300222,80070,80016,80087,600253,30057,100310,400Informal employmentالعمالة غير المنظمة

307,40076,600384,00070,80016,80087,600378,20093,400471,600Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

80,80011,70092,50000080,80011,70092,500Formal employmentالعمالة المنظمة

30,40010,30040,70023,4004,30027,70053,80014,60068,400Informal employmentالعمالة غير المنظمة

111,20022,000133,20023,4004,30027,700134,60026,300160,900Totalالمجموع

2008كانون أول - العاملون في فلسطين حسب نوع العمالة والمنطقة وقطاع العمل والجنس، تشرين أول: 3جدول 
Table 3: Employed Persons in Palestine by Type of Employment, Region, Sector of Employment and Sex, October-

December 2008

نوع العمالة والمنطقة

Sector of Employment and Sexقطاع العمل والجنس

Employment Type and 

Region

القطاع المنظم
Formal Sector

القطاع غير المنظم
Informal Sector

المجموع
Total
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المجموعالمجموع

No.العدد (%)النسبة No.العدد (%)النسبة 

Palestineفلسطين

79,40078,50097.325,10025,80098.613,90014,10039,500Agriculture, Hunting and Fishing الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك

72,80059,40044.28,00018,10093.647,90051,2003,500Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

71,90067,90081.36,1007,50095.960,90063,500900Constructionالبناء والتشييد

124,10091,70048.423,30048,10088.558,30065,90010,100Commerce, Hotels &Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

35,90017,90019.12,70014,10068.714,50021,100700Transportation,Storage&Communicatiالنقل والتخزين واالتصاالت

on 248,40063,40044.34,70010,60024.558,100237,200600Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

632,500378,80056.369,900124,20056.0253,600453,00055,300Total  المجموع

West Bankالضفة الغربية

68,80068,10097.721,50022,00098.210,80011,00035,800Agriculture, Hunting and Fishingالزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك

67,30055,60045.57,00015,40093.345,60048,9003,000Mining, Quarrying &Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

70,70066,80081.16,0007,40096.059,90062,400900Constructionالبناء والتشييد

99,50071,00041.715,00036,00086.949,80057,3006,200Commerce,Hotels &Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

26,40011,90013.91,60011,50068.39,90014,500400Transportation,Storage&Communicatiالنقل والتخزين واالتصاالت

on 138,90037,00033.82,6007,70026.134,100130,900300Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

471,600310,40053.753,700100,00064.6210,100325,00046,600Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

10,60010,40094.73,6003,800100.03,1003,1003,700Agriculture, Hunting and Fishingالزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك

5,5003,80037.01,0002,700100.02,3002,300500Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

1,2001,100100.010010090.91,0001,1000Constructionالبناء والتشييد

24,60020,70068.68,30012,10098.88,5008,6003,900Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

9,5006,00042.31,1002,60069.74,6006,600300Transportation,Storage&Communicatiالنقل والتخزين واالتصاالت

on 109,50026,40072.42,1002,90022.624,000106,300300Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

160,90068,40066.916,20024,20034.043,500128,0008,700Totalالمجموع

2008كانون أول - العاملون في فلسطين حسب المنطقة والنشاط االقتصادي والحالة العملية والعمالة غير المنظمة، تشرين أول: 4جدول 
Table 4: Employed Persons in Palestine by Region, Economic Activity, Employment Status and Informality, October-December 2008

 Economic Activity and Regionالنشاط االقتصادي والمنطقة

عضو أسرة 
غير مدفوع 

األجر
Unpaid 

family 

member

Total 

Employed

المستخدمون بأجريعمل لحسابه/ صاحب عمل

العمالة غير المنظمة
Informal 

employment

العمالة غير المنظمة
Informal 

employment
Total 

Informal 

Employment

Employer\ Self EmployedWage Employees مجموع العاملين
مجموع العمالة 
غير المنظمة

TotalTotal
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المجموعالمجموع

No.العدد (%)النسبة No.العدد (%)النسبة 

Both Sexesكال الجنسين

79,40078,50097.325,10025,80098.613,90014,10039,500Agriculture, Hunting and Fishing الزراعة والحراجة والصيد وصيد 

72,80059,40044.28,00018,10093.647,90051,2003,500Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة 

71,90067,90081.36,1007,50095.960,90063,500900Constructionالبناء والتشييد

124,10091,70048.423,30048,10088.558,30065,90010,100Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

 & 35,90017,90019.12,70014,10068.714,50021,100700Transportation, Storageالنقل والتخزين واالتصاالت

Communication 248,40063,40044.34,70010,60024.558,100237,200600Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

632,500378,80056.369,900124,20056.0253,600453,00055,300Totalالمجموع

Malesذكور

49,20048,30096.519,30020,00098.513,40013,60015,600Agriculture, Hunting and Fishing الزراعة والحراجة والصيد وصيد 

63,80051,30035.95,60015,60094.543,20045,7002,500Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة 

71,00067,00081.36,1007,50095.860,00062,600900Constructionالبناء والتشييد

115,50084,40046.420,90045,00088.855,50062,5008,000Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

 & 34,40017,10019.32,70014,00069.513,70019,700700Transportation, Storageالنقل والتخزين واالتصاالت

Communication 178,90039,00037.83,1008,20020.835,500170,300400Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

512,800307,10052.357,700110,30059.1221,300374,40028,100Totalالمجموع

Femalesإناث

30,20030,200100.05,8005,800100.050050023,900Agriculture, Hunting and Fishing الزراعة والحراجة والصيد وصيد 

9,0008,10096.02,4002,50085.54,7005,5001,000Mining, Quarrying & Manufacturingالتعدين والمحاجر والصناعة 

9009000.000100.09009000Constructionالبناء والتشييد

8,6007,30077.42,4003,10082.42,8003,4002,100Commerce, Hotels & Restaurantsالتجارة والمطاعم والفنادق

 & 1,5008000.0010057.18001,4000Transportation, Storageالنقل والتخزين واالتصاالت

Communication 69,50024,40066.71,6002,40033.822,60066,900200Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

119,70071,70087.812,20013,90041.132,30078,60027,200Totalالمجموع

مجموع العمالة 
غير المنظمة

عضو أسرة المستخدمون بأجريعمل لحسابه/ صاحب عمل
غير مدفوع 

األجر

2008كانون أول - العاملون في فلسطين حسب الجنس والنشاط االقتصادي والحالة العملية والعمالة غير المنظمة، تشرين أول: 5جدول 
Table 5: Employed Persons in Palestine by Sex,Economic Activity, Employment Status and Informality, October-December 2008

Economic Activity and Sex العمالة غير المنظمةالعمالة غير المنظمة

Total 

Employed

Total 

Informal 

Employment

Informal 

employmentTotal

Informal 

employmentTotal

Unpaid 

family 

member

Employer\ Self EmployedWage Employees

النشاط االقتصادي والجنس

مجموع العاملين
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المجموعالمجموع

No.العدد (%)النسبة No.العدد (%)النسبة 

Palestineفلسطين

22,7005,60024.43,30013,50023.32,1009,000200Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

160,20046,10032.82,2006,70028.343,200152,800700Professionals, Technicians, Associates and Clerks الفنيون والمتخصصون والمساعدون

131,40064,40049.617,80035,90043.738,00086,9008,600Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

88,90075,10061.813,10021,20091.057,80063,5004,200Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

52,00033,00017.62,60014,80081.429,70036,500700Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

97,00075,40090.85,9006,50076.568,30089,3001,200Elementary Occupationsالمهن األولية

552,200299,60045.544,90098,60054.6239,100438,00015,600Totalالمجموع

West Bank.الضفة الغربية

18,3004,70022.72,70011,90029.01,8006,200200Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

99,50029,40022.01,1005,00029.828,10094,300200Professionals, Technicians, Associates and Clerks الفنيون والمتخصصون والمساعدون

79,70046,90046.212,60027,30061.328,70046,8005,600Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

79,20068,30062.711,10017,70092.654,00058,3003,200Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

44,80028,20015.52,00012,90081.725,50031,200700Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

81,00064,40081.82,7003,30079.261,00077,000700Elementary Occupationsالمهن األولية

402,500241,90041.232,20078,10063.4199,100313,80010,600Totalالمجموع

Gaza Stripقطاع غزة

4,40090037.56001,60010.73002,8000Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

60,70016,70064.71,1001,70025.815,10058,500500Professionals, Technicians, Associates and Clerks الفنيون والمتخصصون والمساعدون

51,70017,50060.55,2008,60023.29,30040,1003,000Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

9,7006,80057.12,0003,50073.13,8005,2001,000Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

7,2004,80031.66001,90079.24,2005,3000Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

16,00011,000100.03,2003,20059.37,30012,300500Elementary Occupationsالمهن األولية

149,70057,70062.012,70020,50032.240,000124,2005,000Totalالمجموع

عضو أسرة غير 
مدفوع األجر

Employer\ Self EmployedWage Employees

المهنة والمنطقة

مجموع العاملين
مجموع العمالة 
غير المنظمة

المستخدمون بأجريعمل لحسابه/ صاحب عمل

2008كانون أول - العاملون في فلسطين حسب المنطقة والمهنة والحالة العملية والعمالة غير المنظمة باستثناء العاملين في الزراعة، تشرين أول: 6جدول 
Table 6: Employed Persons in Palestine by Region,Occupation, Employment Status and Informality Excluding Employed Persons in Agriculture, 

October-December 2008

Occupation and Region العمالة غير المنظمةالعمالة غير المنظمة

Total 

Employed

Total 

Informal 

Employment

Informal 

employmentTotal

Informal 

employmentTotal

Unpaid 

family 

member
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المجموعالمجموع

No.العدد (%)النسبة No.العدد (%)النسبة 

Both Sexesكال الجنسين

22,7005,60024.43,30013,50023.32,1009,000200Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

160,20046,10032.82,2006,70028.343,200152,800700Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

131,40064,40049.617,80035,90043.738,00086,9008,600Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

88,90075,10061.813,10021,20091.057,80063,5004,200Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

52,00033,00017.62,60014,80081.429,70036,500700Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

97,00075,40090.85,9006,50076.568,30089,3001,200Elementary Occupationsالمهن األولية

552,200299,60045.544,90098,60054.6239,100438,00015,600Totalالمجموع

Malesذكور

20,3004,40023.13,00013,00018.11,3007,200100Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

97,70025,00027.11,6005,90025.122,90091,300500Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

120,90056,50046.814,80031,60042.435,10082,7006,600Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

82,60069,00057.410,90019,00090.954,80060,3003,300Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

49,00030,40016.02,30014,40080.827,40033,900700Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

92,10073,00090.85,9006,50078.165,90084,4001,200Elementary Occupationsالمهن األولية

462,600258,30042.638,50090,40057.6207,400359,80012,400Totalالمجموع

 Femalesاناث

2,4001,20060.030050044.48001,800100Legislators, Senior Officials & Managersالمشرعون وموظفو اإلدارة العليا

62,50021,10075.060080033.020,30061,500200Professionals, Technicians, Associates and Clerksالفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

10,5007,90069.83,0004,30069.02,9004,2002,000Service and Sales Workersعمال الخدمات والباعة في األسواق

6,3006,100100.02,2002,20093.83,0003,200900Craft and Related Trade Workersالعاملون في الحرف وما إليها من المهن

3,0002,60075.030040088.52,3002,6000.0Plant & Machine Operators & Assemblersمشغلو اآلالت ومجمعوها

4,9002,4000.00.00.049.02,4004,9000.0Elementary Occupationsالمهن األولية

89,60041,30078.06,4008,20040.531,70078,2003,200Totalالمجموع

Occupation and Sex
العمالة غير المنظمةالعمالة غير المنظمة

Total

Unpaid 

family 

member

عضو أسرة 
غير مدفوع 

األجر

2008كانون أول - تشرين أول باستثناء العاملين في الزراعة،والحالة العملية والعمالة غير المنظمة العاملون في فلسطين حسب الجنس المهنة : 7جدول
Table 7: Employed Persons in Palestine by Sex, Occupation, Employment Status and Informality Excluding Employed Person in Agriculture, 

October-December 2008

المهنة والجنس

مجموع العاملين
مجموع العمالة 
غير المنظمة

Employer\ Self EmployedWage Employees

المستخدمون بأجريعمل لحسابه/ صاحب عمل

Total 

Employed

Total 

Informal 

Employment

Informal 

employmentTotal

Informal 

employment
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المجموعالمجموع

No.العدد (%)النسبة No.العدد (%)النسبة 

Palestineفلسطين

28,90020,50063.64,9007,70071.914,30019,9001,300Noneبال مؤهل علمي

 89,40066,20054.411,20020,60079.252,60066,4002,400Elementaryابتدائي

 173,400116,70045.416,90037,20071.792,400128,8007,400Preparatoryإعدادي

92,00044,20043.77,60017,40046.833,40071,4003,200Secondaryثانوي

48,70018,20030.51,8005,90037.115,60042,000800Associated Diplomaدبلوم متوسط

119,80033,80025.52,5009,80028.130,800109,500500Bachelor degree and overبكالوريوس فأعلى

552,200299,60045.544,90098,60054.6239,100438,00015,600Totalالمجموع

West Bankالضفة الغربية

23,20017,00057.83,7006,40077.712,20015,7001,100Noneبال مؤهل علمي

 73,30056,70052.48,80016,80084.446,70055,3001,200Elementaryابتدائي

 138,80099,40041.812,50029,90078.881,900103,9005,000Preparatoryإعدادي

57,90034,10037.94,70012,40062.827,20043,3002,200Secondaryثانوي

35,20014,50020.41,0004,90043.412,90029,700600Associated Diplomaدبلوم متوسط

74,10020,20019.51,5007,70027.618,20065,900500Bachelor degree and overبكالوريوس فأعلى

402,500241,90041.232,20078,10063.4199,100313,80010,600Totalالمجموع

Gaza stripقطاع غزة

5,7003,50092.31,2001,30050.02,1004,200200Noneبال مؤهل علمي

 16,1009,50063.22,4003,80053.25,90011,1001,200Elementaryابتدائي

34,60017,30060.34,4007,30042.210,50024,9002,400Preparatoryإعدادي

34,10010,10058.02,9005,00022.16,20028,1001,000Secondaryثانوي

13,5003,70080.08001,00022.02,70012,300200Associated Diplomaدبلوم متوسط

45,70013,60047.61,0002,10028.912,60043,6000Bachelor degree and overبكالوريوس فأعلى

149,70057,70062.012,70020,50032.240,000124,2005,000Totalالمجموع

مجموع العاملين
مجموع العمالة 
غير المنظمة

عضو أسرة غير المستخدمون بأجريعمل لحسابه/ صاحب عمل
مدفوع األجر

2008كانون أول - العاملون في فلسطين حسب المستوى التعليمي والمنطقة والحالة العملية والعمالة غير المنظمة باستثناء العاملين في الزراعة، تشرين أول: 8 جدول 
Table 8: Employed Persons in Palestine by Educational level, Region, Employment Status and Informality Excluding 

Employed Person in Agriculture, October-December 2008

Educational level 

and Region
العمالة غير المنظمةالعمالة غير المنظمة

Total 

Employed

Total Informal 

Employment

Informal employment
Total

Informal employment
Total

Unpaid 

family 

member

Employer\ Self EmployedWage Employees
المستوى التعليمي 

والمنطقة
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المجموعالمجموع

No.العدد (%)النسبة No.العدد (%)النسبة 

 Both Sexesكال الجنسين

28,90020,50063.64,9007,70071.914,30019,9001,300Noneبال مؤهل علمي

 89,40066,20054.411,20020,60079.252,60066,4002,400Elementaryابتدائي

 173,400116,70045.416,90037,20071.792,400128,8007,400Preparatoryإعدادي

92,00044,20043.77,60017,40046.833,40071,4003,200Secondaryثانوي

48,70018,20030.51,8005,90037.115,60042,000800Associated Diplomaدبلوم متوسط

119,80033,80025.52,5009,80028.130,800109,500500Bachelor degree and overبكالوريوس فأعلى

552,200299,60045.544,90098,60054.6239,100438,00015,600Totalالمجموع

Malesذكور

24,70017,00057.43,5006,10071.813,00018,100500Noneبال مؤهل علمي

 83,70061,70051.69,80019,00079.750,10062,9001,800Elementaryابتدائي

 161,400107,60043.415,00034,60071.686,200120,4006,400Preparatoryإعدادي

84,40039,00040.56,60016,30045.229,40065,1003,000Secondaryثانوي

33,30014,20029.61,6005,40044.612,30027,600300Associated Diplomaدبلوم متوسط

75,10018,80022.22,0009,00025.016,40065,700400Bachelor degree and overبكالوريوس فأعلى

462,600258,30042.638,50090,40057.6207,400359,80012,400Totalالمجموع

Femalesإناث

4,2003,50087.51,4001,60072.21,3001,800800Noneبال مؤهل علمي

 5,7004,50087.51,4001,60071.42,5003,500600Elementaryابتدائي

 12,0009,10073.11,9002,60073.86,2008,4001,000Preparatoryإعدادي

7,6005,20090.91,0001,10063.54,0006,300200Secondaryثانوي

15,3004,10060.030050023.13,30014,300500Associated Diplomaدبلوم متوسط

44,80014,90050.040080032.814,40043,900100Bachelor degree and overبكالوريوس فأعلى

89,60041,30078.06,4008,20040.531,70078,2003,200Totalالمجموع

عضو أسرة غير 
مدفوع األجر

2008كانون أول - العاملون في فلسطين حسب المستوى التعليمي والجنس والحالة العملية والعمالة غير المنظمة باستثناء العاملين في الزراعة، تشرين أول: 9جدول
Table 9: Employed Persons in Palestine by Educational level, Sex, Employment Status and Informality Excluding Employed Person 

in Agriculture, October-December 2008

Educational level and Sex العمالة غير المنظمةالعمالة غير المنظمة

Total 

Employed

Total Informal 

Employment

Informal employment

Total

Informal employment

Total

Unpaid 

family 

member

Employer\ Self EmployedWage Employees

المستوى التعليمي الجنس
مجموع العاملين

مجموع العمالة غير 
المنظمة

المستخدمون بأجريعمل لحسابه/ صاحب عمل
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المجموععضو أسرة بدون أجرمستخدم بأجريعمل لحسابهصاحب عملالمجموععضو أسرة بدون أجرمستخدم بأجريعمل لحسابهصاحب عمل

Employer
Self 

Employed

Wage 

Employee

Unpaid Family 

Member
TotalEmployer

Self 

Employed

Wage 

Employee

Unpaid Family 

Member
Total

 الزراعة والحراجة والصيد
وصيد األسماك

2.50.30.10.00.322.537.85.571.620.8
Agriculture, Hunting and 

Fishing

 التعدين والمحاجر
والصناعة التحويلية

29.012.81.60.05.35.612.318.96.315.7
Mining, Quarrying & 

Manufacturing

5.41.31.30.01.638.34.624.01.617.9Constructionالبناء والتشييد

48.544.13.80.012.823.634.623.018.324.2التجارة والمطاعم والفنادق
Commerce, Hotels & 

Restaurants

5.129.93.30.07.10.84.55.71.34.8النقل والتخزين واالتصاالت
Transportation, Storage & 

Communication

9.511.789.90.072.99.26.322.91.016.7Services & Other Branchesالخدمات والفروع األخرى

1001001000.0100100100100100100Totalالمجموع

2008كانون أول -  تشرين أول،التوزيع النسبي للعاملين في فلسطين حسب النشاط االقتصادي ونوع العمالة والحالة العملية :10جدول 
Table 10: Percentage Distribution of Employed Persons in Palestine by Economic Activity, Formality of Employment and Employment 

Status, October-December 2008

النشاط االقتصادي

العمالة المنظمة حسب الحالة العملية
Formal Employment by Employment Status

العمالة غير المنظمة حسب الحالة العملية
Informal Employment by Employment Status

Economic Activity
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يعمل / صاحب عمل
مستخدم بأجرلحسابه

عضو أسرة بدون 
أجر

المجموع
يعمل / صاحب عمل
المجموععضو أسرة بدون أجرمستخدم بأجرلحسابه

Employer\self 

employed

Wage 

Employee

Unpaid Family 

Member
Total

Employer\self 

employed

Wage 

Employee

Unpaid Family 

Member
Total

12,7005,70014,40032,8001,0002008002,000الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك

7,7002,70070011,10007000700التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

6,00019,50050026,0001007000800البناء والتشييد

22,5005,3006,10033,9003001000400التجارة والمطاعم والفنادق

2,7008004003,9003001000400النقل والتخزين واالتصاالت

4,6002,7003007,60003,30003,300الخدمات والفروع األخرى

56,20036,70022,400115,3001,7005,1008007,600المجموع

2008كانون أول - الوظائف في القطاع غير المنظم في الوظيفة الرئيسية والثانوية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والحالة العملية، تشرين أول: 11جدول 
Table 11:Jobs in the informal sector in the Main and Second Job in Palestine by Economic Activity and Employment Status,October-

December 2008

Services & Other Branches

Total

Agriculture, Hunting and Fishing

Mining, Quarrying & 

Manufacturing

Construction

Commerce, Hotels & 

Restaurants

Transportation, Storage & 

Communication

Economic Activity النشاط االقتصادي

Main JobSecond Job

الوظيفة الثانوية الوظيفة الرئيسية
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االهتالكالقيمة المضافةاالستهالك الوسيطاإلنتاجتعويضات المستخدمينعدد العاملينعدد المشاريع
No. of 

Projects

No. of  

Employed 

Persons 

Compensation of 

Employees
Output

Intermediate 

Consumption

Gross Value

Added

Depreciatio

n

90,607191,91721,967218,056135,58582,4715,563Totalالمجموع الكلي

20,70378,0408,116153,109109,90243,2083,428Agricultureالزراعة

17,72037,93412,49533,12610,85522,272425Industrial Activities & Constructionأنشطة الصناعة واإلنشاءات

38,73257,5411,04623,2069,29713,9081,091Internal Trade Activitiesأنشطة التجارة الداخلية

 13,45218,4023108,6155,5323,083618Transport &  Services Activitiesأنشطة النقل والخدمات

Table1: Number of Informal Sector Projects, Employed Persons in the Informal Sector and Main Economic Indicators in Palestine by Economic 

Activity, October-December 2008

 2008كانون أول - عدد مشاريع القطاع غير المنظم والعاملين فيه وأهم المؤشرات االقتصادية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي، تشرين أول: 1جدول 

Economic Activity النشاط االقتصادي

      (Monthly Value in USD 1000$) (القيمة الشهرية باأللف دوالر أمريكي)
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المجموعذكورإناثالمجموعذكورإناثالمجموعذكورإناث
FemalesMalesTotalFemalesMalesTotalFemalesMalesTotal

28,931162,986191,91726,050121,884147,9342,88141,10243,983Totalالمجموع الكلي

17,47660,56478,04015,32838,27653,6042,14822,28824,436Agricultureالزراعة

2,01935,91537,9342,01922,39424,413013,52113,521Industrial Activities & Constructionأنشطة الصناعة واإلنشاءات

6,55850,98357,5416,50346,86453,367554,1194,174Internal Trade Activitiesأنشطة التجارة الداخلية

 2,87815,52418,4022,20014,35016,5506781,1741,852Transport &  Services Activitiesأنشطة النقل والخدمات

Economic Activity

2008كانون أول - عدد العاملين في مشاريع القطاع غير المنظم في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والحالة العملية والجنس، تشرين أول: 2جدول 
Table 2: Number of Employed Persons in the Informal Sector Projects in Palestine by Economic Activity, Employment Status and Sex , October-

December 2008

مجموع العاملين
Total Employed النشاط االقتصادي

عاملون بدون اجر
Unpaid Persons Engaged

مستخدمون بأجر
Wage Employees
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المجموع
 أنشطة من اإلنتاج

الزراعة

 نشاط من اإلنتاج

اإلنشاءات

 أنشطة من اإلنتاج

الصناعة
الخدمات أنشطة منالنقل أنشطة منالتجاري الهامش

Total
Output of 

Agriculture  
Output of 

Construction

Output of 

Industry
Trade Margin

From 

Transport 

Activities

From Services 

Activities

218,056148,93521,7478,25121,4901,54316,090Totalالمجموع الكلي

153,109146,07704525,54901,031Agricultureالزراعة

7603,623Industrial Activities & Construction-33,12621321,7477,619أنشطة الصناعة 

23,2062,646017915,58354,792Internal Trade Activitiesأنشطة التجارة الداخلية

 8,6150004341,5386,643Transport &  Services Activitiesأنشطة النقل والخدمات

المجموعالخامات والمواد األوليةالوقود والمحروقاتالماءالكهرباءمستلزمات سلعية 
OtherElectricityWaterFuel & OilRaw-MaterialsTotal

92,5234,2438,1427,7485,491118,147المجموع الكلي

82,4073,0457,7215,6540.098,826الزراعة

2,080188342555,0557,613أنشطة الصناعة 

5,1197202488482227,156أنشطة التجارة الداخلية

2,9172901409912144,552أنشطة النقل والخدمات

Total

Agriculture

Industrial Activities & Construction

Internal Trade Activities

Transport &  Services Activities 

2008كانون أول - قيمة اإلنتاج في مشاريع القطاع غير المنظم في فلسطين حسب النشاط االقتصادي، تشرين أول: 3جدول 
Table 3: Output Value in the Informal Sector Projects in Palestine by Economic Activity, October-December 2008

االقتصادي النشاط

( أمريكي دوالر باأللف الشهرية القيمة )

Economic Activity

2008كانون أول - قيمة مستلزمات اإلنتاج السلعية المستخدمة في مشاريع القطاع غير المنظم في فلسطين حسب النشاط االقتصادي، تشرين أول: 4جدول 
Table 4: Value of Production Inputs of Goods in the Informal Sector Projects in Palestine by Economic Activity, 

October-December 2008

(Monthly Value in USD  1000$)

( أمريكي دوالر باأللف الشهرية القيمة )

Economic Activity االقتصادي النشاط

(Monthly Value in USD  1000$)
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(Monthly Value in USD  1000$)

المجموع الكلي
الزراعة

أنشطة الصناعة واإلنشاءات
أنشطة التجارة الداخلية
أنشطة النقل والخدمات

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemale

s
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

9.518.090.176.05.318.08.49.112.014.9Totalالمجموع الكلي

5.40.096.470.90.00.05.40.03.629.1Agricultureالزراعة

0.00.099.8100.00.00.00.00.00.20.0Industrial Activities & Constructionأنشطة الصناعة واإلنشاءات

12.531.474.584.413.931.48.50.027.015.6Internal Trade Activitiesأنشطة التجارة الداخلية

 12.324.093.060.24.724.012.124.010.915.8Transport &  Services Activitiesأنشطة النقل والخدمات

2008كانون أول - مصاريف الخدمات الصناعية وغير الصناعية في مشاريع القطاع غير المنظم في فلسطين حسب النشاط االقتصادي الرئيسي، تشرين أول: 5جدول 

Kind of Training course 

نسبة أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص في مشاريع القطاع غير المنظم في فلسطين الذين تلقوا دورات تدريبيه حسب النشاط االقتصادي وموضوع الدورات التي تلقوها و : 6جدول 
2008كانون أول - الجنس ، تشرين أول

Table 6: Percentage of Informal Sector Employers and Self Employed in Palestine who Received Training Courses by Economic Activity,Training 

Courses Kind and Sex, October-December 2008

Internal Trade Activities

خدمات غير صناعية
Non-Industrial Services 

Expend.

2,726

1,483

Table 5: Industrial and Non-Industrial Services Expenditures in the Informal Sector Projects in Palestine by Main Economic Activity, October-

December 2008

Total

Economic Activity

Agriculture

4,941

Industrial Activities & Construction

3,894

9,772 17,439

النشاط االقتصادي

3,242

إدارية

5,699 11,076

2,141

568 980

Administrative

نوع الدورة التدريبية
تقني

TechnicalEconomic Activity

735

360 500

2,225

1,281

282

كمبيوتر
Computer

أخرى
Other

264148

Financial

Transport &  Services Activities 

مالي

( أمريكي دوالر باأللف الشهرية القيمة )

إيجارات األبنية واآلالت 
Rent of Building, 

Mach. & Equip.

خدمات صناعية
Industrial Services 

Expend

النشاط االقتصادي
المجموع

Total
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Sex

المجموعإناثذكور
  Males  FemalesTotal

Ageالعمر

20.713.820.0Less than 30 yearsسنة 30 من اقل

year 49- 55.658.855.930سنة 49-30

 and More 23.727.424.150فأكثر 50

100100100Totalالمجموع

Years of Schoolingسنوات التعليم

years 9 – 53.566.754.90سنوات 0-9

year 12-30.824.130.110سنة 12-10

 and More 15.79.215.013سنة فأكثر 13

100100100Totalالمجموع

Years of Experience in the jobسنوات الخبرة في مجال العمل

12.821.913.7Less than a yearسنة فاقل

year 4 – 23.621.423.42سنوات 4-2

year 9 – 19.620.119.65سنوات 5-9

years and more 44.036.643.310سنوات فأكثر 10

100100100Totalالمجموع

Your work in the est./projectالمنشأة/ طبيعة العمل في المشروع

88.995.589.6Only Jobالعمل الوحيد

3.41.73.2Main job but not the onlyالعمل الرئيسي ولكن ليس الوحيد

7.72.87.2Second jobعمل ثانوي

100100100Totalالمجموع

المؤشر
                                   الجنس

Indicator

التوزيع النسبي ألصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص في مشاريع القطاع غير المنظم في فلسطين حسب بعض : 7جدول 
2008كانون أول - الخصائص الخلفية والجنس، تشرين أول

Table 7: Percentage Distribution of the Informal Sector Employers and Self Employed in Palestine by  

Selected Background Characteristics and Sex, October-December 2008
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النسبة
Percentage

Source of Establishments Electricityمصدر التيار الكهربائي للمشروع

51.3Public Networkشبكة عامة

1.2Private generatorمولد خاص

47.5No Electricityال يوجد مصدر للكهرباء

 Methods of getting rid of productionطريقة التخلص من النفايات وفضالت اإلنتاج

wastes 12.1Special site of the establishmentsمكان خاص في المنشأة

38.5Public sitesالحاويات العامة

39.3No wastesال يوجد فضالت

10.1Otherأخرى

Ownership:ملكية المكان

40.8I own it/ Am part ownerمالك رئيسي أو يملك جزء من المكان

17.7Rented with contractإيجار بعقد

5.7Rent-freeبدون أجر

35.3Not applicableال ينطبق

0.5Otherأخرى

Type of ownershipالمشروع/ ملكية المنشأة

91.9Personal ownershipملكية فردية خاصة

5.6Family ownershipملكية عائلية

1.1Relatives partnershipشراكة مع أقارب

1.3Mixed partnershipشركة مختلطة

0.1Otherأخرى

Established yearتاريخ تأسيس المشروع

Before 1990        199015.9قبل عام 

1990 - 1994 8.7        1994 - 1990

1995 - 199915.6        1999 - 1995

2000 - 200423.92004 - 2000

After 2005        200535.9 بعد عام

Reason of Establishing the Establishmentسبب تأسيس المنشأة

74.0Finding Job Opportunityإيجاد فرصة عمل

14.4Household Projectمواصلة مشروع عائلي

4.8Increasing Incomeزيادة الدخل

6.3Prefer to be my own bossأفضل أن أكون مدير نفسي

0.5Otherأخرى

Indicatorالمؤشر

كانون أول - التوزيع النسبي لمشاريع القطاع غير المنظم في فلسطين حسب مؤشرات مختارة، تشرين أول: 8جدول 
2008Table 8: Percentage Distribution of the Informal Sector Projects in Palestine by Selected 

Indicators, October-December 2008
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النسبة
Percentage

  Borrow money (loans) for yourالحصول على قروض خالل سنة ماضية

business 10.6Yesنعم

89.4Noال

Use of the main loanاستخدامات القرض الرئيسي

6.5Purchase of raw materialsشراء مواد خام

15.7Improvement of premisesتحسين مكان العمل

 3.9Acquisition or maintenance ofصيانة اآلالت والمعدات

equipments   3.0Payment of salaryدفع الرواتب واألجور

0.0Training of manpowerتدريب العاملين

20.7Repayment of previous debtsدفع ديون سابقة

24.3Expansion of the activityتوسيع وتطوير النشاط

25.9Otherأخرى

Difficulties in getting fundsصعوبات في الحصول على القرض

6.0Yesنعم

94.0Noال

 Type of difficulties in gettingنوع الصعوبات على القروض

funds  21.5Complicated procedures in theاإلجراءات المعقدة في البنوك

banks  17.8Complicated procedures in theاإلجراءات المعقدة في المؤسسات 

NGOs 28.7No sufficient Guaranteesعدم توفر الضمانات

11.1High interest rateسعر الفائدة المرتفع

0.0Demand fluctuationsعدم انتظام الطلب على المنتجات

20.9Otherأخرى

Capital Sourcesمصادر راس مال المشروع

58.6Household Savingاالدخار المنزلي

1.6Loan from Non-Profit Enterprisesقرض من مؤسسات غير ربحية

0.6Private Loans with Interestقروض شخصية بفائدة

10.7Private Loans without Interestقروض شخصية بدون فائدة

0.6Bank Loansقرض من البنك

4.6Inheritanceميراث

7.0From Partnersمن الوالدين

14.2No Need for a Capitalال يتطلب رأسمال

2.1Otherأخرى

 Main reason for not registeringالمنشأة/ سبب عدم تسجيل المشروع

business 1.0In the process of being registeredفي طور التسجيل

77.5Do not need to register my businessالمشروع ال يحتاج إلى تسجيل

12.9Have to pay too much to registerالتسجيل يحتاج إلى أموال كثيرة

 6.3Too many requirements forالتسجيل يحتاج لمتطلبات كثيرة

registrations 2.3Otherأخرى

Indicatorالمؤشر

كانون - التوزيع النسبي لمشاريع القطاع غير المنظم في فلسطين حسب مؤشرات مختارة، تشرين أول: (تابع) 8جدول 
Table 8 (Cont.): Percentage Distribution of the Informal Sector Projects in Palestine by 

Selected Indicators, October-December 2008
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المجموعاقل أهمية وغير مهمأكثر أهمية ومهم
More Important 

& Important

Less Important 

& Not Important
Total

64.735.3100Marketingالتسويق

31.268.8100Getting raw materialsالحصول على مواد أولية

63.536.5100Getting sufficient fundsالحصول على التمويل الكافي

30.169.9100Getting new technologyالحصول على التكنولوجيا الحديثة

11.488.6100Increasing tax rateارتفاع الضرائب

 9.790.3100Complicated registrationتعقيدات التسجيل

procedures 34.565.5100No government subsidiesغياب الدعم الحكومي

31.368.7100High wages and salariesارتفاع األجور

34.865.2100Foreign competitionالمنافسة من البضائع المستوردة

57.742.3100Local Competitionالمنافسة من المشاريع المحلية

27.772.3100Storage Problemsصعوبة التخزين

30.369.7100Transport problemsمشاكل النقل

19.580.5100lack of adopted premisesعدم وجود مبنى

 7.592.5100Otherأخرى

المشكلة

مستوى األهمية

Problem

التوزيع النسبي للعوامل التي لها تأثير سلبي على عمل المنشأة في مشاريع القطاع غير المنظم في فلسطين تشرين  :9جدول 
2008كانون أول - أول

Table 9: Percentage Distribution for Main Factors Negatively Affecting Establishments 

Work in the informal Sector in Palestine, October-December 2008

Importance level 
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نفس التجمع 
السكاني

قطاع غزةالضفة الغربيةنفس المحافظة
المناطق العربية 

في إسرائيل
إسرائيل

Same  

Locality

Same 

Governorate
West BankGaza Strip

Arab Regions 

in Israel
Israel

51.134.96.92.40.53.7Totalالمجموع الكلي

30.947.813.13.50.92.7Agricultureالزراعة

40.536.69.90.61.110.7Industrial Activities & Constructionأنشطة الصناعة واإلنشاءات

66.626.12.43.10.01.8Internal Trade Activitiesأنشطة التجارة الداخلية

 65.529.72.40.90.11.4Transport &  Services Activitiesأنشطة النقل والخدمات

أخرىمصراألردنإسرائيلقطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza StripIsraelJordanEgyptOthers

8.79.70.80.10.10.1Totalالمجموع الكلي

6.910.70.90.00.00.3Agricultureالزراعة

17.95.51.50.00.00.0Industrial Activities & Constructionأنشطة الصناعة واإلنشاءات

6.911.60.60.20.20.0Internal Trade Activitiesأنشطة التجارة الداخلية

 4.38.00.00.00.00.0Transport &  Services Activitiesأنشطة النقل والخدمات

0.0

تصدير للخارج

Export

0.5

1.1

0.6

0.0

87.7

2008كانون أول - التوزيع النسبي للمنتجات في فلسطين حسب النشاط االقتصادي والسوق، تشرين أول :10جدول 
Table 10: Percentage Distribution of Production in Palestine by Economic Activity and Market, October-December 2008

Economic Activity

Economic Activityالنشاط االقتصادي
ال ينطبق

Not 

Applicable

النشاط االقتصادي

80.5

81.2

75.1

80.5

2008كانون أول - التوزيع النسبي لمدخالت اإلنتاج في فلسطين حسب النشاط االقتصادي ومصدرها، تشرين أول :11جدول 
Table 11: Percentage Distribution of Production Input in Palestine by Economic Activity and It's Source, October-December 2008
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ال ينطبقأخرىالبيوتالمؤسسات الصغيرةالمؤسسات الكبيرةالقطاع العام
Public sectorLarge EnterprisesSmall EnterpriseshousesOthersNot Applicable

0.87.542.57.95.935.4Totalالمجموع الكلي

0.64.236.76.33.448.8Agricultureالزراعة

 & 0.55.724.013.17.049.7Industrial Activitiesأنشطة الصناعة واإلنشاءات

Construction 1.212.154.08.48.316.0Internal Trade Activitiesأنشطة التجارة الداخلية

 0.74.047.82.92.941.7Transport &  Services Activitiesأنشطة والنقل والخدمات

Economic Activityالنشاط االقتصادي

2008كانون أول - التوزيع النسبي للمورد الرئيسي للمشتريات في فلسطين حسب النشاط االقتصادي ومصدرها، تشرين أول: 12جدول 
Table 12: Percentage Distribution of Main Supplier's Procurement in Palestine by Economic Activity and It’s Source, October-December 2008
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In USD $ Millionالقيمة بالمليون دوالر أمريكي

نسبة القطاع 
غير المنظم 
من الناتج 
المحلي 
اإلجمالي 
المعدل

الناتج 
المحلي 
اإلجمالي 
المعدل

مجموع قيمة 
القطاع غير 
المنظم الكلي

القطاع غير 
المنظم غير 
المشمول في 
الناتج المحلي 

اإلجمالي

القطاع غير المنظم 
المشمول في الناتج 
المحلي اإلجمالي

القطاع غير 
المنظم خارج 

المنشآت

القطاع غير 
المنظم داخل 

المنشآت

الناتج المحلي 
اإلجمالي

Percent 

of IS/GDP

 

Revised 

GDP 

Total 

Informal 

 Sector

Informal 

Excluded 

from GDP

Informal 

Sector 

Included in 

GDP

Informal 

Sector 

Outside 

Est.

Informal 

Sector 

Inside Est.

GDP

33.3355.7118.60118.666.152.5355.7Agriculture and fishingالزراعة  وصيد األسماك

5.7915.551.937.214.737.214.7878.3Mining, manufacturing, electr. and waterالتعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء

78240.8187.90187.9187.50.4240.8Constructionاإلنشاءات

12.1883.8106.54.7101.84.7101.8879.1Wholesale and retail tradeتجارة الجملة والتجزئة

13.2576.276.3076.376.20.1576.2Transport, Storage and Communicationsالنقل والتخزين واالتصاالت

0342.200000342.2Financial intermediationالوساطة المالية

2.6130034.33.730.63.730.61296.3Other servicesالخدمات

0734.700000734.7Public administration and defenseاإلدارة العامة والدفاع

03.3000003.3Households with employed personsالخدمات المنزلية

275.5Less: FISIM-275.500000-0خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير : ناقص

0421.600000421.6Plus: Customs dutiesالرسوم الجمركية: زائد

0616.800000616.8Plus: VAT on imports, netصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات: زائد

9.16292.9575.545.6529.9375.4200.16247.3Totalالمجموع

Economic Activityالنشاط  االقتصادي

 باألسعار الجارية2008الناتج المحلي اإلجمالي المعدل في فلسطين بعد تغطية بيانات القطاع غير المنظم حسب النشاط االقتصادي للعام : 13جدول 
Table 13: Revised Gross Domestic Product in the Palestine after covering Informal Sector by Economic Activity for the Year 2008 at Current Prices
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20032008200320082003200820032008
85,36067,660127,24197,97978,37287,46448,86610,515Totalالمجموع الكلي

 & 27,37916,01651,49225,43016,19619,55735,2945,874Industrial Activitiesأنشطة الصناعة واإلنشاءات

Construction 36,57738,28555,41054,92849,18552,0426,2242,885Internal Trade Activitiesأنشطة التجارة الداخلية

 21,40413,35920,33917,62112,99115,8657,3481,756Transport &  Services Activitiesأنشطة النقل والخدمات

. عاملين5 باإلضافة إلى استثناء المشاريع التي تشغل أكثر من 2008تم استثناء القطاع الزراعي من بيانات الربع الرابع 2

No. of Employed Persons 

عاملون بدون اجر
Unpaid Employed Persons 

[2] Employed in the agriculture sector were excluded from Q4-2008 in addition to projects employed less than 5 workers

(2) 2008، (1) 2003عدد مشاريع القطاع غير المنظم والعاملين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين لألعوام  : 14جدول 

Table 14:Number of Projects and number of Employed Persons in Informal Sector by Economic Activity in Palestine for the 

years  2003
(1)

, 2008
(2)

منشأة : جميع المنشآت بإستثناء المنشآت العاملة في القطاع الزراعي والتي عدد العاملين فيها خمسة عاملين فأقل، وملكيتها  قطاع خاص وطني، والكيان القانوني:  تم تعريف القطاع غير المنظم داخل المنشآت وفقًا للمحددات التالية1
 وقطاع المؤسسات غير المالية، وتم إضافة عدم وجود سجالت ضريبية لدى المنشأة بهدف 1993قطاع األسر المعيشية حسب نظام الحسابات القومية : فردية، شركة واقع، شركة عادية عامة، شركة عادية محدودة، والقطاع اإلحصائي

خارج : داخل فلسطين، القطاع:  صاحب عمل يوظف آخرين أو يعمل لحسابه، مكان العمل:  كانت معايير تحديده الحالة العملية للعامل: (خارج المنشآت)أما المشروع األسري غير المنظم .  2008المقارنة مع نتائج الربع الرابع 
.المنشآت، كما تم استثناء القطاع الزراعي

[1]
 Informal establishment: defined those all establishments in the informal sector by definition excluding agriculture sector according to following criteria: Employed 

less than 6 employees, the ownership is private national sector, legal entity: Single proprietorship, and public limited liability company, and the statistical sector the 

sector of households according to the system of national accounts 1993 and the sector of non-financial institutions.  The informal household project (outside 

establishment): defined as a  project which established by household or one of household member and the criteria for defined these projects as follows: the 

employment status is employer (employed other) or self-employed, place of work: within the Palestinian Territory, and the sector is outside the Establishments.

المستخدمون بأجر
Wage Employees Economic Activityالنشاط االقتصادي

( أمريكي دوالر باأللف القيمة ) (Value in Thousands USD $)                

عدد المشاريع
No. of Projects

عدد العاملين
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 Notes For Users  

 

1. (-) in tables means observations are too small. 

 

2. The results of two phases can not be compared due to the difference in the reference period. 

 

3. There are a differences in the total about one point. 
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Introduction 
 

Measurements of the informal sector (IS) and informal employment are important not only for 

improving labour statistics but also necessary for achieving exhaustive coverage of the economy 

in GDP estimates. Setting up a system for regular collection of data on the IS requires adoption 

of the most suitable strategy from among the diverse options of possible methods available. A 

variety of survey approaches are used for measuring the informal sector, including independent 

surveys, mixed household-enterprise surveys, labour force, enterprise/establishment surveys and 

economic censuses. Untied Nations Statistics Division (UNSD) has recommended adoption of a 

unified strategy for data collection on economic activity statistics in developing countries. This 

methodology covers collection of basic data on all industrial and distributive trade activities, and 

is consistent with the framework of national accounting as set out in SNA 2008. 

 

The Development Account Project “Interregional Cooperation on the Measurement of the 

Informal Sector and Informal Employment” of United Nations was formulated with the goal 
of contributing to the conceptual and methodological debate on the measurement of the 
informal sector and informal employment.  For this purpose, the 1-2 Survey 
methodology, which is a specific kind of mixed household-enterprise survey, was adopted in 
order to provide a more comprehensive assessment of how it can help to enhance the 
guidelines on measuring the informal sector and informal employment. As the Palestine 

is the country partner of ESCWA for this development account project, the Palestinian Central 

Bureau of Statistics (PCBS) has conducted a survey for collection of informal sector statistics on 

employment and GDP and informal employment following the integrated ‘1-2’ survey approach. 

The present report presents the main findings of the survey. 

 

The Palestinian Central Bureau of Statistics is pleased to issue this report that has been prepared 

based on the final results of the specialized survey completed in 2009. The survey was 

conducted on a random sample of households, establishments and household's projects outside 

establishments, covering the main economic activities including construction, internal trade, 

transport, storage, communication and services carried out in the Palestinian economy.  

 

Data presented in this report is a basic source to get acquainted with this sector. PCBS hopes 

that data presented in this report meet the needs and purposes of users in the fields of planning, 

development policies and decision-making. PCBS also hopes the results  meet the needs of 

students, researchers and those who are interested in the issues of this sector due to its 

significance to the Palestinian economy.  

 

May,  2014                                                                                           Ola Awad     

                                                                                          President of PCBS 
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

1.1 Employed 
 

632,500 employed person in Palestine in the 4
th

 quarter 2008; of which 512,800 males and 

119,700 females; there of 471,600 in the West Bank and 160,900 in Gaza Strip.  

 

59.9% of total employed persons worked as informal employment; 65.8% in the West Bank 

and 42.5% in Gaza Strip. 

 

56.3% of the self-employed workers and employers worked in the informal sector projects; 

thereof  53.7% in  the West Bank and 66.9% in  Gaza Strip respectively.  In the other side the 

results showed that 56.0% of wage employees clasified as informal employment in Palestine;  

64.6% in the West Bank and 34.0% Gaza Strip respectively. 

 

67.3% of persons who finished their preparatory education worked in informal employment 

exclude workers in agriculture; 71.6% in the West Bank 50.0% in Gaza Strip. 

 

Among the occupation groups excluding employed in agriculture, the proportion of workers 

among self employed and employers in informal jobsworked elementary occupations 90.8%, 

while the percent of workers in craft and related trade workers occupations reached 61.8% 

and sales workers 49.6%.  

 

1.2 Informal Sector Projects 

The informal sector projects contribute 9.1% of  Palestinian Gross Domestic Product.  

 

The survey’s results showed that there were 90,607 informal sector projects during the fourth 

quarter of 2008 in Palestine. As seen from Figure (1), over 42.8% of these projects were 

engaged in internal (distributive) trade activities. Besides the agricultural activities, which 

constituted 22.8% of the informal projects, next in importance in  informal projects were the 

activities of industry and construction 6.91%, and services & transport 14.8%.  
 

Figure (1): Percentage Distribution of the Informal Sector Projects in Palestine by 
Economic Activity October- December 2008 
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1.3 Number of Employed Persons in the Informal Sector Projects 
 

The number of employed persons in the informal sector, covering all economic activities, was 

estimated to 191,917 Figure (2) shows that activity of agriculture had the highest share 

(40.6%), followed by internal trade (30.0%), and industry and construction activities (19.8%).  
 

Figure (2): Percentage Distribution of Employed Persons in the Informal Sector 
Projects in Palestine by Economic Activity October- December 2008 

 
 

 

Figure (3) reveals that in the category of the paid employees and unpaid family workers, the 

paid employees (males) constituted 25.2% of total males employees; compared to 10.0% of 

total females employees. The unpaid employment (males) having a share of 74.8% of total 

males employees, and unpaid employment (females) 90.0% of total females employees. 
 

Figure (3): Percentage Distribution of Employed Persons in the Informal Sector 
Projects in Palestine by Employment Status and Sex October- December  2008 

 

 

 

 

1.4 Compensations of Employees in the Informal Sector Projects 

Total value of compensations of employees working in the informal sector projects during the 

fourth quarter of 2008 in Palestine was about US$ 22.0 million. As seen from figure (4), the 

major part (919.%) of the compensation went to industry and construction workers. Of the 

rest, a large part went to the agricultural wage employees.  
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Figure (4): Percentage Distribution of  Compensations of  Employees Worked in the 
Informal Sector  Projects in Palestine by  Economic Activity, October- December 2008  

 
 

 

 

1.5 Output of the Informal Sector Projects  

The results indicate that the value of output of the informal sector projects in Palestine was 

about US$ 218.1 million. This value was distributed by economic activity as follows: 

Agriculture 2.97%; industry and construction activities 1997%; internal trade activities 10.6%; 

services and transport activeties 4.0%. 
 

Figure (5): Percentage Distribution of Output of the Informal Sector  Projects in 
Palestine by  Economic Activity, October- December  2008 
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1.6 Value Added of the Informal Sector Projects 

The surveys’ results indicated that the value added of the informal sector projects in Palestine 

was about US$ 82.5 million. This value was distributed by economic activity as follows: 

Agriculture 52.4%; industry and construction activities 27.0%; internal trade activities 16.9%; 

services and transport activities 3.7%.  
 
 

Figure (6): Percentage Distribution of  Value Added of the Informal Sector  Projects in 
Palestine by  Economic Activity October- December 2008   
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1.7 Comparison  with the "Mix Survey" 2003, 2008 

The results of the informal sector survey, which was carried out by PCBS on quarterly basis 

over the quarters of 2003, using the methodology of "Mix Survey" combining household 

survey and establishments survey was compared with the results of 2008 survey after the 

unification of concepts between the two surveys. that the comparison yields a decline in the 

number of projects of the informal sector in 2008 by 20.7%, where the highest decline was in 

transport activities. The number of active projects in the transportation sector decreased by 

69.3%, followed by projects operating in the construction sector which decreased by 6.35%, 

while the number of projects operating in trade sector (informal sector) increased by 4.7% 

 
Figure (7): Distribution of  the Informal Sector Projects in Palestine by Economic 

Activity  2003, 2008 

 

 

As the number of employees in projects of the informal sector in 2008 had decreased by    

0.32% compared to 2003 survey’s results, the decrease was also in all economic activities, 

where the highest was in the number of persons engaged in construction activities by 59.0%, 

and least in the internal trade activities by 0.9%. 

  
Figure (8): Distribution  of the Informal sector Employees  in Palestine by Economic 

Activity 2003, 2008 
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Chapter Two 

 

Methodology and Data Quality 

 

The PCBS regularly conducts annual LFSs, using a master sample of primary stage units and 

a rotational panel sampling of the households within the primary stage units. The LFS is 

conducted in four rounds, each carried out in one quarter of the surveyed year. Under the 

Development Account Project, informal sector survey was planned to be conducted in two 

rounds of LFS 2008, following the integrated ‘1-2’ approach.  

PCBS developed the method and questionnaires for the integrated survey following the 

guidelines provided in the ESCWA Workshop on Informal Employment and Informal Sector 

Data Collection: Strategy, Tools and Advocacy, Amman, 13-15 April 2008. The 

questionnaires were later revised based on the findings of a pilot survey conducted at a very 

small scale in the Governorate of Ramallah and Al-Bireh. The pilot survey aimed to test the 

method and the survey’s instruments developed by the PCBS.  
 

The questionnaire designed for phase 1 of the survey had the provisions of identifying 

informal employment as well as the HUEMs, including the informal sector enterprises, and it 

was attached to the regular LFS questionnaire. The questionnaire for the phase 2 was 

designed mainly for collection of production related data from the HUEMs that were 

identified during the first phase. The main fields included in it were meant for estimating the 

following information: number of employees with their different categories and 

compensations; value of  output in the main and secondary activities according to different 

economic activities; value added and contribution of activities included in the survey in GDP; 

data on inputs, outputs, and marketed production; data on employers and data on organization 

of the project. 

 

2.1 Survey Design  

A two-phase survey was designed with the dual objective of measuring informal employment 

and employment in informal sector at the one hand, and informal sector production on the 

other. A sufficiently large sample size of households was required to generate reliable 

estimates of informal jobs by different economic activities covering the main as well as the 

secondary activities of the employed persons since many informal sector jobs are carried out 

as secondary activities. The data collection was administered on the 4th quarter 2008 by 

allocating the sample of households. 
 

The essential questions for identifying the HUEMs and the informal sector enterprises were 

repeated in the second phase. The second phase was conducted on those HUEMs identified in 

the first phase run by own-account workers or employers who were members of the sampled 

households. This practice helped in verifiying the accuracy of the information, which may 

have been provided by a proxy respondent during the LFS.  
 

The main objective of the phase 2 (HUEM) survey was to obtain data for estimating the 

contribution of the informal sector enterprises to total GDP. The sampling units in this phase 

were the set of HUEMs. A sampling frame of the units was constructed from phase 1 (LFS) 

survey and all identified HUEMs were surveyed in the second phase. The field staff were 

instructed to interview the owner/operator of the HUEM in phase 2 of the survey. They were 

also instructed to conduct the interview in the premises of the HUEM, if the premises were 

fixed. The data collection for the second phase was mostly completed together with LFS. 
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Thus, the collection of data on the HUEMs forms an integral part of LFS with the obvious 

gain in operational efficiency and quality of results.  
 

2.2 Questionnaire Design: 

The questionnaires were designed to cover all economic activities, including the agriculture 

sector, and covered the activites of the major production and the production of other 

supplementary goods and services. The questionnaire of phase 1 also provided a basis for 

identifying the workers engaged in the informal sector as well as those with informal 

employment. The  following items were added to the labor force survey (first phase) 

questionnaire:  

• Legal status of the establishment/enterprise; 

• The availability of book accounts of the project /establishment; 

• The registration of the project /establishment in the tax administration; 

• Destination of the product; and 

• Social protection indicators (annual paid leave, sick leave, contributions to the 

pension fund, maternity leave). 

 

The Phase 2 questionnaire included the following items:  

• Number of employees, their classifications and compensations;  

• The production value from the main and secondary economic activity; 

• Data about the inputs and production for marketing; 

• Data about the employer; and 

• Data about the establishment’s organization. 
 

2.3 Target Population: 

Phase 1: The target population was comprised of all the persons who are usually residing in 

their households in Palestine, focusing on persons  aged  10 years and over.  

 

Phase 2: The target population was comprised of all projects classified as informal sector and 

covered projects with the following criteria; 

1.The owner of the project is employer or self employed;  

2. The legal status was individual property or partnership;  

3. Book  accounts not available for the project/ establishment; and 

4. the project is not registered in taxation records.  
 

2.4 Sampling Frame: 

Phase 1: The sampling frame of LFS (phase 1) was constructed from the updated 

enumeration areas in 2003. The enumeration area is a geographical area contains an average 

of 150 housing units. These areas had been used as primary sampling units (PSU) at the first 

stage of the selection process of LFS sample.  

Phase 2: As the number of HEUMs identified in phase 1 was invariably small, all of them 

were surveyed in phase 2, without resorting to any kind of sampling. 
 

2.5 Sample Design:  

It is the same sample design of LFS, which is two-stage stratified cluster sample. There was 

additional sample of about 50% of the sample size of LFS with same design, this increase of 

the sample size had enhanced the estimation of the main indicators according to ISIC_1, 

project size, region, ownership and other levels. 
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Sample size: The original sample of the LFS in the 4
th

 quarter was 7,546 households and the 

additional sample was 3,800 households. At the end of the survey in 4
th

 quarter 2008, the 

number of observations of informal sector projects for Gaza Strip was less than expected due 

to the war happened at the end of 2008 and sample that was selected for the 4
th

 quarter not 

completed, about 2,657 household was completed from 3,694 households,  therefore an 

additional sample for Gaza Strip was determined and the fieldwork extended to be conducted 

in the 1
st
 quarter of LFS 2009. The main and additional sample for Gaza Strip at the 1

st
 quarter 

of LFS 2009 was 1,876 households. The total sample for the West Bank and Gaza Strip was 

about 13,222 households. 

 

 Sample of EA’s: 

Number of Enumeration Areas (EAs) in the frame and sample (updated in 2003). 

Region 
Number of EAs 

in frame in sample 

West Bank 2,524 324 
Gaza 975 156 
Palestine 3,499 480 

 

 Sample of Households: 

Number of Households in the sample 

Region 
Number of households 

for LFS for Informal Sector  

West Bank 5,068 7,652 
Gaza 2,478 5,570 
Palestine 7,546 13,222 

 

2.6 Weighting 

The weights for phase 1 have been calculated for sampling units based on the sampling 

design, taking into consideration that the sample is self-weighted design. PCBS used 

updated auxiliary data at the time when the survey was implemented. The adjusted 

weights for phase 1 in the survey were based on the estimation of population in main 

regions in Palestine, gender, and age groups distributions according to the Population, 

Housing and Establishment Census 2007. The adjusted weights for phase 2 in the survey 

are based on auxilliary data from the Estabishment Census 2007 and auxiliary data from 

the Economic Surveys 2008. 
 

Weights Calculations 

The weights for this survey were done for the two phases as follows: 

 

Phase 1 weights : The calculation of persons weights  in the following steps: 

1. The calculation of the household weights based on the sample design; 

2.  Adjustment of the responded households to satisfy the households estimates on  the level 

of governorate and locality type; 

3.  The calibration of the persons weights to satisfy population estimates at the level of 

region (West Bank and Gaza Strip), sex, and age groups. 

 

Phase 2 weights: The calibration of the informal sector projects of inside establishment 

projects and outside establishment projects as follows: 

 

Part 1 : For Establishments (Projects inside establishments)  

The design-based weights for this stage is the  individual weights from phase (1). 
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PCBS used the following sources to calibrate the design weights: 

1. Enterprises Census 2007: extracted the establishments with the following 

specifications;  

  Ownership Private National; 

  Legal Status individual or partnership; 

  Active Enterprises; and 

  No Accounting Books. 

 

Then strata were constructed on the census data file using the following variables: 

1. Region (West Bank, Gaza Strip); 

2. Economic Activity at the ISIC2 level; 

3. Employment size grouped as following (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  and more than 10 

employees); 

4. Results of Economic Surveys 2008: extracted the establishments with the following 

specifications: 

 Ownership Private National; 

 Legal Status individual or partnership; 

 Active Enterprises; and 

 No Accounting Books. 

 

The proportion of enterprises that do not pay Value Added Taxes (VAT) was estimated at the 

level of the same strata that are mentioned above. 

 

2.7 Weighting Procedure (Stepwise): 

1- A table of frequencies of establishments with the above mentioned specifications from 

Census 2007 and on strata level was prepared; 

2- The proportion of establishments that do not pay VAT was estimated at the level of the same 

strata that are mentioned above. 

3- The proportion of enterprises paying VAT, obtained from step 2, and the number of 

enterprises obtained from step 1 were multiplied to get estimates of the total count of the 

informal sector establishments for each stratum. 

4- The same strata as specified above were constructed from the data file of the establishments, 

and then the sum of the design-based weights for each stratum was estimated. 

5- The adjustment factor has been calculated by dividing the result of step 3 by the result of 

step 4 for each stratum, as follows : 
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              :  Stratum code.  

 

               :  Frequency of enterprises with the above mentioned specifications from Census  
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6- The adjustment factor for each stratum was multiplied by the design-based weights, and the 

obtained weight is the final weight of projects inside enterprise, as  follows: 

 

hih wfw
hi

.'   

erwhw 

 

          : design-based weights 

 

           : adjustment factor fro stratum h 

 

           : final weight   

 

 

Part 2 : Household (out-establishment) Projects 

The design-based weights for this stage is the  individual weight from phase 1. PCBS used the 

following sources to calibrate the design-based weights: 

1. Labour Force Survey: extracted all the self-employed persons which are identified as 

informal sector projects. 

2.  Part of data file from phase 2 which contains the out-establishments projects 

 

Weighting Procedure (Stepwise): 

1- Distribution of total outside establishments projects (weighted) from LFS Q1-2009 which 

was classified informal on ISIC 1. 

2- Distribution of outside establishments projects from phase 2. 

3- Getting weight by dividing results from step 1 on results from step 2 

 

2.8 Data Collection: 

The data collection was organised in two phases. Data of informal sector was collected 

through interviews – generally interviewing a proxy respondent in phase 1 - and  mostly 

interviewing the  owner of the project in phase 2.  

The first phase was mainly meant for collection of LFS data, which included formal and 

informal employment in both sectors (formal and informal). At the same time, the persons 

who manage household projects in informal sector according to the criteria of informal sector 

were identified in the first phase. The second phase was to collect data from each household 

project from the person who manages the project and not from any other person in the 

household. If the person does not exist in the housing unit, the interviewer asked the 

household members about the person’s work place. If the work place was found to be near to 

the housing unit, the interviewer reached the person at his work place, and if not the 

interviewer went the next day to the person’s work place or interviewed him at the housing 

unit.  

About the projects that do not need financial capital, these projects could be inheritance or 

vendors. Regarding the decrease of number of emplyed in formal sector in Gaza Strip, the 

reason could be due to the current status and the strict closure which was imposed at Gaza  

Strip since the mid of 2007. 
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2.9 Fieldwork operations: 

2.9.1 Training & selection of field workers 

The purpose of the training courses was to equip participants with the main skills needed to 

conduct interviews. Two training courses were held, one in Ramallah for trainees in the West 

Bank, and one in Gaza city for trainees in Gaza Strip using video conference. Each course 

consisted of two parts: one on labour force survey including survey design, questionnaire 

design, concepts and definitions, fieldwork procedures, and the other part on informal sector 

survey,  as well as fieldwork organization and field supervision. 
 

Each training course included lectures and field exercises.  Each course lasted 3 days, training 

of 20 interviewers and 4 supervisors. 

 Selection of specialized fieldwork team of economic background; the team was trained 

theoretically and practically on the survey’s questionnaire. 

 The main fieldwork team was selected according to the training course and to their marks in 

the final test. 

 

2.9.2 Organization of Fieldwork 

 Different levels of supervision and monitoring took place according to the following 

division: 

 Fieldworkers 

 Fieldwork supervisors  

 Fieldwork coders. (Each of them has responsibilities in monitoring)   

 Project management received a daily progress report about completeness and response. 

 Conducting a revision course during the data collection process for emphasizing the main 

issues of training and answering questions of fieldworkers about issues faced in the field. 

 

2.9.3 Field work editing 

First the fieldworker edit the questionnaires then the supervisor verifies the editing of these 

questionnaires according to editing rules. 
 

2.9.4 Office auditing 

Fieldworkers sent questionnaires to office editing, to review and correct any mistakes that 

might exist. 
 

2.9.5 Coding 

After completing editing process, questionnaires were sent to coding using coding manuals. 

 

2.10 Data processing: 

For insuring quality and consistency of data, a set of measures was taken into account for 

strengthening accuracy of data as follows: 

 Preparing a data entry program before data collection for checking readiness of the 

program for data entry. 

 A set of validation rules was applied on the program for checking consistency of data. 

 Efficiency of the program was checked through pre-testing by entering a few 

questionnaires, including incorrect information, for checking its efficiency in capturing 

the incorrect information. 

 Well-trained data keyers were selected and trained for the main data entry. 

 Project management received weekly or biweekly data files for checking accuracy and 

consistency, and notes of correction were provided for data entry management for 

correction. 
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Data Quality 
 

1111 Accuracy of the Data 

Data quality issues related to the use of the LFS as the initial vehicle for collecting data on 

informal sector enterprises are discussed below in some detail. 

 

111111 Statistical Errors 

Since the data reported here is based on a sample survey and not on a complete enumeration, it 

is subjected to sampling as well as non-sampling errors. 

 

Sampling errors are random outcomes of the sample design, and are, therefore, in principle 

measurable by the statistical concept of standard error.   

 

Data of this survey is affected by statistical errors due to use of sample, Therefore, the 

emergence of certain differences from the real values as obtained through censuses. Variance 

calculation of the most important indicators of the survey was calculated. Dissemination  levels 

of the data were particularized at the regional level in the West Bank and Gaza Strip.  

 

111111 Non-Statistical  Errors 

Non-statistical errors are probable in all stages of the project, during data collection or 

processing. This is referred to as non-response errors, response errors, interviewing errors, and 

data entry errors. To avoid errors and reduce their effects, great efforts were made to train the 

fieldworkers intensively. They were trained on how to carry out the interview, what to discuss 

and what to avoid, carrying out a pilot survey and practical as well as theoretical training 

during the training course. 

 

Also data entry staff were trained on the data entry program that was examined before starting 

the data entry process. To have a fair idea about the situation and to miminize and limit 

mistakes, there was continuous contact with the fieldwork team through regular visits to the 

field and regular meetings with them during the different field stages.  Problems faced by 

fieldworkers were discussed to clarify any issues.  

 

Non-sampling errors can occur at the various  stages of survey’s implementation whether in 

data collection or in data processing. They are generally difficult to evaluate statistically.  They 

cover a wide range of errors, including errors resulting from non-response, sampling frame 

coverage, coding and classification, data processing, and survey’s response (both respondent 

and interviewer-related).  The use of effective training and supervision and the careful design 

of questions have direct bearing on limiting the magnitude of non-sampling errors, and hence 

enhancing the quality of the resulting data. 

 Errors in data processing, such as coding and punching. The data underwent checking and 

completion of missing information in the office and logical checks were applied  manually and 

through computerized routines, including call-backs  if needed. 
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2.11.3 Response and non -Response Rates 

Response errors which resulted from misunderstanding of the questions, interviewers’ bias in 

asking the questions and in probing.  Thorough training, supervision, and various quality 

control checks were used to minimize bias resulting from  these kinds of errors.   
 

The overall non response rate amounted in phase 1 to almost 13.5% which is relatively low, 

while in phase 2 it was about 20.0% whereas a much higher rates are rather common in 

similar international contexts. The refusal rate in phase 2 was only 1.9%.  Errors due to non-

response because households were away from home or the HUMEs owner refused to 

participate.  

  

2.12 Technical Notes 

There are important technical notes which should be taken into consideration when reviewing 

this report, which are as follows: 
 

 The fieldwork in Gaza Strip was interrupted due to the war at the end of the year 2008, 

which resulted in extending the filedwork in Gaza to the 1
st
 quarter 2009. Also many of the 

respondents didn't cooperate with the fieldworkers.  Due to this reason, the percentage of the 

informal sector in Gaza strip may not reflect the actual status. 

 The results showed high coefficient of variation (relative error) of compensations’ indicator 

for all economic activities of ISIC the first level. Also the value added and intermediate 

consumptions have high coefficient of variation for some activities. Therefore we recommend 

not to publish the estimates of informal sector survey on economic activities of ISIC the first 

level and to publish only on the level of Palestine and the two regions of the West Bank and 

Gaza Strip. 

 The financial data in Phase 2 tables represent monthly data except the agriculture  sector 

which represents the whole season. 

 The transportation, storage and communication sector represent the transportation sector 

only. 

  

2.13 Limitation of the survey of the Informal Sector and Informal Employment 2008   
 Accurate measurement of the informal sector indicators by economic activity and other 

economic characteristics may not be assured because Sample design and weighting 

procedure of LFS are based on the distribution of households and individuals which does 

not necessarily reflect the distribution of informal sector projects (HUEMs) and no 

additional information for stratification of the sample design or weighting procedure are 

available. 
 The data of labour force survey are obtained by proxy response, and generally from the wife 

or adult member in the household. The informal sector survey requires non-proxy response 

and the data have to be obtained from the person who manages the informal sector project in 

order to obtain accurate data of his work. This point will affect the goals of the informal 

sector survey, and if we allow the interviewer to come back to the household to meet the 

person who manages the informal sector project, this will affect the labor force survey3 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
  

Reference Period: 

• The reference period in the 1
st
 phase was last week which start on Saturday morning and 

end on Friday evening (the question was asked for all persond aged 10 years and over. 

• The reference period in the second phase was the previous month to the interview for all 

economic activities. 

Informal Sector: 

The 1993 SNA suggests that for the countries with informal sector of a significant size, this 

should be shown as a separate sub-sector of the household sector
1
. Distinguishing informal 

sector enables the national accountants to measure its contribution to the national economy, 

which would meet the emerging need of data for this sector. 

It is, however, necessary to note here that the internationally accepted definition of informal 

sector does not lead to dichotomous sub-sectoring of the household sector, into formal and 

informal sub-sectors. The Fifteenth International Conference of Labour Statisticians (15
th

 

ICLS), held in January 1993, suggested a trichotomy – an enterprise is formal, informal or 

neither. The last category includes household enterprises like those engaged in agricultural 

activities solely for own consumption or production of other goods for own final use or 

production of services employing paid domestic workers. 

The four main criteria of defining informal sector, as adopted by the 15th ICLS, refer to the 

following criteria:   

(a) Legal organization (unincorporated enterprises); 

(b) Type of accounts (no complete set of accounts);  

(c) Product destination (at least some market output); and 

(D) Small size or non registration of the enterprise. 

Recommended Definition of Informal Sector in Palestine 

HUEM: For the present survey, informal sector in Palestine was defined as all HUEMs 

without registration in the tax  registration. 

Establishment: An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and 

services is produced (with the possibility of having secondary activities), either in side or out 

side building. 

Household Project (Non-establishement enterprise): An enterprise owned by a resident of 

Palestine and do not qualify as an ‘establishment’ is defined as a ‘household project’. 

Informal Employment: 

All jobs in the informal sector plus all jobs of informal nature in other sectors of the economy. 

The distinct categories of jobs considered relevant for measuring informal employment are:  

                                                           
1
 As per the 1993 SNA, the household sector consists of all resident households. Defined as institutional units, 

households include unincorporated enterprises owned by households, whether market producers or producers for 

own final use, that do not constitute quasi-corporations.   
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(I) Own-account workers who are producers for own final use only (these are entirely of  

informal nature); 

(II) Own-account workers who are producers for sale or barter working in informal sector;  

(III) Employers working in informal sector;  

(IV) All contributing family workers (these are entirely of informal nature);  

(V) Employees working in the informal sector (ruling out the possibility of formal job 

contract in informal sector); and 

(VI) Employees with informal jobs in the formal sector enterprises and unincorporated private 

enterprises engaged in non-market production. 
 

 

Economicaly Active Population (Labour Force):  
All persons aged 15 years and over who are either employed or unemployed. 
 

Work: 

All activities performed by persons in order to gain profit or wage either monthly wage, 

weekly, daily, on piece  for profit or family gain, in cash or in kind.  One hour or more of 

such activity constitutes work.  Work also includes unpaid activity on a family farm or 

business. 
 

Employed: 

Persons aged 15 years and over who were  at work at  least one hour during the reference 

period, or who were not at work during the reference period, but held a job or owned business 

from which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stoppage, 

or any other reason) he\ she was employed, unpaid family member or other.  The employed 

person is normally classified in one of two categories according to the number of weekly 

work hours, i.e. 1-14 work hours and 15 work hours and above.  Also the absence due to sick 

leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason considered employed from 1-14 

hours.  Employed persons are classified according to employment status as follows: 

1- Employer: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\ her and 

hires or supervises the work of one or more waged employees. This includes persons 

operating their projects or contracting companies provided they employ a minimum of one 

waged employee. Shareholders are not considered employers even if they are working in it.  

2- Self-employed:  

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\her 

(partner) and do not hires any wage employees.  This includes self employed who work to 

own selves outside establishments. 

3- Paid- employed (wage employee): 

A person who works for a public or private employer or under it's supervision and receives 

remuneration in wage, salary, commission, tips, piece rates or in kind …etc. This item 

includes persons employed in governmental, non – governmental and private institutions 

along with those employed in a household enterprise in return for a specific remuneration. 

4- Unpaid family member:  

A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 

living in the same household. 

 

Gross Domestic Product (GDP):  
Gross Domestic Product or GDP is intended to be a measure of the value created by the 

productive activity of resident institutional units during a certain period in time. Estimate of 
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GDP, like the output and the value added, can vary according to taxes and subsidies taken 

into consideration.  
 

Value Added:   

Value added is a central concept of production and refers to the generated value of any unit 

that carries out any productive activity. Gross value added is defined as the value of gross 

output less than the value of intermediate consumption. The net value added is defined as the 

gross value less than the value of fixed capital consumption. The net value added reflects the 

performance of economy in a better way. However, since it is difficult to measure the fixed 

capital consumption accurately, the estimate of gross value added is used more commonly.  

Value added at producers’ price is the difference between the value of output at basic prices 

and the value of the intermediate consumption at purchase price plus taxes (less subsidies) on 

production.  
 

Inside Establishments:  

Work which is performed by employer or self employed inside the establishment, while 

criteria that identify the establishment is: 

1. Performed economic activity: which mean the establishment/enterprise presents service to 

the other. 

2. Existence of a fixed place to perform  the economic activity: the establishment/enterprise 

is an independent building or part of building, which mean that the mobile places or 

place of work for  construction projects or the roads are economic establishment. 

3. There is an owner for the establishment/enterprise whether individual or performed 

economic activity. 

4.  The product destination to the market. 

5.  There is a manager for establishment/ project 
 

Outside Establishment: 
Work which is performed by employer or self employed outside an establishment while any 

of the above criteria for identifing the establishment is not applicable 

 

Abbreviations: 

GDP: Gross Domestic Product. 

UNSD: United Nations Statistics Division. 

HUEMs: Houshold unincooporated enterprises produced at least one product for Market. 

SNA: System of National Accounts. 

LFS: Labour Fprce Survey. 

PCBS: Palestinian Central Bureau of Statistics. 

UN: United Nations. 

ESCWA: Economic and Social Commission for Westren Asia. 

ICLS: International Conference of Labour Statistics. 

PSU: Primary Sampling Units. 

ISIC: International Standard Industreial Classification. 




