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  صحفيا   نا  يصدر بيا يالفلسطينالحصاء ا
في القطاع الخاص واألهلي مؤسسات واقع  حول

 2019 *فلسطين
 

لعيا   واألهليي الخياصمؤسسة عاملة فيي القطياع  145,628
 *فلسطينفي  2019

العاملة ضمن األنشطة االقتصادية غير  بلغ عدد المؤسسات
مؤسسة  145,628فلسطين في  2019للعام  الزراعية

مؤسسة في  47,447 مؤسسة في الضفة الغربية، 98,181)
مقارنة مع العام  %3.8قطاع غزة(، وقد شهدت نموا نسبته 

% في أنشطة 55.2وتتوزع هذه المؤسسات بنسبة  .2018
التجارة الداخلية، في حين تشكل المؤسسات العاملة في أنشطة 

سات العاملة في أنشطة الصناعة %، أما المؤس28.5الخدمات 
% من إجمالي عدد المؤسسات، 14.2فقد شكلت ما نسبته 

بينما شكلت المؤسسات العاملة في أنشطة النقل والتخزين ما 
% من إجمالي عدد المؤسسات، فيما شكلت أنشطة 0.7نسبته 

% 0.5المعلومات واالتصاالت وأنشطة اإلنشاءات ما نسبته 
 .%0.4ما نسبته  المالية والتأمينأنشطة و ، لكل منهما

 

حسب  في القطاع الخاص واألهلي أعداد المؤسسات العاملة
 2019النشاط االقتصادي والمنطقة للعا  

 المنطقة النشاط االقتصادي
الضفة 
 الغربية*

 فلسطين* قطاع غزة

 20,710 4,811 15,899 أنشطة الصناعة

 669 230 439 أنشطة اإلنشاءات

 80,407 26,992 53,415 التجارة الداخليةأنشطة 
 1,070 299 771 أنشطة النقل والتخزين

أنشطة المعلومات 
 683 219 464 واالتصاالت

 522 334 188 المالية والتأمينأنشطة 
 41,567 14,562 27,005 أنشطة الخدمات

 145,628 47,447 98,181 المجموع
 
 

 % من اجمالي العاملين هم عاملين بأجر. 65.0
في االقتصادية العاملة  المؤسسات فيبلغ عدد العاملين 

عاماًل  549,740فلسطين ضمن االنشطة االقتصادية 
عامال في  180,450 عامال في الضفة الغربية، 369,290)

، وقد 2018مقارنة بالعام  %11.0بارتفاع نسبته قطاع غزة(، 
بالنسبة األكبر في التشغيل بنسبة  الداخليةساهم نشاط التجارة 

% من المجموع الكلي للعاملين، تاله نشاط 39.8وصلت الى 
%، وساهم نشاط الصناعة بنسبة 30.4الخدمات بنسبة 

%، 2.7بنسبة  المالية والتأمين % بينما ساهمت أنشطة22.1
نشطة أ %، تالها1.9بنسبة  االنشاءات ساهمت أنشطةفيما 

%، 1.6نسبه ب وأنشطة النقل والتخزين المعلومات واالتصاالت
 % على التوالي.1.5

أصحاب )بدون أجر  توزعت أعداد العاملين ما بين عاملينو 
من المجموع الكلي % 35.0 ما نسبته (العمل وأفراد أسرهم
وقد تلقوا تعويضات %. 65.0 هبنسب بأجر للعاملين. وعاملين

 .مريكيأمليون دوالر  2,829.3 بقيمة
 

تسيياهم بالميميية االمنيير ميين االنتييا   التجييارة الدايليييةأنشييطة 
 *لألنشطة االقتصادية في فلسطين

بمقججدار  نمججوااإلنتججاا المتحقجج  فججي المؤسسججات االقتصججادية  سجججل
، حيجججججججججم بلغجججججججججت  يمتجججججججججه 2018% عجججججججججن العجججججججججام السجججججججججاب  7.6

مليجججججون دوالر  13,270.3) مليجججججون دوالر أمريكجججججي 15,610.7
مليون دوالر أمريكجي فجي  2,340.4 أمريكي في الضفة الغربية،

التججججججارة الداخليجججججة بنسجججججبة  أنشجججججطةوقجججججد سجججججاهمت ، قطجججججاع غجججججزة(
 ةيالصناع األنشطةبينما ساهمت % من اجمالي اإلنتاا، 33.5

% نسجججججبة 18.2% مجججججن اجمجججججالي االنتجججججاا، مقابجججججل 33.0بنسجججججبة 
سجججاهمت الخجججدمات مجججن اجمجججالي االنتجججاا، فيمجججا  أنشجججطةمسجججاهمة 

 ، والمعلومجات واالتصجاالت%6.4بنسجبة  المالية والتجأمين أنشطة
 وأنشجطة االنشجاءاتوبلغت نسبة مساهمة أنشطة ، %4.3بنسبة 

 % على التوالي.1.4%، 3.2 بنسبةالنقل والتخزين 
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ارتفاع الميمة المضافة المتولدة من األنشطة االقتصادية 
نة بالعا  في فلسطين* مقار  2019% للعا  10.6بنسبة 
2018 

أظهججججرت النتججججاقي أن القيمججججة المضججججافة المتحققججججة فججججي المؤسسججججات 
مليججججون دوالر  10,298.1االقتصججججادية فججججي فلسججججطين قججججد بلغججججت 

% مقارنججة 10.6، وقججد حققججت نمججوا بمقججدار 2019أمريكججي للعججام 
سجلت أنشطة التججارة الداخليجة أعلجى ، وقد 2018بالعام الساب  

%، تالهجا 41.8بنسبة وصلت الى مساهمة في القيمة المضافة 
أنشجججججججطة %، بينمجججججججا سجججججججاهمت 22.1بنسجججججججبة  الصجججججججناعة أنشجججججججطة

 أنشججججطةفيمججججا بلغججججت نسججججبة مسججججاهمة  %،20.6الخججججدمات بنسججججبة 
بنسجبة المعلومجات واالتصجاالت ، وأنشجطة %6.9المالية والتأمين 

االنشججاءات، والنقجججل أنشججطة اضججافة الججى نسججبة مسججاهمة ، 5.2%
% 1.3%، 2.1 قجد بلغجت المضافة القيمةوالتخزين من اجمالي 

 على التوالي.
 

التوزيع النسني للميمة المضافة للمؤسسات العاملة في 
القطاع الخاص واالهلي في فلسطين* حسب النشاط 

 2019االقتصادي، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *في فلسطين لألنشطة االقتصادية الميمة المضافة
 2019-2015 لألعوا  

 
 

 :ةمالحظ
الذي و ذلك الجزء من محافظة القدس البيانات ال تشمل *: 
عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية إليه  ياإلسراقيل ه االحتاللضم
 .1967 عام

 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -، رام هللا1647.ب.  ص

 ( 972/970) 2982700-02اتف: ه

 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 

 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 

 www.pcbs.gov.psالصفحة االلكترونية: 
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