الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

وزارة االقتصاد الوطني

دولة فلسطين
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة االقتصاد

صدر بتاريخ2021/11/01 :

للعاملين ،وعاملين بأجر بنسبه  .%77.4وقد بلغت قيمة
تعويضات العاملين بأجر  702.0مليون دوالر أمريكي.

الوطني يستعرضان واقع القطاع الصناعي بمناسبة
اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني2021/11/01 ،

تنتج المؤسسسسسسسسسسسسسسات الصسسسسسسناعية حوالي  4.5مليار دوالر
أمريكي

تعمل في فلسطين* حوالي  21ألف مؤسسة صناعية

س ج ج جججل اإلنتاج المتحقق في المؤسج ج ج جس ج ج ججات الص ج ج ججناعية عام

بلغ عدد المؤسسات الصناعية العاملة خالل  2019في

 2020تراجعججا بمقججدار  %13.3عن العججام  ،2019حيججث

فلسطين  20,710مؤسسات ( 15,899مؤسسة في الضفة

بلغ ججت قيمت ججه  4,459.6مليون دوالر أمريكي (3,958.1

الغربية 4,811 ،مؤسسة في قطاع غزة).

مليون دوالر أمريكي في الض ج ج ج ج ج ججفة الغربية 501.5 ،مليون

وأفادت بيانات و ازرة االقتصاد الوطني أن عدد المصانع

دوالر أمريكي في قطاع غزة).

الجديدة المرخصة لعام  2020شهد انخفاضاً بنسبة

فيما يخص قطاع الذهب دمغت و ازرة االقتص ج ج ج ج ج ججاد الوطني

 %34.8مقارنة بالعام السابق تأث ار بتداعيات جائحة كورونا.

حوالي  5.0طن من الججذهججب خالل عججام  ،2020حيججث ان

كما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع إنخفاضاً بنسبة

كمية الذهب المدموغ لعام  2020ش ججهدت انخفاضج جاً بنس ججبة

 %36.8مقارنة بالعام  ،2019حيث تم ترخيص 90

 %43.0مقارنة بالعام .2019

مصنعاً جديدا بقيمة رأس مال بلغ  83.1مليون دوالر.

تراجع مساهمة الصناعة من الناتج المحلي اإلجمالي في

كما أشارت مؤسسة المواصفات والمقاييس ،ان المؤسسة

فلسطين عبر الزمن لتشكل حوالي %13

أصدرت  4,485مواصفة حتى شهر ايلول  ،2021كما تم

تساهم أنشطة الصناعة بما نسبته  %13من الناتج المحلي

اصدار  803شهادات معايرة في مجال القياس الصناعي،

اإلجمالي لعام  ،2020وشهدت هذه النسبة تراجعا بين

و 151شهادة جودة.

عامي  2020-1994إذ بلغت نسبة مساهمة األنشطة

وفيما يتعلق بالملكية الفكرية ،تم إيداع  2,093عالمة تجارية

الصناعية من الناتج المحلي  %22عام  1994ووصلت

لدى و ازرة االقتصاد من أجل تسجيلها خالل عام ،2020

إلى  %13في عام .2020

في حين تم تسجيل  1,833عالمة جديدة ،إضافة لتجديد

تصدر فلسطين* حوالي مليار دوالر أمريكي خالل عام

 1,501عالمة تجارية.

 ،2020وشكلت السلع وطنية المنشأ ثالثة أرباع تلك

تشغل المؤسسات الصناعية في فلسطين*  109ألف عامل

الصادرات.

منهم  %77عاملون بأجر.

بلغ إجمالي الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة

بلغ عدد العاملين في المؤسسات الصناعية خالل العام

لعام  1,054.62020مليون دوالر أمريكي حيث انخفضت

 2020في فلسطين  109,640عامالً ( 84,318عامال

بنسبة  %4.5مقارنة مع عام  .2019وشكلت الصادرات

بانخفاض نسبته  %10.0مقارنة بالعام  ،2019وتوزعت

وسجلت انخفاضاً بنسبة  %4.8مقارنة مع عام .2019

في الضفة الغربية 25,322 ،عامال في قطاع غزة)،

وطنية المنشأ  %72.8من إجمالي قيمة الصادرات السلعية

أعداد العاملين ما بين عاملين بدون أجر (أصحاب العمل
وأفراد أسرهم) بنسبة بلغت  %22.6من المجموع الكلي
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دولة فلسطين
وفيما يخص أهم السلع وطنية المنشأ التي تم تصديرها لعام

ويعود السج ج ج ججبب الرئيسج ج ج ججي لهذا االرتفاع إلى ارتفاع أسج ج ج ججعار

 2020فقد كان حجر البناء من أعلى السلع تصدي اًر بواقع

السج ج ج ج ججلع ضج ج ج ج ججمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار

بقيمة  57.6مليون دوالر أمريكي.

مجموعة إمدادات المياه وأنش ج ججطة الص ج ججرد الص ج ججحي و دارة

 115.7مليون دوالر أمريكي يليها األكياس البالستيكية

وتكييف الهواء بنس ج ججبة  ،%10.52وأس ج ججعار الس ج ججلع ض ج ججمن
النفايات ومعالجتها بنسبة  ،%10.47وأسعار السلع ضمن

إجمالي قيمة أعلى عشر سلع تم تصديرها من فلسطين*
لعام ( 2020القيمة باأللف دوالر أمريكي)
القيمة
السلعة
115,666
حجر بناء
57,574
أكياس بالستيكية
44,787
مقاعد منجدة
40,229
زيت زيتون
39,792
تمر
37,683
حصمة
35,088
حديد خردة
26,270
رخام ومرمر
20,287
بروفيالت ألمنيوم
17,998
أثاث خشبي لغرف النوم
المجموع

مجموعة الزراعة والحراجة وصيد األسماك بنسبة ،%4.93
كما سج ج جججلت أسج ج ججعار السج ج ججلع ضج ج ججمن مجموعة الصج ج ججناعات

التحويلية ارتفاعاً نسج ج ججبته  %2.35وأسج ج ججعار السج ج ججلع ضج ج ججمن
مجموعججة التعججدين واس ج ج ج ج ج ججتغالل المحججاجر ارتفججاع جاً نس ج ج ج ج ج ججبتججه

 %0.52خالل الربع الثاني  2021مقارنة بالربع السابق.

سج جججلت أسج ججعار المنتج للسج ججلع المسج ججتهلكة محلياً من اإلنتاج

المحلي خالل الربع الثاني  2021ارتفاعاً نسجبته ،%3.86
كما س جججلت أس ججعار المنتج للس ججلع المنتجة محلياً والمص ججدرة

435,374

للخارج ارتفاعاً نسبته  %3.16مقارنة بالربع السابق.

ارتفاع في أسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا والمصدرة

ارتفاع مؤشر كميات اإلنتاج الصناعي خالل الربع الثاني

إلى الخارج خالل الربع الثاني 2021

2021

سجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج في فلسطين ارتفاعاً

شهد الربع األول من عام  2021انخفاضاً في مؤشر كميات

نسبته  %3.78خالل الربع الثاني  2021مقارنة بالربع

اإلنتاج الصناعي بمقدار  %1.22بينما شهد مؤشر كميات

األول  ،2021حيث بلغ الرقم القياسي العام ألسعار المنتج

اإلنتاج الصناعي ارتفاع ًا خالل الربع الثاني  2021بنسبة

 97.94خالل الربع الثاني  2021مقارنة بج  94.37خالل

.%1.27

الربع األول  .2021سنة األساس (.)100=2019

األرقام القياسية ونسب التغير الربعية للرقم
القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين

نسبة التغير في الرقم القياسي ألسعار المنتج للفترة:
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مالحظة:

* :البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .1967

2

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

وزارة االقتصاد الوطني

دولة فلسطين
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص.ب ،1647 .رام هللا -P6028179
فلسطين

هاتف)970/972( 02-2982700 :
فاكس)970/972( 02- 2982710 :
خط مجاني1800300300 :
بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :
الصفحة االلكترونيةwww.pcbs.gov.ps :

أو

وزارة االقتصاد الوطني
ص.ب ،1629 .رام هللا -فلسطين

هاتف)970/972( 02-2977010 :
فاكس)970/972( 02- 2981207 :
بريد إلكترونيinfo@met.gov.ps :
الصفحة االلكترونيةwww.mne.gov.ps :
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صدر بتاريخ2021/11/01 :

