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وزارة االقتصااااااد الجهاز المركزي لإلحصااااااء الفلساااااطيني و 
ة اليوم مناسبب واقع القطاع الصناعي الوطني يستعرضان

 01/11/2022الوطني للمنتج الفلسطيني، 
 

 مصنع جديد 278تشغيل 

عدد المصانع الحاصلة  انأفادت بيانات وزارة االقتصاد الوطني 
، مصنع 278 تاريخهوحتى  2019على رخصة تشغيل من عام 

فرصة عمل   5300مليون دوالر امريكي، وفرت  164براسمال 
 .جديدة

 
 أصدرت كما أشارت مؤسسة المواصفات والمقاييس، ان المؤسسة

 79حين تم منح  في، 2021خالل عام  جديدة  مواصفة 165
 . شهادة جودة جديدة خالل نفس العام

 
عالمة تجارية لدى  2,482وفيما يتعلق بالملكية الفكرية، تم إيداع 

، في حين تم 2021وزارة االقتصاد من أجل تسجيلها خالل عام 
عالمة  1,394عالمة جديدة، إضافة لتجديد  2,019تسجيل 
 تجارية.

 
عامل  ألف 116المؤسسات الصناعية في فلسطين*  تشغل
 . عاملون بأجر %81 منهم

 2021خالل العام  الصناعية بلغ عدد العاملين في المؤسسات
عامال في الضفة  92,159عاماًل ) 116,038في فلسطين 

 %5.8نسبته  بارتفاععامال في قطاع غزة(،  23,879 الغربية،

 نيعاملما بين  نيالعاملتوزعت أعداد و ، 2020مقارنة بالعام 
 %19.1 بنسبة بلغت (أصحاب العمل وأفراد أسرهم)بدون أجر 

وقد   %.80.9 هبنسب بأجر وعاملين، من المجموع الكلي للعاملين
مليون دوالر  798.2بلغت قيمة تعويضات العاملين بأجر 

 .مريكيأ
  

 مليار دوالر أمريكي  5.0حوالي تنتج المؤسسات الصناعية 
 2021الصجججججناعية عام اإلنتاج المتحقق في المؤسجججججسجججججات  سججججججل
، حيججب بلغججت قيمتججه 2020عن العججام % 11.9بمقججدار  ارتفججاعججا

مليون دوالر أمريكي  4,475.9)مليون دوالر أمريكي  4,989.4
مليون دوالر أمريكي في قطججاع  513.5 في الضججججججججججججججفججة الغربيججة،

 .غزة(
 حوالي فيما يخص قطاع الذهب دمغت وزارة االقتصججججججججاد الوطني

، حيججججب ان  ميججججة 2021طن من الججججذهججججب خالل عججججام  12.2
 %146.5بنسججججججججبة  ارتفاعاً شججججججججهدت  2021الذهب المدموغ لعام 

  .2020العام بمقارنة 
   

% من الناتج الم لي 12يسااااااااام القطاع الصاااااااناعي ب والي 
 االجمالي

من الناتج المحلي  %12بما نسبته  الصناعة أنشطةتساهم 
بين عامي  تراجعا، وشهدت هذه النسبة 2021لعام  اإلجمالي

الصناعية من  األنشطةبلغت نسبة مساهمة  إذ 1994-2021
في عام  %12 إلىووصلت  1994عام  %22الناتج المحلي 

2021.  

 

، 2020فلسطين* حوالي مليار دوالر أمريكي خالل عام  صدرت
 وشكلت السلع وطنية المنشأ ثالثة أرباع تلك الصادرات.

 2020عامالمرصودة ل الفلسطينية صادرات السلعيةالبلغ إجمالي 

 %4.5بنسبة  نخفضتمليون دوالر أمريكي حيب ا 1,054.6
 %72.8وشكلت الصادرات وطنية المنشأ . 2019مقارنة مع عام 

من إجمالي قيمة الصادرات السلعية وسجلت انخفاضًا بنسبة 
 .2019% مقارنة مع عام 4.8

 
وفيما يخص أهم السلع وطنية المنشأ التي تم تصديرها لعام   

 115.7فقد  ان حجر البناء من أعلى السلع تصديراً بواقع   2020
مليون  57.6مليون دوالر أمريكي يليها األكياس البالستيكية بقيمة 

 دوالر أمريكي. 
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 إجمالي قيمة أعلى عشر سلع تم تصديراا من فلسطين* لعام

  )القيمة باأللف دوالر أمريكي( 2020
 القيمة السلعة 

  115,666  حجر بناء
  57,574  أكياس بالستيكية

 مقاعد منجدة
 

 44,787  
  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

 435,374 المجموع

 
، فتشير البيانات األولية إلى أن 2021أما فيما يخص عام 

مليون دوالر  1,458.4إجمالي قيمة الصادرات من السلع بلغ 
 .2020% مقارنة مع عام 38.3أمريكي بزيادة بنسبة 

 
في أسعار المنتج للسلع المستهلكة م ليا  انخفاض طفيف

بعد ان شهد  2022والمصدرة إلى الخارج خالل الربع الثاني 
 2022ارتفاعًا حادًا خالل الربع األول من عام 

 اً انخفاضسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج في فلسطين 
مقارنة بالربع األول  2022خالل الربع الثاني % 0.34 مقداره

 104.44، حيب بلغ الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 2022

خالل الربع األول  104.79مقارنة بج  2022خالل الربع الثاني 
وجاء هذا االنخفاض بعد  .(100=2019سنة األساس ) .2022

% خالل الربع 5.06أن شهدت اسعار المنتج ارتفاعاً حاداً بنسبة 
 .مقارنة بالربع السابق 2022االول من عام 

 

 
 

أسججججججججعار  انخفاضإلى  االنخفاضويعود السججججججججبب الرايسججججججججي لهذا 
 الزراعة والحراجة وصججججيد األسججججما  بمقدار نشججججا السججججلع ضججججمن 

إمدادات المياه وأنشججججطة  نشججججا وأسججججعار السججججلع ضججججمن %، 6.28
 %،1.05 بمقدارالصجججججججججرف الصجججججججججحي وادارة النفايات ومعالجتها 

امدادات  نشججججججججا أسججججججججعار السججججججججلع ضججججججججمن على الرغم من ارتفاع 
كمججا %، 9.37 بنسججججججججججججججبججة الكهربججاء والغججاز والبخججار وتكيا الهواء

ارتفاعًا الصججناعات التحويلية  نشججا أسججعار السججلع ضججمن سجججلت 
التعدين واسجججتغالل  نشجججا أسجججعار السجججلع ضجججمن و % 1.41نسجججبته 

 2022 الربع الثججاني% خالل 0.22 نسججججججججججججججبتججه ارتفججاعججاً  المحججاجر
 .السابق بالربعمقارنة 

 

المحلي  اإلنتاجنتج للسلع المستهلكة محليًا من سجلت أسعار الم
سجلت   ما، %0.29 مقداره نخفاضاً ا 2022 الربع الثانيخالل 

ًا نخفاضججججاأسججججعار المنتج للسججججلع المنتجة محليًا والمصججججدرة للخارج 
 السابق. بالربعمقارنة  %0.80 مقداره
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لسطين نسب التغير الربعية في مؤشر أسعار المنتج لف
2022الربع الثاني -2021للفترة الربع االول 
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ارتفاع مؤشر كميات اإلنتاج الصناعي خالل الربع الثاني 
2022 

شهد مؤشر  ميات اإلنتاج الصناعي ارتفاعًا خالل الربع الثاني 
 .2022مقارنة بالربع األول  %2.75بنسبة  2022

 
 
 

 مالحظة:
 ه االحتاللالذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدس البيانات ال تشمل *: 

 .1967 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  ياإلسراايل
 

 يرجى االتصال: لمزيد من المعلومات

                                                             
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  -P6028179، رام هللا 1647.ب. ص
 فلسطين  

 ( 972/970) 2982700-02اتف: ه
 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 

 1800300300: خط مجاني
  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 

 www.pcbs.gov.psالصفحة االلكترونية: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 وزارة االقتصاد الوطني
 فلسطين   -، رام هللا1629.ب.  ص
 ( 972/970) 2977010-02اتف: ه

 ( 972/970) 2981207 -02فاكس: 
  info@mne.gov.psبريد إلكتروني: 

 www.mne.gov.psالصفحة االلكترونية: 
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ياسي األرقام القياسية ونسب التغير الربعية للرقم الق
لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين

الرقم القياسي العام لكميات اإلنتاج الصناعي

ينسبة التغير في الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناع

http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.mne.gov.ps/

