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الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

االحصاء الفلسطيني يستعرض واقع مؤسسات القطاع

أنشسسطة الصسسناعة تسسساهم بالمةمة االر ر من االنتال لشنشسسطة
االقتصادية في فلسطين*

الخاص واألهلي في فلسطين* 2021

ثلثي العاملين في مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات القطاع الخاص واألهلي هم

سجل اإلنتاج المتحقق في المؤسسات االقتصادية ارتفاعا بمقدار

عاملين بأجر.

 %9.6عن العام السابق  ،2020حيث بلغت قيمته 14,385.0

مليون دوالر أمريكي ( 12,292.6مليون دوالر أمريكي في

بلغ عدد العاملين في المؤسسات االقتصادية العاملة في القطاع

الضفة الغربية 2,092.4 ،مليون دوالر أمريكي في قطاع غزة).

الخاص واألهلي في فلسطين ضمن االنشطة االقتصادية

أما بالنسب بببة للتوزيع النسب بببي لألنشب ببطة عام  2021فقد سب بباهمت

 524,263عامالً ( 349,539عامال في الضفة الغربية،

أنشب ب ب ببطة الصب ب ب ببناعة بنسب ب ب بببة  %34.7من اجمالي اإلنتاج ،بينما

 174,724عامال في قطاع غزة) ،بارتفاع نسبته  %3.8مقارنة

ساهمت أنشطة التجارة الداخلية بنسبة  ،%31.6مقابل %20.7

بالعام  ،2020أما بالنسبة للتوزيع النسبي لألنشطة عام 2021

نسب بببة مسب بباهمة أنشب ببطة الخدمات ،فيما سب بباهمت أنشب ببطة المالية

فقد ساهم نشاط التجارة الداخلية بالنسبة األكبر في التشغيل بنسبة

والتأمين بنسبة  ،%7.4والمعلومات واالتصاالت بنسبة ،%3.5

وصلت الى  %39.4من المجموع الكلي للعاملين ،تاله نشاط

وبلغت نسببة مسباهمة أنشبطة االنشباءات وأنشبطة النقل والتخزين

الخدمات بنسبة  ،%30.8وساهم نشاط الصناعة بنسبة %22.1

بنسبة  %0.8 ،%1.3على التوالي.

بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة  ،%2.8فيما ساهمت
أنشطة المعلومات واالتصاالت بنسبة  ،%1.8تالها أنشطة
االنشاءات وأنشطة النقل والتخزين بنسبه  %1.5 ،%1.6على

ارتفاع المةمة المضافة المتولدة من األنشطة االقتصادية بنسبة

التوالي.

 %9.7للعام  2021في فلسطين* مقارنة بالعام 2020

وتوزعت أعداد العاملين ما بين عاملين بدون أجر (أصحاب

العمل وأفراد أسرهم) ما نسبته  %34.4من المجموع الكلي

أظهرت النتائج أن القيمة المضب ب ب ببافة المتحققة في المؤس ب ب ب بسب ب ب ببات

للعاملين .وعاملين بأجر بنسبه  .%65.6وقد تلقوا تعويضات

االقتصب ب ب ب ب ب ببادية في فلسب ب ب ب ب ب ببطين قد بلغت  9,755.1مليون دوالر

بقيمة  2,743.3مليون دوالر أمريكي.

أمريكي للعام  ،2021وقد شب ببهدت ارتفاعا بمقدار  %9.7مقارنة

أعداد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص واألهلي حسب النشاط

بالعام السابق  ،2020نتج بشكل اساسي عن تخفيف االجراءات

المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في فلسطين .أما بالنسبة

االقتصادي والمنطقة للعام 2021

النشاط االقتصادي
الضفة
الغربية*
أنشطة الصناعة
أنشطة اإلنشاءات
أنشطة التجارة
الداخلية
أنشطة النقل
والتخزين
أنشطة المعلومات
واالتصاالت
أنشطة المالية
والتأمين
أنشطة الخدمات
المجموع

المنطقة
قطاع غزة

للتوزيع النسبببي لألنشببطة عام  2021فقد سببجلت أنشببطة التجارة

فلسطين*

الداخلية أعلى مس بباهمة في القيمة المض ببافة بنس بببة وص ببلت الى
 ،%38.3تالها أنشطة الصناعة بنسبة  ،%24.7بينما ساهمت

92,159
5,797

23,879
2,573

116,038
8,370

130,067

76,618

206,685

أنشطة المالية والتأمين  ،%7.7وأنشطة المعلومات واالتصاالت

5,526

2,051

7,577

بنس بببة  ،%3.9اض ببافة الى نس بببة مس بباهمة أنش ببطة االنش بباءات،

6,959

2,513

9,472

والنقل والتخزين من اجمالي القيمة المضب ب ب ب ببافة قد بلغت ،%1.0

13,222
95,809
349,539

1,634
65,456
174,724

14,856
161,265
524,263

أنشب ب ببطة الخدمات بنسب ب بببة  ،%23.5فيما بلغت نسب ب بببة مسب ب بباهمة

 %0.9على التوالي.
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البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل

اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام .1967
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