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يصدر بيانًا صحفيُا حول االحصاء الفلسطيني 
 *القطاع الخاص واألهلي في فلسطينمؤسسات واقع 

2020 
 

في مؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات القطاع % من اجمالي العاملين 63.4
 هم عاملين بأجر.  واألهلي الخاص

في  االقتصادية العاملة المؤسسات فيبلغ عدد العاملين 
في فلسطين ضمن االنشطة القطاع الخاص واألهلي 

عامال في الضفة  331,161)عامالً  505,182االقتصادية 
عامال في قطاع غزة(، بانخفاض نسبته  174,021الغربية، 

وكانت أنشطة التجارة الداخلية  ،2019% مقارنة بالعام 8.1
 )حيثالكبر لهذا االنخفاض مت بالنسبة اوالخدمات قد ساه

لتجارة الداخلية ل% 34.5االنخفاض مساهمتهما بهذا بلغت 
  .(لخدماتل 29.7و%

 

قد ساهم ف 2020أما بالنسبة للتوزيع النسبي لألنشطة عام 
نشاط التجارة الداخلية بالنسبة األكبر في التشغيل بنسبة 

% من المجموع الكلي للعاملين، تاله 40.3وصلت الى 
%، وساهم نشاط الصناعة 30.4نشاط الخدمات بنسبة 

% بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 21.7بنسبة 
%، 1.8%، فيما ساهمت أنشطة االنشاءات بنسبة 2.8

تالها أنشطة المعلومات واالتصاالت وأنشطة النقل والتخزين 
 والي.% على الت1.3%، 1.7بنسبه 

 

وتوزعت أعداد العاملين ما بين عاملين بدون أجر )أصحاب 
% من المجموع الكلي 36.6العمل وأفراد أسرهم( ما نسبته 

%. وقد تلقوا 63.4للعاملين. وعاملين بأجر بنسبه 
 مليون دوالر أمريكي. 2,551.2تعويضات بقيمة 

 

 

 

 

 القطاع الخاص واألهلي العاملين في مؤسساتأعداد 
 2020حسب النشاط االقتصادي والمنطقة للعام 

 المنطقة النشاط االقتصادي

الضفة 

 الغربية*

 فلسطين* قطاع غزة

 109,640 25,322 84,318 أنشطة الصناعة

 8,860 2,846 6,014 أنشطة اإلنشاءات

 203,677 76,160 127,517 أنشطة التجارة الداخلية

 6,740 2,077 4,663 أنشطة النقل والتخزين

أنشطة المعلومات 

 8,736 2,478 6,258 واالتصاالت

 13,949 3,153 10,796 المالية والتأمينأنشطة 

 153,580 61,985 91,595 أنشطة الخدمات

 505,182 174,021 331,161 المجموع

 

تسسسسسسسساهم بالكيمة االاالر من االنتا   الصسسسسسسسناعةأنشسسسسسسسطة 
 *لألنشطة االقتصادية في فلسطين

جعا اتر اإلنتاج المتحقق في المؤسجججسجججات االقتصجججادية  سججججل
، حيججث 2019% عن العججام السجججججججججججججججابق 15.9 كبيرا بمقججدار
 10,873.1) مليون دوالر أمريكي 13,123.7بلغت قيمته 

مليون  2,250.6 مليون دوالر أمريكي في الضجججججججفة الغربية،
وكججانججت أنشجججججججججججججطجججة التججججارة ، دوالر أمريكي في قطجججاع غزة(

الداخلية والصجججججججججججججناعة قد سجججججججججججججاهمت بالنسجججججججججججججبة االكبر لهذا 
االنخفجججاض  مسججججججججججججججججاهمتهمجججا بهجججذاحيجججث بلغجججت )االنخفجججاض 

 .(لصناعةل 27.6لتجارة الداخلية و%ل% 44.8

 

قد ف 2020أما بالنسججججججججججبة للتوزيع النسججججججججججبي لألنشججججججججججطة عام  
% من اجمالي 34.0بنسجججججججبة  الصجججججججناعة أنشجججججججطةسجججججججاهمت 
بنسججججججججججبة أنشججججججججججطة التجارة الداخلية اهمت بينما سججججججججججاإلنتاج، 

% نسجججججججججججججبجججة 20.9% من اجمجججالي االنتجججاج، مقجججابجججل 31.3
ساهمت الخدمات من اجمالي االنتاج، فيما  أنشطةمساهمة 

، والمعلومججات %7.6بنسجججججججججججججبججة  المججاليججة والتججأمين أنشجججججججججججججطججة
وبلغت نسجججبة مسجججاهمة أنشجججطة ، %3.6بنسجججبة  واالتصجججاالت
% 0.9%، 1.7 بنسجججبةالنقل والتخزين  وأنشجججطة االنشجججاءات

 على التوالي.
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الكيمة المضافة المتولدة من األنشطة االقتصادية  تراجع
في فلسطين* مقارنة بالعام  2020% للعام 13.7بنسبة 
2019 

أظهرت النتائج أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات 
مليون دوالر  8,891.4االقتصجججججادية في فلسجججججطين قد بلغت 

بمقججدار  شجججججججججججججهججدت انخفججاضجججججججججججججججا، وقججد 2020أمريكي للعججام 
نتج بشججكل اسججاسججي ، 2019% مقارنة بالعام السججابق 13.7

عن االجراءات المتخذة للحد من تفشججججججي فيرون كورونا في 
قد  االتصجججججاالتأنشجججججطة التجارة الداخلية و  فلسجججججطين، وكانت

بلغت  )حيثسججججججججججججججاهمت بالنسجججججججججججججبة االكبر لهذا االنخفاض 
الججداخليججة  للتجججارة% 67.7مسجججججججججججججججاهمتهمججا بهججذا االنخفججاض 

أما بالنسججججججججججججبة للتوزيع النسججججججججججججبي . (لالتصججججججججججججاالت 12.3و%
سجججلت أنشججطة التجارة الداخلية قد ف 2020لألنشججطة عام   

أعلى مسجججججججاهمة في القيمة المضجججججججافة بنسجججججججبة وصجججججججلت الى 
%، بينما 24.5بنسججججججبة  الصججججججناعة %، تالها أنشججججججطة37.7

فيما بلغت نسبة  %،23.6بنسبة أنشطة الخدمات ساهمت 
، وأنشجججججججججججججطة %8.1المالية والتأمين  أنشجججججججججججججطةهمة مسججججججججججججججا

اضججججافة الى نسججججبة ، %4.0بنسججججبة المعلومات واالتصججججاالت 
االنشجججججاءات، والنقل والتخزين من اجمالي أنشجججججطة مسجججججاهمة 

 % على التوالي.0.9%، 1.2 قد بلغت القيمة المضافة
 

 *في فلسطين لألنشطة االقتصادية الكيمة المضافة
 2020-2015 لألعوام 

 
 

 
 

التوزيع النسالي للكيمة المضافة للمؤسسات العاملة في 
القطاع الخاص واالهلي في فلسطين* حسب النشاط 

 2020االقتصادي، 

 
 

 :ةمالحظ
ه الذي ضمو ذلك الجزء من محافظة القدن البيانات ال تشمل *: 

 عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عامإليه  ياإلسرائيل االحتالل
1967. 

 

 

 
 المعلومات يرجى االتصال:لمزيد من 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 فلسطين    -P6028179 رام هللا ،1647.ب. ص
 ( 972/970) 2982700-02اتف: ه

 ( 972/970) 2982710 -02فاكس: 
 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
 www.pcbs.gov.psالصفحة االلكترونية: 

 

 

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ي
يك

مر
 أ
الر

دو
ن 

يو
مل

ال
ب

السنة

الصناعة
24.5%

اإلنشاءات
1.2%

التجارة 
الداخلية
37.7%

نالنقل والتخزي
0.9%

المعلومات 
واالتصاالت

4.0%

المالية 
والتأمين

8.1%

الخدمات
23.6%

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

