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الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في  ارتفاع

   2012 نيسان خالل شهر األراضي الفلسطينية
  

يعتبر مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي أداة 

لألنشطة رئيسية لفحص التغير في كميات اإلنتاج الصناعي 

الصناعية الخاصة بالمنشآت االقتصادية ذات األهمية في 

فقد ساهم القطاع  2010الصناعات المختلفة، وبحسب بيانات 

من إجمالي الناتج المحلي % 12.34الصناعي بما نسبته 

  .اإلجمالي

  

ارتفاعا بنسبة  لكميات اإلنتاج الصناعيالرقم القياسي  سجل

 آذارمقارنة بشهر  2012 نيسانخالل شهر  10.46%

الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي الى  ارتفع، اذ 2012

خالل  99.30 ـمقارنة ب 2012 نيسانخالل شهر   109.70

  ).100=  2011شهر األساس كانون ثاني ( ابقالشهر الس
  

حركة كميات اإلنتاج الصناعي على مستوى األنشطة 

  االقتصادية الرئيسية

% 57.73 بنسبة ارتفاعاالكهرباء والماء  كميات إنتاج سجلت

مقارنة مع شـهر   2012نيسان شهر  في كميات اإلنتاج خالل

مـن  % 14.85والتي تشكل أهميتهـا النسـبية    2012 آذار

استغالل التعدين و كما سجلت أنشطة إجمالي أنشطة الصناعة،

 2012 نيسـان خالل شهر % 45.70 بنسبة ارتفاعا جرالمحا

والتـي تشـكل أهميتهـا النسـبية      ابقسمقارنة مع الشهر ال

 ارتفاعـا  الصناعات التحويلية سجلت أنشطةبينما  ،4.59%

عن الشهر الماضي والتي تشكل أهميتها % 0.08 بنسبة طفيفا

  . من إجمالي أنشطة الصناعة% 80.56النسبية 
  

أما على صعيد األنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبيـر  

ي، فقد سـجلت بعـض الصـناعات    سقياعلى مجمل الرقم ال

 آذار مقارنة بشـهر  2012 نيسانخالل شهر  ملحوظاً ارتفاع

صـنع منتجـات   ، انتاج وجمع وتوزيع الكهرباءمنها ، 2012

صـنع  التبغ، صنع منتجات المعـادن الالفلزيـة االخـرى،    

  .المشروبات المرطبة، صنع األثاثالمنتجات الغذائية و
  

لكميات اإلنتاج الصناعي  القياسيمن ناحية أخرى سجل الرقم 

صـنع   منها ة األخرى،في بعض األنشطة الصناعي نخفاضاا

صـنع   ،)والمعـدات  تعدا الماكينا(منتجات المعادن المشكلة 

صنع عجـائن   نسج المنسوجات، ،المواد والمنتجات الكيماوية

، صـنع اآلالت والمعـدات   )الكرتون(الورق المقوى الورق و

  .آخر غير المصنفة في مكان
  

  الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي لألشهر 

   2012 نيسان -2011 آذار

 ) 100=  2011شهر األساس كانون ثاني (
  

  

  
األهمية النسبية لألنشطة تمثل التوزيع النسبي للقيمـة المضـافة   : مالحظة

  . 2009العام  للمؤسسات الصناعية في

  

  :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  1647.ب.صفلسطين   -رام اهللا

  

  ) 972/970( 2982700-2: اتفه

  ) 972/970( 2982710 -2: فاكس

  1800300300: خط مجاني

   diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
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