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الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في  ارتفاع

   2011 كانون أول 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 % 12.3الصناعي بما نسبته 

  .اإلجمالي

  

 بنسبة ارتفاعاً لكميات اإلنتاج الصناعيالرقم القياسي  سجل

تشرين مقارنة بشهر  2011 كانون أولخالل شهر  6.8%

الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي  ارتفع، اذ 2011 ثاني

 101.7 ـمقارنة ب 2011 كانون أولخالل شهر  108.7الى 

=  2011شهر األساس كانون ثاني ( ابقخالل الشهر الس

100.(  
  

حركة كميات اإلنتاج الصناعي على مستوى األنشطة 

  االقتصادية الرئيسية

عن % 8.7 ارتفاعا بنسبة الصناعات التحويلية سجلت أنشطة

مـن  % 80.5الشهر الماضي والتي تشكل أهميتهـا النسـبية   

الكهربـاء   كميات إنتاج سجلت إجمالي أنشطة الصناعة، كما

 2011 خالل شهر كـانون أول % 2.4 بنسبة ارتفاعا والماء

والتـي تشـكل أهميتهـا النسـبية      ابقمقارنة مع الشهر الس

اسـتغالل المحـاجر   التعدين و أنشطة، بينما سجلت 14.9%

كانون شهر  خاللفي كميات اإلنتاج  %5.7 مقدارهانخفاضا 

والتي تشكل  2011 تشرين ثانيمقارنة مع شهر  2011 أول

  . إجمالي أنشطة الصناعةمن % 4.6أهميتها النسبية 
  

أما على صعيد األنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبيـر  

ي، فقد سـجلت بعـض الصـناعات    سقيامجمل الرقم العلى 

تشـرين   مقارنة بشهر 2011 كانون أولخالل شهر  ارتفاعا

صنع المالبس باستثناء المالبس الفرائيـة،  منها ، 2011 ثاني

دبـغ   نسج المنسوجات، صنع المواد والمنتجات الكيماويـة، 

  .األحذيةوتهيئة الجلود وصناعة 

  

لكميات اإلنتاج الصناعي  القياسيمن ناحية أخرى سجل الرقم 

 منها نشـاط  ة األخرى،في بعض األنشطة الصناعي انخفاضا

صنع المنتجات الغذائية والمشروبات المرطبة، صنع منتجات 

صـنع منتجـات    صنع األخشاب والمنتجات الخشبية، التبغ،

صنع منتجات المعـادن المشـكلة    ،المعادن الالفلزية األخرى

  .، صنع األثاث)والمعدات تعدا الماكينا(
  

  الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي لألشهر 

   2011كانون أول  -كانون ثاني

 ) 100=  2011شهر األساس كانون ثاني (
  

  
األهمية النسبية لألنشطة تمثل التوزيع النسبي للقيمـة المضـافة   : مالحظة

  . 2009العام  للمؤسسات الصناعية في

  

  :المعلومات يرجى االتصاللمزيد من 

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  1647.ب.صفلسطين   -رام اهللا

  

  ) 972/970( 2982700-02: اتفه

  ) 972/970( 2982710 -02: فاكس

  1800300300: خط مجاني

   diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية
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