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الرقم القياسي  انخفاض: االحصاء الفلسطيني 
 لكميات اإلنتاج الصناعي في األراضي الفلسطينية

  2012 كانون ثاني خالل شهر
 

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

 

 انخفاضًا مقداره لكميات اإلنتاج الصناعيالرقم القياسي  سجل
كانون مقارنة بشهر  2012 كانون ثانيخالل شهر  8.74%

الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي  انخفض، اذ 2011 أول
 ـمقارنة ب 2012 كانون ثانيخالل شهر   99.16الى 

شهر األساس كانون ثاني ( ابقخالل الشهر الس 108.66
2011  =100.( 

 

حركة كميات اإلنتاج الصناعي على مستوى األنشطة 
 االقتصادية الرئيسية

% 14.07 انخفاضـا مقـداره الصناعات التحويليـة سجلت أنشـطة
مـن % 80.56عن الشهر الماضي والتي تشكل أهميتها النسـبية 

الكهربــاء  كميــات إنتــاج ســجلت إجمــالي أنشــطة الصــناعة، بينمــا
 2012 خالل شهر كـانون ثـاني% 12.25 بنسبة ارتفاعا والماء

نســـــــبية والتــــــي تشـــــــكل أهميتهــــــا ال ابقمقارنــــــة مــــــع الشـــــــهر الســــــ
اســـتغالل المحـــاجر التعـــدين و  أنشـــطةســـجلت  ، كمـــا14.85%

كــانون شــهر  خــاللفــي كميــات اإلنتــاج  %2.83 رتفاعــا بنســبةا
والتـــي تشـــكل  2011 كـــانون أولمقارنـــة مـــع شـــهر  2012 ثـــاني

 . إجمالي أنشطة الصناعةمن % 4.59أهميتها النسبية 
 

كبيــر أمــا علــى صــعيد األنشــطة الفرعيــة والتــي لهــا تــأثير نســبي 
ي، فقـــــد ســـــجلت بعـــــض الصـــــناعات ســـــقياعلـــــى مجمـــــل الـــــرقم ال

 مقارنـة بشـهر 2012 كـانون ثـانيخـالل شـهر  انخفاضا ملحوظـاً 
، صــنع المنتجــات منتجــات التبــغ صــنعمنهــا ، 2011 كــانون أول

ــــــــة و  ــــــــة، صــــــــنع المــــــــواد والمنتجــــــــات الغذائي المشــــــــروبات المرطب
ــــة، صــــنع المالبــــس باســــتثناء المالبــــس الفرائيــــة،  صــــنع الكيماوي

 .األثاث، صنع المعادن الالفلزية األخرىنتجات م
 

لكميـات اإلنتـاج الصـناعي  من ناحية أخـرى سـجل الـرقم القياسـي
صــــنع  منهــــا ة األخــــرى،فــــي بعــــض األنشــــطة الصــــناعي ارتفاعــــا

، إنتــــاج )والمعــــدات تعــــدا الماكينــــا(منتجــــات المعــــادن المشــــكلة 
( المقـــوىوجمـــع وتوزيـــع الكهربـــاء، صـــنع عجـــائن الـــورق والـــورق 

 .، الطباعة ونشر الصحف والمجالت والدوريات)الكرتون
 

 الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي لألشهر 
  2012 كانون ثاني -2011كانون ثاني 

 ) 100=  2011شهر األساس كانون ثاني (
 

 
 

األهميـــة النســـبية لألنشـــطة تمثـــل التوزيـــع النســـبي للقيمـــة المضـــافة : مالحظـــة
 . 2009العام  الصناعية فيللمؤسسات 

 
 :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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