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الرقم القياسي  ارتفاع: االحصاء الفلسطيني
لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين خالل شهر 

 30/8302آذار، 
 نسبته ارتفاعا  سجل الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 

                                                                                                                                                                                                                                مقارنة                                                                          .104 آذارخالل شهر % 18.4
لقياسي لكميات اإلنتاج الرقم ا ارتفع، إذ .104 شباطبشهر 

     مقارنة .104 آذارخالل شهر  40.841الصناعي إلى 
شهر األساس كانون ) .104 شباطخالل شهر  400801بـــ 

 .(400=  .104أول 
حركة كميات اإلنتاج الصناعي على مستوى األنشطة 

 االقتصادية الرئيسية
ارتفاعا  نسبته التعدين واستغالل المحاجر  أنشطة تسجل

من إجمالي % 1804النسبية  اتشكل أهميته تيوال% 01800
 8أنشطة الصناعة

 

دارة و إمدادات المياه  أنشطة تسجلكما  الصرف الصحي وا 
تشكل  تيوال% 14840 نسبته ارتفاعا  النفايات ومعالجتها 

 8من إجمالي أنشطة الصناعة% .081النسبية  اأهميته
 

% 08.4 تهنسب ارتفاعا  الصناعات التحويلية سجلت أنشطة و 
مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل  .104 آذارخالل شهر 

 8من إجمالي أنشطة الصناعة% .084.أهميتها النسبية 
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف  أنشطة تسجلبينما 
النسبية  اتشكل أهميته تيوال% 48.4 مقداره انخفاضا   الهواء

 8من إجمالي أنشطة الصناعة% ..448
على صعيد األنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير أما 

على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات 
 شباطمقارنة بشهر  .104 آذارخالل شهر  ارتفاعا  التحويلية 

صناعة منتجات التبغ، صناعة الكيماويات أهمها  .104
والمنتجات الكيميائية، صناعة منتجات المعادن الالفلزية 
األخرى، صناعة المنسوجات، صناعة المنتجات الصيدالنية 
األساسية ومستحضراتها، صناعة الورق ومنتجات الورق، 

  8وصناعة المالبس ،صناعة منتجات المطاط واللدائن
لرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي من ناحية أخرى سجل ا

صناعة  منهاأنشطة الصناعات التحويلية  بعضفي  انخفاضا  

صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، 
وصناعة الخشب  المنتجات الغذائية، صناعة المشروبات،

 8 جات الخشبتومن
يـــات الجـــدول يوضـــا نســـب التغيـــر الشـــهرية فـــي الـــرقم القياســـي لكم

 :8302آذار  –اإلنتاج الصناعي خالل الفترة من كانون ثاني 
 
 

 % نسبة التغير   الشهر      
 9287 -  كانون ثاني  
 0230 - شباط  
 1220+  آذار  

 5.1. - 8102الربع األول 
االتجاه العام لحركة األرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي في 

 8302 آذار – 8302 آذار: للفترةفلسطين 
 (033=  8302شهر األساس كانون أول )
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 : تنويه
 التوزيع النسبي للقيمة المضافة لاألهمية النسبية لألنشطة تمث 

 8 8300العام  الصناعية في لألنشطة

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال
 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 فلسطين   -م اهللرا، 0461 .ب.ص

 ( 798/793) 2982700-2: اتفه
 ( 798/793) 2982710 -2: فاكس

 1800300300: خط مجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية

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

