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 تنويه للمستخدمين:

 أيلوللشهر تم تنقيح بيانات مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 
 .، وذلك انسجامًا مع أحدث التوصيات الدولية في هذا المجال2020

 البيان الصحفي الجديد
 

 القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي الرقم

ارتفاع الرقم القياسييييي لكميات اإلنتاج الصييييناعي      ييييهر 
 2020 أيلو 

نسججججج ت   الصجججججناعي ارت اعاً نتاج إللكميات ا سججججججق الرقم القياسجججججي
 ،2020 آببشجججججهر  مقارنة 2020 أيلولخالل شجججججهر % 9.34

 171.77نتاج الصججناعي إل  لكميات اإلالرقم القياسججي  ارت عإذ 
 آبخالل شهر  157.10جججججججججججججج ب مقارنة 2020 أيلولخالل شهر 

 .(100=  2018 سنة األساس) 2020
 

حركة كميات اإلنتاج الصيييييييييناعي علأل مسيييييييييتو  ا ن يييييييييطة 
 االقتصادية الرئيسية

 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءسجججلأ أنشجج ة 
% والتي تشججججججججججججججسق أهم تها النسجججججججججججججج ية 28.40 نسجججججججججججججج ت  ارت اعاً 

 من إجمالي أنش ة الصناعة. 11.95%
 

 ارت اعًا نسجججج ت  التعدين واسيييتغ   المحا رسجججججلأ أنشجججج ة كما 
من إجمالي  %2.68% والتي تشجججججججسق أهم تها النسججججججج ية 24.58
 الصناعة.أنش ة 

 
% 6.25 ارت اعًا نسجججج ت  الصيييناعات التحويليةسجججججلأ أنشجججج ة و 

مقارنة بالشجججججهر السجججججابك والتي تشجججججسق  2020 أيلولخالل شجججججهر 
 % من إجمالي أنش ة الصناعة.82.98أهم تها النس ية 

 
أما عل  صجججججججش د األنشججججججج ة ال رتية والتي لها ت   ر نسججججججج ي    ر 
عل  مجمق الرقم القياسي، فقد سجلأ بشض أنش ة الصناعات 

 آبمقارنة بشجججججججججهر  2020 أيلولخالل شجججججججججهر  ارت اعاً التحويلية 
صججججججججججججناعة المنتجات الصجججججججججججج د نية األسججججججججججججاسججججججججججججية  أهمها 2020

ومسججججججتح،ججججججراتها، نشججججججا  ال طاعة واسججججججتنسججججججا  وسججججججا   األعال  
المسجججججلة، صججججناعة منتجات المشازي الالفلىية األخرو ،الطا وي، 

صناعة الحجر والرخا ، واإلس لأ،، صناعة المنتجات الغذا ية، 
صججججججججججناعة الكيماويات والمنتجات الخشججججججججججا ومنتجات الخشججججججججججا، 

  .صناعة األ اثو ، الكيميا ية
  

من ناحية أخرو سججججق الرقم القياسجججي لكميات اإلنتاج الصجججناعي 
صججججناعة  منها في بشض أنشجججج ة الصججججناعات التحويلية انخ اضججججاً 
صججججججججججججججناعة منتجات المشازي المشججججججججججججججسلة عدا الماكنات ، المالبس

صجججججججججناعة الور  و صجججججججججناعة المنسجججججججججوجات، والمشدات ،األلمن و ،، 
  .ومنتجات الور  

 
الصرف الصحي وإدارة النفايات و إمدادات المياه  أنشج ة أسججل

النسججج ية  اتشجججسق أهم ته تي% وال4.27 نسججج ت  ارت اعاً  ومعالجتها
 % من إجمالي أنش ة الصناعة.2.39

 
 
 
 

 لمزيد من المعلومات ير أل االتصا :
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين   -، رام هللا1647.ب. ص
 ( 972/970) 2982700-2اتف: ه

 ( 972/970) 2982710 -2فاكس: 
 1800300300: خ  مجاني

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
 www.pcbs.gov.psالص حة ا لكترونية: 

 
 

 
 
 

http://pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_5-11-2020-IPI-ar_new.docx
file://///home02/PSD$/الرقم%20القياسي%20الصناعي/الرقم%20القياسي%20الصناعي%20جديد/UOE/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/www.pcbs.gov.ps

