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الرقم القياسي لكميات  ارتفاع: اإلحصاء الفلسطيني
 اإلنتاج الصناعي في فلسطين 

 07/7102 ولشهر، 7102العام خالل 
 

ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في 
 7102فلسطين خالل العام 

ارتفاعااااس نسااا ت  سجججالرقمجججقيارقملكمسجججارمتاكجججمنرقي  جججم رقم ججج م ار
المق ج راجارقممجمارقمسجمحيثربكج رح ج رر7102خالل العام % 1100

خجللرقممجمارر85.301المق  رحججرر012101متوسط الرقم القياسي 
ر(8553=رر5580شهقرقألسمسرتم ونرأولر)قمسمحير

ر

التعاانين واساات الل  شججر رأرن  ج راسجج وألرقأل شججر رقمق كسججك رسججا 
إمااانانات الكهر ااااء  شججر رأثرور%.8530 سججح  رالمحااا ر ارتفاعااااس 

ر شججر أثرور%1305رقق فم ججمنر سججح  روال خااار وتكييااه الهااواءوال ااا  
نار  النفاياااااات  إمااااانانات المياااااال وفنشاااااطإ الصاااااره الصاااااحي وا 

الصاناعات التحويلياإ ر شر أوررث%..13رقق فم منر سح  رومعال تها
ر3%352.رقق فم منر سح  

 

السنويإ في الرقم القياسي  يرالت   ال نول التالي يوضح نسب 
:       لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين للسنوات

7107 – 7102 
ر

% السنويإ الت يرنسب  السنإ  
3.0.+ر 5585  
2315+ر 2013  
305.ر- 2014  
315.ر- 2015  
.530+ر 2016  
2388+ر 2017  
00111+  التراكمي  

 
 
 
 

 
 
 

 
الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين  ارتفاع

 7102 كانون فولخالل شهر 
ر رقم  م ا رقي  م  رمتاكمن رقملكمسا رقمقيا ر سح  رقق فم منرسال

ر5385 ر% رشهق رأولخلل ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالمق  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر5582رتم ون
قمقيارقملكمسارمتاكمنرقي  م ررقق فاثرإذر5582ر شقكنرثم احشهقر

رالمق  ر5582رتم ونرأولخللرشهقرر8503.0قم  م ارإم ر
رججح رر.85035ج رشهق رخلل رقألسمسر)ر5582رثم ا شقكن شهق

ر.(855=رر5580تم ونرأولر
ر

الصناعي على مستوى األنشطإ حركإ كميات اإلنتاج 
 االقتصانيإ الرئيسيإ

رإمنانات الكهر اء وال ا  وال خار وتكييه الهواءرأ شر رنسا 
رأهاك هر اوقم%ر03.0ر سح  رقق فم منر ررم شتل %ر88301قم سحك 

ر3انرإااممارأ شر رقم  م  
ر

ر ر سح  رقق فم منرالتعنين واست الل المحا ر رأ شر رنسا تام
ر5305 رأهاك هر اوقم% ررم شتل ر.235قم سحك  رإااممار% ان

ر3أ شر رقم  م  
ر

نار  و إمنانات الميال رأ شر رنسا فاربكنر الصره الصحي وا 
رم شتلرأهاك هر اوقم%ر0320رالدققهرق خفمضمنرالنفايات ومعال تها 

ر3انرإااممارأ شر رقم  م  %ر5321قم سحك ر
ر

ر رأ شر  %ر5315رالدققهرق خفمضمنرالصناعات التحويليإ سا ن
المق  رحممشهقرقمسمحيروقم ار شتلرر5582رأولتم ونرخللرشهقر

ر3انرإااممارأ شر رقم  م  %ر1.380أهاك همرقم سحك ر
ر

أامر   ر مكدرقأل شر رقمفق ك روقم ارمهمر أثكقر سحارتحكقر   ر
ر رقملكمساث رقمقيا رقم  م منرااال رأ شر  رحمض رسا ن فلد

ر رحشهقرر5582رتم ونرأولخللرشهقررق خفمضمنرقم بوك ك  المق  
ر رر5582رثم ا شقكن رأهاهم رقألثم ث رقما  امنر  م     م  

ر  م  را  امنرقماممدنرقم كدال ك رقألسمسك رواس بضقق همثر
ر
ر
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ر
ر
ر

ر  م  رقمخشبروا  ام  ثرقماشت  ر دقرقمامت منروقمامدقنثر
روقم دق نث رقمارمر را  امن رقماممدنرر  م   را  امن   م  

ر3رحسو  م  رقمالقملف زك رقألخقألثر
ر

رقم  م ار رقي  م  رمتاكمن رقملكمسا رقمقيا رأخقألرسال ر مبك  ان
ررقق فم منر ررحمضفا رقم بوك ك  رقم  م من   م  ررا همأ شر 

ر رقمغذق ك ث رقأل لارقما  امن روسم ر روقس  سمخ رقمرحم    شمر
رقماسا   رو  م  رث رقماشقوحمنث ر  م   را  امنرقم ح ث   م  

ر3قموقيروا  امنرقموقي
ر

ير الشهريإ في الرقم القياسي يوضح نسب الت    التاليال نول 
  لكميات اإلنتاج الصناعي خالل الفتر  من 

 :7102 كانون فول –كانون ثاني  
ر

 %الشهريإ  يرنس إ الت    الشهر
ر2315+ررتم ونرثم ا
ر388.ر-رشحمر
ر1351+ررآذقق
ر..3.ر-ر كسمن
ر5320ر-رأكمق
ر.8835ر-ربزكققن
ر80350+رر اوز
ر8.302+ررآب
ر85322ر-رأك ول

ر8351+رر شقكنرأول
ر8355ر-ر شقكنرثم ا
ر5385+ررتم ونرأول
7102  +1100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
االت ال العام لحركإ األرقام القياسيإ لكميات اإلنتاج الصناعي 

 7102 كانون فول – كانون ثاني: في فلسطين لألشهر
 ( 011=  7102شهر األساس كانون فول )

 
 

 
 
 

 :تنوي 
رقماضمف ر 83 رم لكا  رقم سحا رقم وزكا ر اثل رمأل شر  رقم سحك  قألهاك 

 ر558.3مأل شر رقم  م ك رفارقمممار

رقي  م ر 53 رمتاكمن رقملكمسا رقمقيا راسح رحكم من رااا ر اوكل  ا
ر3قم  م ارحد ارانرقي بمدرقألوقوحا
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