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 تنويه للمستخدمين:

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

 البيان الصحفي الجديد
 

الفلسطيني يواصل العمل على جمع بيانات  اإلحصاء
 لكميات اإلنتاج الصناعيالرقم القياسي انتاج مؤشر و 

 جائحة فيروس كورونا جراء
 

االنتاج الصناعي بحوالي الربع خالل تراجع حاد في كميات 
الذي شهد ربعه االخير بداية حالة  03/2020ذار،شهر آ

 الطوارئ الخاصة بجائحة كورونا
 

 تراجعًا حاداً سججججججججججل الرقم القياسجججججججججي لكميات اإلنتاج الصجججججججججناعي 
 شججج ا بشجججهر  مقارنة 2020 آذار% خالل شجججهر 24.60 مقداره

الرقم القياسجججججججججي لكميات اإلنتاج الصجججججججججناعي  انخفضإذ  ،2020
خالل  114.49بج  مقارنة 2020 آذارخالل شهر  86.32إلى 

، حيث (100=  2018سجججججججنة ا سجججججججا  ) 2020 شججججججج ا شجججججججهر 
بججدأت اإلجراتات المرت  ججة بجججاروججة الورونججا خالل الر ع ا خير 
من شججججججججججججججهر آذار تىقي بججة ججارهججا عىى ال ججاقججة ا نتججاجيججة لىق ججا  

 في الميات اإلنتاج الصججناعي سجج ة ا نخفا ن الصججناعي فكان 
 .2020شهر آذار  منمقار ة لنس ة فترة حالة ال وارئ 

 
تعد موافظة بي  لوم من أكثر الموافظات تضججججججججججججججررًا بسجججججججججججججج   
ا غالق فقد تراجع اإلنتاج الصناعي في اهم نشاطين فيها وهما 
نشججججججججا  صججججججججناعة المالبن، ونشججججججججا  صججججججججناعة منتجات المعاد  

رى والذي يشجججججججججتمل عىى صجججججججججناعة الوجر، والرخا  الالفىزية ا خ
صجججججججججججججناعة المنتجات وال اطو ، فيما توسجججججججججججججن  إنتاجية نشجججججججججججججا  

 .2020خالل شهر آذار  الصيد نية ا ساسية ومستوضراتها
 

تىتها موافظة الخىيل التي شجججججججججججججهدت تراجعًا حادًا في اإلنتاج في 
مختىف ا نشجججج ة الصججججناأية، من أهما نشججججا  صججججناعة منتجات 

صججناعة   الالفىزية ا خرى "الوجر والرخا "، تالها نشججا  المعاد
صججججججججججججناعة منتجات المعاد  ، ونشججججججججججججا  منتجات الم ا  والىدارن

"ا لمنيو  والوديد"، ونشجججججججججججا   المشجججججججججججاىة عدا الماكنات والمعدات
 صنع ا حذية.

وعىى صججعيد الرقم القياسججي لكميات ا نتاج الصججناعي، فقد شججهد 
ية تراجعًا مىووظًا في اإلنتاج الغذار المنتجاتنشجججججججججججا  صجججججججججججناعة 
الذي تشججججال أهميت  % 17.28بمقدار  2020خالل شججججهر آذار 

في مختىف % من الصججججججججججججججنججاعججات التوويىيججة 16.23النسجججججججججججججج يججة 
الموافظات الفىسجججججج ينية، حيث تراجع إنتاج مجموعة من السججججججىع 
الويوية الا ل ا  ومنتجاتها، الوىويات بمختىف أنواعها، منتجات 

، فيمججا اسججججججججججججججتقر إنتججاج سججججججججججججججىع غججذاريججة أخرى المخججابز، والزيوت
 كالدجاج، ال وين، والمعارونة.

  
عىى الرغم من التراجع العا  في الميات ا نتاج الصجججججججججناعي، ا  

 صناعة المنتجات الصيد نية ا ساسية ومستوضراتهاا  نشا  
% خالل شججججججججهر آذار 24.77شججججججججهد ارتفاعًا في ا نتاج بنسجججججججج ة 

% حيث ارتفع انتاج 3.65والذي تشججججال اهميت  النسجججج ية  2020
كافة المنشججججججججججججةت الصججججججججججججناأية العامىة في هذا المجال مقارنة مع 

صجججججججناعة الكيماويات ، الما سججججججججل نشجججججججا  2020شجججججججهر شججججججج ا  
% والذي 38.50والمنتجات الكيميارية ارتفاعًا في اإلنتاج بنس ة 

ث توسججججججن إنتاج المنشججججججةت % حي0.98ميت  النسجججججج ية هتشججججججال ا 
صججججناعة الصججججابو  ومسججججتوضججججرات العامىة ضججججمن هذا النشججججا   

 .التنظيف والتىميع والع ور ومستوضرات التجميل
 

ونظرا لألزمة توقف  بعض الصججججججناعات مثل: ا سججججججفى  ضججججججمن 
خالل شججججججهر  صججججججناعة منتجات المعاد  الالفىزية ا خرى نشججججججا  

 لىمنشةت العامىة في هذا المجال. 2020آذار 
 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_5-5-2020-IPI-ar_new.docx
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حركة كميات اإلنتاج الصنننننننننناعي على مسنننننننننتو  ا ن نننننننننطة 
 االقتصادية الرئيسية

 مقداره انخفاضًا حادا   التعدين واستغالل المحاجرسجى  أنش ة 
% من إجمالي 2.68% والتي تشجججججججال أهميتها النسججججججج ية 28.77
 الصناعة.أنش ة 

 
 مقداره انخفاضجججًا حاداً  الصننناعات التحويليةسججججى  أنشججج ة كما 

مقارنة بالشججججججججهر السججججججججاب   2020 آذار% خالل شججججججججهر 28.62
% من إجمالي أنشجججججججج ة 82.98والتي تشججججججججال أهميتها النسجججججججج ية 

 الصناعة.
 
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف سجججججججججججججججى  أنشجججججججججججججج ة و 

% والتي تشجججججال أهميتها النسججججج ية 0.79 مقداره انخفاضجججججاً  الهواء
 من إجمالي أنش ة الصناعة. 11.95%

 
الصننننرص الصننننحي و دار  و إمدادات المياه  أنشججججج ة  سججججججىبينما 

 اتشال أهميته تي% وال0.53 ارتفاعًا نس ت  النفايات ومعالجتها
 % من إجمالي أنش ة الصناعة.2.39النس ية 

 
أما عىى صجججججججعيد ا نشججججججج ة الفرأية والتي لها ت  ير نسججججججج ي ال ير 
عىى مجمل الرقم القياسي، فقد سجى  بعض أنش ة الصناعات 

 شج ا مقارنة بشجهر  2020 آذارخالل شجهر  انخفاضجاً  التوويىية
صججججججججججججججنجججاعجججة منتججججات المعجججاد  الالفىزيجججة ا خرى  أهمهجججا 2020

ا سججفى "، صججناعة منتجات المعاد  و "ال اطو ، الوجر والرخا ، 
المشججججججججاىة عدا الماكنات والمعدات "ا لمنيو "، صججججججججناعة ا  اث، 

نتجات صجججناعة المنتجات الغذارية، صجججناعة المالبن، صجججناعة م
 الم ا  والىدارن، وصناعة الخش  ومنتجات الخش .

 

من ناحية أخرى سججججل الرقم القياسجججي لكميات اإلنتاج الصجججناعي 
صجججججججناعة  منها في بعض أنشججججججج ة الصجججججججناعات التوويىية ارتفاعاً 

المنتجات الصيد نية ا ساسية ومستوضراتها "ا دوية"، صناعة 
الكيمججججاويججججات والمنتجججججات الكيميججججاريججججة "صججججججججججججججنججججاعججججة الصجججججججججججججججججابو  
ومسجججججتوضجججججرات التنظيف، والدهانات"، صجججججناعة الورق ومنتجات 

 الورق، وصناعة منتجات الت غ. 
 

 تنويه لمستخدمي البيانات:
من تدابير لىود  وما ت ع  19 – فيدالو  و اتعىى أ ر انتشار  .1

 لقيم ا نتاجمن انتشاره، فقد تم است دال عمىية جمع ال يانات 
المختىفة من الجمع الميداني الى  المنشةت الصناأيةمن 

 الجمع ع ر الهاتف في مختىف الموافظات الفىس ينية.
في قيم ا نتاج التي تجمع منها  المنشةت الصناأيةبىغ عدد  .2

 المنشةت، ونظرًا لإلغالق المؤق  لىكثير من 365فىس ين 
 ا كتمال الجدول يوضحت  يقًا لخ ة ال وارئ في فىس ين، 

 :لعمىية جمع ال يانات الا تي

 المنطقة

عدد المن آت 
الصناعية التي 

منها   جمع
 بيانات

المن آت 
الصناعية التي 
لم يجمع منها 

 بيانات

 المئويةالنسبة 
للمن آت الصناعية 
 التي جمع منها بيانات

 %96 14 351 فىس ين

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

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

 ( 972/970) 2982710 -2فاكن: 
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 1800300300: خط مجاني
  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 

 www.pcbs.gov.psالصفوة ا لكترونية: 
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