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 تنويه للمستخدمين:

لشهر تم تنقيح بيانات مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 
، وذلك انسجامًا مع أحدث التوصيات الدولية في هذا 2020 حزيران
 .المجال

 البيان الصحفي الجديد
 

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

 جائحة فيروس كورونا في ظل
 

اإلنتاج الصناعي في فلسطين يسجل مستوىات متقاربة مع ما 
 كان عليه الحال قبل األزمة

 حزيرانمع تغيير االجراءات المتعلقة بجائحة كورونا في شهههههههههههر 
مقارنة مع ما كان متبعا خالل االشهههههههههههر السههههههههههابقة،  06/2020

ارتفع مسهههتوإل اإلنتاج الصهههناعي ليسهههج  مسهههتويات متشهههابه  مع 
ما كان علي  الحال قب  األزمة، حيث سههههههههههههههج  الرقم القياسههههههههههههههي 

% خالل شهههر حزيران 29.06نسههبت  لإلنتاج الصههناعي ارتفاعًا 
لقياسههههههههههههههي الرقم ا ارتفعإذ  ،2020أيار بشهههههههههههههههر  مقارنة 2020

 حزيرانخالل شههههههههههر  133.56نتاج الصهههههههههناعي إل  لكميات اإل
سهههههنة ) 2020 أيارخالل شههههههر  103.49بهههههههههههههههههههه  مقارنة 2020
 .(100=  2018األساس 

 
حركة كميات اإلنتاج الصنننننننننناعي على مسنننننننننتو  األن نننننننننطة 

 االقتصادية الرئيسية
 نسههههههههههبت  ارتفاعًا حاداً  الصنننننننناعات التحويليةسههههههههههجل  أنشهههههههههه ة 

مقارنة بالشههههههر السهههههاب   2020 حزيران% خالل شههههههر 30.93
% من إجمالي أنشهههههههه ة 82.98والتي تشههههههههه  أهميتها النسههههههههبية 

 الصناعة.
 

عل  صههههعيد األنشهههه ة الفريية والتي لها تي ير نسههههبي كبير عل  
أنشههههههه ة الصهههههههناعات  جميعمجم  الرقم القياسهههههههي، فقد سهههههههجل  

 أيارمقارنة بشهههههر  2020 حزيرانخالل شهههههر  ارتفاعاً التحويلية 
حيث شهههههههدت كافة المحاففات الفلسهههههه ينية ارتفاعًا في  ،2020

كميات اإلنتاج الصههههههههههناعي بنسهههههههههه  متفاوت  حسهههههههههه  األنشهههههههههه ة 
الصهههنايية، تباهن هذا االرتفان من محاففة ألخرإل حسههه  تركز 
المنشههههههنت الصههههههنايية فيها، ومن أهم األنشهههههه ة الصههههههنايية التي 

فلزية شهههههههدت ارتفاعًا في اإلنتاج، صههههههناعة منتجات المعادن الال
اإلسههفل "، صههناعة منتجات و األخرإل "الباطون، الحجر والرخام، 

المعادن المشهههههههههلة عدا الماكنات والمعدات "األلمنيوم"، صههههههههناعة 
المنتجات الصيدالنية األساسية ومستحضراتها، صناعة األ اث، 
صهههناعة الجلد والمنتجات ذات الصهههلة "صهههناعة األحذية"، نشههها  

الم المسهههجلة، صهههناعة ال شههه  ال باعة واسهههتنسهههاط وسهههائ  األع
 صناعة المنتجات الغذائية.و ومنتجات ال ش ، 

 
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف سههههههههجل  أنشهههههههه ة كما 
% والتي تشههههههههههههههه  أهميتها 25.43 حادًا نسههههههههههههههبت  ارتفاعاً  الهواء
 من إجمالي أنش ة الصناعة. %11.95النسبية 

 
الصحي وإدارة النفايات الصرف و إمدادات المياه  أنش ة  سجلو 

النسبية  اتشه  أهميته تي% وال10.40 ارتفاعًا نسبت  ومعالجتها
 % من إجمالي أنش ة الصناعة.2.39

 
 ارتفاعًا نسهههههههههبت  التعدين واسننننننتغحل المحاجرسهههههههههجل  أنشههههههههه ة 

% من إجمالي 2.68% والتي تشهههههههههههه  أهميتها النسهههههههههههبية 3.77
 الصناعة.أنش ة 

 
 تنويه لمستخدمي البيانات:

وما تبع  من تدابير للحد  19 – فيدكو  وباءعل  أ ر انتشار  .1
 نتاجلقيم اإلمن انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات 

الم تلفة من الجمع الميداني ال   المنشنت الصناييةمن 
 الجمع عبر الهاتف في م تلف المحاففات الفلس ينية.

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_6-8-2020-IPI-ar_new.docx
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في نتاج اإل قيمالتي تجمع منها  المنشنت الصناييةبلغ عدد  .2
 المنشنت، ونفرًا لإلغالق المؤق  للكثير من 365فلس ين 

 االكتمال الجدول هوضحت بيقًا ل  ة ال وارئ في فلس ين، 
 :تيكاآل 2020 حزيرانلشهر لعملية جمع البيانات 

 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

 %98 6 359 فلس ين

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 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.psالصفحة االلكترونية: 
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