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 تنويه للمستخدمين:

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

 البيان الصحفي الجديد
 

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

 فيروس كورونا
 

القياسييييي لكميات اإلنتاج الصييييناعي     شييييهر ارتفاع الرقم 
 2020تموز 

نسججججج ت   نتاج الصجججججناعي ارت اعاً إللكميات ا سججججججق الرقم القياسجججججي
 حزيرانبشججججججججججججججهر  مقججارنججة 2020 تموزخالل شججججججججججججججهر % 6.76
نتاج الصججججججناعي إل  لكميات اإلالرقم القياسججججججي  ارت عإذ  ،2020

خالل  133.56ججججججججججج ب مقارنة 2020 تموزخالل شهر  142.60
 .(100=  2018 سنة األساس) 2020 حزيرانشهر 

 
حركة كميات اإلنتاج الصيييييييييناعي على مسيييييييييتو  ا ن يييييييييطة 

 االقتصادية الرئيسية
 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءسججج أ أنشجج ة 

% والتي تشجججججججججاق أهمبتها النسججججججججج ية 21.43 حادًا نسججججججججج ت  ارت اعاً 
 الصناعة.من إجمالي أنش ة  11.95%

 
الصييييرص الصييييحي و دار  و إمدادات المياه  أنشجججججج ة أسججججججج كما 

 اتشاق أهمبته تي% وال7.09 ارت اعًا نس ت  النفايات ومعالجتها
 % من إجمالي أنش ة الصناعة.2.39النس ية 

 
% 5.22 ارت اعًا نسجججج ت  الصيييناعات التحويليةسججججج أ أنشجججج ة و 

مقارنة بالشجججججهر السجججججابك والتي تشجججججاق  2020 تموزخالل شجججججهر 
 % من إجمالي أنش ة الصناعة.82.98أهمبتها النس ية 

 

ع   صججججابد األنشجججج ة ال ريية والتي لها تي بر نسجججج ي   بر ع   
أنشججججججج ة الصجججججججناعات  باضمجمق الرقم القياسجججججججي، فقد سجججججججج أ 

 حزيرانمقارنة بشجهر  2020 تموزخالل شجهر  ارت اعاً التحوي ية 
 افة المحافظات ال  سجججججج بنية ارت اعًا في  حبث شججججججهدت ،2020

كميات اإلنتاج الصججججججججججناعي بنسجججججججججج  مت اوت  حسجججججججججج  األنشجججججججججج ة 
الصجججنايية، تناهن هذا افرت ان من محافظة ألخرس حسججج  تر ز 
المنشججججججنت الصججججججنايية فبها، ومن أهم األنشجججججج ة الصججججججنايية التي 

صجججججناعة منتجات الماادن المشجججججا ة شجججججهدت ارت اعًا في اإلنتاج، 
الماكنات والمادات "األلمنبوم"، صجججججناعة المالبا، صجججججناعة عدا 

األ اث، صناعة منتجات التنغ، نشاط ال ناعة واستنساخ وسائط 
األعالم المسججججججججججججججج ة، صججججججججججججججناعة المنتجات ال ذائية، وصججججججججججججججناعة 

 المشروبات.
 

من ناحية أخرس سججججق الرقم القياسجججي لكميات اإلنتاج الصجججناعي 
صججججناعة  منها في باض أنشجججج ة الصججججناعات التحوي ية انخ اضججججاً 

صناعة منتجات  األساسية ومستحضراتها،المنتجات الصبدفنية 
 سجج  أ"،اإلو الماادن الالف زية األخرس "الناطون، الحجر والرخام، 

صجججناعة الورم ومنتجات الورم، وصجججناعة الج د والمنتجات ذات 
  الص ة "صناعة األحذية".

 
 انخ اضججججاً  التعدين واسيييتغ   المحاجرسججججج أ أنشجججج ة في حبن 

% من 2.68% والتي تشججججججججججاق أهمبتها النسجججججججججج ية 11.03 مقداره
 الصناعة.إجمالي أنش ة 

 
 تنويه لمستخدمي البيانات:

وما تنا  من تداببر ل حد  19 – فبد و  وباءع   أ ر انتشار  .1
 نتاجلقيم اإلمن انتشاره، فقد تم است دال عم ية جمع ال يانات 

المخت  ة من الجمع المبداني ال   المنشنت الصناييةمن 
 الجمع ع ر الهاتف في مخت ف المحافظات ال  س بنية.

في نتاج قيم اإلالتي تجمع منها  المنشنت الصناييةب غ عدد  .2
 المنشنت، ونظرًا لإلغالم المؤقأ ل كثبر من 365ف س بن 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_IPI072020A_new.docx
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 فكتمالا الجدول هوضحت  يقًا لخ ة ال وارئ في ف س بن، 
 :تي اآل 2020 تموزلشهر لام ية جمع ال يانات 

 

 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

 %99 5 360 ف س بن

 
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصا :
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

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

 ( 972/970) 2982710 -2فاكا: 
 1800300300: خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
 www.pcbs.gov.psالص حة افلكترونية: 

 
 

 
 
 

file://///home02/PSD$/الرقم%20القياسي%20الصناعي/الرقم%20القياسي%20الصناعي%20جديد/UOE/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/www.pcbs.gov.ps

