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الرقم القياسي لكميات  يصدر اإلحصاء الفلسطيني
 اإلنتاج الصناعي في فلسطين 

 12/2020 ،ولأكانون  ولشهر 2020للعام 
 

مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج  حاد في انخفاض
 2020الصناعي في فلسطين خالل العام 

 

 حااادا   انخفاضااا  لكميااات اإلنتاااج الصااناعي  سجج ا رقججالق رقي اسجج 
، 2019بالعاااام مقارنااا   2020% خاااالل العاااام 7.95 مقااادار 

 95.60 ات رإلنتاج رقصناع رقعام قكم  رقالق رقي اس حيث بلغ 
 2019خججججلع رقعججججام  103.86بججججج ارنجججج  مق 2020خججججلع رقعججججام 

 .(100=  2018سن  رألساس )
 

رألثجججا  هاوتجججدرت ات 2020خجججلع رقعجججام  19-كجججاج ق ا كججج     يجججد
علجى مسجت   تارجع رإلنتاج رقصناع      لسجيي،، رألكبا على 

اجر التعااد ن واسااتاالل الم ااأنشججي   رألنشججي  رقا  سجج   سجج ل 
الصاااااناعات الت و ليااااا  وأنشجججججي   ،%23.07 رنخفاضجججججاا مقجججججدرر 

إمااااادادات ي  أنشجججججبينمجججججا سججججج ل   ،%10.46 مقجججججدرر  رنخفاضجججججاا 
 نسجججججبت  ررتفاعجججججاا  الكهربااااااء والاااااااز والفخاااااار و كييااااا  الهاااااواء

إماادادات الميااا  وأنشااط  الصاار  الصاا ي أنشججي  و  %،11.61
 %.5.98ررتفاعاا نسبت   وإدارة النفايات ومعالجتها

 

في الرقم  السنو    وضح نسب التّاير اآل يجدول ال
 القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين للسنوات:

2012 – 2020 
 % التايرنسب  السن 
2012  +6.39 
2013  +7.82 
2014 - 3.92 
2015 - 3.80 
2016  +0.96 
2017  +4.11 
2018 - 3.94 
2019  +3.86 
2020 - 7.95 

 

م القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في الرق ار فاع
  12/2020،كانون أولفلسطين خالل شهر 

 

 نسجججبت  ررتفاعجججاا سججج ا رقجججالق رقي اسججج  قكم جججات رإلنتجججاج رقصجججناع  
                                                                                                                                                                                                        مقارنجججججججججججججججججج                                                                                                   2020  ججججججججججججججججججان ج أوع% خججججججججججججججججججلع  ججججججججججججججججججها 4.49

رقججججالق رقي اسجججج  قكم ججججات  ررتفججججعإذ  ،2020 ثججججان تشججججاي، بشججججها 
 2020  ان ج أوعخلع  ها  106.95تاج رقصناع  إقى رإلن

سججججن  ) 2020 ثججججان تشججججاي، خججججلع  ججججها  102.36بججججججج  مقارنجججج 
 .(100=  2018 رألساس

 

حرك  كميات اإلنتاج الصناعي على مستوى األنشط  
 االقتصادي  الرئيسي 

الصر  الصا ي وإدارة النفاياات و إمدادات الميا   أنشي   س ل
 اتشجججججما أ ميتهجججججج تججججج % ورق22.16 نسجججججبت ررتفاعجججججاا  ومعالجتهاااااا

 % م، إجماق  أنشي  رقصناع .2.39رقنسب   
 

إماادادات الكهرباااء والااااز والفخااار و كيياا   أنشججي   سجج لكمججا 
رقنسججججب    اتشججججما أ ميتهجججج تجججج % ورق9.49 نسججججبت  ررتفاعججججاا  الهااااواء
 % م، إجماق  أنشي  رقصناع .11.95

 

 نسججججبت  عججججاا ررتفا التعااااد ن واسااااتاالل الم اااااجر أنشججججي   سجججج لو 
% مجججج، إجمججججاق  2.68رقنسججججب    اتشججججما أ ميتهجججج تجججج % ورق3.85

 أنشي  رقصناع .
 

% 3.10 نسجججبت  ررتفاعجججاا  الصاااناعات الت و ليااا سججج ل  أنشجججي  
مقارنجججج  باقشجججها رقسجججاب  ورقتجججج   2020  جججان ج أوعخجججلع  جججها 

 % م، إجماق  أنشي  رقصناع .82.98تشما أ ميتها رقنسب   
 

أمججا علججى صججعيد رألنشججي  رقفات جج  ورقتجج  قهججا تجج ثيا نسججب   بيججا 
على م ما رقالق رقي اس ،  قد س ل  بعض أنشي  رقصناعات 

مقارنجج  بشججها  2020  ججان ج أوعخججلع  ججها  ررتفاعججاا رقتك يل جج  
صجججناع  منت جججات رقمعجججاةج رقمشجججمل  أ مهجججا  2020 ثجججان تشجججاي، 

قمنت جججججججات صجججججججناع  رو عجججججججدر رقماكنجججججججات ورقمعجججججججدرت  رألقمنيججججججج م ، 
نشجا  رقيااعج  ورستنسجا  و رقصيدالن   رألساس   ومستكضجارتها، 

قك ماويجججججات ورقمنت ججججججات صجججججناع  رو وسجججججا ال رألعجججججلم رقمسججججج ل ، 
صججناع  رقجج رن ومنت ججات رقجج رن، وصججناع  منت ججات و ، رقك م ا  جج 

 رقتاغ.
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م، ناح   أخا  سج ا رقجالق رقي اسج  قكم جات رإلنتجاج رقصجناع  
صججناع   منهججا صججناعات رقتك يل جج  جج  بعججض أنشججي  رق رنخفاضججاا 
صججججججناع  رألثججججججا ، و صججججججناع  رقمنت ججججججات رق  ر  جججججج ، و ، رقملبجججججج 

صججناع  منت ججات رقمعججاةج رقل لخيجج  رألخججا   رقاججا  ج، رقك ججا و 
  صناع  رقمشاوبات.و ورقاخام، ورإلسفل  ، 

 

 وضح نسب التاير في الرقم القياسي لكميات  ادنا  الجدول
 2020 كانون أول –ثاني : كانون للفترةاإلنتاج الصناعي 
 نسبة التغير )%( الشهر

 6.65 - كانون ثاني

 3.98 + شباط

 26.03 - آذار

 23.10 - نيسان

 32.39 + أيار

 18.98+  حزيران

 1.36+  تموز

 6.27 + آب

 7.93+  أيلول

 0.25 - تشرين أول

 6.81 - تشرين ثاني

 4.49+  كانون أول

 7.95 - 2019مقارنة مع  2020

 

كميات اإلنتاج اال جا  العام ل رك  األرقام القياسي  ل
 كانون أول – كانون ثاني :للفترة الصناعي في فلسطين

 (100=  2018 سن  األساس) 2020
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  نو ه: 
  تق تني ح ب انات مؤ ا رقجالق رقي اسج  قكم جات رإلنتجاج رقصجناع

جججات  ججج ق رإلنتجججاج 2020أل جججها رقعجججام  ، بنجججاعا علجججى تكجججدتث ممايإل
 تج يرقصناع  باالستناة رقى مؤ ا أسعار رقمنتج؛ حيث تجتقإل عمل

رقتمبجججج ال ورقتجججج  ي، معججججاا علججججى مسججججت يات أكمججججا تفصججججيل  ، و جججج ق  
رسجججتخدرم معاةقجججج  السججججبيا رقمعدقجججج   جججج  رحتسججججا  رقججججالق رقي اسجججج  

تخدرم رألسججججاس رقصججججناع  )رألسججججاس رقمتكججججاس ع ضججججاا عجججج، رسجججج
رقمابجج (، وذقجج  رنسجج اماا مججع أحججد  رقت صجج ات رقدوق جج   جج   جج ر 

 .رقم اع
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