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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 نيسان
 .المجال

 البيان الصحفي الجديد
 

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

 فيروس كورونا
 

بسننننب   نصننننت جنتاجهاالصننننناعة الفلسننننطينية تخسننننر حوالي 
 2020في شهر نيسان  جائحة كورونا

بحوالي الربع خالل نتاج الصننننننننننننننناعي كميات اإلحاد في تراجع 
 %50وبحوالي  ،2020مقارنة بشهر آذار  2020نيسان شهر 
حيث اسننننننتمرت وضنننننناي ال مي ية ما قمئ الجا حة، مع األمقارنة 

 . 2020 بجا حة كورونا خالل شهر نيساناإلجراءات المرتب ة 
 حاداً  تراجعاً سنننننننننجئ الرقم القياسننننننننني لكميات اإلنتاج الصنننننننننناعي 

 آذاربشننهر  مقارنة 2020 نيسننان% خالل شننهر 26.61 مقداره
الرقم القياسننننننننني لكميات اإلنتاج الصنننننننننناعي  انخفضإذ  ،2020
 86.32نننننننننننننننن ب    مقارنة 2020 نيسانخالل شهر  63.35إلى 

 سننننننة األسنننننا )                      2020 آذارخالل شنننننهر 
2018  =100). 

 
في كميات ًا حادًا عتراج كافة المحافظات الفلسنننننننننننن ينية شننننننننننننهدت

اوته حسننننف األنشنننن ة الصنننننا ية، بنسننننف متفاإلنتاج الصننننناعي 
خرى حسننننننننننف ترك  المنشنننننننننن ت ألمن محافظة  التراجعتباين هذا 

شهدت تراجعًا هم األنش ة الصنا ية التي ومن أ الصنا ية فيها، 
صننننننننننننننناعة منتجات المعادن الالفل ية األخرى  ،حادًا في اإلنتاج

صننناعة صننناعة األثاث،  سننفل،"،اإلو "الباطون، الحجر والرخام، 
الجلد والمنتجات ذات الصننننننننننلة "صننننننننننناعة األحذ ة"، صننننننننننناعات 

نشنننننننننننن ة جمع النفا ات أو تحويلية أخرى "صننننننننننننناعة المجوهرات"، 
 .الموادومعالجتها وتصريفها واسترجاي 

 
غم من التراجع العام في كميات اإلنتاج الصنننننننننناعي، إ  على الر 

ن هناك بعض الصناعات شهدت ارتفاعًا اهمها، صناعة المواد أ
صناعة منتجات و بنننننننننننننن "صناعة منتجات األلبان، متمثلة الغذا ية 

م احن الحموب"، وصننننننننننناعة المالبص نتيجة لتصنننننننننننيع سننننننننننلعة 
 الكمامات.

 
لصنننننننننناعي على مسنننننننننتو  ا ن نننننننننطة حركة كميات اإلنتاج ا
 االقتصادية الرئيسية
 مقداره انخفاضننننننننًا حاداً  الصنننننناعات التحويليةسننننننننجل، أنشنننننننن ة 

مقارنة بالشنننننهر السننننناب   2020 نيسنننننان% خالل شنننننهر 29.76
% من إجمالي أنشنننننننن ة 82.98والتي تشننننننننهئ أهميتها النسننننننننمية 

 الصناعة.
 

 حاداً انخفاضنننًا  التعدين واسننتل ا المحاجرسنننجل، أنشننن ة كما 
% من 2.68% والتي تشننننننننننهئ أهميتها النسننننننننننمية 24.00 مقداره

 الصناعة.إجمالي أنش ة 
 
جمدادات الكهرباء واللاز والبخار وتكييف سننننننننننننننجل، أنشنننننننننننننن ة و 

% والتي تشنننننهئ أهميتها النسنننننمية 8.98 مقداره انخفاضننننناً  الهواء
 من إجمالي أنش ة الصناعة. 11.95%

 
الصحي وإدارة النفايات  الصرفو جمدادات المياه  أنشن ة ،سنجل

 اتشننننننننننننننهئ أهميته تي% وال8.45 مقداره انخفاضنننننننننننننناً  ومعالجتها
 % من إجمالي أنش ة الصناعة.2.39النسمية 

 
أما على صنننننننعيد األنشننننننن ة الفر ية والتي لها ت ثير نسنننننننمي كمير 
على مجمئ الرقم القياسي، فقد سجل، بعض أنش ة الصناعات 

 آذارمقارنة بشهر  2020 نيسانخالل شهر  انخفاضاً التحويلية 
صنننناعة منتجات المعادن المشنننهلة عدا الماكنات  أهمها ،2020

صناعة منتجات المعادن الالفل ية األخرى والمعدات "األلمنيوم"، 

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_3-6-2020-IPI-ar_new.docx
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صننناعة ا سننفل،"، صننناعة األثاث، و "الباطون، الحجر والرخام، 
صنننننننننننناعات تحويلية أخرى "صنننننننننننناعة منتجات الم اط واللدا ن، 

، وصناعة الجلد صناعة الخشف ومنتجات الخشفوهرات"، المج
 .والمنتجات ذات الصلة "صناعة األحذ ة"

 
من ناحية أخرى سنننجئ الرقم القياسننني لكميات اإلنتاج الصنننناعي 

نشنننننننننناط  منها بعض أنشنننننننننن ة الصننننننننننناعات التحويليةفي  ارتفاعاً 
صننناعة المالبص، ال باعة واسننتنسنناا وسننا م األعالم المسننجلة، 

 لغذا ية. وصناعة المنتجات ا
 

 تنويه لمستخدمي البيانات:
وما تبعه من تدابير للحد  19 – فيدكو  وباءعلى أثر انتشار  .1

 نتاجلقيم اإلمن انتشاره، فقد تم استمدال عملية جمع الميانات 
المختلفة من الجمع الميداني الى  المنش ت الصنا يةمن 

 الجمع عمر الهاتف في مختلف المحافظات الفلس ينية.
في نتاج قيم اإلالتي تجمع منها  المنش ت الصنا يةبلغ عدد  .2

 المنش ت، ونظرًا لإلغالق المؤق، للكثير من 365فلس ين 
 ا كتمال الجدول يوضحت ميقًا لخ ة ال وارئ في فلس ين، 

 :لعملية جمع الميانات كاألتي

 المنطقة

عدد المن آت 
الصناعية التي 

منها   جمع
 بيانات

المن آت 
التي الصناعية 

لم يجمع منها 
 بيانات

 المئويةالنسبة 
للمن آت الصناعية 
 التي جمع منها بيانات

 %98 6 359 فلس ين

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصاا:
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

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

 ( 972/970) 2982710 -2فاكص: 
 1800300300: مجانيخم 

  diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني: 
 www.pcbs.gov.psالصفحة ا لكترونية: 
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