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الرقم القياسي لكميات  انخفاض :اإلحصاء الفلسطيني
 شهر اإلنتاج الصناعي في فلسطين خالل 

 80/8800، آب

 

 مقداره انخفاضا  سجل الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 
                                                                                                                                                                                                                              مقارنة                                                                            2028 آبخالل شهر % 2.53

ياسي لكميات اإلنتاج الرقم الق انخفض، إذ 2028 تموزبشهر 
        مقارنة 2028 آبخالل شهر  202.22الصناعي إلى 

شهر األساس كانون أول ) 2028 تموزخالل شهر  201.38بـــ 
2023  =200). 

 

حركة كميات اإلنتاج الصناعي على مستوى األنشطة 
 االقتصادية الرئيسية

دارة النفاياتو إمدادات المياه  أنشطة تسجل  الصرف الصحي وا 
 اتشكل أهميته تيوال% 22.96 مقداره انخفاضا  ومعالجتها 

 .من إجمالي أنشطة الصناعة% 0.88النسبية 
 

انخفاضا  مقداره التعدين واستغالل المحاجر  أنشطة تسجلكما 
من إجمالي % 1.09النسبية  اتشكل أهميته تيوال% 22.31

 .أنشطة الصناعة
 

% 2.62 قدارهم انخفاضا  الصناعات التحويلية سجلت أنشطة و 
مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل  2028 آبخالل شهر 

 .من إجمالي أنشطة الصناعة% 85.26أهميتها النسبية 
 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف  أنشطة تسجلفي حين 
النسبية  اتشكل أهميته تيوال% 28.69 نسبته ارتفاعا   الهواء

 .من إجمالي أنشطة الصناعة% 22.68
 

أما على صعيد األنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على 
مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات 

 تموزمقارنة بشهر  2028 آبخالل شهر  انخفاضا  التحويلية 
صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات  أهمها 2028

صناعة منتجات المعادن صناعة المنتجات الغذائية،  والمعدات،
نشاط صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، الالفلزية األخرى، 

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة، صناعة المالبس، 
 .وصناعة الورق ومنتجات الورق

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 
صناعة  منهاويلية أنشطة الصناعات التح بعضفي  ارتفاعا  

منتجات التبغ، صناعة المنتجات الصيدالنية األساسية 
 .وصناعة األثاثومستحضراتها، 

 

في الرقم القياسي لكميات  الشهرية الجدول يوضح نسب التغير
 :1028 آب –اإلنتاج الصناعي خالل الفترة من كانون ثاني 

  (%) الشهرية نسبة التغير   الشهر      
 9287 -  كانون ثاني  
 0241 - شباط  
 0220+  آذار  
 1210 - نيسان  
 1203 - أيار  
 2288 - حزيران  
 08242+  تموز  
 8.12 - آب  

 

االتجاه العام لحركة األرقام القياسية لكميات اإلنتاج الصناعي في 
 8800 آب – 8802 آب: للفترةفلسطين 

 (088=  8802شهر األساس كانون أول )
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 التوزيع النسبي للقيمة المضافة لاألهمية النسبية لألنشطة تمث: تنويه
 . 8401العام  الصناعية في لألنشطة
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