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الرقم القياسي لكميات  يصدر اإلحصاء الفلسطيني
  8102اإلنتاج الصناعي في فلسطين للعام 

 .08/8102ولشهر 
 

انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 
 8102في فلسطين خالل العام 

 مقاادار  انخفاضااا  سجج ا رقججرلق رقيياسججا قاإليججا  رصنتججا  رقصججنا ا 
إليارنة إلج  رقاجاق رقسجابحي  يجغ ب ج   8102خالل العام % 3..4

خجلا رقاجاق  48.701ة بج إليارن .014.0متوسط الرقم القياسي 
 (4887=  5842شهر رألساس اانون أوا )رقسابح 

 

إماادادات الكهرءاااء لة   ج  إلسججتوأل رألنشجلة رقرةيسججية سج    أنشجج
ي %58708 إليججججدرر  رنخفاضججججا   والغاااااز والءخااااار وتكيياااا  الهااااواء

بينإلجججا  ي%37.3 إليجججدرر  رنخفاضجججا  الصاااناعات التحويليااا  وأنشجججلة 
ررتفا جججججا  نسجججججبت  المحااااااجر  التعااااادين واساااااتغاللأنشجججججلة سججججج    
إمااادادات الميااا  و نشاااط  الصااار  الصاااحي وأنشججلة  ي%.5871

دارة النفايات ومعالجتها  %17.47ررتفا ا  نسبت   وا 
 

في الرقم القياسي  الجدول التالي يوضح نسب التّغير
 : لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين للسنوات

8108 – 8102 
 % التغيرنسب  السن 
5845  +.736 
2013  +.705 
2014 - 3765 
2015 - 3708 
2016  +876. 
2017  +1744 
5840 - 3761 
 5.10+  التراكمي

 

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين  ارتفاع
 8102 كانون  ولخالل شهر 

 نسبت  ررتفا ا  س ا رقرلق رقيياسا قاإليا  رصنتا  رقصنا ا 
                                                                                                                                                                                  إليارنة                                                                                                                        5840 اانون أواخلا شهر % 4743
رقرلق رقيياسا قاإليا  رصنتا   ررتف ي إذ 5840 تشرين ثانابشهر 

 إليارنة 5840 اانون أواخلا شهر  448714رقصنا ا إق  

شهر رألساس ) 5840 ثاناتشرين خلا شهر  486740بججج 
 .(488=  5842اانون أوا 

 

لصناعي على مستوى األنشط  حرك  كميات اإلنتاج ا
 االقتصادي  الرئيسي 

 إمدادات الكهرءاء والغاز والءخار وتكيي  الهواء أنشلة  س  
% 44760رقنسبية  اتشاا أهإليته تاورق% 716. نسبت  ررتفا ا  

 7إلن إ إلاقا أنشلة رقصنا ة
 

 نسبت  ررتفا ا  التعدين واستغالل المحاجر  أنشلة  س  اإلا 
إلن إ إلاقا % .178رقنسبية  اهإليتهتشاا أ تاورق% 5738

 7أنشلة رقصنا ة
 

% 8715 نسبت  ررتفا ا  الصناعات التحويلي  س    أنشلة و 
إليارنة باقشهر رقسابح ورقتا تشاا  5840 اانون أواخلا شهر 

 7إلن إ إلاقا أنشلة رقصنا ة% 03746أهإليتها رقنسبية 
 

دارة و إمدادات الميا   أنشلة  س  فا  ين  الصر  الصحي وا 
تشاا  تاورق% .371 إليدرر  رنخفاضا  النفايات ومعالجتها 

 7إلن إ إلاقا أنشلة رقصنا ة% 87.0رقنسبية  اأهإليته
 

أإلا     صايد رألنشلة رقفر ية ورقتا قها تأثير نسبا ابير     
إل إلا رقرلق رقيياساي فيد س    باض أنشلة رقصنا ا  

إليارنة بشهر  5840 نون أواااخلا شهر  ررتفا ا  رقت وي ية 
صنا ة صنا ة إلنت ا  رقتب ي  أهإلها 5840 ثاناتشرين 

ن رقإلشا ة  در صنا ة إلنت ا  رقإلاادرقإلنت ا  رقغذرةيةي 
 ي صنا ة رقورح وإلنت ا  رقورحي صنا ة رقإلاانا  ورقإلادر

رق  د ورقإلنت ا  ذر  رقص ةي وصنا ة رقإلنت ا  رقصيدالنية 
 7 رألساسية وإلست ضررتها

 

ن نا ية أخرأل س ا رقرلق رقيياسا قاإليا  رصنتا  رقصنا ا إل
صنا ة  إلنهاأنشلة رقصنا ا  رقت وي ية  باضفا  رنخفاضا  

إلنت ا  رقإلاادن رقلف زية رألخرألي صنا ة رقإلشروبا ي صنا ة 
ي نشال رقلبا ة ورستنساخ وساةل رأل لق رقإلس  ةرألثاغي 

  7وصنا ة رقإللبس
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ي الرقم القياسي لكميات اإلنتااج ف الجدول يوضح نسب التغير
 :8102 كانون  ول –الصناعي خالل الفترة من كانون ثاني 

 

  (%) نسء  التغير         الشهر      
 9202 -  اانون ثانا  
 0251 - شبال  
 12.0+  آذرر  
 1211 - نيسان  
 1203 - أيار  
 0200 -  زيررن  
 .0025+  تإلوز  
 0710 - آب  
 .923+  واأي   
 1253 - تشرين أوا  
 0211+  تشرين ثانا  
 0201+  اانون أوا  
 49.3 - 8102مقارن  مع  8102  

 

االتجا  العام لحرك  األرقام القياسي  لكميات اإلنتاج الصناعي 
 8102 كانون  ول – كانون ثاني: للفترةفي فلسطين 

 (011=  8100شهر األساس كانون  ول )
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 : تنويه
 رقتوزي  رقنسبا ق ييإلة رقإلضافة ارألهإلية رقنسبية قألنشلة تإلث 

 7 0501رقااق  رقصنا ية فا قألنشلة
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