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 تنويه للمستخدمين:

لشهر تم تنقيح بيانات مؤشر الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 
 .، وذلك انسجاماً مع أحدث التوصيات الدولية في هذا المجال2020 شباط

 البيان الصحفي الجديد
 

 الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في  ارتفاع
 02/2020شباط، فلسطين خالل شهر 

 نسججججج ت  ارتفاعاً سججججججق الرقم القياسجججججي لكميات اإلنتاج الصجججججناعي 
                                                                                                                                                                                  مججججججج جججججججارنجججججججة                                                                                                                        2020 شجججججججججججججججججججججبجججججججاط% خججججججج ل شجججججججججججججججججججججهجججججججر 6.65

الرقم القياسججججججججججججججي لكميات  ارتفعإذ  ،2020 كانون ثانيبشججججججججججججججهر 
 2020 شجججججججججباطخ ل شجججججججججهر  114.49اإلنتاج الصجججججججججناعي إل  

سججججججنة ) 2020 كانون ثانيخ ل شججججججهر  107.36بججججججججججججججججججججج  م ارنة
 .(100=  2018األساس 

 
طة حركة كميات اإلنتاج الصنننننننننناعي علأل مسنننننننننتو  ا ن ننننننننن

 االقتصادية الرئيسية
 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءسججج أ أنشجج ة 

% والتي تشججججججججججججججسق أهم تها النسجججججججججججججج ية 11.68ارتفاعًا نسجججججججججججججج ت  
 من إجمالي أنش ة الصناعة. 11.95%

 
ارتفاعًا نسجججج ت   التعدين واسنننتغالل المحا رسججججج أ أنشجججج ة كما 

% من إجمالي 2.68% والتي تشجججججججججججسق أهم تها النسججججججججججج ية 7.26
 الصناعة.أنش ة 

 
الصرف الصحي وإدارة النفايات و إمدادات المياه  أنش ة أسج و 

النسججج ية  اتشجججسق أهم ته تي% وال6.64 ارتفاعًا نسججج ت  ومعالجتها
 % من إجمالي أنش ة الصناعة.2.39

 

% 5.90 نسججججج ت  ارتفاعاً  الصننننناعات التحويليةسجججججج أ أنشججججج ة 
م ارنة بالشججججهر السججججابت والتي تشججججسق  2020 شججججباطخ ل شججججهر 

 % من إجمالي أنش ة الصناعة.82.98أهم تها النس ية 
 

أما ع   صجججججججش د األنشججججججج ة الفرتية والتي لها ت ث ر نسججججججج ي ك  ر 
ع   مجمق الرقم القياسي، ف د سج أ بشض أنش ة الصناعات 

كانون م ارنة بشججهر  2020 شججباطخ ل شججهر  ارتفاعاً التحوي ية 
صججججججناعة المنتجات الصجججججج د نية األسججججججاسججججججية  همهاأ  2020 ثاني

ومسججججججججتحاججججججججراتها ماألجويةم، صججججججججناعة منتجات المشاجن ال ف  ية 
األخرى مالباطون، الحجر والرخام، ا سجف أم، صجناعة المنتجات 
الغذائية، صججججججججججججججناعة منتجات التبت، صججججججججججججججناعة منتجات المشاجن 

عة المشجججججججججس ة عدا الماكنات والمشدات ماأللمن ومم، ونشجججججججججاط ال با
 واستنساخ وسائط األع م المسج ة. 

 
من ناحية أخرى سججججق الرقم القياسجججي لكميات اإلنتاج الصجججناعي 

صججججناعة  منها في بشض أنشجججج ة الصججججناعات التحوي ية انخفاضججججاً 
ناعة الور   الكيماويات والمنتجات الكيميائية مالدهاناتم، صجججججججججججججج

  ومنتجات  الور ، صناعة الم بس، وصناعة المنسوجات.
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