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الرقم القياسي  في انخفاضاالحصاء الفلسطيني: 
 لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين

  11/2022، ثانيتشرين خالل شهر  
 انخفاضاا  جل الرقم القياسي لكميات اإلنتاا  الناعا ي س

 مقارنا  2022 ثاانيتشرين % خالل شهر 4.22 مقداره
ياسااااي الاااارقم الق انخفاااا إذ  ،2022 تشاااارين   لبشااااهر 

 الل شاااهرخااا 109.64 لكمياااات اإلنتاااا  الناااعا ي إلااا 
 خاااااالل شاااااهر  114.47 مقارنااااا  2022 ثاااااانيتشااااارين 

 .(100=  2019 سع  األساس) 2022 تشرين   ل
 

توى األنشنطة حركة كميات اإلنتاج الصنناعي علنم  سن
 االقتصادية الرئيسية

إ ننننن ادات الكهراننننناء بالرننننناز بال خنننننا    نشااااا   ساااااج  
تشالل  تي%  ال11.46انخفاضا  مقداره  بتكييف الهواء

 % من إجمالي  نش   النعا  .7.38سبي  الع ا هميته
 

 التعنننننن تن باسننننننترالل الم ننننننا ر  نشاااااا    سااااااج كماااااا 
 العساابي   اتشاالل  هميتهاا تااي%  ال7.71 انخفاضااا  مقااداره

  من إجمالي  نش   النعا  . 2.89%
 

 مقااداره انخفاضااا   الصننناعات الت ويليننة نشاا    سااج    
مقارناااااا   2022 ثااااااانيتشاااااارين % خااااااالل شااااااهر 3.56

% 87.89بق  التاي تشالل  هميتهاا العسابي  بالشهر الساا
 من إجمالي  نش   النعا  .

 

 ما     صعيد األنشا   الفرييا   التاي لهاا تانثير نسابي 
 بعااا كبيااار   ااا  مجمااال الااارقم القياساااي،  قاااد ساااج   

خاااااالل شاااااهر  انخفاضاااااا   نشااااا   الناااااعا ات الت  ي يااااا  
 2022 تشااارين   لمقارنااا  بشاااهر  2022 ثاااانيتشااارين 

صاااااعا   معتجاااااات المعاااااا      ثاااااا ،صاااااعا   األ همهاااااا 
صااعا      المشاال    اادا الماكعااات  المعاادات ماأللمعياا  م،

باااا،  ، ال جااار معتجاااات المعاااا   الال  خيااا  األخااار  مال
 صااااعا   المشاااار اات،  صااااعا    ، الرخااااا ،  اإلسااااف  م

  صاااعا   الكيما ياااات  المعتجاااات الكيميا يااا ،المالبااا ، 
 . صعا   ال رق  معتجات ال رق 

 

ماان ناةياا   خاار  سااجل الاارقم القياسااي لكميااات اإلنتااا  
 نشااااااا   الناااااااعا ات   اااااااي بعااااااا  ارتفا اااااااا  الناااااااعا ي 
صعا   المعتجاات النايديني  األساساي   همها  الت  ي ي 

 نشاااااااا ال با اااااا   استعسااااااا   سااااااا   مست ضااااااراتها،   
 صااااااعا    صااااااعا   المعسااااا جات، األ اااااال  المساااااج  ، 
، م ااا  ال ادا ن صاعا   معتجاات الالمعتجاات الذاا يا ، 

 .صعا   الج د  المعتجات ذات الن    
 

الصرف الصن ي أنشطة ب إ  ادات المياه   نش    سج 
% 0.36انخفاضااااا  مقااااداره  بإدا ة النفايننننات ب عالجتهننننا

% مااااان إجماااااالي 1.84العسااااابي   اتشااااالل  هميتهااااا تاااااي ال
  نش   النعا  .
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