 ٪113.ارتفاع يف قيمة اإلنتاج الصناعي للقطاع العام  /األعمال العام والقطاع
اخلاص للربع الثالث (يوليو /سبتمرب) عام  1016مقارنة بالربع الثالث عام 1012
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم

املوافق " 1012 / 2 /النشرة الربعع سعنوية صحصعاء

اصنتاج الصناعى ملنشآت القطاع العام  /اصعمال العام ومنشآت القطاع اخلاص" التى يعمل بها  12مشتغعال فعككثر عع
الربعع الثالث (يوليو /سبتمرب) عام  1016وم أهم املؤشرات مايلى:
 بلغت قيمة اإلنتاج الصنععاعي (بدون البرتول اخلام وتكريره)  4939مليار جني خالل الربعععع الثالعث لعععععام 1016
مقابل  4138مليار جني خالل الربع الثاني لعام  1016بنابة زيادة قععععدرها  , ٪138بينعععما كععانععت قيمعععة انتععاج
الربعععع الثالث لعام  ( 1012الربع املماثل ) 8938مليار جني بناب زيادة قدرها . ٪113.
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 .31مليعععارجنيعع للربعععععع الثالث عععععام 1016مقابل
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