فلسطين

صدر بتاريخ0502/50/50:

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

اإلحصاء الفلسطيني يصدر الرقم القياسي لكميات
اإلنتاج الصناعي في فلسطين للعام 8102
ولشهر .8102/08

في فلسطين خالل العام 8102

رصنتججا رقصججنا ا انخفاضااا مقاادار

 %4..3خالل العام  8102إليارنة إلج رقاجاق رقسجابحي يجغ ب ج

متوسط الرقم القياسي  014.0.إليارنة بج  48.701خجلا رقاجاق

رقسابح (شهر رألساس اانون أوا 7)488 = 5842
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أنشجلة إماادادات الكهرءاااء
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أنش ج ججلة التعااااادين واساااااتغالل المحااااااجر ررتفا ج ججا نس ج ججبت

%5871.ي وأنشججلة إمااادادات الميااا و نشاااط الصااار الصاااحي

وادارة النفايات ومعالجتها ررتفا ا نسبت 7%17.4

الجدول التالي يوضح نسب الت ّغير في الرقم القياسي
لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين للسنوات:
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ارتفاع الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين
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كميات اإلنتاج الصناعي على مستوى األنشط
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الجدول يوضح نسب التغير في الرقم القياسي لكميات اإلنتااج
الصناعي خالل الفترة من كانون ثاني – كانون ول :8102
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االتجا العام لحرك األرقام القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي
في فلسطين للفترة :كانون ثاني – كانون ول 8102
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رقنسبا ق ييإلة رقإلضافة

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
ص9ب ،0432 9رام هللا -فلسطين
هاتف)295/290( 2-2982700 :
فاكس)295/290( 2- 2982710 :
خط مجاني1800300300 :
بريد إلكترونيdiwan@pcbs.gov.ps :
الصفحة االلكترونيةwww.pcbs.gov.ps :

