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اإلحصاءاث العاهت %2.6 :نسبت ارتفاع الرقن القياسي ألسعار تجارة الجولت للربع الثالث
هن عام  2102هقارنت بنفس الفترة هن عام 2102
أصذسث دائشة اإلحصبءاث انعبيت حقشٌشْب انشبعً حٕل أععبس حجبسة انجًهت نهشبع انثبنث يٍ عبو ٔ 8118انزي ٌشٍش
إنى اسحفبع انشقى انقٍبعً انعبو ألععبس حجبسة انجًهت بُغبت  %8.6نٍصم انى  98.4يٍ عبو  8118ببنًقبسَت يع  95.9خالل
َفظ انفخشة يٍ عبو ٔ .8117قذ َخج ْزا عٍ اسحفبع أععبس يجًٕعت "بٍع يشكببث راث انًحشكبث ٔاجضائٓب
ٔانذساجبث انُبسٌت" بُغبت  ،%8.9حٍث عبًْج ْزِ انًجًٕعت ببسحفبع انشقى انقٍبعً بًقذاس َ 1.67قطّ يئٌّٕ،
ٔيجًٕعت "بٍع انٕقٕد ٔانًعبدٌ ٔانًٕاد االَشبئٍت ٔنٕاصيٓب" بُغبت  ،%4.1أٔ يب يقذاسِ َ 1.8قطت يئٌّٕٔ ،يجًٕعت
"حجبسة انًٕاد انخبو انضساعٍت ٔانحبٕة ٔاالغزٌت ٔانًششٔببث ٔانخبغ" بُغبت  ،%8.3أٔ يبيقذاسِ َ 1.85قطت يئٌّٕ.
ٔانخً شكهج أًٍْبحٓب انُغبٍت  %39.8ٔ %81.8ٔ %19.8عهى انخٕانً ،فً حٍٍ اَخفضج اععبس يجًٕعبث عهعٍت
ٔيُٓب يجًٕعت "حجبسة بٍع اَالث ٔيعذاث ٔنٕاصيٓب" بُغبت  ،%7.7أٔ يبيقذاسِ َ 1.63قطت يئٌّٕٔ ،يجًٕعت "بٍع
يُغٕجبث ٔانبغت ٔعهع شخصٍت ٔيُضنٍت" بُغبت  ،%1.1أٔ يب يقذاسِ َ 1.11قطّ يئٌّٕٔ .انخً شكهج أًٍْبحٓب انُغبٍت
 %11.9ٔ %9.3عهى انخٕانً.
ٌٔشٍش انخقشٌش أٌضب إنى اسحفبع انشقى انقٍبعً انعبو ألععبس حجبسة انجًهت نهشبع انثبنث يٍ عبو  8118بُغبت %1.4

يقبسَت ببنشبع انثبًَ يٍ َفظ انعبؤ .قذ َخج ْزا عٍ اسحفبع أععبس يجًٕعت "بٍع انٕقٕد ٔانًعبدٌ ٔانًٕاد االَشبئٍت
ٔنٕاصيٓب" بُغبت  ،%4.1حٍث عبًْج ْزِ انًجًٕعت ببسحفبع انشقى انقٍبعً بًب يقذاسِ َ 1.79قطّ يئٌّٕٔ ،يجًٕعت
"حجبسة انًٕاد انخبو انضساعٍت ٔانحبٕة ٔاالغزٌت ٔانًششٔببث ٔانخبغ" بُغبت  ،%1.1حٍث عبًْج ْزِ انًجًٕعت
ببسحفبع انشقى انقٍبعً بًب يقذاسِ َ 1.15قطّ يئٌّٕٔ .انخً شكهج أًٍْبحٓب انُغبٍت ٔ %39.8ٔ %81.8عهى انخٕانً ،فً
حٍٍ اَخفضج أععبس يجًٕعت "حجبسة بٍع اَالث ٔيعذاث ٔنٕاصيٓب" بُغبت  ،%3.3أٔ يبيقذاسِ َ 1.88قطت يئٌّٕ،
ٔأععبس يجًٕعت "بٍع يُغٕجبث ٔانبغت ٔعهع شخصٍت ٔيُضنٍت" بُغبت  ،%1.9أٔ يبيقذاسِ َ 1.19قطت يئٌّٕ،
ٔأععبس يجًٕعت "بٍع يشكببث راث انًحشكبث ٔاجضائٓب ٔانذساجبث انُبسٌت" بُغبت  ،%1.3أٔ يب يقذاسِ َ 1.15قطّ
يئٌّٕٔ .انخً شكهج أًٍْبحٓب انُغبٍت ٔ %19.8ٔ %11.9ٔ %9.3عهى انخٕانً.

ٔحجذس االشبسة انى اَّ حى حعذٌم عُت األعبط نخصبح  8111بذال يٍ  ،1998حٍث ٌخى جًع بٍبَبث األععبس يٍ خالل
عٍُت حشًم  331يُشأة حجبسٌتٌ ،جًع يُٓب أععبس  1591عهعت ٌخى حذأنٓب فً عٕق انجًهت إضبفت إنى اععبس انخضبس
ٔانفٕاكّ انخً حشد أععبسْب ضًٍ َششة األعٕاق انًشكضٌت.
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ٌٕٔضح انشكم انبٍبًَ انخبنً احجبِ انشقى انقٍبعً انعبو انشبعً ألععبس حجبسة انجًهت نعبيً .8118ٔ 8117
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نهًضٌذ يٍ انًعهٕيبث ٌشجى االحصبل بـ انغٍذ :طالل شكشي
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