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اإلحصاءات العامة %0.6 :نسبة اخنفاض الرقم القياسي ألسعار جتارة اجلملة لعام  2019مقارنة بنفس الفرتة
من عام 2018
أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرها السنوي حول أسعار جتارة اجلملة لعام  2019ليصل إىل  %97.6مقابل  %98.2لعام 2018
مسجلا اخنفاض ا نسبته  .%0.6وقد نتج هذا عن اخنفاض أسعار جمموعة "جتارة بيع االالت ومعدات ولوازمها" بنسبة  ،%6.9أو مامقداره
 0.67نقطة مئويه ،وأسعار جمموعة "بيع الوقود واملعادن واملواد االنشائية ولوازمها" بنسبة  ،%1.4أو ما مقداره  0.31نقطه مئويه ،وأسعار

جمموعة "بيع منسوجات والبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة  %1.2واليت سامهت هذه اجملموعة أبخنفاض الرقم القياسي مبا مقداره  0.13نقطه
مئويه .واليت شكلت أمهياهتا النسبية  %9.3و %20.8و %10.9على التوايل.
يف حني ارتفعت أسعار جمموعة "جتارة املواد اخلام الزراعية واحلبوب واالغذية واملشروابت والتبغ" بنسبة  ،%0.8حيث سامهت هذه اجملموعة
أبرتفاع الرقم القياسي مبا مقداره  0.32نقطه مئويه ،وأسعار جمموعة "بيع مركبات ذات احملركات واجزائها والدراجات النارية" بنسبة ،%0.9
حيث سامهت هذه اجملموعة أبرتفاع الرقم القياسي مبقدار  0.20نقطه مئويه .واليت شكلت أمهياهتا النسبية  %39.2و %10.9على التوايل.
ويشري التقرير أيضا إىل اخنفاض الرقم القياسي العام ألسعار جتارة اجلملة للربع الرابع من عام  2019ليصل إىل  %97.0مقابل  %97.3مقارنة
ابلربع الثالث من نفس العام مسجلا اخنفاض ا نسبته  .%0.3وقد نتج هذا عن اخنفاض أسعار جمموعة "بيع الوقود واملعادن واملواد االنشائية
ولوازمها" بنسبة  %0.6أو مامقداره  0.12نقطة مئويه ،وأسعار جمموعة "بيع مركبات ذات احملركات واجزائها والدراجات النارية" بنسبة ،%0.6
حيث سامهت هذه اجملموعة أبخنفاض الرقم القياسي مبقدار  0.12نقطه مئويه ،وأسعار جمموعة "بيع منسوجات والبسة وسلع شخصية ومنزلية"
بنسبة  ،%0.7أو مامقداره  0.08نقطة مئويه ،وأسعار جمموعة "جتارة بيع اآلالت ومعدات ولوازمها" بنسبة  ،%0.5أو مامقداره  0.04نقطة
مئويه .واليت شكلت أمهياهتا النسبية  %20.8و %19.8و %10.9و %9.3على التوايل.
يف حني ارتفعت أسعار جمموعة "جتارة املواد اخلام الزراعية واحلبوب واالغذية واملشروابت والتبغ" بنسبة  ،%0.1حيث سامهت هذه اجملموعة
أبرتفاع الرقم القياسي مبا مقداره  0.04نقطه مئويه .واليت شكلت أمهياهتا النسبية .%39.2
كما يشري التقرير اىل أخنفاض الرقم القياسي العام ألسعار جتارة اجلملة للربع الرابع من عام  2019ليصل الى  %97.0ابملقارنة مع %98.5
خالل نفس الفرتة من عام  2018مسجلا اخنفاض ا نسبته  ،%1.6وقد نتج هذا عن اخنفاض أسعار جمموعة "بيع الوقود واملعادن واملواد االنشائية
ولوازمها "بنسبة  ،%3.7أو ما مقداره  0.78نقطة مئويه ،وأسعار جمموعة "جتارة بيع االالت ومعدات ولوازمها" بنسبة  ،%3.5أو مامقداره
 0.33نقطة مئويه ،وأسعار جمموعة "جتارة املواد اخلام الزراعية واحلبوب واالغذية واملشروابت والتبغ" بنسبة  ،%0.7أو مامقداره  0.27نقطة

مئويه ،وأسعار جمموعة "بيع منسوجات والبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة  ،%1.9أو ما مقداره  0.20نقطه مئويه .واليت شكلت أمهياهتا
النسبية  %20.8و %9.3و %39.2و %19.8على التوايل.
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يف حني ارتفعت أسعار جمموعة "بيع مركبات ذات احملركات واجزائها والدراجات النارية" بنسبة  ،%0.1حيث سامهت هذه اجملموعة أبرتفاع
الرقم القياسي مبقدار  0.03نقطه مئويه واليت شكلت أمهياهتا النسبية .%19.8
وجتدر االشارة اىل انه مت تعديل سنة األساس لتصبح  2010بدال من  ، 1998حيثث يثتم مجثع بيثا ت األسثعار مثن عثلل عينثة تشثمل 330
منشث ة جتاريثثة ،ممثثع منهثثا أسثثعار  1590سثثلعة يثثتم تثثداووا يف سثثوإ اجلملثثة إضثثا ة إىل اسثثعار اخلضثثار والفواكثثه الثثيت تثرد أسثثعارها ضثثمن نشثثرة

األسواإ املركزية.

ويبني الشكل البياين التايل اجتاه الرقم القياسي العام الربعي ألسعار جتارة اجلملة لعامي  2018و.2019
شكل :1الرقم القياسي ألسعار جتارة اجلملة
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للمزيد من املعلومات يرجى االتصال بث السيد :طلل شكري
تلفون العمل 5300700 -1426 :
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