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 م2020 سبتمبر شهر في (٪5.7) بنسبةالتضخم السنوي  ارتفاع

مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي  2020% في سبتمبر 5.7ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 

أغسطس. ويعزى هذا التطور في األسعار إلى حد كبير إلى % في 6.2(، مقابل معدل تضخم بلغ 2019)سبتمبر 

. وجاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من 2020% في يوليو 15% إلى 5زيادة ضريبة القيمة المضافة من 

 %(.7.8%( والنقل )+12.6أسعار األغذية والمشروبات )+

 م2019 سبتمبرشهر ب مقارنة  التضخم زيادة أسعار المواد الغذائية هي المؤثر األكبر في 

   (٪12.3) متأثرًا بارتفاع أسعار السجائر بنسبة (٪13.3)ه بلغت نسبتُ  َل قسُم التبغ ارتفاًعاسج. 

   (٪12.8) بـنسبةارتفاع أسعار األغذية ب متأثراً  (٪12.6)نسبة ب ارتفاعاً  قسم األغذية والمشروبات َل سج، 

، (٪18.5)بنسبة  تالخضرواأسعار ، و(٪14.7)اللحوم والدواجن بنسبة أسعار ارتفاع والتي تأثرت بدورها ب

 السنوي.تأثير كبير في ارتفاع التضخم  ذا االرتفاعوكان له

   بنسبةخدمات الهاتف والفاكس  ارتفاع أسعارب متأثراً ( ٪9.5) ت نسبتهبلغ اً ارتفاع االتصاالت قسُم  َل سج 

(10.8٪). 

   األثاث والسجاد وأغطية أسعار  بارتفاعمتأثرًا  (٪8.3) نسبةارتفاعًا بـ تأثيث وتجهيزات المنزل قسُم  َل سج

 .(٪10.5)بنسبة  األرضيات

   (٪11.2) أسعار شراء المركبات بنسبة متأثرًا بارتفاع (٪7.8)نسبة بـ ارتفاعاً  النقل قسُم  َل سج. 

   بنسبة الطعامأسعار خدمات تقديم  متأثرًا بارتفاع (٪7.1)بـنسبة  ارتفاعاً  المطاعم والفنادق قسُم  َل سج 

 .(٪4.8)قامة بنسبة سعار خدمات اإلأبينما انخفضت  ،(8.4٪)

  ذكر في نسبي يُ تغير  أيوأنواع وقود أخرى  ،السكن والمياه والكهرباء والغاز قسُم  ليسج  لم في حين

 .م2020شهر سبتمبر 

 

 (م2020 أغسطس) السابقعن الشهر  (٪0.2)بنسبة م 2020في شهر سبتمبر األسعار انخفاض 

   انخفاض تكاليف ر بوالذي بدوره تأث   ،(٪8.2) ةبنسب التعليمقسم  بانخفاضر مؤشر التضخم الشهري تأث

 .(٪11.2)والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة  (٪11.6)نسبة ب االبتدائيوالتعليم  االبتدائيالتعليم قبل 

 (٪0.4)بنسبة  المالبسسعار أ انخفاضمتأثرًا ب، (٪0.4) بنسبة حذيةالمالبس واألقسم  انخفضو. 

  السكن والمياه والكهرباء والغاز قسم و ،(٪0.3) بنسبة تأثيث وتجهيزات المنزل قسم :من كل   انخفضكما

 بنسبة االتصاالت وقسم ،(٪0.1) بنسبة المطاعم والفنادق وقسم ،(٪0.2) بنسبةوأنواع وقود أخرى 

(0.05٪). 

  قسم التبغ بنسبةو ،(٪0.8)وهي: قسم النقل بنسبة متفاوتة،  قسام التالية ارتفاعاتت األلَ سج  في حين 

  .(٪0.1)قسم الترفيه والثقافة بنسبة و ،(٪0.3)قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة و ،(0.3٪)

  2020نسبي يذكر في شهر سبتمبر تغير  أيقسم الصحة  ليسج  لم في حين. 
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:المنهجية  

( التغيرات في األسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من CPIيعكس مؤشر أسعار المستهلك )

تم اختيار هذه السلة بناًء على نتائج مسح اإلنفاق والدخل الذي و ،عنصًرا 490السلع والخدمات التي تتكون من 

جمع األسعار المعنية من خالل الزيارات وتُ ، وأوزانها والذي على ضوئه تم تحديد البنود ،م2018ي في عام جر  أُ 

 يتم نشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري.و، الميدانية لنقاط البيع

 2020 سبتمبرالتغيير السنوي والشهري في مؤشر أسعار المستهلك حسب األقسام، 

 القسم

 نسبة التغير )%( خالل

 :مع  مقارنةً  م2020 سبتمبر

 م2019 سبتمبر م2020 أغسطس

 0.2- .الرقم القياسي العام

 

5.7 

 12.6 0.1 .األغذية والمشروبات

 13.3 0.3 .التبغ

 6.1 0.4- .المالبس واألحذية

 0.0 0.2- .السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى

 8.3 0.3- .تأثيث وتجهيزات المنزل

 2.7 0.0 .الصحة

 7.8 0.8 .النقل

 9.5 0.0 .االتصاالت

 3.5 0.1 .الترفيه والثقافة

 8.3- 8.2- .التعليم

 7.1 0.1- .المطاعم والفنادق

 6.1 0.3 .السلع والخدمات الشخصية المتنوعة
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 المنهجية، الجداول :الروابط
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ل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك   (٪)معدَّ
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https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/CPI-September2020-Ar.xlsx
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/consumer_price_index_methodology.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/consumer_price_index_methodology.pdf

