
   
 

 م2020نوفمبر  الرقم القياسي ألسعار المستهلك                                                                                                 
                                                                                                                                                                                      

 
  http://www.stats.gov.sa  الموقع االلكتروني: الهيئة العامة لإلحصاء                                                           920020081خدمة العمالء :

 info@stats.gov.saالبريد االلكتروني:  إدارة إحصاءات األسعار 
                                                                            

 

 م2020 نوفمبر شهر في (٪5.8+) بنسبةالتضخم السنوي  ارتفاع

بنفس الشهر من العام  مقارنة   م2020 نوفمبرشهر في  (%5.8)+ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 

عزى هذا التطور في وي   م،2020 أكتوبر للشهر السابقتضخم المعدل  وهو نفس(، م2019 نوفمبرالماضي )

. وجاء أكبر ضغط م2020% في يوليو 15% إلى 5كبير إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من  األسعار إلى حد  

 %(.8.0)+ بنسبة%( والنقل 13.0)+بنسبة تصاعدي على التضخم من أسعار األغذية والمشروبات 

 

  نوفمبرشهر ب مقارنة  أسعار المواد الغذائية هي المؤثر األكبر في زيادة التضخم 

ا (٪13.0+)نسبة ب اارتفاع   قسم األغذية والمشروبات ل  سج   •  ،(٪13.3+) بـنسبةارتفاع أسعار األغذية ب متأثر 

 تالخضرواأسعار كذلك ارتفاع ، و(٪14.8+)اللحوم والدواجن بنسبة أسعار ارتفاع والتي تأثرت بدورها ب

 السنوي.في ارتفاع التضخم  كبير   تأثير   الرتفاع هذا القسموكان ، (٪22.2+)بنسبة 

اسج   •  .(٪12.9)+ بارتفاع أسعار السجائر بنسبة امتأثر   (٪13.3)+ه بلغت نسبت   ل  قسم  التبغ ارتفاع 

 بنسبةخدمات الهاتف والفاكس  أسعارارتفاع ب امتأثر  ( ٪11.1+) ت نسبتهبلغ اارتفاع   االتصاالت قسم   ل  سج   •

(+12.9٪). 

 .٪(11.6+شراء المركبات بنسبة )بارتفاع أسعار  امتأثر   (٪8.0+بنسبة ) ال  قسم النقل ارتفاع  سج   •

األثاث والتجهيزات أسعار  بارتفاع امتأثر   (٪7.6+) نسبةارتفاعا  بـ تأثيث وتجهيزات المنزل قسم   ل  سج   •

 (.٪9.6+)بنسبة  مفروشات األرضوالسجاد وغيره من 

المجوهرات والساعات أسعار  بارتفاع امتأثر   (٪7.3+)بـنسبة  اارتفاع   السلع والخدمات المتنوعة قسم   ل  سج   •

 .(٪23.0+) بنسبة والتحف الثمينة بأنواعها

التعليم قبل في أسعار  ا بانخفاضات%( متأثر  8.6-ا بنسبة )انخفاض  التعليم  قسم   ل  في حين سج   •

قسم انخفاض ( و٪11.1-)بنسبة  المتوسط والثانوي والتعليم (٪12.4-)بنسبة االبتدائي و االبتدائي

يجارات السكن إسعار أانخفاض ب امتأثر  ( ٪0.8-)بنسبة  وأنواع وقود أخرى ،السكن والمياه والكهرباء والغاز

 (.٪1.6-)بنسبة 

 (م2020 أكتوبر) السابقعن الشهر  (٪0.1-)بنسبة م 2020 نوفمبرفي شهر األسعار  انخفاض

-) ةبنسبالسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى قسم  بانخفاضر مؤشر التضخم الشهري تأث   •

 .(٪0.7-)نسبة بيجارات السكن إسعار أبانخفاض ر والذي بدوره تأث   ،(0.6٪

ا (٪0.4-) بنسبة تأثيث وتجهيزات المنزلقسم  وانخفض • األجهزة المنزلية الرئيسة  سعارأ بانخفاض متأثر 

 .(٪1.4-)بنسبة  (كهربائيةوغير كهربائية )

 وقسم ،(٪0.2-) بنسبة االتصاالتقسم و ،(٪0.4-) بنسبة الترفيه والثقافة قسم :من كل   انخفضكما  •

 والمشروباتاألغذية وقسم  (٪0.1-)بنسبة  حذيةالمالبس واأل وقسم ،(٪0.2-) بنسبة المطاعم والفنادق

 (.٪0.04-)( وقسم الصحة بنسبة ٪0.1-)بنسبة 
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 قسم  كما ارتفع (، ٪0.2+)قسم التبغ بنسبة ارتفع (، و٪1.0+بنسبة ) ا النقل ارتفاع  قسم   ل  في حين سج   •

 (.٪0.1+السلع والخدمات المتنوعة بنسبة )

 

 

 

 

 المنهجية:

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

ا 490السلع والخدمات التي تتكون من  تم اختيار هذه السلة بناء  على نتائج مسح اإلنفاق والدخل الذي و ،عنصر 

ل الزيارات جمع األسعار المعنية من خالوت  ، وأوزانها والذي على ضوئه تم تحديد البنود ،م2018ي في عام جر  أ  

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

 م2020 نوفمبر شهر التغيير السنوي والشهري في مؤشر أسعار المستهلك حسب األقسام،

 القسم

 نسبة التغير )%( خالل

 م مقارنة  مع :2020نوفمبر 

 م2019نوفمبر شهر  م2020أكتوبر شهر 

 5.8 -0.1 الرقم القياسي العام.

 13.0 -0.1 األغذية والمشروبات.

 13.3 0.2 التبغ.

 6.0 -0.1 المالبس واألحذية.

 0.8- -0.6 السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى.

 7.6 -0.4 تأثيث وتجهيزات المنزل.

 2.4 0.04- الصحة.

 8.0 1.0 النقل.

 11.1 -0.2 االتصاالت.

 3.7 -0.4 الترفيه والثقافة.

 8.6- 0.0 التعليم.

 7.1 -0.2 المطاعم والفنادق.

 7.3 0.1 السلع والخدمات الشخصية المتنوعة.
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 المنهجية، الجداولالروابط: 

 

ل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك   (٪)معدَّ

http://www.stats.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/CPI-November2020-AR.xlsx
https://www.stats.gov.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9

