الرقم القياسي ألسعار الجملة لشهر مارس 2022م

ارتفاع أسعار الجملة بنسبة  12.1%لشهر مارس عام 2022م
ارتفع مؤشر الرقم القياسي ألسعار الجملة لشهر مارس 2022م بنسبة  12.1%مقارنة بنظيره من عام 2021م ،وهو أعلى من الشهر السابق (فبراير 2022م) حيث بلغ
( ،)11.5%وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار السلع األخرى القابلة للنقل بنسبة )) +16.1%؛ نظر ًا لثقلها في المؤشر.
شكل  .1التغير في مؤشر أسعار الجملة ( )%على أساس سنوي

المواد الكيميائية تشهد أكبر زيادة سنوية في شهر مارس 2022م
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ً
ارتفاعا بنسبة 15.8%؛ متأثرا
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5.4%؛ نتيجة الرتفاع أسعار منتجات اللحوم واألسماك والفواكه والخضروات
والزيوت والدهون بنسبة ).(12.1%
ارتفاعا بنسبة 5.4%؛ نتيجة الرتفاع أسعار األحجار
كما سجل باب الخامات والمعادن
ً
والرمل بنسبة ).(5.4%

ارتفاع أسعار الجملة بنسبة  1.3%مقارنة بالشهر السابق

مقارنة بشهر
ً
سجل مؤشر أسعار الجملة لشهر مارس 2022ارتفاعا بنسبة 1.3%

المنهجية
يعكس مؤشر أسعار الجملة ( ) WPIتحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من
بند ا ،تجمع أسعارها بشكل شهري من ثالث مدن رئيسة هي( :الرياض – وجدة –
السلع تتكون من ً 343
والدمام) من خالل الزيارات الميدانية لنقاط البيع ،وقد تم تحديد سنة 2014م كسنة أساس ،ويتم نشر

إحصاءات مؤشر أسعار الجملة بشكل شهري .للمزيد حول المنهجية اتبع الرابط :المنهجية.

متأثرا بارتفاع أسعار المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات بنسبة
فبراير 2022؛
ً
نتيجة الرتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة  .3.3%وسجل باب السلع
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ً
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جدول  .1التغير السنوي والشهري في مؤشر أسعار الجملة حسب األبواب (مارس2022م) ()%

الرقم القياسي العام واألبواب
الرقم القياسي العام.
منتجات الزراعة وصيد األسماك.
الخامات والمعادن.
المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.
سلع أخرى قابله للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية
واآلالت والمعدات.
المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات.

المصدر :الجداول.

الهيئة العامة لإلحصاء
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