
 
                                                                                                                          

 
 

   م 2021 سبتمبرالرقم القياسي ألسعار الجملة لشهر  

 

 

  http://www.stats.gov.saالموقع اإللكتروني الهيئة العامة لإلحصاء                                          920020081خدمة العمالء: 

  info@stats.gov.saاإللكترونيالبريد  إحصاءات األسعار 

 المملكة العربية السعودية 11481الرياض  3735ص. ب 

 

 

 م2021عام  سبتمبرشهر ل %11.9 ةبنسب الجملةأسعار ارتفاع 

 سبتمبرمقارنًة بنظيره من العام الماضي ) %11.9م بنسبة 2021 سبتمبرارتفع مؤشر الرقم القياسي ألسعار الجملة لشهر 

(، %12.0+م؛ حيث كان )2021 أغسطسمن المعدل في الشهر السابق  بقليل أقلم( على أساس سنوي، وهو  2020

(؛ وذلك %20.7+بشكل رئيس من ارتفاع أسعار السلع األخرى القابلة للنقل بنسبة ) م2021سبتمبرارتفاع المؤشر في  وجاء

 .نظًرا لثقلها في المؤشر

لالكيميائية المواد   م2021 سبتمبرفي شهر  أكبر زيادة سنوية ُتسجِّ

الماضية  اخالل االثني عشر شهرً  %20.7 بنسبةكبر زيادة في أسعار الجملة أ خرى القابلة للنقلالسلع األ باب ل  سج   ▪

ارتفاع  ك(، وكذل%92.0+)بنسبة األساسية  المواد الكيميائيةسعار ألى ارتفاع ، ويرجع ذلك إم2021 سبتمبرشهر  حتى

 .وذلك لثقلها في المؤشر (%24.2+)بنسبة المنتجات النفطية المكررة أسعار 

بنسبة  الفلزات القاعديةالرتفاع أسعار  نتيجةً  %9.3 بنسبةارتفاًعا  المعدنية واآلالت والمعداتالمنتجات باب  ل  سج  كما  ▪

 .((%8.6+بنسبة  اآلالت واألجهزة الكهربائيةأسعار  ، وارتفاع(30.8%+)

الحيوانات الحية والمنتجات  ارتفاع أسعارب متأثراً  %6.0 بنسبة ارتفاعاً باب منتجات الزراعة وصيد األسماك  ل  سج  وكذلك  ▪

  .(%3.8+المنتجات الزراعية بنسبة ) ارتفاع أسعار (، وكذلك%12.6+)الحيوانية بنسبة 

 منتجات أسعارالرتفاع  نتيجةً  %1.3 بنسبةباب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاًعا  ل  سج  كما  ▪

 .(%4.7+)بنسبة واألسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون  ماللحو

  .(%7.3+) بنسبة األحجار والرملالرتفاع أسعار  نتيجةً  %7.3 بنسبة ارتفاًعاالخامات والمعادن  باب ل  سج  و ▪

 الماضي أغسطس شهرب مقارنةم 2021 سبتمبرشهر ل %0.5 بنسبةأسعار الجملة  ارتفاع

األخرى السلع  أسعار بارتفاع اً متأثر م2021 سبتمبرشهر في على أساس شهري  %0.5 مؤشر أسعار الجملة بنسبة ارتفع

المنتجات  سجل باب كما (،%3.4+بنسبة )األساسية  المواد الكيميائيةأسعار  نتيجة ارتفاع كوذل؛%0.6 بنسبة  القابلة للنقل

بنسبة  اآلالت المستعملة في األغراض العامةأسعار  عارتفا ؛ وذلك نتيجة %0.3 بنسبة ارتفاعاً  والمعداتالمعدنية واآلالت 

 أسعار المنتجات الزراعيةنتيجة ارتفاع  كوذل ؛%1.3بنسبة  ارتفاًعامنتجات الزراعة وصيد األسماك  وسجل باب ، (1.4%+)

نتيجة  كوذل ؛%0.2ارتفاًعا بنسبة والمنسوجات  والمشروبات والتبغالمنتجات الغذائية  ل بابسج  كما  ،(%2.0+بنسبة )

 الخامات والمعادن ل بابسج  كما  ،(%0.2+بنسبة ) منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية األخرىأسعار ارتفاع 

 .(%0.4+األحجار والرمل بنسبة )ارتفاع أسعار نتيجة  %0.4 بنسبة ارتفاًعا

 

 المنهجية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من WPIيعكس مؤشر أسعار الجملة )

الدمام( من خالل الزيارات الميدانية و –جدة و –سعارها بشكل شهري من ثالث مدن رئيسة هي: )الرياض أبندًا، ُتجمع  343

 .كسنة أساس، وُتنشر إحصاءات مؤشر أسعار الجملة بشكل شهري م2014 ةتحديد سن لنقاط البيع، وقد تم  
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 .للخانة العشرية ة* مقرب
 

 

 

 

 

 على أساس سنوي (التغير في مؤشر أسعار الجملة )%

 

 

20-سبتمبر 20-أكتوبر 20-نوفمبر 20-ديسمبر 21-يناير 2021فبراير 2021مارس 21-أبريل 2021مايو 21-يونيو 2021يوليو 2021أغسطس 2021سبتمبر
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 م2021 سبتمبرالتغير السنوي والشهري في مؤشر أسعار الجملة حسب األبواب، لشهر 

 

 الرقم القياسي العام واألبواب 

شهر  نسبة التغير )%( خالل*

 مع: مقارنةً  م2021 سبتمبر

 سبتمبر

 م2020

 أغسطس

 م2021 

 0.5 11.9 .الرقم القياسي العام

 1.3 6.0 .منتجات الزراعة وصيد األسماك

 0.4  7.3 .الخامات والمعادن

 0.2 1.3 .المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات

 .قابله للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات سلع أخرى

 

 

 والمعدات

20.7 0.6 

 .المعدنية واآلالت والمعداتالمنتجات 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 0.3 

 المنهجية،  الجداول الروابط:
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https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/WPI_Tables_Sep%202021-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%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9

