الرقم القياسي ألسعار الجملة
أغسطس 2020

ارتفاع أسعار الجملة بنسبة  ٪5.6في أغسطس 2020
ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة  %5.6في أغسطس  2020على أساس سنوي ،وهو أعلى بقليل من المعدل
ً
ً
أساسا من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية واآلالت
ناجما
في الشهر السابق ( .)%5.1+وكان ارتفاع المؤشر
ً
نظرا لثقلها في المؤشر ،باإلضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من
والمعدات (،)%13.3+
 %5إلى  %15في األول من يوليو .من ناحية أخرى ،جاء انخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة التي انخفضت
بنسبة  %17.5عن أغسطس  2019كعامل التعويض األكثر في تضخم أسعار الجملة.

التغير السنوي :أسعار المنتجات الزراعية تسجل أكبر زيادة سنوية
▪

سجل باب المنتجات الزراعية وصيد األسماك أكبر زيادة في أسعار الجملة بنسبة  % 15.0خالل االثني
ً
شهرا الماضية حتى أغسطس ،ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة ،% 14.0
عشر
وال سيما مجموعة الحبوب (.)% 24.8+

▪

ً
ً
متأثرا بارتفاع أسعار معدات
ارتفاعا بنسبة %13.3
سجل باب المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات

▪

سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعا نسبته  ،%12.2نتيجة الرتفاع

▪

والنشاء والمنتجات الغذائية األخرى (.)%12.1+
ً
ارتفاعا بنسبة  ،٪5.4نتيجة ارتفاع أسعار األحجار والرمال بنسبة .٪5.4
سجل باب الخامات والمعادن

▪

النقل بنسبة  %16.5والفلزات القاعدية بنسبة .%12.9

أسعار اللحوم واألسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون ( )%18.2+ومنتجات طواحين الحبوب

ً
انخفاضا في أسعارها ( )% 5.2-على أساس سنوي
من ناحية أخرى ،سجلت السلع المنقولة األخرى
في أغسطس  ،2020ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة (.)%5 .17-
أسعار الجملة بنسبة  ٪0.6عن شهر يوليو الماضي

التغير الشهري :ارتفاع أسعار الجملة بنسبة  %0.6عن شهر يوليو الماضي
متأثرا بشكل أساسي
ارتفع مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة  %0.6في أغسطس ،2020
ً
بارتفاع أسعار المواد الكيميائية األساسية ،والتي ارتفعت بنسبة  ٪7.2عن الشهر السابق .والتي تأثرت بدورها
بارتفاع السلع األخرى القابلة للنقل بنسبة .% 0.9
باإلضافة إلى ذلك فقد سجلت األبواب الرئيسية اآلتية ارتفاعات متفاوتة كانت على النحو التالي:
المنتجات الزراعية ومنتجات صيد األسماك ارتفعت بنسبة بلغت  ،% 1.0نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية
بنسبة  .%1.4وارتفعت المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات بنسبة  ،%0.4كما سجلت المنتجات الغذائية
ً
ارتفاعا بنسبة .%0.2
والمشروبات والتبغ والمنسوجات
ومن ناحية أخرى ،لم تسجل أسعار الخامات والمعادن أي تغير يذكر في شهر أغسطس.2020
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المنهجية

يعكس مؤشر أسعار الجملة ( )WPIتحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من
ً
بندا ،تُ جمع أسعارها بشكل شهري من ثالث مدن رئيسية هي( :الرياض –جدة –الدمام) من خالل الزيارات الميدانية
343
لنقاط البيع ،وقد تم تحديد سنه  2014م كسنة أساس ،وتُ نشر إحصاءات مؤشر أسعار الجملة بشكل شهري.

التغ ير السنوي والشهري في مؤشر أسعار الجملة حسب األبواب ،اغسطس 2020
نسبة التغير ( )%خالل
اغسطس  2020مقارنة مع:

الرقم القياسي العام واألبواب
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