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 مقدمة:
 

قامت الهيئة العامة لإلحصاء وفي إطار سعيها لرسم صورة واضحة المعالم لما يجري 

في أسواق المملكة ببناء عدد من المؤشرات التي يمكن من خاللها رصد تحركات 

أسعار السلع والخدمات والتغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى في سوق 

وكذلك أسعار الجملة )الرقم القياسي التجزئة )الرقم القياسي ألسعار المستهلك( 

 ألسعار الجملة( وفق منهجية خاصة بكل منهما. 

ولكون األسعار التي تجمع للسلع والخدمات الداخلة في تركيب األرقام القياسية 

ألسعار المستهلك و أسعار الجملة تتم وفق الضوابط الخاصة بمنهجية كل منهما ومن 

تحديد سلة السلع والخدمات وكذلك مواصفات السلع بينها الطريقة التي يتم بموجبها 

، فقد دعت الحاجة للعمل على متابعة تحركات أسعار السلع والخدمات في األسواق 

متوسطات ” وفق أسلوب ومنهج إحصائي مختلف يتسم بالمرونة والشمول بمسمى 

تفيدين وذلك تلبية لحاجة عدد كبير من المس” األسعار في المملكة العربية السعودية 

الذين يرغبون الحصول على أسعار بعض السلع بشكل مباشر دون أن تستخدم هذه 

 األسعار لحساب مؤشرات أخرى باستثناء نسب التغير من فترة إلى أخرى . 

 
 
 
 

 الهيئة العامة لإلحصاء

 األسعار  إدارة إحصاءات

 11481الرياض    3735ص.ب  

http://www.stats.gov.sa 

            E-mail: Info@stats.gov.sa 
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 منهجية متوسطات أسعار السلع والخدمات
 

 أواًل: البيانات التعريفية 
 

 التعريف: 
ف متوسطات األسعار بأنها مقياس إحصائي للتغيرات في متوسط أسعار بند بمواصفة وفترة  ُتَعرَّ

 ثابتة ومحددة .

 

 الوصف:
برنامج يقيس تحركات أسعار السلع والخدمات في األسواق وفق منهجية إحصائية تتبع ضوابط وقيود 

سعار والتغيرات الشهرية خاصة تتسم بالشمولية والمرونة والجودة وذلك باحتساب متوسطات األ

والربع سنوية والسنوية على مستوى المدينة وعلى مستوى المملكة. وكذلك أبرز التغيرات النسبية 

 الشهرية.

 

 المصطلحات المرتبطة وتعريفاتها:
 السلع والخدمات:

 هي السلع والخدمات الرئيسية األكثر استهالكا للمستهلك األسري ألغراض معيشية.

 البيع:نقاط 

هي المنشآت أو الوحدات التي تجمع منها بيانات أسعار السلع والخدمات الداخلة في سلة السلع، 

كمحالت البيع بالتجزئة مثل البقاالت ومحالت بيع المالبس إضافة إلى محالت تقديم الخدمات 

غسيل و كي  المتنوعة للمستهلك مثل خدمات )األطباء، الخياطة، صيانة السيارات، الشقق والفنادق،

 المالبس، حالقة الراس( وغيرها من محالت الخدمات.

 متوسطات األسعار:

 عبارة عن حاصل مجموع تسعيرات السلعة مقسومًا على عدد التسعيرات.

 

  السلع اإلنشائية:

 هي السلع الرئيسية المتعلقة ببناء المساكن والعقود الحكومية مثل )الحديد، الكيابل، ... الخ(.

 

 الديمومة:

 ضمان استمرار نقطة البيع في ممارسة النشاط لفترة طويلة.

 

 الترددية:

 الحركة الشرائية في نقطة البيع.

 

  نسبة التغير:

 هي معدل التغير بين فترة حالية وفترة سابقة.
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 األهداف:

والخدمات يـهدف برنامج متوسطات األسعار في المملكة العربية السعودية إلى نشر أسعار السلع 

بالتجزئة والتغيرات التي تطرأ عليها بين فترة وأخرى وذلك لقائمة من السلع والخدمات التي تهم 

المستهلك، ويتم تحديد مواصفاتها بشكل دقيق ومحدد لكي يتسنى حساب متوسط ألسعارها داخل 

 المدينة الواحدة وعلى مستوى المملكة.

 

 دورية االصدار:
 أسعار السلع والخدمات بشكل شهري.يتم إصدار نتائج متوسطات 

 

 مصدر البيانات:
 يتم جمع البيانات من مصادر البيع بالتجزئة والمصانع والموردين ومحالت تقديم الخدمات.

 

 التغطية:
 التغطية المكانية:

يغطي مسح متوسطات األسعار كافة مناطق المملكة الثالثة عشر حيث تجمع بيانات األسعار من  

ستة عشر مدينة رئيسية تمثل ثالثة عشر مدينة منها مراكز المناطق اإلدارية وهي )الرياض، مكة 

، سكاكا( المكرمة، المدينة المنورة، بريده، الدمام، أبها، تبوك، حائل، عرعر، جازان، نجران، الباحة

 باإلضافة إلى ثالث مدن أخرى وهي )جدة، الطائف، الهفوف(.

 التغطية الزمانية: 

 يتم جمع أسعار معظم بنود سلة السلع والخدمات بشكل شهري وفق خطة تسعير محددة.

 

 التصنيف المستخدم:
اهتمامات تصنيف خاص مالئم لطبيعة البرنامج ويشمل قائمة سلة السلع والخدمات التي تلبي 

 المستفيدين وحاجتهم وذلك حسب التصنيف التالي:

 

 مجموعة تصنيف السلع حسب استخدام المواد
 عدد

 البنود

 سلع االستهالك النهائي

 88 السلع الغذائية

 15 السلع غير الغذائية

 13 سلع الخدمات

 سلع االستهالك الوسيط
 8 األعالف والحيوانات الحية

اإلنشائيةالسلع   37 

 161 اإلجمالي

 
 
 



 متوسطات أسعار السلع والخدمات

6 

 
 سلة السلع والخدمات:

وذلك  وطلبات المســتفيدينتم اختيار ســلة الســلع والخدمات بناًء على أهميتها النســبية للمســتهلك 
 البحث.توفر تلك البنود بمواصفات ثابته في جميع مناطق  استعراضبعد 

 

 أهم النتائج والمؤشرات:
 والتغيرات الشهرية والربع سنوية والسنوية لجميع المدن.متوسطات األسعار  (1

 متوسطات األسعار الشهرية للمدن. (2

 متوسطات األسعار الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية لجميع المدن. (3

 متوسطات األسعار الشهرية لجميع المدن. (4

 أبرز التغيرات النسبية الشهرية. (5

 لجميع المدن خالل عام.متوسط أسعار بعض المواد اإلنشائية  (6

 

 المستفيدون:
 اإلدارات المعنية بالتحليل اإلحصائي والتقارير بالهيئة. (1

 المنظمات اإلقليمية والدولية. (2

 الباحثون األكاديميون والمستثمرون. (3

 عدد من الجهات المستفيدة األخرى )داخلية وخارجية(. (4

 

 أوجه االستفادة:
 تُعد بيانات متوسطات أسعار السلع والخدمات وسيلة إحصائية لـــــ :

دعم اتخاذ بعض القرارات االقتصادية المناسبة من قبل الجهات الرسمية من خالل متابعة تحركات  .1

 متوسطات أسعار السلع والخدمات ومكوناته.

 لكة.دعم الباحثين والمستثمرين بمعرفة متوسط أسعار السلع والخدمات في المم .2

 قياس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يشتريها المستهلك بين فترة وأخرى. .3

يمكن االعتماد عليها في التحليالت االقتصادية واإلحصائية الخاصة بتحركات األسعار والتنبؤات  .4

 المستقبلية له خالل فترات زمنية مختلفة.

ير تعويضات المقاولين في العقود تساعد بيانات متوسطات أسعار السلع والخدمات في تقد .5

 الحكومية.

 
 ثانيًا: منهجية المسح

 
 بحث االحتياجات:

بدايًة وقبل البدء في تنفيذ المسح يتم التواصل والتشاور مع العمالء المستفيدين من نتائج متوسطات 

التواصل يستمر أسعار السلع والخدمات وذلك من أجل تحديد متطلباتهم واحتياجاتهم. كما أن ذلك 

 لضمان تحقيق رغبات المستفيدين أثناء العمليات التطويرية للمسح.

 

 تصميم استمارة المسح:  
( تم تصميم استمارة ورقية لجمع البيانات من نقاط 2009في البدايات األولى لتنفيذ المسح )سنة 

 لوصول إلى نقاط البيع وقد روعي عند تصميمها اإلشارة إلى البيانات الجغرافية المساعدة ل البيع،
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 الموقع، الشارع، ك،لُ البُ  مالقطاع، رق مالحارة، رقرقم  الحي، المدينة، المحل،اسم  المحل،)رقم  مثل:

كما تضمنت االستمارة وصف للسلعة أو الخدمة المراد رصد سعرها ومواصفاتها ، واإلحداثية(

والتغيرات الطارئة عليها مثل: )رمز البند، اسم البند، المواصفات، الوحدة، السعر، رمز التحليل، وحقل 

( تم تطبيق االستمارة الكترونيًا ليصبح جمع البيانات من خالل  2016للمالحظات(. وفي العام ) 

جهزة الكفية بحيث اشتملت االستمارة االلكترونية على بيانات إضافية عن تلك البيانات التي األ

خاصية االحداثية، زيادة جودة وموثوقية األسعار، تحسين بيئة  )تفعيل مثل: الورقية،شملتها االستمارة 

 رونية. اإللكتاألجهزة اللوحية تقنية جمع البيانات من خالل ويتم  الميدانية(عمل الباحث 

 

 اإلطار: 
ــــاس عينة الرقم  ــــآت وجاء اختيار عينة البحث على أس تم االعتماد على اإلطار العام لتعداد المنش

 القياسي ألسعار المستهلك، باإلضافة للسلع اإلنشائية.
 

 العينة: 
 اختيار السلعع اإلنشائية فقد تم تم اختيار سلة السلع والخدمات بناًء على أهميتها لدى األسرة، أما السل

 الرئيسية في بناء المسكن لألسرة والعقود الحكومية.

 بينما تم اختيار نقاط البيع التي ُتجمع منها أسعار السلع والخدمات المختلفة بناًء على:

 استخدام إطار تعداد المنشآت. .1

 توفر عدة عوامل في نقطة البيع المختارة مثل )الديمومة، الترددية(. .2

 البيع على مستوى المدينة لجميع االتجاهات. مراعاة انتشار نقاط .3

 .خدمات(محل متخصص، محل  تموينات،ماركت، سوبر ماركت،  )هايبرمراعاة تنوع نقاط البيع  .4

 

 وحدة المعاينة:
 وحدات المعاينة في مسح متوسطات األسعار هي:

 السلعة االستهالكية التي يتحصل عليها الفرد من نقاط البيع بسعر التجزئة أو المصانع والموردين.  .1

 الخدمة التي يتحصل عليها الفرد من نقاط تقديم الخدمات بسعر التجزئة. .2

 
 أسلوب جمع البيانات:

 يلي:يتم تحديد أسلوب جمع بيانات األسعار وفقًا لعدد من الضوابط والمعايير كما 

 االلتزام بخطة التسعير المعتمدة بدليل المواصفات لكل بند في البرنامج. -1

 اعتماد طريقة المقابالت الشخصية في جمع بيانات األسعار من نقاط البيع. -2

 جمع البيانات باستخدام األجهزة الكفية. -3

 .اعتماد سعر يوم الزيارة لنقطة البيع حسب خطة التسعير المعتمدة للبند -4

 االلتزام بالمواصفة المحددة لكل بند. -5

 

 أدوات جمع البيانات:
يقوم الباحثين في الميدان بجمع البيانات من خالل األجهزة الكفية التي تم تجهيزها بالبرامج التقنية 

 الداعمة لها.
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 تحميل وأرشفة البيانات والبيانات الوصفية الُمجّمعة على قواعد البيانات:

الميدان بكافة مدن البحث بعملية اإلدخال المباشر للبيانات التي تم جمعها باستخدام  يقوم الباحث في

 األجهزة الكفية.

 ترتبط األجهزة اللوحية بقاعدة بيانات مركزية تتم فيها المعالجة آليًا. •
 باســــتخدام الباحثين لخاصــــية التزامن المتوفرة على األجهزة اللوحية يتم تحميل البيانات المجمعة •

 مباشرة على قواعد البيانات.
 

 التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة:
 تتم عملية تدقيق البيانات والتحقق من جودتها على النحو التالي:

 التأكد من الشمولية ومنطقية البيانات واألسعار المدونة. -1

 مراجعة جميع األسعار مكتبيًا على مستوى المدينة والمملكة. -2

 االطالع على التقارير الخاصة بالمراجعة من النظام وتعديل المالحظات. -3

استخدام التقنية لمراجعة كافة الجوانب األخرى لجودة البيانات مثل )تطابق اإلحداثيات، وقت زيارة  -4

 الباحث، قواعد التصحيح، ...الخ( لتنفيذ خطة التسعير بدقة.

 برنامج ومشرفي المناطق.المتابعة المستمرة واآلنية من مشرف ال -5

تطبيق نموذج إعادة معاينة من قبل )المشرف أو مراقب الجودة( بإعادة الزيارة لنقطة البيع التي تم  -6

 استيفاء البيانات منها من قبل الباحث للتأكد من صحة البيانات ودقتها.

 عشوائيًا وآليا.إجراء المقارنات والمطابقات الميدانية ألسعار السلع التي يتم اختيارها  -7

 تطبيق معالجات االختفاء للسلع وتغير المصادر. -8

 

 متابعة جامعي البيانات:
تخضع عملية جمع البيانات الى المتابعة اآللية من خالل االرتباط والمزامنة بين البرنامج المكتبي الخاص 

و أخطاء حول البيانات بالمشرف واألجهزة اللوحية التي يستخدمها الباحث للتنبيه عن وجود مالحظات أ

المدخلة بالنظام. كما يقوم فريق من المختصين في اإلدارة المركزية وفروع ومكاتب الهيئة بزيارات 

ويتم سحب عينة الجودة آليًا على  محدد،دورية متكررة لكل مدينة من مدن البحث وفق برنامج زمني 

الحظات أو األخطاء حول البيانات المدخلة مستوى المدينة والباحث وتنبيه الباحثين عن وجود أي من الم

 بالنظام.

 
 متابعة مقدمي البيانات:

يقوم المشرفون على المسح في مختلف مناطق المملكة وبشكل دوري بإجراء عدد من الزيارات 

واالتصاالت لعدد من مقدمي البيانات وذلك بهدف التحقق من صحة البيانات المجمعة، واالسلوب الذي 

 البيانات. معطيمقابلة يتبعه الباحث في 

 

 المعادالت المستخدمة وعملية االحتساب:
 الحسابي.تتم عملية حساب متوسطات أسعار السلع والخدمات على أساس الوسط 

 وتتم عملية حساب نسبة التغير ألسعار السلع والخدمات كما يلي: 
 .100×متوسط الفترة السابقة( /متوسط الفترة السابقة -نسبة التغير = )متوسط الفترة الحالية 
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 البيانات:تحميل المخرجات لقواعد 

يتم تحميل وحفظ جميع مخرجات البيانات الناتجة عن عمليات االحتســاب إلى قواعد البيانات القابلة 
 للتعديل والتصحيح.

 

 المخرجات: ومعالجة مراجعة
تقوم اإلدارة بمراجعة البيانات ومعالجتها عن طريق نظام آلي للمراجعة وقواعد تصحيح تم وضعها 

 الشاذة.الكتشاف األخطاء واألرقام 

 

 سرية البيانات:
 االلتزام بسرية البيانات. واستخدامها لألغراض اإلحصائية الخاصة بالهيئة العامة لإلحصاء فقط.

 

 نشر البيانات:
 يانات متوسطات أسعار السلع والخدمات وفق التالي:تتم عملية نشر ب

 نشر النتائج الخاصة بمتوسطات أسعار السلع والخدمات بشكل شهري. •

 النشر وفق مواعيد شهرية محددة ومعلنة في الموقع الرسمي للهيئة العامة لإلحصاء على اإلنترنت. •

 كمنصة نشر رسمية ومعتمدة. www.stats.gov.saتم اعتماد الموقع الرسمي للهيئة  •

 تأخير.ايصال النتائج للمستفيدين بكافة شرائحهم باآللية المناسبة بدون  •

 

 :البيانات وجودة التقييم

مكتبيًا لضمان أعلى درجات الدقة في البيانات فإنه البد من متابعة سير العمل في كافة مراحله  •

وميدانيًا والتأكد التام من جمع البيانات حسب المواصفات والدورية المحددتين لكل بند من البنود 

 الداخلة في البرنامج، وتتلخص الخطوط الرئيسية لتطبيق الجودة النوعية فيما يلي:

 ر.إعداد البرمجيات المختلفة لفحص البيانات والتأكد من صحتها ودقتها وتطويرها بشكل مستم •

استخدام أجهزة التسعير اللوحية وإعداد برامج خاصة ترتبط بمواقع نقاط البيع وذلك للتأكد من  •

 وصول الباحث للموقع المطلوب وااللتزام بالتوقيت المحدد للتسعير أيضا.

قيام فريق من المختصين في اإلدارة المركزية وفروع ومكاتب الهيئة بإجراء زيارات دورية متكررة  •

من مدن البحث وفق برنامج زمني محدد بحيث يتم سحب عينة الجودة بشكل آلي لكل مدينة 

 ومتعمد على مستوى المدينة والباحث..

 تقييم العمل دوريا. •

رصد ودراسة المالحظات واالقتراحات التي ترد من العمالء المستفيدون من النتائج بهدف تحسين   •

 جودة البيانات مستقباًل.
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2018201820182018201820182019

First:Goods of final Consumptionسلع االستهالك النهائي: أوال 

Food commoditiesالسلع الغذائية

0.082.382.422.482.481kgWheat flour, local, brown(Grain Silos)-4.332.43كجم1(صوامع الغالل)دقيق قمح محلي اسمر

4.021.240.53.683.783.813.832kgWheat flour, local,white(Grain Silos)كجم2(صوامع الغالل)دقيق محلي أبيض

0.780.7284.2784.0982.8483.4410kgRice, Basmati, White Indian (Al Mehideb)-0.98-كجم10(المهيدب)أرز بسمتي أبيض هندي

0.680.1265.9769.568.9569.0310kgRice, Maza Indian( Abu Kas)-4.63كجم10(أبو كاس)أرز مزة هندي 

0.660.454.654.674.624.64250gmSheariya, Perfetto-0.19- جم250عبوه شعيرية بيرفيتو

0.360.624.694.714.664.69500gmMacaroni, Perfetto,, Local-0جم500عبوه مكرونة بيرفيتو محلي

3.061.530.858.798.398.458.52500gmSoup of Oats, canned (Quaker)-جم500عبوه شوربة علب شوفان

0.490.390.291.031.031.031.034loavesBread, whiteأرغفة 4خبـز أبيـــض مفــرود

0.2738.6337.3637.737.61kgCattle Meat, fresh-2.670.62-كجم 1لحم بقر طازج

1.821.030.0147.2247.5948.0848.081kgSheep Meat, freshكجم 1لـحــــم ضأن طـــازج

0.880.750.4538.6838.7338.8539.021kgCamel Meat, freshكجم 1لـحــــم جمــل طـــازج

0.770.3838.9537.3836.9537.091kgSheep Meat, cooled imported-4.79-كجم 1لحم ضأن مبرد مستورد

4.10.440.3412.813.2713.2813.33900gmChicken, fresh, local (Faqih)جم900(فقية)دجاج طــازج محــلـي

0.060.1911.5812.0712.0412.07900gmChicken, frozen, local (Al wataniya)-4.21جم900(الوطنية)دجاج مجــمـد محــلـي

0.2211.1412.4412.6412.62900gmChicken, frozen imported (Doux)-13.261.44جم900(دو)دجاج مجــمـد مستــورد

3.122.691.354.154.3355.0755.791kgFish, fresh, (Kanaad)كجم 1ســمك طازج كنعد

0.271.91.6245.5844.8644.9845.711kgFish, fresh, (Hamour)كجم 1سمك طازج هـامور

0.353.691.0176.5374.0776.0476.81kgShrimp, peeled, freshكجم 1روبيان طازج مقشر

9.190.0904.154.524.534.531LMilk, fresh, local (Al Maraai)لتر(المراعي)حليـب طـازج محـلـي

0.891.280.832.712.652.662.69170gmMilk, Liquid, Canned (Boni)-جم170(بوني)حليب سـائـل معلـب

0.10.181.4258.0257.8657.1557.961.8kgMilk, Powder, canned (Nido)-كجم1.8(نيدو)حليـب بـــودرة معلب

gm)Milk, Newborn Babies (Similac 1) 0.440.360.0930.0130.0430.1230.14400جم400(1سميالك)حليـب أطفال حديثي الوالدة

3.710.3705.185.355.375.371.5LMilk, fresh, local (Al Saffi)لتر 1.5(الصافي)لبن طازج محلي

0.290.101.041.041.041.04170gmYoghurt, (Al Saffi)جم170عبوة(الصافي)روب– لبن زبادي 

gmCream, (Al Tag) 1.780.110.114.614.694.694.7155جم155عبوةقشطه التاج

gmCheese, Canned, Schieder (Kraft 0.485.075.155.225.19106-2.350.78جم 106(كرفت)جبن شيدر علب

gmCheese, Cupped, Local (Al Marrai) 1.5615.3415.5315.4315.19500-2.19-0.95-جم500(المراعي)جبن كاسات محلي

0.216.166.266.266.24140gmCheese, Cupped imported, (Kraft)-0.29-1.41جم140(كرفت)جبن كاسات مستورد

2.580.130.413.833.923.913.93PackCheese, triangles (Lavache quri)علبة(الفش كيري)جـبـــن مثلثــــات

0.7912.5415.5715.4215.3plateEggs, local, medium-1.78-22طبقبيض محلي

4.212.694.955.115.025.16100gmButter, Lurpakجم 100(لورباك)زبده 

0.617.1417.6317.817.69500mlOlive oil, imported (Al Wazir)-3.180.33ملل500(الوزير)زيت زيتون مستورد

0.070.4721.7521.6421.5221.621.8LMaize oil, (cooking), Afiya-0.6-لتر 1.8عافية(للطهي  )زيت ذرة 

0.8315.0815.1615.3615.241.8LVegetable oil, (frying) Al arabi-1.030.51لتر 1.8العربي(للقلي  )زيت نباتي 

0.195.575.985.875.861kgPumpkin-1.96-5.34كجم1قرع عسلي

3.673.093.263.193.081kgCabbage, white-5.59-0.52-كجم1ملفوف أبيض

1.43.460.6910.981.011.02BundleParsleyحزمةبقدونس

0.61.131.121.161.15BundleSpinach-2.213.5حزمةسبانخ

7.499.7711.9910.8910.071kgBeans, green-15.95-3.08كجم1فاصوليا خضراء

0.14.835.7954.991kgTomatoes, local-13.86-3.38كجم1طمـــاطــم محــلــي

3.384.955.725.335.151kgTomatoes, imported-9.85-4.02كجم1طماطم مستورد

13.961.160.669.337.947.988.031kgGarlic, Chinese-كجم1ثــــــــوم صيني

1.9514.6315.7116.0315.721kgOkra, local-7.420.05كجم1بــــاميــــــة مـحلي

Item
precent change for JAN 2019 toAverage Prices

(2019شهر يناير )متوسطات األسعار والتغيرات الشهرية والربعية والسنوية لجميع المدن 

Average prices monthly, quarterly and annual changes for All cities (January 2019)
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4.463.752.052.22.212.252.3BundleCorchorus, localحزمةملوخية مـحلي

5.624.555.144.594.331kgEggplants, black, local-15.69-4.84-كجم1باذنجان أسود محلي

15.896.725.725.661kgZucchini, local-15.73-3.92-كجم1كوسة محلي

0.635.735.154.434.41kgCucumbers, local-14.42-23.15-كجم1خيار محلي

2.757.668.398.728.481kgPeppers, green, local-10.751.1كجم1فلفل أخضر بارد محلي

29.19.19.289.091kgChili, green, local-0.13-0.05-كجم1فلفل أخضر حار محلي

7.215.816.777.016.511kgLettuce, local-3.81-11.99كجم1خــــــــــس محلي

1.112.860.210.9811.01BundleWaterCress, localحزمةجرجير محلي

0.031.840.133.153.093.143.151kgOnion, localكجم1بصل مدور محلي

1.672.840.083.63.553.653.661kgOnion, importedكجم1بصل مدور مستورد

PackBeans, Medammes (Hadaeq California)     0.733.673.733.723.69-1.05-0.65علبة(حدائق كاليفورنيا)فول مدمس

0.710.720.131.541.521.531.53135gmTomatoes, Paste, local (Saudia-جم 135(السعودية)صلصة طماطم محلي

1.469.148.458.568.441kgLentils-0.12-7.7-كجم1عــــــدس

1.713.144.023.83.731kgPotatoes, medium, local-7.21-18.71كجم1بطاطس وسط محلي

3.14.584.694.744.61kgCarrots, local-2-0.35كجم1جزر محلي

3.3218.4413.8615.2814.771kgFig, local-19.96.62-كجم1تـــين محلي

16.134.0113.3312.6812.9413.461kgPlumsكجم1بخارى تركي/ برقوق 

2.365.775.445.054.931kgBanana, Philippines Alsharbatli-9.38-14.58-كجم1مـــوز الشربتلي الفلبين

0.937.767.717.517.441kgApples, red, American-3.45-4.02-كجم1تفـــــاح أحمـــــر أمريكي

7.421kgApples, Yellow*7.917.48___0.82-6.17-___كجم1تفـــاح أصفــــر

6.2711.332.2912.2210.2811.1911.451kgGrapes, local-كجم1عــنـــب محــلــي

2.487.12.6213.7912.5613.1113.451kgGrapes, Lebanese-كجم1عنــب لبناني

10.94.35.434.94.371kgOrange, Abu Sorra Egyptian-19.64-1.49كجم1بــرتقال أبو صرة مصري

11.855.747.796.155.421kgMandarin, Pakistani-30.44-5.52-كجم1يــوسفي باكستاني

13.2621.3516.342.492.322.422.821kgWatermelon, localكجم1محلي (بطيخ  )حبحــب 

3.2920.6610.144.283.433.764.141kgMelon, local-كجم1شمــــام محلي

1.871.2911.1811.4111.0511.191kgPears, Medium, Lebanese-0.16كجم1كــمثرى وسط لبناني

0.613.940.9513.1111.4412.9113.031kgDates, Rotab-كجم1(رطب  )تــمر 

0.119.680.7515.1113.7915.0115.121kgPeach, Lebaneseكجم1خـــوخ لبناني

4.9812.4113.1714.3113.61kgPomegranates, Indian-9.633.28كجم1رمـــان هندي

3.357.317.776.996.761kgLemon, medium, Africa-13.01-7.51-كجم1ليـــمون وسط أفريقي

0.6412.712.8412.7612.681kgMango, Pakistani-1.28-0.21-كجم1منجــا باكستاني

2.610.54014.8214.3514.4314.431kgDates, (Maknoz, Khilas-كجم1إخالص (مكنوز  )تمــر 

6.382.420.115.2915.8816.2516.261kgOlives, black, Spanishكجم 1زيتــون أسود أسباني

2.141.8730.0329.1227.9828.510kgSugar, soft, Al Ossra-5.1-كجم10(االسرة)سكر ناعم 

2.540.350.5461.1762.562.3862.721kgHoney, imported (Langilies)كجم 1(النجليز)عسل نحل مستورد 

kgTea, black, loose 0.0341.3642.9443.0142.991.2-3.960.12كجم1,2(ربيع)شاي أسود فرط

0.3935.9236.2936.2536.111kgCoffee beans, Hrari-0.48-0.54كجم1هرري– بن حب 

0.280.3126.3625.8825.7325.811kgCoffee beans, Loqmati-2.09-كجم1لقمتي- بن حب 

1.540.40.5318.7418.9518.9219.02100gmCoffee, instant, (Nescafé)جم 100(نسكافية)قهوة سريعة التحضير

12.236.533.6394.96100.04102.84106.571kgCardamom, Americanكجم1هيـــل أمريـكــي

1.31101.99109.14109.48108.051kgCardomom, Indian-1-5.94كجم1هيـــل هـنــدي

0.20.082.442.522.512.51PackSoft Drinks-2.86علبهمشروبات غازية محلي

0.22.022.012.032.021.5LWater, Healthy-0.250.8لتر 1.5ميــاه صحيـــة

0.480.1901.041.041.041.04PackJuice, orange, canned local (Rani)علبه(راني )عصير برتقال معلب محلي
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Non-food goodsالسلع غير الغذائية

0.440025.0325.1425.1425.14PackCigarettes, Marlboroعلبهسجائر مالبورو

1.290.240.4182.2283.0882.9483.28thopeMen summer dress (Al Aseel)ثوب(األصيل)ثوب صيفي رجالي

0.640.2106.7109.88108.95109.17shemaghShemagh, (Al Bassam)-2.31شماغ(البسام)شماغ

1.0427.1526.8126.9126.63EgalEgal, Syrian-0.67-1.91-عقالعقال سوري

0.5211.5311.5211.6211.56shirtShirt, internal, half sleeve (Al Aseel)-0.320.41فانله(األصيل)فانلة داخلية نصف كم

0.0716.6116.4916.4816.47trousersMen's long trousers, (Al Aseel)-0.1-0.82-سروال(األصيل)سروال طويل رجالي

0.82106.52104.44105.78104.91abayahWomen's Mantle National-1.510.46-عباءةعباءة نسائية

1.531.811.1124.523.6923.8624.12veilHeaddress, National-شيلة(طرحة  )شيلة 

0.537.227.197.297.251kgCoal, local-0.510.82كجم 1فحم

gmSoap, powder for clothes (Tide) 0.191.571.561.551.55110-0.9-1.02-جم 110(تايد)صابون بودرة للمالبس

0.260.7312.4112.7912.6612.761LSoap, liquid for utensils (Fairy)-2.76لتر 1(فيري)صابون سائل لألواني

6.030.591.8215.2716.0915.916.19GallonBleach for Clothes (Clorox)جالونكلوركس(مبيض مالبس  )دواء غسيل 

4.661.352.592.582.662.632.7PackTissue paper, local (Fineعلبة(فاين)مناديل ورق محلي

52.310.61.0557.3358.358.0458.65Size 5Children diaper, local (Pampers)عبوة مقاس(بامبرز)حفائظ أطفال محلية

1.719.899.679.899.72PackagInsecticide, spray (Reid-1.730.52-عبوة(ريد)مبيد حشرات بخاخ

Servicesالخدمات

0.173.393.443.443.44ServiceLaundry's expenses of cleaning and ironing clothes-0.17-1.51خدمةنفقات تنظيف وكوي المالبس بالمغسلة

0.770.640.4584.484.5184.6785.05GarmentSewing for men and boysتفصيل ثوبخيـاطــة للرجــال واألوالد

0.4554.6555.3555.9555.7GarmentSewing for women and girls-1.920.63تفصيل ثوبخياطة للنساء والبنات

1.0147.3347.5547.6447.16VisitRevealed a general practitioner-0.81-0.36-زيارةكشف طبيب عام

2.653.272.89149.14148.24148.79153.09VisitRevealed a dentistزيارةكشف طبيب اسنان

2.3965.8365.7466.4364.84VisitDetection pediatrician-1.37-1.5-زيارةكشف طبيب اطفال

0.7392.791.591.4790.8Repair CostFix a car (mechanics)-0.77-2.05-اجرة اصالح(ميكانيكا)اصالح سيارة 

0.4378.9879.3979.9879.64CostOil change-0.840.31تكلفةتغير زيت

4.893.035.7513386.1113627.7813276.3914040.28CostThe expenses of parties and weddingsتكلفةنفقات الحفالت واالفراح

2.31.461.19238.93240.91241.57244.43CostThe cost of cooking the sacrificialتكلفةتكلفة طبخ الذبيحه

3.12225.86220.08220.91214.02CostFurnished apartment-2.75-5.24-تكلفةشقه مفروشه

0.61467.8428.96441.53438.83One-Room FeesHotel accommodation-6.192.3-اجرة غرفة واحدةاقامة بالفنادق

4.190.681.0214.5915.115.0515.2Hairdresse FeesHairdresser for men and boysاجرة حالقهحالقه للرجال واالوالد

Second:Intermediate consumption goodsسلع االستهالك الوسيط: ثانيا 

Feed and livestockاألعالف والحيوانات الحية

0.0740.6140.840.7740.7450kgBarley, imported-0.13-0.33 كجم50كيسشعير مستورد

0.741068.781076.151108.081099.871shepSheep, Najdi-2.912.2خروفغــــنم نجــدي

8.084.210.851012.451050.11085.051094.291shepSheep, Naemiخروفغــــنم نعيمي

2.812.160.59421.82424.5431.13433.681shepSheep, Barbariخروفغــــنم بربري

1.230.752.2721.29724.71714.43730.141shepSheep,Soaknyخروفغــــنم سواكني

1.221.65923.281000.17971.9987.931shepSheep, Bohooves-7خروفغــــنم حري

5.334.651.18673.39677.77700.98709.29shep1Billy goatتـيــس(جــذع)تـيــــس بــلـدي 

Constructional goodsالسلع األنشائية

1.40.233210.943261.583208.753216.04TonReinforcing iron, 6mm national-0.16طنمم وطني6حديد تسليح 

1.282618.732650.492519.912487.77TonReinforcing iron, 8mm national-6.14-5-طنمم وطني8حديد تسليح 

1.322611.7926542532.792499.37TonReinforcing iron, 10mm national-5.83-4.3-طن مم وطني10حديد تسليح 

0.162323.42290.612226.922223.46TonReinforcing iron, 12mm national-2.93-4.3-طنمم وطني12حديد تسليح 

0.152321.532289.972227.612224.28TonReinforcing iron, 14mm national-2.87-4.19-طنمم وطني14حديد تسليح 
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0.12322.92290.722226.922224.66TonReinforcing iron, 16mm national-2.88-4.23-طنمم وطني16حديد تسليح 

0.012322.652289.482226.382226.25TonReinforcing iron, 18mm national-2.76-4.15-طنمم وطني18حديد تسليح 

0.4442.743.1342.9742.7810KgIron-binding cables Chinese-0.8-0.18كجم 10كيابل ربط الحديد صيني

1.6310.242.4613.2311.8112.713.0250kgCement, black, National- كجم50كيس إسمنت أسود وطني

0.2838.9138.6738.6738.5650kgCement, white, National-0.29-0.9- كجم50كيس إسمنت ابيض وطني

0.141427.951377.111364.211362.251000BlocksBlock, black, 15cm-1.08-4.6-بلكه 1000سم15بلوك اسود مقاس 

0.021495.791442.451425.721425.371000BlocksBlock, black, 20cm-1.18-4.71-بلكه 1000سم20بلوك اسود مقاس 

0.0821.6721.321.2821.262mMarble tiles, National-0.18-1.91-2مبالط كسر رخام بلدي

0.431005.921018.991003.27998.913mWood, Chilian-1.97-0.7-3مخشب تشيلي

0.141004.51010.041002.521001.143mWood, Romanian-0.88-0.33-3مخشب روماني

0.744509.294541.674537.914504.213mWood, Teak, African-0.82-0.11-3مخشب تيك أفريقي

0.180.072386.182389.942383.992385.693mWood, Ablakash Indonesian-0.02-3مخشب أبالكاش إندونيسي

0.540.750.750.750.74mElectrical wires, 2.5mm national-0.8-1.59-مترمم وطني2.5أسالك كهربائية 

0.821.121.111.11.09mElectrical wires, 4mm national-1.36-2.94-مترمم وطني4أسالك كهربائية 

0.641.721.721.711.7mElectrical wires, 6mm national-1.45-1.34-مترمم وطني6أسالك كهربائية 

1.3313.1813.2113.1813.01mElectrical cables, 10mm national-1.49-1.28-مترمم وطني10كيابل كهربائية 

1.4729.2329.2929.3328.9mElectrical cables, 25mm national-1.34-1.13-مترمم وطني25كيابل كهربائية 

1.3137.3637.5437.637.11mElectrical cables, 35mm national-1.14-0.68-مترمم وطني35كيابل كهربائية 

1.4151.7151.5851.3950.67mElectrical cables, 50mm national-1.76-2.01-مترمم وطني50كيابل كهربائية 

172.5774.4674.2573.51mElectrical cables,70mm national-1.27-1.3مترمم وطني70كيابل كهربائية 

0.76101.49102.49102.65101.86mElectrical cables, 95mm national-0.61-0.36مترمم وطني95كيابل كهربائية 

0.87127.87129.78130.59129.46mElectrical cables, 120mm national-0.25-1.24مترمم وطني120كيابل كهربائية 

0.410.08313.54320.63319.04319.3mElectrical cables, 300mm national-1.84مترمم وطني300كيابل كهربائية 

1.220.650.1850.549.5649.7949.883mSand, soft, white-3مرمل ناعم ابيض

31.11.731.0742.4542.1842.4642.913mMixed Sand (sand and pebble)م(رمل و بحص )مخلوط 

1.790.530.3523.1822.6422.6922.763mRed Sand-3مرمل احمر

1.514.721.7192.16180.71186.1189.253mResistant Concrete 350 K-3مك350خرسانة مقاوم 

1.734.681.01174.06163.38169.32171.043mResistant Concrete 250 K-3مك250خرسانة مقاوم 

1.594.961.74182.4171.01176.43179.53mNormal Concrete 350 K-3مك350خرسانة عادي 

1.375.181.17164.39154.15160.27162.143mNormal Concrete 250 K-3مك250خرسانة عادي 

kgNational Gypsum 1.3911.1911.211.1410.9940-1.88-1.79- كجم40كيس جبس وطني

mAluminum (Saudi, Arch side) 1.0165.6567.166.8466.175.8-1.39-0.8م 5.8(حلق جنب سعودي)ألمنيوم 

( * ) Has been modified for the specification of the itemيوجد تعديل لمواصفة البند ( * )
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 التغيرات النسبية الشهرية  أبرز
 

 لجميع المدن



Table 5-1 ( 1 )( 1 ) 1-5جدول 

البند
 نسبة التغير 

Percent Change
Item

First:Goods of final Consumptionسلع االستهالك النهائي: أوال 

Food commoditiesالسلع الغذائية
16.34Watermelon, localمحلي (بطيخ  )حبحــب 

10.14Melon, localشمــــام محلي

4.01Plumsبخارى تركي/ برقوق 

3.63Cardamom, Americanهيـــل أمريـكــي

2.69Butter, Lurpak(لورباك)زبده 

Non-food goodsالسلع غير الغذائية
2.59Tissue paper, local (Fine(فاين)مناديل ورق محلي

1.82Bleach for Clothes (Clorox)كلوركس(مبيض مالبس  )دواء غسيل 

1.11Headdress, National(طرحة  )شيلة 

1.05Children diaper, local (Pampers)(بامبرز)حفائظ أطفال محلية

0.73Soap, liquid for utensils (Fairy)(فيري)صابون سائل لألواني

Servicesالخدمات
5.75The expenses of parties and weddingsنفقات الحفالت واالفراح

2.89Revealed a dentistكشف طبيب اسنان

1.19The cost of cooking the sacrificialتكلفة طبخ الذبيحه

1.02Hairdresser for men and boysحالقه للرجال واالوالد

0.45Sewing for men and boysخيـاطــة للرجــال واألوالد

Second:Intermediate consumption goodsسلع االستهالك الوسيط: ثانيا 

Feed and livestockاألعالف والحيوانات الحية
2.2Sheep,Soaknyغــــنم سواكني

1.65Sheep, Bohoovesغــــنم حري

1.18Billy goat(جــذع)تـيــــس بــلـدي 

0.85Sheep, Naemiغــــنم نعيمي

0.59Sheep, Barbariغــــنم بربري

Constructional goodsالسلع األنشائية
2.46Cement, black, Nationalإسمنت أسود وطني

1.74Normal Concrete 350 Kك350خرسانة عادي 

1.7Resistant Concrete 350 Kك350خرسانة مقاوم 

1.17Normal Concrete 250 Kك250خرسانة عادي 

1.07Mixed Sand (sand and pebble)(رمل و بحص )مخلوط 

السلع والخدمات التى سجلت أكبر نسبة ارتفاع خالل شهر

2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2019يناير 

Goods and services that recorded the highest percentage increase during the month

January 2019 comparing to December 2018
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%

السلع والخدمات التى سجلت اكبر نسبة إرتفاع خالل شهر
2018مقارنة بشهر ديسمبر 2019يناير 



Table 5-1 ( 2 )( 2 ) 1-5جدول 

البند
 نسبة التغير 

Percent Change
Item

First:Goods of final Consumptionسلع االستهالك النهائي: أوال 

Food commoditiesالسلع الغذائية
11.85Mandarin, Pakistani-يــوسفي باكستاني

10.9Orange, Abu Sorra Egyptian-بــرتقال أبو صرة مصري

7.49Beans, green-فاصوليا خضراء

7.21Lettuce, local-خــــــــــس محلي

5.62Eggplants, black, local-باذنجان أسود محلي

Non-food goodsالسلع غير الغذائية
1.71Insecticide, spray (Reid)-(ريد)مبيد حشرات بخاخ

1.04Egal, Syrian-عقال سوري

0.82Women's Mantle National-عباءة نسائية

0.53Coal, local-فحم

0.52Shirt, internal, half sleeve (Al Aseel)-(األصيل)فانلة داخلية نصف كم

Servicesالخدمات
3.12Furnished apartment-شقه مفروشه

2.39Detection pediatrician-كشف طبيب اطفال

1.01Revealed a general practitioner-كشف طبيب عام

0.73Fix a car (mechanics)-(ميكانيكا)اصالح سيارة 

0.61Hotel accommodation-اقامة بالفنادق

Second:Intermediate consumption goodsسلع االستهالك الوسيط: ثانيا 

Feed and livestockاألعالف والحيوانات الحية
0.74Sheep, Najdi-غــــنم نجــدي

0.07Barley, imported-شعير مستورد

Constructional goodsالسلع األنشائية
1.47Electrical cables, 25mm national-مم وطني25كيابل كهربائية 

1.41Electrical cables, 50mm national-مم وطني50كيابل كهربائية 

1.39National Gypsum-جبس وطني

1.33Electrical cables, 10mm national-مم وطني10كيابل كهربائية 

1.32Reinforcing iron, 10mm national- مم وطني10حديد تسليح 

Goods and services that recorded the highest percentage decrease during the month

January 2019 comparing to December 2018

السلع والخدمات التى سجلت أكبر نسبة انخفاض خالل شهر

2018 مقارنة بشهر ديسمبر 2019يناير 
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(ريد)مبيد حشرات بخاخ

عقال سوري

عباءة نسائية

شقه مفروشه

كشف طبيب اطفال

كشف طبيب عام
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%

السلع والخدمات التى سجلت اكبر نسبة انخفاض خالل شهر
2018مقارنة بشهر ديسمبر 2019يناير 



Saudi Riyalsريال سعودي

األخشابالكيابلاألسمنتالحديدالخرسانة الجاهزة

Ready-mixed 

concreate
IronCementCablingTimber

(متر مكعب)(متر طولي)كيلو (50)كيس( طــن )(متر مكعب)

M3TonBag ( 50 ) kgMM3

م2006متوسط عام 

Ann.avaerge

1440/04/25يناير

Jan1440/05/25
175.48244313.0130.862629.6

2273.3

م2019متوسط أسعار بعض المواد االنشائية لجميع المدن خالل عام 

Average prices of some construction meaterials all cities during 2019

التاريخ الهجريالشهر

MonthHijri Date

 11/12/1427قبل 

هـ
154.282218.512.731.3
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