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 2018، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020 فبراير ٪ في  1.2ارتفع التضخم السنوي إلى 

نتجت  (.2019 فبراير ٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق )1.2( بنسبة 100=  2018، ارتفع مؤشر أسعار املستهلك )2020 فبراير في 

في املقابل سجل قسم السكن  ٪(.3.7)+  النقل٪( وفي 3.4األسعار في األغذية واملشروبات )+ الزيادة بشكل أساس ي عن ارتفاع متوسط 

 (.٪ 0.7نسبة انخفاض ) اعلى واملياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى 

في األسعار في متوسط  االرتفاع(. ساهم 2020 يناير ٪ مقارنة بالشهر السابق ) 0.3بنسبة  أسعار املستهلكمؤشر  وفي التغير الشهري ارتفع

 ارتفاع التضخم الشهري.٪( بشكل كبير في  0.9) النقلوقسم ٪( 1.2) األغذية واملشروباتقسم 
 

٪(. 0.7-٪( في حين أن أكبر انخفاض في اإلسكان واملياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى ) .73)+  النقلالتغير السنوي: أكبر زيادة في   

ارتفعت ٪(، و  3.4+ )أسعار مشتريات املركبات ٪(، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة في  3.7أعلى زيادة سنوية )+  النقلسجل قسم  •

 ولكن في سلة املستهلك بوزن أقل من شراء املركبات. ٪، 4.2أسعار تشغيل معدات النقل الشخصية بنسبة أعلى بكثير بلغت 

ارتفاع اللحوم  وبسبب ٪( 3.6٪ ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار األغذية بـ)+  3.4سجل قسم األغذية واملشروبات زيادة بـ  •

 (.٪ 4.6+والدواجن بنسبة بلغت )

 .٪( 4.0)+  التعليم قبل االبتدائي واالبتدائيويرجع ذلك في ارتفاع أسعار    ٪(، 1.5)+ ارتفاع بلغ  تعليمسجل قسم ال •

٪( ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض اإليجارات  0.7-سجل قسم السكن واملياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى أكبر انخفاض )  •

 .٪( 0.7-)للسكن 

 انخفاضا أيضا.٪(  0.5-)٪(، وقسم الصحة  0.6-التصاالت )قسم اسجل  •

 

 (. 2020يناير ) املاض ي٪ عن الشهر  0.3بنسبة  ارتفعتالتغيير الشهري: األسعار 

 في (،٪+1.2) قسم األغذية واملشروبات كان له أكبر أثر في ارتفاع التضخم الشهري  •
ً
 ٪(.1.3+)الطعام  ارتفاع ويرجع ذلك أساسا

•  
ً
  ٪( 0.5+) التصاالتاو ٪(،  0.8+) واملياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى  والسكن٪(  0.9+) النقل قسم شهدوأيضا

ً
 .ارتفاعا

 أكبر نسب انخفاض.٪( 1.3-)والفنادق  املطاعمو ٪(،  1.6-) الترفيه والثقافة من ناحية اخرى سجل قسما •

 املنهجية

( التغيرات في األسعار التي يدفعها املستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي CPIيعكس مؤشر أسعار املستهلك )

، ويتم جمع 2018عنصًرا. تم اختيار هذه السلة بناًء على نتائج مسح اإلنفاق والدخل الذي أجري في عام  490تتكون من 

 إحصاءات مؤشر أسعار املستهلك على أساس شهري.األسعار املعنية من خالل الزيارات امليدانية لنقاط البيع. يتم نشر 



   
 الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

 

 
 الهيئة العامة لإلحصاء       
 األسعار  إدارة إحصاءات      

 ( 9493 405 11 966الفاكس: )+                                                                                   http://www.stats.gov.saالموقع اإللكتروني: 

 966114014138اتف: +ه                                                                                                                Info@stats.gov.saلبريد اإللكتروني:  ا

 

 

 

 

 

 
 

 

1.9

-3.2 -3.2 -3.2
-2.9 -2.6 -2.6

-2.2
-1.9

-1.4
-0.9 -0.8

-0.2

0.7
1.2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20

 2020 فبراير التغيير السنوي والشهري في مؤشر أسعار املستهلك حسب األقسام، 

 القسم

 

 نسبة التغير )%( خالل 

 مقارنة بـــــــ: 2020فبراير

 2019 فبراير  2020 يناير 

 1.2 0.3 الرقم القياس ي العام

 3.4 1.2 األغذية واملشروبات

 0.4 0.9- التبغ

 0.3 0.2- املالبس واألحذية

 0.7- 0.8 السكن واملياه والكهرباء 

 1.1 0.1- تأثيث وتجهيزات املنزل 

 0.5- 0.3- الصحة

 3.7 0.9 النقل 

 0.6- 0.5 االتصاالت

 0.4 1.6- الترفيه والثقافة 

 1.5 0.3- التعليم

 1.3 1.3- املطاعم والفنادق

 1.2 0.8- السلع والخدمات الشخصية 

 املنهجية ،الجداول الروابط: 

 التغير السنوي في مؤشر أسعار املستهلك )٪(

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/_lrqm_lqysy_lsr_lmsthlk_lsn_lss_.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

