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 2020 يونيو٪ في 2.1 ةالجملة بنسبأسعار نخفاض ا
 

، وجاء انخفاض المؤشر بشكل 2020 يونيوسنوي في أساس على  (٪2.1)مؤشر أسعار الجملة بنسبة انخفض 

(، نظرا  لوزنها في المؤشر. ومن ناحية ٪16.8-)بنسبة نخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة ال نتيجة  رئيسي 

 وجاء، (٪17.2)بنسبة ٪( والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية 10.8)بنسبة أسعار منتجات الزراعة  تأخرى، ارتفع

 .أكثر العوامل التعويضية على تضخم أسعار الجملةك هذا االرتفاع

 

ا  كثر تأثيراأل المكررة كانانخفاض المنتجات النفطية  السنوي: التغير  
  

متأثرا  بشكل أساسي  2020 يونيوعلى أساس سنوي في ( ٪9.2-سجل باب السلع األخرى انخفاضا  بنسبة ) ▪

 .(٪16.8-)بنسبة بانخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة 

 (٪4.1-) متأثرة  بانخفاض أسعار األحجار والرمل بنسبة( ٪4.1-)انخفاضا  بنسبة  الخامات والمعادن سجلتكما  ▪

على أساس سنوي ( ٪10.8) بنسبة صيد االسماكو عةأسعار الجملة لمنتجات الزرا ارتفعتومن ناحية أخرى  ▪

أسعار التي تأثرت بدورها بارتفاع و( ٪8.9)بنسبة ارتفاع أسعار منتجات الزراعة ب متأثرة  ، 2020 يونيوفي 

 (. ٪17.2) بنسبة الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية

من ارتفاع أسعار معدات  ، نشأت أساسا  (٪1.8) وسجلت المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات زيادة بنسبة ▪

 (. ٪4.9)بنسبة المركبات ذات المحركات أسعار وارتفاع (، ٪5.1) بنسبة النقل

، وجاء ذلك (٪2.1بنسبة ) الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجاتأسعار الجملة للمنتجات كما ارتفعت  ▪

(، ٪1.3)بنسبة  منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية االخرىبشكل رئيسي من ارتفاع أسعار 

 . (٪2.8-) في حين انخفضت أسعار منتجات األلبان بنسبة
 

 الماضي مايوشهر  عن 0.1بنسبة أسعار الجملة  رتفاعا :ر الشهريالتغي
 

 بارتفاعبشكل رئيسي  على أساس شهري، متأثرا   2020 يونيوفي ( 0.1+)مؤشر أسعار الجملة بنسبة رتفع ا ▪

بنسبة  الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجاتمنتجات الو( ٪5.2+)بنسبة  ةالنفطية المكررأسعار المنتجات 

 (.٪0.2)+ الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية األخرى بنسبة منتجات طواحين متأثرة بارتفاع أسعار (0.1٪+)

 رتفاع، نتيجة ال(٪0.7+)بنسبة رتفاعا  بين فئات المنتجات الرئيسية، سجلت السلع األخرى القابلة للنقل ا نوم

 أسعار المنتجات النفطية المكررة.

حيوانات حية انخفاض أسعار ب متأثرة  (، ٪1.1-)بنسبة انخفاضا   منتجات الزراعة وصيد األسماكسجلت و ▪

 (٪0.2-)بنسبة كما سجلت المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات انخفاضا  . (٪ 4.2 -) بنسبةومنتجات حيوانيه 

 ة( متأثر٪0.7-) بنسبةأسعار الخامات والمعادن نخفضت او .(٪1.0- ) بنسبة الفلزات القاديةمع انخفاض أسعار 

 (. ٪0.7-)بنسبة  األحجار والرملأسعار  نخفاضبا
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 المنهجية

 

 

 التغير في مؤشر أسعار الجملة )% على أساس سنوي(

 
 

 

19-يونيو 19-يوليو 19-أغسطس 19-سبتمبر 19-أكتوبر 19-نوفمبر 19-ديسمبر 20-يناير 2020فبراير 20-مارس 20-أبريل 20-مايو 20-يونيو
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( تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون WPIيعكس مؤشر أسعار الجملة )

الدمام ( من خالل الزيارات –جدة –بندًا, ُتجمع أسعارها بشكل شهري من ثالث مدن رئيسية  هي : )الرياض  343من 

م كسنة أساس , وُتنشر إحصاءات مؤشر أسعار الجملة بشكل شهري  2014تم تحديد سنه الميدانية لنقاط البيع , وقد 

. 

 2020 يونيوالتغيير السنوي والشهري في مؤشر أسعار الجملة حسب األبواب، 

 

 القسم

 نسبة التغير )%( خالل

 مع:مقارنة  2020 يونيو

 2019 يونيو 2020 مايو

 -2.1 0.1 الرقم القياسي العام

 10.8 -1.1 منتجات الزراعة وصيد األسماك

 -4.1 -0.7 الخامات والمعادن

 2.1 0.1 المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات 

 -9.2 0.7 سلع أخرى

 المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2- 1.8 

 المنهجية،،  الجداولالروابط : 

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/wholesale_price_index_june_2020ar.xlsx
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/wholesale_prices_index_methodologyar.pdf

