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 2020فبراير ٪ في  4.5 الجملة بنسبةألسعار السنوي  التغيرع اارتف
 

فبراير )٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 4.5بنسبة ( 100=  2014) الجملة، ارتفع مؤشر أسعار 2020 ايرفي شهر فبر

الزراعة  وكذلك منتجات ،(٪6.8)+ المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات  في األسعارارتفاع ي ببشكل أساسمتأثرًا  (،2019

  (.٪4.9+ ) األسماكوصيد 

منتجات متأثرًا بشكل كبير بارتفاع (. 2020 يناير)٪ مقارنة بالشهر السابق  0.2 الجملة بنسبة أسعارمؤشر  رتفعمن ناحية أخرى، ا

 (.٪1.6+الزراعة وصيد األسماك )
 

حين أن أكبر انخفاض في  ي(، ف٪ 6.8التغير السنوي: أكبر زيادة في المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات )+ 

 %( 3.0-الخامات والمعادن )
 

  (، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة في أسعار  6.8أعلى زيادة سنوية )+  المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات بابسجل٪

 .٪( 7.6)+ بنسبة  األجهزة الطبية

  بنسبة ) حيوانات حية ومنتجات حيوانيةمتأثرًا بارتفاع ٪( 4.9بنسبة ) منتجات الزراعة وصيد االسماك بابارتفع +

12.1)٪ .  

  بـنسبة المنتجات النفطية المكررةرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار وي (٪3.7بنسبة )زيادة  سلع أخرى بابسجل ( +

 .(٪4.9)+بنسبة المنتجات الزجاجية والغير فلزية أسعار كما ارتفعت ، (7.7٪

  زيادةويرجع ذلك أساسا إلى  (٪1.3+المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات زيادة بنسبة ) بابسجل 

  (.٪0.5+) بنسبة الغذائية األخرىأسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات 

  (3.0-أحجار ورمل بنسبة ) انخفاض أسعارمتأثرًا ب .(٪3.0-بنسبة ) باب الخامات والمعادن انخفاضاً سجل٪. 
 

 ٪ عن الشهر الماضي 0.2بنسبة أسعار الجملة  عارتفا :التغيير الشهري
 

 بنسبة حيوانية حيوانات حية ومنتجات  أسعارارتفاع ب متأثراً  ،(٪1.6) بنسبة ارتفع باب منتجات الزراعة وصيد األسماك

(+2.9٪). 

   المنتجات المعدنية باب و (،٪0.9+بنسبة )المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات باب  :منكما ارتفع كل

 ، (٪0.2+والمعدات بنسبة )واآلالت 

  بنسبة أحجار ورمل انخفاض أسعار متأثرًا ب، (٪1.7 -) ن، هما: باب الخامات والمعادن بنسبةيباب في انخفاضتم تسجيل 

 (-1.7٪وباب ،) ( 0.1-سلع أخرى بنسبة)٪  (3.3-المواد الكيميائية األساسية بنسبة ) أسعار بانخفاضتأثر الذي٪. 
 

 المنهجية

من  سلة ثابتة من السلع تتكونلتحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة  (WPIكس مؤشر أسعار الجملة )يع

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

 .شهري بشكلإحصاءات مؤشر أسعار الجملة ، وُتنشر م كسنة أساس  2014تم تحديد سنه ، وقد لنقاط البيع 
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 التغير السنوي في مؤشر أسعار الجملة )٪(
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 2020 فبرايرالتغيير السنوي والشهري في مؤشر أسعار الجملة حسب األبواب، 

 القسم

 نسبة التغير )%( خالل

 مع :مقارنة  2020فبراير 

 2019 فبراير 2020 يناير

 4.5 0.2 الرقم القياسي العام

 4.9 1.6 منتجات الزراعة وصيد األسماك

 3.0- 1.7- الخامات والمعادن

 1.3 0.9 المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات 

 3.7 0.1- سلع أخرى

 6.8 0.2 المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات

 المنهجية ،الجداول        :الروابط

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/wholesale_price_index_report_for_february_2020_arabic.xls
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/wholesale_price_index_report_for_february_2020_arabic.xls
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/wholesale_price_index_report_methodology_arabic.pdf
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/wholesale_price_index_report_methodology_arabic.pdf

