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 2020 مارس٪ في 3.3 ةالجملة بنسبأسعار ع ارتفا

على أساس سنوي، مما كسر االتجاه المتزايد  2020٪ في مارس 3.3( بنسبة 100= 2014ارتفع مؤشر أسعار الجملة )

بشكل رئيسي بارتفاع األسعار في آالت األغراض العامة  المؤشر تأثرقد ٪ في الشهر السابق. و4.5الذي بلغ ذروته عند 

 .%(، نظرًا لوزنها في المؤشر5.6%(، ومعدات النقل )+3.4المكررة )+ النفطية%(، والمنتجات 15.6)+

متأثرًا بشكل كبير (. 2020فبراير )٪ مقارنة بالشهر السابق  0.5انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة  ،من ناحية أخرى

 ٪(0.3-٪( وباب الخامات والمعادن )1.8-بانخفاض باب سلع أخرى )

كان حين أن أكبر انخفاض  ، فيالزراعة وصيد األسماك أسعار منتجاتعلى أساس سنوي في  أكبر زيادةكانت 

 الخامات والمعادن أسعار في 

 على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسا إلى  6.2بنسبة  صيد االسماكارتفعت أسعار الجملة للمنتجات الزراعية و %

  ،نظرا لوزنها بالمؤشر%(،  17.8لحيوانية )ارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات ا

 مصدرها أساسا ارتفاع أسعار اآلالت ذات  5.1المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات زيادة بنسبة  وسجلت ،%

 7.2الطبية ملحوظة أيضًا )+ االجهزة%(. وكانت الزيادة في أسعار 5.6%( ومعدات النقل )+ 15.6األغراض العامة )+

 .)% 

 النفطية %، كانت الزيادة في أسعار المنتجات 2.2لسلع األخرى القابلة للنقل، حيث ارتفعت األسعار بنسبة وفي فئة ا

 %(. 3.4األكثر تأثيرًا )+ المكررة

  ويرجع ذلك أساسا إلى % 1.3وفي المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات، ارتفعت األسعار بنسبة ،

 %(، 5.3اك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون )+ارتفاع أسعار اللحوم واألسم

 ( كما 9.4-ومن ناحية أخرى، سجلت أسعار المواد الكيميائية األساسية انخفاضًا كبيرًا ،)%  انخفضت أسعار منتجات

 3.2-) رملالحجار واال% بسبب انخفاض أسعار  3.2%. وانخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة  3.1األلبان بنسبة 

%).  

 ٪ عن الشهر الماضي 0.5بنسبة أسعار الجملة  انخفاض :التغيير الشهري

على أساس شهري، متأثرا بشكل رئيسي بانخفاض أسعار  2020٪ في مارس 0.5انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 

ومن بين فئات المنتجات الرئيسية، سجلت ٪(. 0.3-%( والمنتجات المعدنية المصنعة )4.0-) النفطية المكررةالمنتجات 

، نتيجة النخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة. كما سجلت الخامات % 1.8السلع األخرى القابلة للنقل انخفاضًا بنسبة 

 %. 0.3بنسبة والرمل %(، مع انخفاض أسعار األحجار 0.3-والمعادن انخفاضًا )

إلى ارتفاع أسعار  ، ويرجع ذلك أساساً % 1.3بنسبة وصيد األسماك المنتجات الزراعية ارتفعت أسعار ومن ناحية أخرى، 

المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات كما ارتفعت أسعار (. % 3.5الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية )+

زادت المنتجات و%. 1.3وت والدهون بنسبة %، مع ارتفاع أسعار اللحوم واألسماك والفواكه والخضروات والزي0.4بنسبة 

(. ومعدات النقل % 0.7)+ الفلزات القاعدية، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع % 0.3المعدنية واآلالت والمعدات بنسبة 

+(0.7)% . 
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 المنهجية

  

 التغير السنوي في مؤشر أسعار الجملة )٪(

 

 

 

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

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

 شهري . بشكلإحصاءات مؤشر أسعار الجملة ، وُتنشر م كسنة أساس  2014تم تحديد سنه لنقاط البيع ، وقد 

 2020 مارسر الجملة حسب األبواب، التغيير السنوي والشهري في مؤشر أسعا

 القسم

 نسبة التغير )%( خالل

 مع:مقارنة  2020 مارس

 2019 مارس 2020 فبراير

 3.3 0.5- الرقم القياسي العام

 6.2 1.3 منتجات الزراعة وصيد األسماك

 3.2- 0.3- الخامات والمعادن

 1.3 0.4 المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات 

 2.2 1.8- سلع أخرى

 5.1 0.3 المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات

 المنهجية ،الجداول        :الروابط
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