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 م2020بريل أ شهر في٪( 0.6) لىإ أسعار الجملةمؤشر  ارتفاع معدل تراجع
 

، وهو أقل بكثير من م2020أبريل  شهر في سنويأساس على  (٪0.6)( بنسبة 100= 2014ارتفع مؤشر أسعار الجملة )

ا من ارتفاع أسعار اس  . ونشأت زيادة المؤشر أسحتى اآلن عامال هذا األدنى فييعد و ،(٪3.3)معدل الشهر السابق البالغ 

الحيوانات الحية أسعار (، و٪10.8)+ بنسبة (، ومنتجات الزراعة٪13.3)+ بنسبة ألغراض العامةالمستعملة في ا اآلالت

ا لوزنها في المؤشر. من ناحية أخرى انخفضت أسعار المنتجات النفطية نظر   ؛ وذلك(٪30.0)+بنسبة  والمنتجات الحيوانية

 .تضخم أسعار الجملة كان لها األثر األكبر في تراجعقد و ،(٪11.9-)بنسبة المكررة 

 

 فيكان في حين أن أكبر انخفاض  ،منتجات الزراعة وصيد األسماكأسعار في كانت  أكبر زيادةالتغير السنوي: 

 خرى أسلع  أسعار
 

، ويرجع م2020أبريل  شهر على أساس سنوي في (٪15.1)وصيد األسماك بنسبة  زراعةارتفعت أسعار الجملة لمنتجات ال

، (٪14.6)+ بنسبة الحبوبسعار أارتفاع التي تأثرت بو(، ٪10.8)+ بنسبة ذلك في معظمه إلى ارتفاع أسعار منتجات الزراعة

لت (. وسج  ٪33.9)+بنسبة  الحيوانات الحيةأسعار متأثرة بارتفاع  (٪30.0)+ بنسبة الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانيةأسعار و

لألغراض المستعملة ا من ارتفاع أسعار اآلالت ، نشأت أساس  (٪4.7 )+ ت المعدنية واآلالت والمعدات زيادة بنسبةالمنتجا

محركات الذات  ركباتمأسعار الالتي تأثرت بارتفاع و (،٪5.6)+بنسبة معدات النقل أسعار و(، ٪13.3)+بنسبة العامة 

 ٪(1.6 )+ بنسبة جات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجاتمنتالأسعار كما ارتفعت (. ٪5.6)+ بنسبة قطوراتمالو

  (.٪5.9)+ بنسبة لخضروات والزيوت والدهونارتفاع أسعار اللحوم واألسماك والفواكه وامتأثرة ب

(. وكان األول نتيجة ٪5.6-)بنسبة خرى األالسلع أسعار و( ٪3.4-)بنسبة انخفضت أسعار الخامات والمعادن  وفي المقابل

-)بنسبة ( في حين تأثرت األخيرة بانخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة ٪3.4-)بنسبة  األحجار والرملخفاض أسعار الن

 ٪(.7.5-) بنسبة ( والمواد الكيميائية األساسية11.9٪

 

 .الماضي مارسشهر عن م 2020٪( في شهر أبريل 1.8)انخفاض أسعار الجملة بنسبة  :التغير الشهري

ا متأثر  ، عن شهر مارس الماضي م2020أبريل شهر في  (٪1.8)بنسبة على أساس شهري أسعار الجملة  انخفض مؤشر

المكررة  النفطيةأسعار المنتجات  انخفاضوالتي تأثرت بدورها ب٪( 6.1-بنسبة ) خرىاألسلع أسعار ال بشكل رئيس بانخفاض

  .(٪0.2-)بنسبة ا في أسعارها لت الخامات والمعادن انخفاض  سج  كما  ،٪(11.9-)بنسبة 

 منتجات الزراعة بنسبة متأثرة بارتفاع (٪8.3)+ زيادة في األسعار بنسبة سماكالزراعة وصيد األنتجات ملت سج   المقابلفي 

ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية كما  ،(٪14.4)+الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة الحيوانات أسعار وارتفاع  (6.4٪ )+

 .(٪0.4)+ شروبات والتبغ والمنسوجات بنسبةوالم

 يذكر.أي تغير دون ات المنتجات المعدنية واآلالت والمعد  استقرت أسعار في حين 
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 :المنهجية

  

 

 (ى أساس سنويعل ر في مؤشر أسعار الجملة )٪التغي  
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 ،ابند   343( تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من WPIيعكس مؤشر أسعار الجملة )

 الدمام( من خالل الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وقد تم   -جدة  -هي: )الرياض ، شهري من ثالث مدن رئيسة ها بشكل  ع أسعارُ م  ُتج  

 شهري . بشكل  في المملكة م كسنة أساس، وُتنشر إحصاءات مؤشر أسعار الجملة 2014تحديد سنه 

 م(2020)شهر أبريل التغيير السنوي والشهري في مؤشر أسعار الجملة حسب األبواب 

 

 القسم

 نسبة التغير )%( خالل شهر

 م مقارنة مع:2020أبريل 

 م2019شهر أبريل  م2020شهر مارس 

 0.6 1.8- الرقم القياسي العام

 15.1 8.3 منتجات الزراعة وصيد األسماك

 3.4- 0.2- الخامات والمعادن

 1.6 0.4 المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات 

 5.6- 6.1- سلع أخرى

 4.7 0.0 المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات

 المنهجية، الجداول    :الروابط
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