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 ٪15إلى  المضافةمع رفع ضريبة القيمة م  2020 يوليو٪ في 5.1 ةالجملة بنسبأسعار  ارتفاع
 

خالل ٪ 2.1بعد أن انخفض بنسبة  م2020٪ في يوليو 5.1بنسبة على أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار الجملة 

وقد نشأ ارتفاع المؤشر بشكل رئيس من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات  ،السابقينالشهرين 

لثقلها في المؤشر، باإلضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من  انظر   ؛ وذلك%(12.8)+بنسبة 

جاء انخفاض أسعار المنتجات فقد أخرى من ناحية  م،2020 يوليوشهر في األول من التي ُطبقت و ،%15% إلى 5

م أسعار تضخ  كعامٍل مؤثر في الحد من  -م 2019يوليو شهر ٪ عن 17.9التي انخفضت بنسبة  - البترولية المكررة

 .الجملة

 

.في األسعارسنوية تسجل أكبر زيادة الزراعية  السنوي: المنتجات التغير  
 

٪( في االثني 17.0)+ بنسبة زيادة في أسعار الجملة أكبرصيد األسماك منتجات الزراعة وباب  ل  سج   ▪

ا الماضية حتى  (، ٪15.4)+ بنسبة إلى ارتفاع أسعار منتجات الزراعة  اس  ويرجع ذلك أسا يوليو،عشر شهر 

 لألشهر الثالثة السابقة. (٪9.9+) تغيرها النسبي كان متوسط والتي

ا بنسبة أسعار المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات باب ل  سج   ▪ ارتفاع أسعار ب امتأثر   ٪(12.8)+ ارتفاع 

 ٪(.11.9)+ بنسبة المعادن األساسيةارتفاع أسعار ٪( و16.4)+بنسبة معدات النقل 

ا بنسبة والمنسوجاتالمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ  باب ل  سج   ▪ رتفاع النتيجة  ٪(11.9+) ارتفاع 

ارتفاع أسعار و، (٪17.8)+ بنسبة والخضروات والزيوت والدهونأسعار اللحوم واألسماك والفواكه 

 ٪(.11.3)+بنسبة خرى األ والمنتجات الغذائيةالحبوب والنشا منتجات طواحين 

ا بنسبةالمعادن باب  ل  سج   ▪  ٪(.5.2)+بنسبة رتفاع أسعار األحجار والرمال النتيجة  ٪(5.2)+ ارتفاع 

الت السلع المنقولة من ناحية أخرى سج   ▪ على أساس سنوي  ٪(6.1-) بنسبة في أسعارها األخرى انخفاض 

 ٪(.17.9-)بنسبة ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة  م؛2020في يوليو 
 

 نتيجًة لزيادة ضريبة القيمة المضافة. الماضي يونيوشهر  عن٪ 7.9بنسبة أسعار الجملة  رتفاعا
 

٪ 0.1بعد ارتفاع طفيف بنسبة وذلك  ،م2020٪ في يوليو 7.9ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة  شهريعلى أساس 

ا بشكل رئيس بارتفاع أسعار معدات النقل والمعادن  السابق،في الشهر  ٪ 10.7والتي ارتفعت بنسبة  األساسية،متأثر 

 والمعدات واآلالت المعدنية المنتجات رأسعاارتفع متوسط  نفسه،ن الشهر السابق. وللسبب ع٪ على التوالي 11.0و

، السابق بالشهر مقارنة   أسعارها متوسط في زيادة األخرى الرئيسة المنتجات فئات جميع لتسج   كما(. ٪10.5)+ بنسبة 

الخامات  ارتفعت أسعارو (،٪9.7+)بنسبة والتبغ والمنسوجات ت الغذائية والمشروبات المنتجا إذ ارتفعت أسعار

 بنسبة والسلع األخرى المنقولة (،٪5.2+)بنسبة المنتجات الزراعية والسمكية أسعار و (،٪9.2+ )بنسبة والمعادن 

(+5.1٪). 
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 :المنهجية

 

 

 

 

 التغير في مؤشر أسعار الجملة )% على أساس سنوي(

 
 

19-يوليو 19-أغسطس 19-سبتمبر 19-أكتوبر 19-نوفمبر 19-ديسمبر 20-يناير 2020فبراير 20-مارس 20-أبريل 20-مايو 20-يونيو 20-يوليو

سنوي 2.7 2.7 3.1 3.3 3.3 3.7 4.3 4.5 3.3 0.6 -2.1 -2.1 5.1

2.7 2.7
3.1 3.3 3.3

3.7
4.3 4.5

3.3

0.6

-2.1 -2.1

5.1

 

( تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع WPIيعكس مؤشر أسعار الجملة )

من خالل  الدمام(–جدة –)الرياض  رئيسة هي:ُتجمع أسعارها بشكل شهري من ثالث مدن  ،ابند   343تتكون من 

وُتنشر إحصاءات مؤشر أسعار الجملة  أساس،م كسنة 2014وقد تم تحديد سنه  البيع،الزيارات الميدانية لنقاط 

 شهري.بشكل 

 م.2020يوليو شهر التغيير السنوي والشهري في مؤشر أسعار الجملة حسب األبواب، 

 

 الرقم القياسي العام واألبواب 

 نسبة التغير )%( خالل

 مع:مقارنة  م2020 يوليوشهر 

 م2020 يونيوشهر 
 يوليوشهر 

 م2019

 5.1 7.9 الرقم القياسي العام

 17.0 5.2 منتجات الزراعة وصيد األسماك

 5.2 9.2 الخامات والمعادن

 11.9 9.7 المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات 

 6.1- 5.1 سلع أخرى

 المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات
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 المنهجية،،  الجداولالروابط : 

http://www.stats.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/wpi_tables_july2020ar.xlsx
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/wholesale_prices_index_methodology.pdf

