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 2020 مايو٪ في 2.1 ةالجملة بنسبأسعار نخفاض ا
 

، وهو أول انخفاض منذ فبراير 2020سنوي في مايو أساس على  (٪2.1-)مؤشر أسعار الجملة بنسبة انخفض 

(، ٪20.9-)بنسبة نخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة ال نتيجة  . وجاء انخفاض المؤشر بشكل رئيسي 2019

٪( والحيوانات الحية 9.9)بنسبة أسعار منتجات الزراعة  تنظرا  لوزنها في المؤشر. ومن ناحية أخرى، ارتفع

 .أكثر العوامل التعويضية على تضخم أسعار الجملةك هذا االرتفاع وجاء، (٪22.5)بنسبة والمنتجات الحيوانية 

 

ا  كثر تأثيراأل المكررة كانانخفاض المنتجات النفطية  السنوي: التغير  

 ( 9.7-سجل باب السلع األخرى انخفاضا  بنسبة٪ ) متأثرا  بشكل أساسي  2020على أساس سنوي في مايو

 (.٪2.0-)بنسبة والمواد الكيميائية األساسية ( ٪20.9-)بنسبة بانخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة 

  (٪3.2-) متأثرة  بانخفاض أسعار األحجار والرمل بنسبة( ٪3.2-)انخفاضا  بنسبة  الخامات والمعادن سجلتكما 

  على أساس سنوي ( ٪12.7) بنسبة صيد االسماكو عةأسعار الجملة لمنتجات الزرا ارتفعتومن ناحية أخرى

بنسبة الحبوب التي تأثرت بدورها بارتفاع و( ٪9.9)بنسبة ارتفاع أسعار منتجات الزراعة ب متأثرة  ، 2020في مايو 

 (. ٪23.2)بنسبة الحيوانات الحية متأثرة  بارتفاع ( ٪22.5) بنسبة ( والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية13.8٪)

 من ارتفاع أسعار معدات  ، نشأت أساسا  (٪2.1) وسجلت المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات زيادة بنسبة

 (. ٪4.1)بنسبة المركبات ذات المحركات أسعار وارتفاع (، ٪4.5) بنسبة النقل

  وجاء ذلك (٪1.8بنسبة ) أسعار الجملة للمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجاتكما ارتفعت ،

(، ٪ 6.7)بنسبة بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار اللحوم واألسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون 

 . (٪3.5 -) انخفضت أسعار منتجات األلبان بنسبةفي حين 

 
 

 أبريل الماضيشهر  عن 1.9بنسبة أسعار الجملة  انخفاض :ر الشهريالتغي

  بشكل رئيسي  على أساس شهري، متأثرا   2020 مايوفي ( 1.9-)انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة

 (٪1.1-)بنسبة ومنتجات الزراعة وصيد األسماك ( ٪10.3-)بنسبة  ةالنفطية المكرربانخفاض أسعار المنتجات 

(. ومن بين فئات المنتجات الرئيسية، سجلت السلع ٪0.2-) بنسبة والمنتجات المعدنية واآلالت والمعدات

 ، نتيجة النخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة.(٪4.7-)األخرى القابلة للنقل انخفاضا  بنسبة 

 حيوانات حية انخفاض أسعار ب متأثرة  (، ٪1.1-)بنسبة انخفاضا   األسماكمنتجات الزراعة وصيد سجلت و

 (٪0.2-)بنسبة كما سجلت المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات انخفاضا  . (٪ 2.9 -) بنسبةومنتجات حيوانيه 

ارتفعت أسعار الخامات ومن ناحية أخرى،  .(٪1.0- ) مع انخفاض أسعار المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة

المنتجات كما ارتفعت أسعار (. ٪0.3-)بنسبة  األحجار والرملارتفاع أسعار ب متأثرة، (٪ 0.3) بنسبةوالمعادن 

، مع ارتفاع أسعار اللحوم واألسماك والفواكه (٪0.1)الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 

 . (٪0.6) والخضروات والزيوت والدهون بنسبة
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 المنهجية

 

 

 التغير في مؤشر أسعار الجملة )% على أساس سنوي(

 
 

 المنهجية,  الجداول:  الروابط

 

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

سنوي 2.2 2.1 2.7 2.7 3.1 3.3 3.3 3.7 4.3 4.5 3.3 0.6 -2.1

2.2 2.1
2.7 2.7

3.1 3.3 3.3
3.7

4.3 4.5

3.3

0.6

-2.1

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

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

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

 2020التغيير السنوي والشهري في مؤشر أسعار الجملة حسب األبواب، مايو 

 

 القسم

 نسبة التغير )%( خالل

 مع:مقارنة  2020 مايو

 2019 مايو 2020 أبريل

 2.1- 1.9- الرقم القياسي العام

 12.7 1.1- الزراعة وصيد األسماكمنتجات 

 3.2- 0.3 الخامات والمعادن

 1.8 0.1 المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات 

 9.7- 4.7- سلع أخرى

 المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات
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