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م�احل العمل في البرنامج
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وصف المرحلة

جمع األسعار

 المراجعة واستخراج النتائج

 إعداد التقارير

تجهيز الخطابات و المواد اإلعالمية

الجهة المنفذة

المشرفون المحليون في المدن والباحثون في الميدان

مشرف البرنامج في المركز الرئيسي

الموظفون المختصون في اإلدارة بإشراف مشرف البرنامج

الموظفون المختصون في اإلدارة

عدد أيام العمل

21

3

3

3



 الرقم القياسي ألسعار المستهلك

التغطية
16

عدد  التسعيرات
44342

سلة البنود
490

عدد الباحثين
112

عدد نقاط البيع
15300

(CPI)

البرنامج



الرقم القياسي ألسعار المستهلك

التعريف

األهداف

التغطية

الدورية

التصنيف المستخدم

مقياس إحصائي للتغيرات في أسعار سلة سوق ثابتة من السلع والخدمات

 قياس العبء الذي يتحمله المستهلك وتطور هذا العبء من فترة ألخرى

الوفاء بالمتطلبات الدولية واإلقليمية والمحلية في هذا الجانب

 قياس التضخم أو االنكماش

قياس مدى التغير في األجور الحقيقية

 تغطــي نشــرة الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك ســتة عشــر مدينــة هــي: (الريــاض، ومكــة المكرمــة، وجــدة، والطائــف،

والمدينة المنورة، والقصيم، والدمام، والهفوف، وأبها، وتبوك، وحائل، وعرعر، وجيزان، ونجران، والباحة، والجوف)

شهري

تم االعتماد على التصنيف الدولي: (تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض) 

Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP)

 



الرقم القياسي ألسعار المستهلك

الفئة

العدد

األقسام

12

سلة السلع والخدمات

 تــم تكويــن ســلة برنامــج الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بنــاًء علــى نتائــج مســح دخــل وإنفــاق األســرة الــذي أجرتــه الهيئــة خــالل عــام 2018 . وقــد تــم 

 اختيار البنود التي أظهرت أهمية نسبية مساوية أو أكبر لـ (0.02 ). وبلغ إجمالي بنود السلة (490) بند وفق االتي

المجموعات

43

الفصول

101

البنود

490



الرقم القياسي ألسعار المستهلك

أوزان الترجيح (األهمية النسبية ) 

 بعــد احتســاب األهميــات النســبية للقائمــة الكليــة للبنــود

ألســعار القياســي  الرقــم  ســلة  محتــوى  تحديــد   يتــم 

 المســتهلك حيــث اعتبــر كل بنــد يســاوى أو يتجــاوز وزنــه

 0.02 % داخــًال ضمــن ســلة الرقــم القياســي ألســعار

 المســتهلك، والــذي قــلَّ وزنــه عن %0.02 تــمَّ توزيع وزنه

نــة لنفــس الفصــل لهــذا البنــد  علــى البنــود األخــرى المكوِّ

هــذه اختيــار  تــمَّ  وقــد  والتناســب،  النســبة   بأســلوب 

 النســبة لكونهــا نســبة مقبولــة مــن حيــث تغطيــة معظــم

 الســلع التــي وردت مــن مســح إنفــاق ودخــل األســرة، كمــا

وبذلــك النســبة  هــذه  تســتخدم  الــدول  معظــم   وأن 

  .حصلنا على سلة من البنود تحوي 490 بنًدا

األهميات النسبية ( األوزان) على مستوى األقسام

مجموعات اإلنفاق2018

الرقم القياسي العام

األغذية والمشروبات

التبغ

المالبس واألحذية

السكن والمياه والكهرباء والوقود

تأثيث وتجهيز المنزل

الصحة

النقل

االتصاالت

الترفيه والثقافة

التعليم

المطاعم والفنادق

السلع والخدمات المتنوعة

% األهمية النسبية
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الرقم القياسي ألسعار المستهلك

مصدر البيانات

 يعتمــد الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك فــي بياناتــه علــى مســح ميدانــي ُتجريــه الهيئــة العامــة لإلحصــاء بشــكل شــهري يتــم فيــه جمــع األســعار مــن خــالل

 زيــارات ميدانيــة لنقــاط البيــع بســعر التجزئــة وكذلــك الوحــدات الســكنية المحــددة مســبقًا بمختلــف المناطــق اإلداريــة فــي المملكــة، واســتيفاء اســتمارات

.إلكترونية تحتوي على عدٍد من السلع والخدمات والوحدات السكنية، ومن خالله يتم توفير مؤشرات تتعلق بالرقم القياسي ألسعار المستهلك

تحديد نقاط البيع : تم اختيار نقاط البيع التي تجمع منها أسعار السلع والخدمات المختلفة بناًء على

حجم السكان للمنطقة الجغرافية

تخصص نقطة البيع

نسبة عدد المحالت المتوفرة في اإلطار العام لتعداد المنشآت على مستوى المدينة

نوع السوق

نسبة التسوق بناًء على نتائج مسح إنفاق ودخل األسرة على مستوى المدينة

نسب التسوق وربطها بنوع نقطة البيع

التوزيع النسبي لنقاط البيع حسب النشاط التجاري

حجم العمالة في نقطة البيع



الرقم القياسي ألسعار المستهلك

 تتضمــن كل اســتمارة جهــاز كفــي علــى البيانــات الجغرافيــة المســاعدة للوصــول إلــى نقــاط البيــع او الوحــدات الســكنية المؤجــرة، كمــا تتضمــن وصًفــا للســلعة

 أو الخدمــة المــراد رصــد ســعرها ومواصفاتهــا والتغيــرات الطارئــة عليهــا، باإلضافــة إلــى العوامــل الســعرية كمــا تتضمــن نــوع الوحــدة الســكنية ، ودورة

.التسعير، والعالمات المميزة للوحدة السكنية

اجمالي عدد الباحثين

112

تقسيم المدن

المدن الكبيرة

المدن المتوسطة

المدن الصغيرة

4

6

6

عدد الباحثين

10

7

5

الباحثين حسب حجم المدن

40

42

30

متوسط عدد التسعيرات الشهرية

15160

16415

12767

 اجمالي التسعيرات

44342

 جامعوا البيانات في البرنامج



الرقم القياسي ألسعار المستهلك

حساب الرقم واستخراج النتائج

يتم حساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك باستخدام معادلة ( السبير )   

 نشر البيانات

 تنشر نتائج الرقم القياسي ألسعارالمستهلك وفق مواعيد محددة في الموقع الرسمي للهيئة العامة لإلحصاء

 كما تنشر نتائج الرقم القياسي ألسعارالمستهلك عبر وسائل اإلعالم المختلفة ومواقع التواصل االجتماعي

رفع التقارير إلى الجهات ذات العالقة

w w w . s t a t s . g o v. s a .



شك�ًا لكم
Thank you


