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تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلك في الكويت بصورة طفيفة خالل شهر 

على أساس سنوي في  ٪3.2على أساس سنوي من  ٪3.1نوفمبر ليصل إلى 

. كما تراجع بصورة عامة في معظم المكونات التضخم نتيجة استقرار، أكتوبر

بصورة  )ال يتضمن التضخم في أسعار المواد الغذائية( أيضاً التضخم األساس

على أساس سنوي خالل  ٪2.9على أساس سنوي من  ٪2.8طفيفة ليصل إلى 

في  ٪3.3 لىإ متوسط معدل التضخم العامارتفاع إلى ذلك أدى الفترة ذاتها. وقد 

 .  2014عام لل ٪3من  2015العام 

على أساس  ٪4.3واستقر معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية عند 

يعكس وسنوي في نوفمبر بينما استمرت أسعار المواد الغذائية العالمية بالتراجع. 

 مؤشر وكالة البحوث السلعية استمرار تراجع المواد الغذائية العالمية ولكن يوتيرة

على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تكون الضغوطات على أسعار  ٪8-أبطأ بواقع 

المواد الغذائية المحلية محدودة على المدى القريب إلى المتوسط في ظل تراجع 

      أسعار المواد الغذائية العالمية.

وظل معدل التضخم في خدمات المسكن كما هو دون تغيير عن معدله في سبتمبر 

الذي تشكل معظمه  ،فقد شهد هذا المكونعلى أساس سنوي.  ٪5.7البالغ 

الماضي وال سّيما في الربع األخير  ارتفاعاً ملحوظاً خالل العام ،اإليجارات السكنية

ويبدو انه بلغ أعلى مستوى له في  .2015والربع األول من العام  2014 من العام 

ر بالتراجع خالل األشهر من المتوقع أن يستمو 2015الربع الثاني من العام 

   .  القادمة

شهد التضخم في كل من مكون المفروشات ومعدات الصيانة ارتفاعاً طفيفاً خالل 

ارتفع فقد نوفمبر بينما استمر التضخم في مكون المالبس واألحذية بالتراجع. 

 ٪2.7التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة بصورة طفيفة ليصل إلى 

بينما سجل  ،على أساس سنوي في أكتوبر ٪2.5على أساس سنوي في نوفمبر من 

التضخم في مكون المالبس واألحذية تراجعاً للشهر الثامن على التوالي. وال تزال 

قوة الدينار تساهم في كبح الضغوطات التضخمية في هذا المكون )حيث أن معظم 

      السلع في هذا المكون مستوردة(.

نوفمبر. أيضاً معدل التضخم في مكون السلع والخدمات األخرى في  وتراجع

 التجميل مستحضرات أسعارالذي يشمل  ،ويعزى التراجع في هذا المكون

كون  أيضاً  إلى قوة الدينار ،األعمال تكاليف وبعض والمجوهرات والمصوغات

   معظم السلع في هذا المكون مستوردة.

الذي يتم تحديثه بشكل )من المتوقع أن يعتدل التضخم في مؤشر أسعار الجملة و

معدل التضخم  إستقرارسيساهم في  ما ،على المدى القريب والمتوسط (ربع سنوي

للعام  ٪3.3في أسعار المستهلك ليقترب من توقعاتنا بشأن المتوسط السنوي عند 

 حينما تصدر البيانات األخيرة. 2015

             

 

 

 المستهلك أسعار مؤشر: 1الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:

 

 المواد الغذائيةتضخم أسعار : 2الرسم البياني 

 )النمو السنوي  ٪)

 
 ووكالة البحوث السلعيةاإلدارة المركزية لإلحصاء : المصدر

 

 خدمات المسكن: التضخم في 3الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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 الشهري التغير نسبة 
 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط
 السنوي التغير متوسط

 
 أكتوبر
2015 

 نوفمبر
2015 

 أكتوبر
2015 

 نوفمبر
2015 

2013 2014 

       

 2.9 4.0 4.3 4.3 0.5 0.0 والمشروبات األغذية

 7.8 7.1 1.5 1.5 0.3 0.1 والتبغ السجائر

 2.2 0.1- 1.0- 0.6- 0.2- 0.9 واألحذية المالبس

المسكن خدمات
*

 0.0 0.0 5.7 5.7 3.8 4.4 

 4.8 3.2 2.7 2.5 0.1 0.1 الصيانة ومعدات المفروشات

 0.6- 1.2 1.3 1.3 0.2 0.1 الصحة

 1.5 1.3 0.0 0.1 0.0 0.0 النقل

 0.8- 0.0 1.0 0.8 0.2 0.0 االتصاالت

 0.9 1.9 0.5- 0.5- 0.1 0.2- والثقافية الترفيهية

 4.7 0.8 2.7 2.7 0.0 0.0 التعليم

 3.1 0.5 7.0 7.1 0.1- 0.1 والفنادق المطاعم

 0.7- 2.3 0.9 1.3 0.2- 0.1 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
**

 0.1 0.0 2.9 2.8 2.3 2.9 

       

 2.9 2.7 3.1 3.2 0.1 0.1 العام المؤشر

       

 وتقديرات بنك الكويت الوطني اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر

 *يتم تحديثه مرة على أساس ربع سنوي

 المقدرة من بنك الكويت الوطني *باستثناء المواد الغذائية والمشروبات
 

 

 القطاعات األخرى: التضخم في 4الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
 

التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار : 5الرسم البياني 
 الجملة

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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