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على  ٪2.3 إلى ليصلمعدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك  ارتفع

أساس سنوي في سبتمبر على خلفية ارتفاع معدل التضخم في معظم 

األساس أعلى من معدل التضخم العام، وال يزال معدل التضخم  المكونات.

 ٪3.3 إلى ليصل أغسطس يفعلى أساس سنوي  ٪2.9حيث ارتفع من 

على أساس سنوي في سبتمبر. ويرجع ارتفاع معدل التضخم العام إلى 

تسارع نمو أسعار المواد الغذائية باإلضافة إلى القفزة التي شهدها معدل 

 الترفيه ومكونات المسكن وخدماتالتضخم في مكون المفروشات المنزلية 

 في التضخمية الضغوطات تستمر أن المحتمل غير ومن. والتعليم والضيافة

، كما أنه من المتوقع أن يتراجع القادمة األشهر خالل المكونات تلك من أي

وذلك بحلول نهاية  ٪3.0معدل التضخم العام ليصل إلى متوسط سنوي عند 

  . 2014العام 

 سبتمبر شهر فيمعدل التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً  وشهد

جاء هذا  وقد .أغسطس في ٪8.1 من على أساس سنوي  ٪3.2 إلى

 من التي العالمية الغذائية المواد أسعارالتسارع الذي شهدته  بعداالرتفاع 

 المواد أسعار على التضخمية الضغوطات زيادة في تستمر أن المحتمل

 الغذائية المواد أسعار تراجع مع ولكن. القادمة األشهر خالل المحلية الغذائية

فمن المحتمل أن تظل الضغوطات على معدل التضخم في  مؤخرا   العالمية

كما من الممكن أن يتراجع نمو أسعار المواد الغذائية  ،الكويت محدودة

         المحلية بحلول نهاية هذا العام. 

، فيبدو سيما اإليجارات، الالمسكن خدمات في التضخم معدل يخص ما وفي

 منو ٪ على أساس سنوي في سبتمبر.4.4أنه قد استقر هذا العام عند 

ال يتم تحديث مكون اإلسكان اال مرة واحدة بشكل ربع  أنه بالذكر الجدير

إضافة  ،سنوي. ونظرا  الستقرار نشاط معدل التضخم خالل معظم هذا العام

 السنوي المتوسطفمن المتوقع أن يصل  ،إلى اعتدال نشاط قطاع اإلسكان

على أساس سنوي  ٪4.5التضخم في خدمات المسكن إلى أقل من  عدللم

 . 2014خالل العام 

 الصيانة ومعدات المنزلية المفروشات قطاع في التضخم معدل سجل وقد

 ٪4.4على أساس سنوي من  ٪6.5 إلى ليصل سبتمبر شهر خالل قفزة

تكلفة  ارتفاعجاء هذا االرتفاع في معدل التضخم نتيجة  وقدفي أغسطس. 

 بدوره الذي قد يرجع ،معدات الصيانة والخدمات المنزلية وخدمات المسكن

 تكلفة توظيف العمالة المنزلية. ارتفاعإلى 

 ارتفع فقد .والضيافة الترفيه مكوني   في ارتفاعاً  التضخم معدل شهد كما

على أساس سنوي في أغسطس  ٪0.5 من الترفيه مكون في التضخم معدل

على أساس سنوي في سبتمبر بينما ارتفع معدل التضخم  ٪1.2ليصل إلى 

 في ٪2.5على أساس سنوي في سبتمبر من  3.5في مكون الفنادق إلى 

 المستهلك أسعار مؤشر: 8الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)

 
 لإلحصاءاإلدارة المركزية  المصدر:

 

 :  تضخم أسعار المواد الغذائية3الرسم البياني 

 )النمو السنوي  ٪)

 
 وكالة البحوث السلعيةواإلدارة المركزية لإلحصاء : المصدر

 

 نسكخدمات المتضخم اسعار  : 2الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)
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نمو األسعار لتلك المكونات إلى  فيأغسطس. وقد ترجع القوة النسبية 

عادة سبتمبر والتي  فيعوامل موسمية أو إلى اإلجازات المحلية واإلقليمية 

 .  الخدمات على الطلبفي  زيادة ضخمة شهدما ت

            

 

 

شهر لغاية فبراير للسنة المالية  88اإليرادات والمصروفات الحكومية ) تضخم أسعار المستهلك: 8 الجدول
32/3184) 

 
 وزن

 المؤشر     
 الشهري التغير نسبة

 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط

 التغير متوسط
 السنوي

 أغسطس % 
 3184 

 سبتمبر
3184 

 أغسطس
3184 

 سبتمبر
3184 

3183 3182 

        

 4.0 4.8 2.7 1.8 0.8 0.3 18.4 والمشروبات األغذية

 7.1 6.6 12.4 12.4 0.1- 0.0 0.3 والتبغ السجائر

 0.1- 4.3 2.3 2.3 0.3 0.2- 9.3 واألحذية المالبس

 3.8 2.4 4.4 4.4 0.8 0.0 28.9 المسكن خدمات

 3.2 3.3 5.6 4.9 2.0 0.1 11.3 الصيانة ومعدات المفروشات

 1.2 3.4 0.2 0.2- 0.3 0.5 1.6 الصحة

 1.3 2.6 2.1 2.0 0.0 0.0 7.9 النقل

 0.0 0.1 0.8- 0.7- 0.2- 0.0 4 االتصاالت

 1.9 2.9 1.2 0.5 0.1 0.2- 4.3 والثقافية الترفيهية

 0.8 1.6 6.5 4.2 3.4 0.0 3 التعليم

 0.5 2.9 3.5 2.5 1.5 0.0 3.3 والفنادق المطاعم

 2.3 4.5 0.0 0.3- 0.2 0.1 7.8 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
*

 81.6 0.0 0.8 2.9 3.3 2.9 2.3 

        

 2.7 3.3 3.2 2.7 0.8 0.0 100 العام المؤشر

 والمشروبات الغذائية المواد باستثناء*

 لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر
 

 

 : التضخم في القطاعات األخرى4البياني الرسم 

 )النمو السنوي ٪)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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