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إلى  ،خالل شهر مارس في الكويت، ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك

 أسعار ساهمتوقد  .٪3.3 عند سنوات ثالث نحو منذأعلى مستوى له 

. ومن التضخميةالضغوطات  فيوالخدمات الصحية بجزء كبير  اإليجارات

 2015المتوقع أن يتراجع التضخم في مكون اإلسكان الحقاً خالل العام 

 كل يسهمدعم استقرار معدل التضخم العام. ومن المفترض أن  على ليساعد

 الضغوطاتتبديد  فيالدينار  قوة و العالمية الغذائية المواد أسعار تراجع من

 يقارب ما إلى العام التضخم معدل متوسط يصلل القطاعات، مختلف من

  .  2015خالل العام  3.5٪

٪ على 3.3معدل التضخم األساس خالل شهر مارس ليصل إلى  ارتفعو

استمر معدل التضخم األساس و .فبراير شهر في٪ 3.3أساس سنوي من 

الضغوطات نتيجة ارتفاع  2013باالرتفاع تدريجياً منذ نهاية العام 

مكون الصيانة ، إلى جانب مية في مكون اإلسكان بشكل أساسيالتضخ

 والخدمات المنزلية والتعليم.   

 ليصل طفيفا   ارتفاعا   الغذائية المواد أسعار في التضخم معدل أيضا   وارتفع

 شهر في ٪7.1من  خالل شهر مارس على أساس سنوي ٪7.3 إلى

على  ٪73.1بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية العالمية بواقع  ،فبراير

المرّجح أن يعود التراجع المستمر في أسعار المواد  ومنأساس سنوي. 

 ومع. النفط أسعار تراجع نتيجةالغذائية العالمية إلى تراجع تكاليف النقل 

 المفترض فمن المتراجع، مستواها عند الغذائية المواد أسعار ببقاء التوقعات

 ليساهم أيضاً  متراجعاً  المحلية الغذائية المواد أسعار في التضخم يظل أن

    .العام التضخم معدل استقرار دعم في بدوره

 مستوى أعلى إلى ليصل المسكن خدمات في التضخم معدل أيضا  ارتفع  كما

على اساس سنوي في مارس  ٪3.3 عند سنوات ست يقارب ما منذ له

 المسكنالجدير بالذكر أنه ال يتم تحديث مكون  ومنديسمبر.  في ٪1.5من 

. وقد ديسمبرفي شهر  األخيرالتحديث  تمثالثة أشهر، إذ  كلإال مرة واحدة 

نتيجة قوة  2013حافظ التضخم في هذا المكون على ارتفاعه منذ العام 

الحقاً  المسكن خدمات في التضخمان يتراجع معدل الطلب. ولكننا نتوقع 

 .  2015ل العام خال

 ٪5.3 بواقع طفيفة بصورة واألحذية المالبس مكون تكاليف وتراجعت

بينما ارتفع التضخم في مكون  ،على اساس سنوي خالل شهر مارس

على أساس سنوي  ٪1.5المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ليصل إلى 

 المالبس مكون في التضخم استمروفبراير.  في ٪3.3من  ،في مارس

)إذ  قاعدية وتأثيرات الدينار قوة بسبب اآلن حتى عام منذ بالتراجع واألحذية

    (.مستوردة المكون هذا في السلع معظم أن

الذي  ،األخرى والخدمات السلع مكون في التضخم معدل أيضا   وتراجع

 المستهلك أسعار مؤشر: 7الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:

 

 تضخم أسعار المواد الغذائية: 2الرسم البياني 

 )النمو السنوي  ٪)

 
 ووكالة البحوث السلعيةاإلدارة المركزية لإلحصاء : المصدر

 

 نسكخدمات الم: تضخم اسعار 3الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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 وبعض والمجوهرات والمصوغات التجميل مستحضرات أسعاريشمل 

 في٪ على أساس سنوي 2.6 بصورة طفيفة ليصل إلى ،األعمال تكاليف

 .فبراير شهرفي  ٪2.7 من مارس شهر

 

 

شهر لغاية فبراير للسنة المالية  77اإليرادات والمصروفات الحكومية ) تضخم أسعار المستهلك: 7 الجدول
23/2571) 

 
 وزن

 المؤشر     
 الشهري التغير نسبة

 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط

 التغير متوسط
 السنوي

 فبراير % 
 2571 

 مارس
2571 

 فبراير
2571 

 مارس
2571 

2573 2571 

        

 2.9 4.0 1.7 1.4 0.1 0.2 18.4 والمشروبات األغذية

 7.8 7.1 11.9 11.6 0.1 0.1 0.3 والتبغ السجائر

 2.2 0.1- 0.3- 0.2 0.1- 0.2 9.3 واألحذية المالبس

 4.4 3.8 6.3 5.0 2.2 0.0 28.9 المسكن خدمات

 4.8 3.2 4.0 3.7 0.4 0.4 11.3 الصيانة ومعدات المفروشات

 0.6- 1.2 2.1 1.5 0.5 0.1 1.6 الصحة

 1.5 1.3 0.8 1.5 0.3- 0.0 7.9 النقل

 0.8- 0.0 0.1 0.1- 0.0 0.0 4 االتصاالت

 0.9 1.9 0.9 0.9 0.1- 0.7 4.3 والثقافية الترفيهية

 4.7 0.8 5.2 6.6 0.1 0.0 3 التعليم

 3.1 0.5 5.1 4.0 0.1- 0.0 3.3 والفنادق المطاعم

 0.7- 2.3 2.6 2.7 0.2 0.5 7.8 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
*

 81.6 0.1 0.9 3.3 3.7 2.3 2.9 

        

 2.9 2.7 3.3 2.9 0.7 0.1 100 العام المؤشر

 والمشروبات الغذائية المواد باستثناء*

 لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر
 

 

 القطاعات األخرى: التضخم في 1الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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