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حافظ معدل التضخم في أسعار المستهلك خالل شهر يوليو على مستواه عند 

تماشياً مع ثبات األسعار في معظم وذلك على أساس سنوي دون تغيير  3.1٪

ال سيما مع  بالتراجعالتضخم في أسعار المواد الغذائية أيضاً  واستمرالمكونات. 

عودة أسعار المواد الغذائية العالمية لإلنكماش. كما ظل معدل التضخم األساس 

نه سجل ارتفاع طفيف الذي يستثني أسعار المواد الغذائية العالمية دون تغيير ولك

على أساس سنوي. ومع استقرار التضخم في معظم المكونات  ٪3.5ليصل إلى 

مسجالً  2016خالل العام  ٪3.0 متوسط التضخم السنويفإننا نتوقع أن يبلغ 

     .٪3.3البالغ و 2015تراجعاً طفيفاً مقارنة مع متوسط العام 

اشياً مع تمبالتراجع خالل شهر يونيو  التضخم في أسعار المواد الغذائية واستمر 

التضخم في أسعار المواد الغذائية  استقرفقد . أسعار المواد الغذائية العالمية انكماش

وكالة البحوث السلعية إلى  على أساس سنوي في يوليو. وتشير ٪1.2عند  المحلية

على أساس  ٪4.2 يوليو بواقعفي  أسعار المواد الغذائية العالميةفي التضخم  تراجع

 عرض منذ أربعة أشهر وذلك نتيجة ارتفاع كميات وهي اعلى نسبة تراجع سنوي

انعكس تراجع التضخم في المواد الغذائية على أسعار  وقد القمح والزيت النباتي.

حاليا مع ثباته قليالً  الذي سجل تراجعاً حاداً خالل هذا العاموالسلع غير المعمرة 

  . تماشياً مع وتيرة تضخم المواد الغذائية المحلية

خالل شهر  في مكون المفروشات ومعدات الصيانة  قليالً التضخم ا ايضوتراجع 

فقد تراجع مكون  .بالتراجعمكون المالبس واألحذية  يوليو بينما استمر

على أساس سنوي  ٪2.6المفروشات ومعدات الصيانة قليالً في يوليو ليصل إلى 

بعد أن شهد استقراًر ألربعة أشهر متتالية. وشهد مكون المالبس واألحذية بعض 

قوة  على أساس سنوي. وال تزال ٪0.5االرتفاع في يوليو ولكنه ظل متراجعاً عند 

   الدينار والحسومات الموسمية تساهم في كبح التضخم في هذا المكون.

إذ يوليو.  خالل شهر والخدمات األخرى السلع اتمعدل التضخم في مكونوقفز 

 مستحضراتتسارع التضخم في هذا المكون الذي يشمل السلع المستوردة مثل 

على اساس سنوي في يوليو  ٪1.2ليصل إلى  والمجوهرات والمصوغات التجميل

وذلك بعد أن شهد ركوداً ألشهر  ،على أساس سنوي في يونيو ٪0.5مقارنة مع 

عديدة. وتعزى هذه القفزة في التضخم إلى ارتفاع أسعار المصوغات والمجوهرات 

 بعد االنتعاش الذي شهدته أسعار الذهب في يوليو. 

كما هو دون تغيير عن مستوى  معدل التضخم في مكون المطاعم والفنادق وظل

إثر  ٪4.1شهر يونيو الذي شهد خالله أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر عند 

عادة ما يشهد التضخم في هذا المكون قفزة خالل موسم فصل وعوامل موسمية. 

   الصيف )خاصة المطاعم والمقاهي( ال سيما خالل عطلة العيد.

للشهر السابع على التوالي خالل شهر وتراجعت أسعار مكون النقل والمواصالت  

تغيير عن وتيرته في شهر ي أعلى أساس سنوي دون  ٪1.9يوليو وذلك بواقع 

تراجع لتقريباً نتيجة  2009إذ بدأ التضخم في هذا المكون بالتراجع منذ العام  يونيو.

نمو أسعار السيارات والسفر الذي يعد المكون الوحيد الذي سجل انكماشاً. فقد 

رت أسعار السيارات والسفر بالتراجع إثر الضغوطات الناجمة عن تراجع استم

المبيعات وزيادة التنافسية وزيادة العروض. وبالفعل فقد تراجعت أسعار السفر بنسبة 

 المستهلك أسعار مؤشر: 1الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)

 
 وتقديرات بنك الكويت الوطني المركزية لإلحصاءاإلدارة  المصدر:

 

 تضخم أسعار المواد الغذائية: 2الرسم البياني 

 )النمو السنوي  ٪)

 
 ووكالة البحوث السلعيةاإلدارة المركزية لإلحصاء : المصدر

 

 خدمات المسكن: التضخم في 3الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  المركزية لإلحصاءاإلدارة : المصدر
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على أساس سنوي في يوليو وارتفعت أسعار السيارات بنحو  ٪7.4-قياسية بلغت 

   على أساس سنوي فقط خالل الفترة ذاتها.  0.6٪

خالل شهر  المسكنمكون الخدمات فيما عدا مكون خدمات  التضخم في واستقر

كل تضخم اإليجارات السكنية التضخم في هذا المكون الذي يش ارتفعإذ . يوليو

التضخم في خدمات  استثناء معو يوليو.على أساس سنوي في  ٪ 5.1إلى  معظمه

 . ذاتها خالل الفترةعلى أساس سنوي  ٪1.6يستقر عند المسكن فإنه 

 

 

 

 

 

 التضخم في مؤشر أسعار المستهلك : 1 الجدول

 
 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط
 السنوي التغير متوسط

 
 يونيو
2016 

 يوليو
2016 

2014 2015 

     

 3.4 2.9 1.2 1.2 والمشروبات األغذية

 6.0 7.8 0.6 0.9 والتبغ السجائر

 0.9- 2.2 0.5 0.3 واألحذية المالبس

المسكن خدمات
*

 7.3 7.3 4.4 6.0 

 3.4 4.8 2.6 2.9 الصيانة ومعدات المفروشات

 1.7 0.6- 2.0 1.9 الصحة

 0.5 1.5 1.9- 1.9- النقل

 0.4 0.8- 0.5 0.6 االتصاالت

 0.2- 0.9 0.3 0.3 والثقافية الترفيهية

 4.4 4.7 3.5 3.5 التعليم

 5.7 3.1 4.1 4.1 والفنادق المطاعم

 1.9 0.7- 1.2 0.5 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
**

 3.5 3.5 2.9 3.2 

     

 1.1 0.3 1.1 0.8 السلع المعمرة

 0.2 2.7 1.1 0.9 السلع شبه المعمرة

 2.6 2.2 1.0 1.1 السلع غير المعمرة

 4.9 4.0 5.1 5.1 الخدمات

 3.3 3.4 1.6 1.6 الخدمات السكنية

     

 3.3 2.9 3.1 3.1 العام المؤشر

     

 اإلدارة المركزية لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني: 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

 

 
 السلعالتضخم في أسعار : 5الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر

 

 الخدماتالتضخم في أسعار : 6الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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