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تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلك في الكويت خالل شهر سبتمبر ليصل 

على أساس سنوي في أغسطس تماشياً  ٪1.3على أساس سنوي من  1.3إلى 

فقد تراجع معدل التضخم في مكون مع تراجع التضخم في معظم المكونات. 

األساس  التضخمللمرة األولى منذ عام ما أدى إلى تراجع معدل  خدمات المسكن

على أساس سنوي في الفترة  ٪2.8)باستثناء مكون المواد الغذائية( ليصل إلى 

اس سنوي. كما عكس مكون المواد الغذائية ارتفاعه في على أس ٪3.4ذاتها من 

سبتمبر. ومن المفترض أن يساهم التراجع في معظم المكونات وقوة الدينار أمام 

العمالت الرئيسية )باستثناء الدوالر األميركي( في دعم معدل التضخم العام. 

وأن  2015 خالل العام  ٪3,5يقترب متوسط معدل التضخم العام من ونتوقع أن 

          .2016العام في  ٪3يتراجع بواقع 

 ٪4.4ي سبتمبر ليصل إلى فوتراجع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية 

على اساس سنوي في أغسطس تماشياً مع تراجع  ٪6.5على أساس سنوي من 

فقد تراجع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية أسعار المواد الغذائية العالمية. 

شهدت ارتفاعاً حاّداً خالل  , التي كانت قدأسعار األسماك بتراجعالمحلية متأثراً 

التي  استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية, إلى جانبفصل الصيف

وفق مؤشر وكالة البحوث  ساس سنوي في سبتمبر على أ ٪16بنحو  انخفضت

السلعية. ومن المفترض أن تكون الضغوطات على أسعار المواد الغذائية المحلية 

توقعات بتراجع أكبر في أسعار المواد الغذائية العالمية على   في ظلمحدودة 

   المدى القريب والمتوسط.

وتراجع معدل التضخم في خدمات المسكن للمرة األولى منذ عام من أعلى 

على أساس سنوي في يوليو ليصل  ٪5.6عند مستوى حققه منذ ست سنوات 

الذي تشكل  ,فقد شهد هذا المكونعلى أساس سنوي في سبتمبر.  ٪6.5إلى 

ارتفاعاً ملحوظاً بعد تسجيله زيادات كبيرة خالل العام  ,معظمه اإليجارات السكنية

ومن  .2015والربع األول من العام   2014وال سيما في الربع األخير من العام 

 المتوقع أن يستمر بالتراجع خالل األشهر القادمة. 

واستمر معدل التضخم في كل من مكون المالبس واألحذية ومكون المفروشات 

فقد تراجع مكون المالبس المنزلية ومعدات الصيانة بالتراجع خالل شهر سبتمبر. 

ذا المكون سبتمبر للمرة الثالثة عى التوالي. و شهد التضخم في هواألحذية خالل 

تراجعاً ملحوظاً  بتأثير قاعدي خالل الفترة ذاتها من العام. كما ساهمت قوة الدينار 

)حيث أن معظم السلع في هذا في كبح الضغوطات التضخمية في هذا المكون 

تراجع أيضاً معدل التضخم في مكون المفروشات ومعدات والمكون مستوردة(. 

على اساس  ٪3,8من  سبتمبري في على أساس سنو ٪2,6الصيانة ليصل إلى 

    .أغسطسسنوي في 

واستمر أيضاً معدل التضخم في مكون السلع والخدمات األخرى بالتراجع في 

الذي يشمل  هذا المكون في تراجعاً ملحوظاً  التضخم معدل يشهد إذ. سبتمبر

. األعمال تكاليف وبعض والمجوهرات والمصوغات التجميل مستحضرات أسعار

ظم السلع في هذا كون مع ,التراجع أيضاً إلى قوة الدينارهذا وممكن أن يعزى 

 المكون مستوردة.

 المستهلك أسعار مؤشر: 3الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:

 

 تضخم أسعار المواد الغذائية: 2الرسم البياني 

 )النمو السنوي  ٪)

 
 ووكالة البحوث السلعيةاإلدارة المركزية لإلحصاء : المصدر

 

 خدمات المسكن: التضخم في 1الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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عام تراجعاً خالل الربع الثالث من الوشهد معدل التضخم في مؤشر أسعار الجملة 

فقد تراجع التضخم في تماشياً مع ركود الضغوطات الناتجة من مكون التصنيع. 

على أساس  ٪3,4من على أساس سنوي في سبتمبر  ٪2.6أسعار الجملة  إلى 

ارتفاع مكون  تماشياً مع تراجع تضخم مكون التصنيع مقابل وذلك سنوي في يونيو 

المنتجات الزراعية والدواجن واألسماك واستغالل المحاجر واستخراج المعادن. 

ويتم تحديث هذا المكون  بشكل ربع سنوي. وقد شهد كل من مكون المنتجات 

اعية والدواجن واألسماك واستغالل المحاجر واستخراج المعادن قوة في الربع الزر

نتيجة ارتفاع حاد في أسعار األسماك والمأكوالت البحرية  2015الثالث من العام 

تلك األسعار قد يؤدي إلى ركود معدل التضخم في  تراجعإال أن  ,في الفترة ذاتها

     .2015الربع الرابع من العام 

توقع أن يعتدل التضخم في مكونات معدل التضخم في مؤشر أسعار الجملة من الم

األمر الذي سيساهم في دعم معدل التضخم في  ،على المدى القريب والمتوسط

للعام  ٪3.5أسعار المستهلك ليقترب من توقعاتنا بشأن المتوسط السنوي عند 

2015.             

 الشهري التغير نسبة 
 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط
 السنوي التغير متوسط

 
 أغسطس
2136 

 سبتمبر
2136 

 أغسطس
2136 

 سبتمبر
2136 

2131 2134 

       

 2.9 4.0 4.4 5.6 0.4- 1.8 والمشروبات األغذية

 7.8 7.1 1.7 1.5 0.1 0.1 والتبغ السجائر

 2.2 0.1- 2.1- 1.8- 0.0 0.4- واألحذية المالبس

المسكن خدمات
*

 0.0 0.0 6.5 5.7 3.8 4.4 

 4.8 3.2 2.6 3.8 0.7 0.2- الصيانة ومعدات المفروشات

 0.6- 1.2 1.6 1.7 0.2 0.1 الصحة

 1.5 1.3 0.2 0.4 0.2- 0.0 النقل

 0.8- 0.0 0.8 0.6 0.0 0.1 االتصاالت

 0.9 1.9 0.3- 0.9- 0.7 0.4- والثقافية الترفيهية

 4.7 0.8 2.7 4.4 1.7 0.0 التعليم

 3.1 0.5 7.0 6.9 1.7 0.0 والفنادق المطاعم

 0.7- 2.3 1.4 1.7 0.2- 0.2- المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
**

 -0.1 0.3 3.4 2.8 2.3 2.9 

       

 2.9 2.7 3.1 3.8 0.1 0.3 العام المؤشر

       

 اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر

 *يتم تحديثه مرة على أساس ربع سنوي

 *باستثناء المواد الغذائية والمشروبات
 

 

 القطاعات األخرى: التضخم في 4الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
 

ومؤشر أسعار التضخم في مؤشر أسعار المستهلك : 6الرسم البياني 
 الجملة

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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