
   

 

 تضخم أسعار المستهلك

في يناير والتضخم  ٪3.3إلى  يرتفعالتضخم 
 األساس يسجل ارتفاعاً طفيفاً 
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ألول مرة منذ ثالثة أشهر خالل يناير. في أسعار المستهلك  معدل التضخم ارتفع

على أساس  ٪3.0من  ٪3.3معدل التضخم األساس ليصل إلى كل من ارتفع  كما

معدل التضخم األساس بصورة طفيفة )باستثناء التضخم في وسنوي في ديسمبر

جاء االرتفاع في معدل التضخم قد . و٪2.8أسعار المواد الغذائية( ليستقر عند 

كل من مكون المواد الغذائية  ارتفاع التضخم فينتيجة  رئيسيةبصورة  ساساأل

متوسط التضخم ومكون المفروشات المنزلية ومكون الصحة. ونتوقع أن يسجل 

 2015مقارنة بمستواه خالل العام  2016في العام  ٪3.0مستوى أقل عند  السنوي

في معظم  ساساأللتضخم  وذلك في ظل استمرار تراجع معدل ٪3.3البالغ 

    ى المتوسط.على المدى القريب إل المكونات

ليصل  ،وسجل التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً طفيفاً خالل شهر يناير

على أساس سنوي في ديسمبر وذلك رغم التراجعات التي  ٪4.6من  ٪5.1إلى 

تراجعت األخيرة حسب فقد سجلتها أسعار المواد الغذائية العالمية ألكثر من عام. 

على أساس سنوي في  ٪6.8البحوث السلعية بواقع ما يشير إليه مؤشر وكالة 

يناير. ومع التوقعات باستمرار تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية على المدى 

فمن المحتمل أن تتراجع الضغوطات التضخمية على أسعار المواد  ،المتوسط

 الغذائية المحلية خالل األشهر القادمة.   

وشات ومعدات الصيانة قوياً بعض الشيء المفروجاء أداء التضخم في مكون 

في  ٪2.6ارتفع التضخم في مكون المفروشات ليصل إلى فقد خالل شهر يناير. 

بينما استمر التضخم في مكون  ،على أساس سنوي في ديسمبر ٪2.4يناير من 

المالبس واألحذية بالتراجع للشهر العاشر على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ بواقع 

س سنوي. وال تزال قوة الدينار تساهم في كبح ارتفاع التكاليف على أسا 0.2٪

التضخمية في هذا المكون إلى جانب تزامن وجود التنزيالت على المبيعات في 

   نهاية مواسم التسوق خالل الفترة االخيرة.

واستعاد معدل التضخم في مكوني السلع والخدمات األخرى والصحة قوته نسبياً 

 سابقاً  التضخم في مكون السلع والخدمات األخرى تراجعوقد  خالل شهر يناير.

 والمصوغات التجميل مستحضرات أسعارإذ يشمل هذا المكون  ،الدينار متأثراً بقوة

. بينما ارتفع التضخم في مكون الصحة خالل األعمال تكاليف وبعض والمجوهرات

على أساس سنوي  ٪1.3بعد ان استقر عند مستوى  ٪1.5إلى ليصل شهر يناير 

 لثالثة أشهر متتالية. 

على  2015عام الفي الربع األخير من  مؤشر أسعار الجملةوتراجع التضخم في 

وتراجع  خلفية تراجع االرتفاع في أسعار التصنيع والزراعة والماشية واألسماك.

الربع األخير من  في على أساس سنوي ٪2.2إلى  مؤشر أسعار الجملةتضخم 

. كما تراجع التضخم في تكاليف األغذية بالجملة في الربع الرابع من 2015العام 

تكاليف األغذية  على قوة الدينار، ويرجع ذلك في األساس إلى تأثير 2015عام ال

 المستوردة. 

 

 

 المستهلك أسعار مؤشر: 1الرسم 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 3الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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 التضخم في مؤشر أسعار المستهلك : 1 الجدول

 الشهري التغير نسبة 
 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط
 السنوي التغير متوسط

 
 ديسمبر
2015 

يناير
2016 

 ديسمبر
2015 

 يناير
2016 

2014 2015 

       

 3.4 2.9 5.1 4.6 0.2 0.1 والمشروبات األغذية

 6.0 7.8 1.3 1.5 0.0 0.1 والتبغ السجائر

 0.9- 2.2 0.2- 0.6- 0.2 0.1 واألحذية المالبس

المسكن خدمات
*

 2.9 0.0 6.0 6.0 4.4 6.0 

 3.4 4.8 2.6 2.4 0.2 0.0 الصيانة ومعدات المفروشات

 1.7 0.6- 1.5 1.3 0.3 0.0 الصحة

 0.5 1.5 0.6- 0.6- 0.0 0.2- النقل

 0.4 0.8- 0.7 0.6 0.0 0.1 االتصاالت

 0.2- 0.9 0.5- 1.1- 0.1 0.1 والثقافية الترفيهية

 4.4 4.7 3.5 3.5 0.0 1.6 التعليم

 5.7 3.1 3.1 3.1 0.0 0.4- والفنادق المطاعم

 1.9 0.7- 0.6 0.3 0.5 0.0 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
**

 1.1 0.1 2.6 2.8 2.9 3.2 

       

 3.3 2.9 3.3 3.0 0.1 0.9 العام المؤشر

       

 اإلدارة المركزية لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني: المصدر

 *يتم تحديثه مرة على أساس ربع سنوي

 المقدرة من بنك الكويت الوطني المواد الغذائية والمشروبات*باستثناء 
 

 

 القطاعات األخرى: التضخم في 4الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
 

 أسعار المستهلك والجملة يمؤشرالتضخم في : 5الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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