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تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلك خالل شهر نوفمبر وذلك للشهر الثاني 

 ٪3.6على أساس سنوي مقابل  ٪3.4إذ بلغ معدل التضخم العام على التوالي. 

ثبات التضخم في معظم المكونات. كما سجل  وأخالل شهر أكتوبر وذلك إثر تباطؤ 

 أعلى معدل التضخم األساس باستثناء المواد الغذائية ركوداً إال أنه حافظ علىأيضاً 

     على أساس سنوي. ٪4.2والتي بلغت قيمته ة سنوات مستوياته منذ عد

وقد . 2016في العام  ٪3.4يقارب من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم متوسطاً 

نظراً لتراجع  2015نمو األسعار دون تغيير يذكر عن وتيرته خالل العام استمر 

والمواد الغذائية وغيرها من السلع سكن مالالضغوطات التضخمية في مكون 

التضخم  رتفعياالرتفاع في أسعار البنزين. ومن المتوقع أن  تقابلي تالالمستوردة 

تماشياً مع رفع السلطات تعرفة الكهرباء والماء وذلك  ٪4إلى  2017خالل العام 

 .2017بدءاً من شهر مايو 

حافظ التضخم في قطاع النقل والمواصالت على ثباته كما يبدو في الفترة الحالية. 

على أساس سنوي في سبتمبر  ٪10التضخم في هذا المكون إلى ما يقارب  ارتفعإذ 

ارتفاع أسعار  نتيجةليظل ثابتاً بعد ذلك في أكتوبر ونوفمبر. وقد جاء هذا االرتفاع 

خالل ذلك الشهر والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف  ٪60إلى  ٪50البنزين بواقع 

من المحتمل أن يواجه هذا المكون ارتفاعاً وخدمات النقل )ال سيما أجرة التاكسي(. 

غوطات التضخمية على المدى القريب إلى المدى المتوسط وذلك تماشياً مع في الض

وبصفة عامة  .اإلرتفاع في أسعار البنزين معتغّير أسعار خدمات النقل لتتناسب 

كما تراجعت  .٪3فقد ظل التضخم باستثناء أسعار البنزين مستقراً عند ما يقارب 

على أساس  ٪1.8دره اسعار السيارات خالل الشهر حيث سجلت انخفاضا ق

 .سنوي

التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية متدنياً خالل شهر نوفمبر عند  بقي و

إثر استمرار أسعار المواد الغذائية العالمية  وذلكعلى أساس سنوي  0.2٪

بالتراجع. إذ تشير وكالة البحوث السلعية إلى تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية 

 . خالل الفترة ذاتها على أساس سنوي٪9.7بواقع 

 النشاط ركود وسط بصورة ملحوظة المسكن خدمات أسعار في التضخم وتراجع

 يتالو) ،سبتمبر شهر خالل المكون هذا في التضخم استقر إذ .العقار سوق في

 عند (سنوي ربع أساس على تحديثه يتم والذي معظمه السكنية اإليجارات شكلت

 واصل ارتفاعه أن بعدعلى أساس سنوي وذلك  ٪7.4 تبلغ مرتفعة تزال ال نسبة

 هذا في 2016في الربع الثالث من العام  الزيادة بلغت ولكن. العام يقارب لما

ونتوقع أن مسجلة أقل مستوياتها منذ ما يفوق الثالث سنوات.  ٪ فقط0.1 المكون

 المتوسط. تستمر قوة التضخم في أسعار المسكن بالتراجع على المدى القريب إلى

طلب المستهلك وقوة الدينار في فرض الضغوطات على  ضعف استمر كل منو

التجزئة ال سيما في مكون المفروشات تسارع التضخم في مؤشر أسعار معدل 

المنزلية ومعدات الصيانة ومكون المالبس واألحذية ومكون السلع والخدمات 

زلية ومعدات الصيانة عند إذ لم يتغير التضخم في مكون المفروشات المناألخرى. 

على أساس سنوي في نوفمبر بينما تراجع التضخم في مكون المالبس  2.1٪

على أساس سنوي في حين بلغ معدل  ٪1.1واألحذية بوتيرة أسرع وبواقع 

 المستهلك أسعار مؤشر: 1الرسم البياني  

 )السنوي النمو)٪ 

 
 الوطني الكويت بنك وتقديرات لإلحصاء المركزية اإلدارة :المصدر

 

 الغذائية المواد أسعار تضخم: 2البياني  الرسم

 )النمو السنوي  )٪

 
 السلعية البحوث ووكالةاإلدارة المركزية لإلحصاء : المصدر

 

 المسكن خدمات: التضخم في 3البياني  الرسم

 ))٪ النمو السنوي

 

  لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر
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الذي يشمل السلع المستوردة مثل  السلع والخدمات األخرىالتضخم في مكون 

في  ٪ على أساس سنوي0.9 إلىمستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات 

   نوفمبر.

ارتفع التضخم قليالً في كل من مكون الخدمات ومكون الخدمات باستثناء خدمات 

المسكن خالل شهر نوفمبر وذلك إثر ارتفاع طفيف في معدل التضخم في أسعار 

على أساس سنوي.  ٪4.9إذ بلغ التضخم في مكون الخدمات  المطاعم والفنادق.

على أساس  ٪0.9في مكون الخدمات باستثناء خدمات المسكن من  وارتفع التضخم

على أساس سنوي في نوفمبر وذلك بعد أن  ٪1.1سنوي في أكتوبر ليصل إلى 

    .2016و 2015العامين الفترة في شهد تراجعاً لمعظم 

  

 

 

 : التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 1 الجدول

 
 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط
 السنوي التغير متوسط

 
 أكتوبر
2016 

 نوفمبر
2016 

2014 2015 

     

 3.4 2.9 0.2 0.7 والمشروبات األغذية

 6.0 7.8 0.2 0.5 والتبغ السجائر

 0.9- 2.2 1.1- 0.9- واألحذية المالبس

المسكن خدمات
*

 7.4 7.4 4.4 6.0 

 3.4 4.8 2.1 2.1 الصيانة ومعدات المفروشات

 1.7 0.6- 1.9 2.1 الصحة

 0.5 1.5 10.0 10.4 النقل

 0.4 0.8- 0.2 0.4 االتصاالت

 0.2- 0.9 0.2 0.2 والثقافية الترفيهية

 4.4 4.7 2.7 2.7 التعليم

 5.7 3.1 2.9 2.8 والفنادق المطاعم

 1.9 0.7- 0.9 1.5 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
**

 4.4 4.2 2.9 3.2 

     

 1.1 0.3 0.8 1.4 المعمرة السلع

 0.2 2.7 0.1- 0.1 المعمرة شبه السلع

 2.6 2.2 3.3 3.6 المعمرة غير السلع

 4.9 4.0 4.9 4.8 الخدمات

الخدمات باستثناء خدمات 
 المسكن

0.9 1.1 3.4 3.3 

     

 3.3 2.9 3.4 3.6 العام المؤشر

     

 الوطني الكويت بنك وتقديرات لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر

 سنوي ربع أساس على مرة تحديثه يتم*

 الوطني الكويت بنك من المقدرة والمشروبات الغذائية المواد باستثناء*
 

 

 األخرى القطاعات في التضخم: 4 البياني الرسم

 ))٪ النمو السنوي

 
  لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر

 

 
 السلعالتضخم في أسعار : 5البياني  الرسم

 ))٪ النمو السنوي

 
  لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر

 

 الخدمات: التضخم في أسعار 6البياني  الرسم

 ))٪ النمو السنوي

  
 لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر
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