
   

 

 تضخم أسعار المستهلك

في  ٪3,8 ارتفاع معدل التضخم في الكويت إلى
  أغسطس وتراجع التضخم األساس

+965 2259 5373, danafakir@nbk.com 

 

 الموجز االقتصادي
 2015 أكتوبر 26

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  , © 2015( ,965) 2224 6973( , فاكس: 965) 2259 5500, هاتف إدارة البحوث االقتصادية
   

 

 

معدل التضخم في أسعار المستهلك في الكويت خالل شهر أغسطس ليصل  ارتفع

وذلك على  على أساس سنوي في يوليو ٪3٬6على أساس سنوي من  ٪3٬8إلى 

خلفية زيادات كبيرة في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية. وقد تفاوت معدل 

القطاعات بين التراجع واالستقرار. إذ تراجع معدل التضخم األساس  بينالتضخم 

للمرة األولى منذ ما يقارب العام ولكنه ال يزال  (مكون المواد الغذائية )الذي يستثني

نسبياً خالل األشهر  اكان معدل التضخم األساس مستقر. فقد ٪3,4مرتفعاً عند 

األخيرة تماشياً مع تراجع ضغوطات مكوناته فيما عدا مكون اإلسكان. ومن 

)باستثناء الدوالر  المتوقع أن تساهم كل من قوة الدينار أمام العمالت الرئيسية

تضخم معدل ال الحد من زيادةوتراجع التضخم في معظم المكونات في  األميركي(

خالل العام  ٪3,5العام. لذا فإننا نتوقع أن يقترب متوسط معدل التضخم العام من 

2015   .    

على  ٪5٬6وقفز معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في أغسطس ليصل إلى 

وقد ارتفع معدل التضخم  على أساس سنوي في يوليو. ٪4٬1أساس سنوي من 

المحلية متأثراً باالرتفاع الحاد في أسعار األسماك. فقد  الغذائيةواد ملعلى أسعار ا

على أساس سنوي في  ٪20ارتفعت أسعار األسماك والمأكوالت البحرية بواقع 

. ولكن من المتوقع أن يتراجع في يوليو على أساس سنوي ٪14,5 منأغسطس 

التضخم في هذا المكون على المدى القريب بعد حملة مقاطعة شراء األسماك 

إلى انخفاض األسعار. ومع تراجع أسعار  ىأد مما رتفاع الحاد  العلى ااً جتجااح

المواد الغذائية العالمية ستكون الضغوطات على التضخم في أسعار المواد الغذائية 

اجعت أسعار المواد الغذائية العالمية رهر القادمة. فقد تشخالل األ ةً المحلية محدود

ووكالة اإلدارة المركزية لإلحصاء على اساس سنوي في أغسطس وفق  ٪15بنحو 

  البحوث السلعية.    

وقد كان معدل التضخم في خدمات المسكن مصدراً أساسياً للضغوطات التضخمية 

فقد ارتفع  ولكننا نتوقع تراجع تلك الضغوطات. االماضيشهراً خالل اإلثني عشر 

 ٪6,5وى له منذ ست سنوات ونصف عند التضخم في هذا المكون إلى أعلى مست

اغلبيته من في , المتمثل المكون هذاشهد  فقد. على أساس سنوي في يونيو

والربع األول من  2014زيادات في الربع األخير من العام  ,السكنية اإليجارات

    .تلك الضغوطات حسرتن ان توقعانه من الم إال 2015العام 

واستمر معدل التضخم في كل من مكون المالبس واألحذية ومكون المفروشات 

فقد تراجع مكون المنزلية ومعدات الصيانة بالتراجع خالل شهر أغسطس. 

على أساس سنوي. إذ  ٪1,8رة أكبر بواقع المالبس واألحذية خالل أغسطس بصو

ت الحادة التي رتفاعاااليشهد التضخم في هذا المكون وتيرة تراجع ملحوظة بعد 

خالل الفترة ذاتها من العام الماضي. كما كان لقوة الدينار دوراً  شهدها هذا المكون

كبيراً في زيادة هذا التراجع )حيث أن معظم السلع في هذا المكون مستوردة(. 

تراجع أيضاً معدل التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة ليصل إلى و

 على اساس سنوي في يوليو. ٪4,2على أساس سنوي في أغسطس من  3,8٪

واستمر أيضاً معدل التضخم في مكون السلع والخدمات األخرى بالتراجع في 

الذي يشمل  هذا المكون في تراجعاً ملحوظاً  التضخم معدل يشهد إذأغسطس. 

 المستهلك أسعار مؤشر: 1الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:

 

 تضخم أسعار المواد الغذائية: 2الرسم البياني 

 )النمو السنوي  ٪)

 
 البحوث السلعية ووكالةاإلدارة المركزية لإلحصاء : المصدر

 

 األخرى القطاعات: التضخم في 3الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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. األعمال تكاليف وبعض والمجوهرات والمصوغات التجميل مستحضرات أسعار

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

 في هذا المكون مستوردة.

على  2115وشهد معدل التضخم في مؤشر أسعار الجملة ثباتاً منذ بداية العام 

وقد . استغالل المحاجرخلفية استقرار تكاليف التصنيع وتراجع التضخم في 

على  ٪3,4لتضخم أسعار الجملة تراجعاً طفيفاً إلى  أظهرت البيانات األخيرة

التي ول دها مكوني التصنيع اساس سنوي في يونيو على خلفية اعتدال الضغوطات 

في أسعار المنتجات  اً قد قابل بعض هذا التراجع ارتفاعوواستغالل المحاجر. 

الزراعية والدواجن واألسماك خالل أشهر فصل الصيف. وقد قفزت أسعار 

 ,يام السلطات مؤخراً برفع أسعار األسماك والمأكوالت البحريةاألسماك نتيجة ق

من  حيث أغسطس خالل األمر الذي قوبل بإطالق حملة احتجاج ومقاطعة

ألسعار. ونتوقع أن يتراجع معدل تراجع تلك ا المفترض والمتوقع أن تساهم في

التضخم في مكون المنتجات الزراعية خالل األشهر القادمة. ويعد  تراجع التضخم 

معدل التضخم في مؤشر أسعار  إلستقرارفي أسعار الجملة مؤشراً مطمئناً 

    .2015للعام  ٪3,5المستهلك وبقاءه قريباً من توقعاتنا عند 

           

 الشهري التغير نسبة 
 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط
 السنوي التغير متوسط

 
 يوليو

 2115 

 أغسطس
2115 

 يوليو
2115 

 أغسطس
2115 

2113 2114 

       

 2.9 4.0 5.6 4.1 1.8 0.5 والمشروبات األغذية

 7.8 7.1 1.5 1.5 0.1 0.3 والتبغ السجائر

 2.2 0.1- 1.8- 1.5- 0.4- 0.4- واألحذية المالبس

المسكن خدمات
*

 0.0 0.0 6.5 6.5 3.8 4.4 

 4.8 3.2 3.8 4.2 0.2- 0.1 الصيانة ومعدات المفروشات

 0.6- 1.2 1.7 2.2 0.1 0.1 الصحة

 1.5 1.3 0.4 0.4 0.0 0.0 النقل

 0.8- 0.0 0.6 0.5 0.1 0.1 االتصاالت

 0.9 1.9 0.9- 0.8- 0.4- 0.1- والثقافية الترفيهية

 4.7 0.8 4.4 4.4 0.0 0.0 التعليم

 3.1 0.5 6.9 6.9 0.0 0.0 والفنادق المطاعم

 0.7- 2.3 1.7 2.0 0.2- 0.3- المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
**

 0.0 -0.1 3.5 3.4 2.3 2.9 

       

 2.9 2.7 3.8 3.6 0.3 0.1 العام المؤشر

       

 اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر

 أساس ربع سنوي*يتم تحديثه مرة على 

 *باستثناء المواد الغذائية والمشروبات
 

 

التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار : 4الرسم البياني 
 الجملة

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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