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فبراير ليصل إلى  شهر التضخم في أسعار المستهلك خاللمعدل ارتفع 

ارتفع واالرتفاع بصورة تدريجية. استمر التضخم األساس في  كما ،9.2٪

 ، وذلك٪2.8 حين بلغشهر يناير  معالتضخم العام بشكل طفيف مقارنة 

سعر  قوة كما استمرتالتضخم في معظم المكونات.  وتيرةنتيجة ثبات 

في دعم  ،تراجع تضخم أسعار المواد الغذائيةباإلضافة إلى  ،الدينار صرف

)والذي وارتفع مؤشر مورغان ستانلي للدينار  استقرار معدل التضخم العام.

في تجارة كل عملة  وزنيعكس قيمة الدينار مقابل العمالت الرئيسية حسب 

 2014على أساس سنوي خالل العام  ٪4.5بواقع ( الكويت الخارجية

معدل  متوسط ونتوقع أن يرتفعمارس.  حتىبداية العام الحالي ومنذ  ٪2.4و

ليتراوح  ،٪2.9البالغ  2014 للعامعن متوسطه  بشكل طفيف التضخم العام

 . 2015خالل العام  ٪3.5إلى  ٪3ما بين 

على أساس  ٪3.3سجل التضخم األساس ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى و

على أساس سنوي خالل شهر يناير.  ٪3.9من  ،خالل شهر فبراير سنوي

ولكن  ،2013وقد استمر معدل التضخم األساس باالرتفاع منذ نهاية العام 

الذي االيجارات التضخم في  نتيجةبصورة تدريجية. وقد جاء هذا االرتفاع 

بعض القطاعات  كما ساعدت استمر في االرتفاع خالل األشهر األخيرة.

من ضمنها التضخم  ،األخرى في زيادة الضغوطات على التضخم األساس

في أسعار الخدمات المنزلية والمحلية والصحة والنقل والترفيه والترويح 

أكبر  زخماوالتعليم. فقد شهد التضخم في قطاع الخدمات المنزلية والمحلية 

التي الجديدة  اتاءجراإلاألمر الذي قد يعود إلى  ،2014خالل العام 

 .المنزلية ةالمظيف العالسفارات األجنبية فيما يخص تو فرضتها بعض

الخاصة ات الجديدة ءاإلجراويبدو أن زيادة تكلفة توظيف العمالة األجنبية و

     القطاعات األخرى. بعض ارتفاع التضخم في  أدت إلى قدبتسجيل السيارات 

على أساس  ٪4.1استقر معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية عند و

 سعاراأل تتراجع وقد .الغذائية العالميةأسعار المواد  تراجعمع  ،سنوي

انخفض . وقد خالل شهر فبراير على أساس سنوي ٪9بنحو  العالمية

ساهم في دعم استقرار مما  ،أسعار المواد الغذائية المحلية تباعا  في التضخم 

        الضغوطات التضخمية.

 ٪0.5كما استقر أيضاً معدل التضخم في خدمات المسكن دون تغيير عند 

أنه ال يتم تحديث مكون  ونظرا  إلى على أساس سنوي خالل شهر فبراير.

فسيتم إجراء التحديث القادم في  ،ية بشكل ربع سنوإال مرة واحد المسكن

 2013شهر مارس. وقد استمر التضخم في هذا المكون باالرتفاع منذ العام 

 مستوياته.  قوة تماشيا  مع حفاظ الطلب على

إذ  التضخم في مكون المالبس واألحذية متراجعاً نسبياً،ال يزال معدل 

على أساس سنوي خالل شهر فبراير، بينما تسارع معدل  ٪0.2استقر عند 

 المستهلك أسعار مؤشر: 4الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)
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 اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر

 

 

 

 

 

mailto:danafakir@nbk.com
http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

 

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2014( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

  

مرتفعا  بواقع  ،التضخم في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة

   خالل الفترة ذاتها.   3.7٪

وحافظ معدل التضخم في مكون السلع والخدمات على ارتفاعه خالل شهر 

 أسعارمعدل التضخم في هذا المكون الذي يشمل  ارتفع وقد. فبراير

وبعض تكاليف األعمال  والمجوهرات والمصوغات التجميل مستحضرات

على أساس سنوي في  ٪2.1من  فبرايرعلى أساس سنوي في  ٪2.7 إلى

  .          يناير

 

 

            

شهر لغاية فبراير للسنة المالية  44اإليرادات والمصروفات الحكومية ) تضخم أسعار المستهلك: 4 الجدول
93/9541) 

 
 وزن

 المؤشر     
 الشهري التغير نسبة

 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط

 التغير متوسط
 السنوي

 يناير % 
 9540 

 فبراير
9540 

 يناير
9540 

 فبراير
9540 

9543 9541 

        

 2.9 4.0 1.4 1.4 0.2 0.3- 18.4 والمشروبات األغذية

 7.8 7.1 11.6 11.6 0.1 0.2 0.3 والتبغ السجائر

 2.2 0.1- 2.0 0.3 0.2 0.2- 9.3 واألحذية المالبس

 4.4 3.8 5.0 5.0 0.0 0.0 28.9 المسكن خدمات

 4.8 3.2 7.3 3.5 0.4 0.0 11.3 الصيانة ومعدات المفروشات

 0.6- 1.2 5.1 1.1 0.1 0.2 1.6 الصحة

 1.5 1.3 1.5 1.5 0.0 0.0 7.9 النقل

 0.8- 0.0 0.1- 0.2- 0.0 0.1- 4 االتصاالت

 0.9 1.9 0.1 0.1 0.7 0.5- 4.3 والثقافية الترفيهية

 4.7 0.8 6.6 6.6 0.0 0.0 3 التعليم

 3.1 0.5 4.0 4.0 0.0 0.0 3.3 والفنادق المطاعم

 0.7- 2.3 0.3 2.1 0.5 0.2 7.8 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
*

 81.6 0.0 0.1 3.2 3.3 2.3 2.9 

        

 2.9 2.7 2.9 2.8 0.1 0.1- 100 العام المؤشر

 والمشروبات الغذائية المواد باستثناء*

 لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر
 

 

 القطاعات األخرى: التضخم في 1الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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