
   

 

 تضخم أسعار المستهلك

في فبراير  ٪3.1إلى في الكويت يتراجع التضخم 
 ٪2.7والتضخم األساس عند 

 الفقير ادان >
 اقتصادية
+965 2259 5373, danafakir@nbk.com 

 نمر كنفاني >
 إقتصادي أول 
+965 2259 5365, nemrkanafani@nbk.com 
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 تباطؤ التراجع معدل التضخم في أسعار المستهلك خالل شهر فبراير على خلفية 

على  ٪3.3التضخم العام من معدل تراجع قد في معظم المكونات. والتضخم 

في فبراير. كما تراجع أيضاً التضخم  ٪3.1أساس سنوي في يناير ليصل إلى 

على  ٪2.7بصورة طفيفة إلى باستثناء التضخم في أسعار المواد الغذائية األساس 

أساس سنوي خالل الفترة ذاتها. ونتوقع أن يستمر التضخم في معظم المكونات 

لذا فإننا نتوقع أيضاً أن يعتدل  ،توسطباالستقرار نسبياً على المدى القريب إلى الم

    . 2016في العام  ٪3.0إلى  2015في العام  ٪3.3متوسط التضخم السنوي من 

ليصل  وسجل التضخم في أسعار المواد الغذائية أول تراجع له منذ خمسة أشهر

على أساس سنوي في يناير وسط تباطؤ التضخم  ٪5.1في فبراير من  ٪4.8إلى 

ستمرت أسعار المواد الغذائية العالمية بالتراجع خالل الفترة وافي معظم المكونات. 

-وكالة البحوث السلعية إلى تراجعها بواقع ذاتها ولكن بوتيرة أبطأ بكثير. وتشير 

. ومن ٪6.8-بواقععلى أساس  سنوي في فبراير مقابل تراجعها في يناير  4.3٪

الممكن أن يستعيد التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفاعه على المدى 

ما قد يساهم في توليد بعض الضغوطات التضخميةعلى معدل التضخم  ،المتوسط

       في أسعار المواد الغذائية المحلية ولكن ليس خالل هذا العام.

والمالبس واألحذية  الصيانةالمفروشات ومعدات  يالتضخم في مكون واستمر

على  ٪2.6فقد تراجع التضخم في المفروشات من بالتراجع خالل شهر فبراير. 

في فبراير. كما استمر التضخم في  ٪2.1أساس سنوي في يناير ليصل إلى 

على أساس  ٪0.6-المالبس واألحذية في التراجع خالل شهر فبراير وبواقع 

في كبح ارتفاع التكاليف التضخمية في هذا  سنوي. وال تزال قوة الدينار تساهم

 المكون إلى جانب تزامن وجود التنزيالت على المبيعات في نهاية مواسم التسوق.

فقد تراجعت  كما تراجع التضخم في مكوني النقل والمواصالت والترويح والثقافة.

على أساس  ٪0.6-أسعار مكون النقل والمواصالت خالل شهر فبراير بواقع 

سنوي نتيجة تراجع أسعار خدمات النقل. وتراجعت أسعار الترويح والثقافة للشهر 

التاسع على التوالي خالل شهر فبراير تماشياً مع تراجع أسعار أدوات الترفيه 

السمعية والبصرية. ومن المحتمل أن يعزى التراجع في هذا المكون إلى قوة الدينار 

       ستوردة.نظراً لكون معظم البضائع م

خالل شهر  بالركود معدل التضخم في مكوني السلع والخدمات األخرى واستمر

 أسعاريشمل  الذي ،أيضاً  في هذا المكون كما يعزى التراجع  .فبراير

أمام العمالت  إلى قوة الدينار ،والمجوهرات والمصوغات التجميل مستحضرات

  . )باستثناء  الدوالر األميركي( الرئيسية

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

إذ تشير  خلفية تراجع االرتفاع في أسعار التصنيع والزراعة والماشية واألسماك.

في الربع األخير من العام  ٪2.2 الجملة البيانات األخيرة إلى بلوغ التضخم أسعار

 عار التجزئة مستقبالً. تماشياً مع ركود الضغوطات أمام أس 2015

 

 

 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

 
 يناير

2016 

فبراير
2016 

 يناير
2016 

 فبراير
2016 

2014 2015 

       

 3.4 2.9 4.8 5.1 0.1- 0.2 والمشروبات األغذية

 6.0 7.8 1.3 1.3 0.0 0.0 والتبغ السجائر

 0.9- 2.2 0.6- 0.2- 0.2- 0.2 واألحذية المالبس

المسكن خدمات
*

 0.0 0.0 6.0 6.0 4.4 6.0 

 3.4 4.8 2.1 2.6 0.1- 0.2 الصيانة ومعدات المفروشات

 1.7 0.6- 1.4 1.5 0.0 0.3 الصحة

 0.5 1.5 0.6- 0.6- 0.0 0.0 النقل

 0.4 0.8- 0.8 0.7 0.1 0.0 االتصاالت

 0.2- 0.9 1.2- 0.5- 0.0 0.1 والثقافية الترفيهية

 4.4 4.7 3.5 3.5 0.0 0.0 التعليم

 5.7 3.1 3.1 3.1 0.0 0.0 والفنادق المطاعم

 1.9 0.7- 0.7 0.6 0.6 0.5 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
**

 0.1 0.0 2.8 2.7 2.9 3.2 

       

 3.3 2.9 3.1 3.3 0.0 0.1 العام المؤشر

       

 اإلدارة المركزية لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطني: المصدر

 *يتم تحديثه مرة على أساس ربع سنوي

 المقدرة من بنك الكويت الوطني *باستثناء المواد الغذائية والمشروبات
 

 

 القطاعات األخرى: التضخم في 4الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
 

 أسعار المستهلك والجملة يالتضخم في مؤشر: 5الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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