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

 نمر كنفاني >
 إقتصادي أول 
+965 2259 5365, nemrkanafani@nbk.com 

 

 

 

 الموجز االقتصادي
 2016 أغسطس 8
 

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2016( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية
   

  

 

على  ٪3.1ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك خالل شهر يونيو ليصل إلى 

والمطاعم والخدمات  أساس سنوي إثر تسارع التضخم في مكون خدمات المسكن

التضخم في أسعار المواد  يستثنيوالذي  األساسالتضخم معدل وارتفع . الغذائية

على أساس سنوي خالل الفترة ذاتها وذلك تماشياً مع ارتفاع  ٪3.5إلى الغذائية 

التضخم في كل من مكون خدمات المسكن ومكون المالبس واألحذية ومكون 

الصحة ومكون المطاعم والفنادق خالل شهر يونيو. وقد ظل التضخم في أسعار 

تضخم معدل ال استقرار المواد الغذائية متدنياً خالل شهر يونيو ما ساهم في دعم

العام. ونتوقع أن يستمر التضخم في أسعار المواد الغذائية بالتباطؤ وأن تعتدل 

 متوسط التضخم السنويوتيرة التضخم في بقية المكونات. كما نتوقع أن يبلغ 

 2015مسجالً تراجعاً طفيفاً مقارنة مع متوسط العام  2016خالل العام  3.0٪

  .  ٪3.3البالغ 

اشياً مع تمبالتراجع خالل شهر يونيو  المواد الغذائية التضخم في أسعار واستمر

فقد تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية . تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية

على أساس  ٪1.2المحلية للشهر الخامس على التوالي خالل يونيو ليصل إلى 

المواد الغذائية  أسعارفي التضخم  بلوغوكالة البحوث السلعية إلى  وتشير سنوي.

. كما انعكس تراجع التضخم في المواد على أساس سنوي ٪0.3في يونيو  العالمية

الذي سجل تراجعاً حاداً خالل هذا العام. والغذائية على أسعار السلع غير المعمرة 

على أساس سنوي في مايو ليصل إلى  ٪1.8وقد تباطأ التضخم في هذا المكون من 

 في يونيو.   1.1٪

فإنها تشير إلى  التضخم في مكون خدمات المسكنوبالنظر إلى البيانات الخاصة ب

على الرغم من  2016خالل الربع الثاني من العام  ارتفاعه بصورة ملحوظة

قد تسارع التضخم في فاعتداله في ظل ركود نشاط سوق العقار. بالتوقعات 

أساس سنوي في على  ٪6.3خدمات المسكن والتي تشكل اإليجارات معظمه من 

إال أن  على أساس سنوي. ٪7.3أعلى مستوى له في يونيو عند  مارس ليصل إلى

. وبينما 2015معظم هذا االرتفاع قد جاء نتيجة التأثيرات القاعدية من شهر يونيو 

من فإنه  من المحتمل أن تستمر هذه التأثيرات القاعدية لشهرين أو ثالثة أشهر

 في هذا المكون.  بالتراجع التضخم تستمر قوةالمحتمل أن 

مكون  بينما سجلو التضخم في مكون المفروشات ومعدات الصيانة وحافظ

فقد استقر التضخم في مكون ارتفاعاً طفيفاً خالل شهر يونيو. المالبس واألحذية 

بينما للشهر الرابع على التوالي في يونيو على أساس سنوي  ٪3المفروشات عند 

إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام  التضخم في مكون المالبس واألحذية ارتفع

وقد ساهمت قوة الدينار في  .٪0.3خالل الفترة ذاتها ولكنه ظل متدنياً عند مستوى 

 كبح التضخم في هذا المكون.

ويبدو أن التضخم في مكون السلع المعمرة وشبه المعمرة قد أخذ باالرتفاع 

على أساس سنوي  ٪0.8 يونيو إال أنه يظل متدنياً عندخالل شهر تدريجياً 

ويعد التضخم في مكون المفروشات ومكون المالبس مقياساً  على التوالي. ٪0.9و

 .جيداً للتضخم في أسعار هذين المكونين الرتباط تحركاتهما معاً 

يونيو.  خالل شهر السلع والخدمات األخرى اتمعدل التضخم في مكونوتراجع 

 المستهلك أسعار مؤشر: 1الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)

 
 وتقديرات بنك الكويت الوطني 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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الذي يشمل السلع المستوردة وويعزى ذلك الركود الذي شهده  هذا المكون مؤخراً، 

إلى قوة الدينار التي ساهمت  والمجوهرات والمصوغات التجميل مستحضراتمثل 

 في كبح التضخم المستورد

على أساس سنوي  ٪2.4وقفز معدل التضخم في مكون المطاعم والفنادق من 

 .٪4.1في مايو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر في يونيو عند 

)خاصة  خالل موسم فصل الصيفقفزة  وعادة ما يشهد التضخم في هذا المكون

  ال سيما في الفترة ما قبل أو بعد شهر رمضان.المطاعم والمقاهي( 

يما عدا مكون خدمات مكون الخدمات ارتفاعاً بصورة عامة ف وشهد التضخم في

التضخم في هذا المكون الذي  ارتفعإذ . الضغوطاتبعض  واجه الذي المسكن

على أساس سنوي في ماية إلى  ٪4.4من يشكل تضخم اإليجارات السكنية معظمه 

على أساس سنوي في يونيو بعد أن حقق استقراراً لفترة ربعين. ولكنه يظل  ٪ 5.1

على أساس  ٪1.6التضخم في خدمات المسكن ليستقر عند  استثناء مع متدنياً 

 سنوي في يونيو. 

وحافظ التضخم في مؤشر أسعار الجملة على ركوده في الربع الثاني من العام 

منتجات الزراعية والدواجن ال أسعار في التضخم تراجع ظل في 2016

واألسماك واستغالل المحاجر واستخراج المعادن وال سيما في مكون 

فقد استعاد التضخم في هذا المكون نشاطه في الربع الثاني  تصنيع )النفطي(.ال

بعد أن سجل تراجعاً حاداً في الربع األول إال أنه ال يزال متدنياً.  2016من العام 

على أساس سنوي فقط تماشياً مع تراجع أسعار المنتجات  ٪0.2إذ استقر عند 

استغالل المحاجر واستخراج المعادن الزراعية واستمرار ركود التضخم في 

تضخم في مكون التصنيع بتراجع أسعار ل. ومن الممكن أن يفسر ضعف االتصنيعو

  السلع العالمية.

ومن المتوقع أن يحافظ التضخم في مؤشر أسعار الجملة على اعتدال وتيرته على 

بدوره في ما سيساهم  المدى المتوسط وذلك في ظل تدّني أسعار النفط وقوة الدينار

 .2016دعم استقرار معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خالل العام 

 

 التضخم في مؤشر أسعار المستهلك : 1 الجدول

 الشهري التغير نسبة 
 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط
 السنوي التغير متوسط

 
 مايو

2016 

 يونيو
2016 

 مايو
2016 

 يونيو
2016 

2014 2015 

       

 3.4 2.9 1.2 2.1 0.1- 0.2- والمشروبات األغذية

 6.0 7.8 0.9 0.9 0.0 0.0 والتبغ السجائر

 0.9- 2.2 0.3 0.1- 0.0 0.0 واألحذية المالبس

المسكن خدمات
*

 0.0 1.8 6.3 7.3 4.4 6.0 

 3.4 4.8 2.9 3.0 0.7 0.0 الصيانة ومعدات المفروشات

 1.7 0.6- 1.9 1.3 0.6 0.2 الصحة

 0.5 1.5 1.9- 1.4- 0.3- 0.0 النقل

 0.4 0.8- 0.6 0.6 0.0 0.0 االتصاالت

 0.2- 0.9 0.3 0.1 0.1 0.0 والثقافية الترفيهية

 4.4 4.7 3.5 3.5 0.0 0.0 التعليم

 5.7 3.1 4.1 2.4 3.7 0.0 والفنادق المطاعم

 1.9 0.7- 0.5 0.9 0.2- 0.2 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
**

 1.0 0.9 3.0 3.5 2.9 3.2 

       

 3.3 2.9 3.1 2.8 0.7 0.7 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

 

 
 السلعالتضخم في أسعار : 5الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر

 

 الخدماتالتضخم في أسعار : 6الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء: لمصدرا
 

 أسعار الجملة في مؤشر التضخم: 7الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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