
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

، 9102الكويت: التضخم يرتفع في الربع الثالث من العام 
 يجارات المنازل السكنية تظل منخفضةإن أإال 
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 أبرز النقاط

  على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث من  %0.1ارتفاع معدالت التضخم إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عامين بنمو بلغت نسبته

 .في الربع السابق %0.9العام الحالي مقابل 
  عاً من عوامل محليةاألساسية" يدعم ارتفاع التضخم بصفة أساسية وان لم يكن ناب“تحسن أداء القطاعات. 
  إشارات تدل على ضغوط لرفع األسعار من قبل الموردين ة، وال توجد أي%1.0أسعار الجملة ال زالت منخفضة عند مستوى. 
  على الرغم من ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في اآلونة األخيرة، إال أننا ما زلنا نتوقع أن يصل في المتوسط عند  أقل من

 .العام المقبلفي  9%

 صقر الزايد >
 إقتصادي
+965 2259 5655, 
saqeralzayed@nbk.com 

 
 دانيل كاي >

  يةاالقتصاد بحاثاألمدير 
+965 2259 3136, 

danielkaye@nbk.com 

 االقتصادي الموجز
2910 نوفمبر I  80  إدارة البحوث االقتصادية  

 التضخم

 9102التضخم يشهد المزيد من االرتفاع في الربع الثالث من العام 

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين خالل الربع الثالث من العام الحالي، حيث 

 %7.1أنهى الربع عند أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عامين وصوالً إلى 

وعلى الرغم من توقعنا أن . بنهاية الربع الثاني %7.1على أساس سنوي مقابل 

غة وصل إلى أدنى مستوياته البال يرتفع مستوى التضخم خالل العام الحالي بعد أن

فقط في نوفمبر من العام الماضي، إال أن وتيرة االرتفاع كانت مفاجئة إلى  1.7%

 1172للعام  %7هذا وما تزال توقعاتنا التي تشير إلى معدل متوسط عند . حد ما

هد وفي ذات الوقت، ش. قابلة للتحقق، و يبدو ان هذا المعدل قابل للزيادة  إلى حد ما

التكوين القطاعي للتضخم تحوالً في أدائه، حيث تحسنت وتيرة نمو معدل التضخم 

في  %1.2في سبتمبر مقابل  %2.1مرتفعا إلى  –في الوقت الحالي " األساسي"

مثل  "غير األساسية"ليقابل بذلك انخفاض حدة الضغوط من القطاعات  –يونيو 

 .المواد الغذائية وبصفة خاصة القطاعات السكنية

 : التضخم في أسعار المستهلك0الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 

وعلى الرغم من أن معدل التضخم الرئيسي قد يرتفع قليالً خالل األشهر المقبلة، 

إال أن وتيرة النمو قد تتباطأ ونتوقع حالياً أن يصل معدل التضخم إلى ذروة ارتفاعه 

وقد تعزى الزيادة األخيرة . في منتصف العام المقبل %1.2عند مستوى يقارب 

بعض العوامل الخاصة وليست نتيجة لتزايد في معدل التضخم األساسي جزئياً إلى 

باإلضافة إلى ذلك، فعلى الرغم (. انظر أدناه)الضغوط التضخمية على نطاق أوسع 

من األوضاع الجيدة التي يتمتع بها القطاع االستهالكي، إال انه ما تزال هناك عوامل 

رار قبما في ذلك المعدالت المتواضعة للنمو االقتصادي والسيولة واست -أخرى 

أسعار النفط وقوة الدينار وتراجع أسعار الجملة، والتي تشير إلى تراجع ضغوط 

 .األسعار مستقبلياً 

 استقرار اإليجارات السكنية، مع استمرار تباطؤ نموها السنوي

على  %1.0-( معظمها من اإليجارات)بلغ معدل التضخم في خدمات اإلسكان 

في  وسجلت األسعار. مستويات يونيوأساس سنوي في سبتمبر، دون تغيير عن 

ي وذلك ثباتاً على أساس فصل –والتي يتم تسجيلها كل ثالثة أشهر فقط  -هذا القطاع 

وقد يشير ذلك إلى استقرار قطاع اإلسكان . للمرة األولى منذ نهاية العام الماضي

نوعاً ما بعد موجة طويلة من األداء الضعيف على خلفية العرض المفرط في سوق 

 .لشقق السكنيةا

 ةو االغذي : التضخم في خدمات المسكن9الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاءالمصدر: 
 

إال انه نظراً الستمرار تزايد أعداد الشقق الشاغرة وتباطؤ النمو االقتصادي وتأثير 

الطلب على السكن على خلفية ضعف نمو أعداد الوافدين، لذا فلم نتوصل بعد 

خاصة في ظل ظهور  -للقناعة بأن سوق اإليجارات قد بلغ نقطة تحول واضحة 
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اضي قبل أن تواصل اإليجارات مماثلة في العام الم" إيجابية زائفة"دالالت 

 .1172تراجعها في العام 

مثل الذي ي -وفي ذات الوقت، ارتفع معدل التضخم في قطاع األغذية والمشروبات 

لى إ -حوالي نصف سلة أسعار المستهلكين باالشتراك مع قطاع خدمات االسكان

في سبتمبر  %7.0أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من ثالثة أعوام، حيث بلغ 

ويعزى هذا النمو إلى االرتفاع الحاد الذي شهده معدل . في يونيو %1.1مقابل 

في  %1مقابل  %72تضخم األسماك والمأكوالت البحرية المتقلب وصوالً إلى 

وعلى النقيض من ذلك، تواصل أسعار المواد الغذائية الدولية التراجع . يونيو

تتأثر األسعار المحلية أيضاً بمختلف أنواع  هامشياً، على الرغم من تقلباتها، بينما

 .الدعم وضوابط األسعار

 أسعار النقل تعزز معدل التضخم األساسي هذا العام

ارتفع معدل التضخم على صعيد معظم القطاعات األساسية األخرى مقارنة بشهر 

 %1.1بنمو بلغت نسبته )وشهدت القطاعات المتنوعة أكثر معدالت النمو . يونيو

( %2.2وصوالً إلى  %7.1بنمو بلغت نسبته )والتعليم ( %1.7إلى  وصوالً 

بنمو )والمالبس ( %2.2وصوالً إلى  %7.1بنمو بلغت نسبته )والسلع المنزلية 

كما تضاعف معدل التضخم األساسي (. % 1.2وصوالً إلى  %1.2بلغت نسبته 

ذ نتعاش منالمسجل مؤخراً في شهر مايو، فيما تعد أسرع وتيرة ا %7.1من معدل 

 .على خلفية خفض مستويات الدعم 1171ارتفاع األسعار في العام 

ويعتبر الزخم الذي شهده معدل التضخم األساسي مذهالً ويمكن أن يكون من حيث 

بما في ذلك النمو القوي  -المبدأ عالمة على قوة أوضاع اإلنفاق االستهالكي 

إال انه  .ارتفاع أسعار التجزئةوالتي تنعكس على  -لقروض االستهالك الشخصي 

أوالً، يعزى جزء من هذا االرتفاع : هناك ايضاً عدد من العوامل التي تحد من ذلك

لالنتعاش الذي حدث في اعقاب تراجع معدالت التضخم المسجلة في أواخر العام 

الماضي، وحتى بعد االرتفاع األخير ال يعتبر التضخم مرتفعاً بأي حال من 

اً كان مدفوع" القطاعات المتنوعة"اً، إن االرتفاع القوي األخير في ثاني. األحوال

بارتفاع أسعار المجوهرات وهو ما يرتبط بشكل شبه مؤكد بارتفاع سعر الذهب 

منذ فصل الصيف، والذي تراجع منذ ذلك الحين، ولم يكن ناتجاً عن محركات 

 .التضخم المحلية

م األساسي منذ شهر مايو إلى وأخيراً، يعزى أكثر من نصف معدل نمو التضخ

ارتفاع استثنائي غير متكرر طرأ على األسعار في شهر يونيو، والذي يبدو أنه نتج 

والتي دفعت أيضاً عنصر الترفيه )في أسعار تذاكر الطيران  %72عن زيادة بنسبة 

وال يوجد سبب واضح (. لالرتفاع على خلفية تزايد تكاليف قضاء العطالت

وراء هذا االرتفاع غير المعتاد، إال انه بالنظر إلى العوامل لألسباب الكامنة 

تزامن شهر يونيو مع عطلة عيد الفطر المبارك )الموسمية التي تؤثر على السفر 

ريد ان ، لذا ال ن(باإلضافة إلى تزايد تقلب األسعار في العادة خالل فترة الصيف

 .نستخلص العديد من االستنتاجات القاطعة في هذه المرحلة

 التضخم في أسعار الجملة ال يزال منخفضا جدا

تساهم اتجاهات أسعار الجملة في تعزيز الضغوط الداعمة لتراجع معدالت 

حيث بلغ معدل تضخم أسعار الجملة، الذي يقيس األسعار ما بين بعض . التضخم

على أساس سنوي في  %1.1االعمال التجارية بدالً من أسعار المستهلكين، 

المسجل في يونيو، إال انه ما يزال ضعيفاً جداً  %1.2عاً من مستوى سبتمبر، مرتف

ويعزى االرتفاع بصفة رئيسية . ويعد أقل من نصف متوسط معدل العام الماضي

وخاصة االرتفاع في أسعار األسماك  -منذ يونيو إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

الزيادة  حيث لم تأتي –الذكر  المحلية المسجل في مؤشر أسعار المستهلك كما أسلفنا

وتؤكد معدالت التضخم المنخفضة بصفة خاصة السلع . على خلفية السلع المصنعة

في شهر سبتمبر مدى  %1.1البالغة ( على عكس السلع المنتجة محلياً )المستوردة 

لى الرغم وع. تأثير قوة الدينار الكويتي في إبقاء تضخم أسعار الواردات منخفضاً 

يعد مقياساً كامالً لتكاليف األعمال التجارية، إال أن تراجع معدل تضخم من أنه ال 

أسعار الجملة يشير إلى أن تجار التجزئة ال يواجهون ضغوطًا قوية من مورديهم 

 .لرفع األسعار

 يتضخم األساسالفي ارتفاع  ةالمساهم: 3الرسم البياني 

 في التضخم على أساس سنوي من مايو الى سبتمبر %( ةالمساهم ة)نسب

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء و بنك الكويت الوطني: المصدر
 

 ، إال انه سيظل معتدالا 9191ارتفاع التضخم في العام 

على الرغم مما سبق، يستحق االرتفاع األخير في معدل التضخم األساسي مراقبته 

، حيث أصبح معدل %7.1عند مستوى  –على الرغم من أنه ال يزال منخفضاً  -

 معظم البلدان األخرى)التضخم في الكويت في الوقت الحالي هو األعلى خليجياً 

وعلى افتراض أن الضغط الهبوطي الذي يتعرض له حالياً (. في منطقة االنكماش

ل تضخم أسعار المواد قطاع اإلسكان بدأ في االنفراج ببطء، مع استقرار معد

 7.2الغذائية على نطاق واسع، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل التضخم ليتراوح ما بين 

علماً بأنه لن يكون . 1172في العام  %7في العام المقبل مقابل حوالي  % 1.1إلى 

إال ان زيادة معدالت . هناك مصدراً كبيراً يستدعي قلق السلطات من السياسات

إلى الضغط على نمو الدخل الحقيقي والبدء في التأثير سلباً على  التضخم قد تؤدي

اك في ذات الوقت، هن. الظروف القوية الحالية التي يتميز بها القطاع االستهالكي

أيضاً مخاطر سلبية على التضخم تكمن في تباطؤ النمو العالمي وقوة الدينار 

  .ليواستمرار األداء الضعيف لقطاع العقارات السكنية المح

 ةر الجملاسعأتضخم : 0الرسم البياني 

 (النمو السنوي ٪)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء و بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
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 : التضخم في مؤشر أسعار المستهلك0الجدول        

النمو السنوي ٪ النمو الشهري  ٪   المتوسط السنوي ٪    

 مكون التضّخم 8102 8102  يوليو أغسطس سبتمبر  يوليو أغسطس سبتمبر

           

 المواد الغذا ية والمشروبات 1.9 1.0  0.9 1.0 1.3  0.1 0.0 0.8

 التبغ والسجا ر 0.3 00.1  1.1 1.1 1.1  0.1 0.1 1.2

9.3 0.1 0.1  1.0 1.0 1.9  -1.0  الم بس واألحذية 0.3 

-1.8  -1.8  -1.8   1.1 1.1 1.1  -0.0  -1.0 المسكنخدمات    

 المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة 3.3 9.1  1.1 1.2 1.8  0.2 9.2 3.3

 الخدمات الصحية 1.9 0.2  1.1 1.9 1.2  9.9 9.1 9.2

0.1 0.0 0.1  1.0 -1.0  النقل والمواص ت 01.9 0.0  1.1 

1.0 0.2 0.8  0.0 1.0 1.9  3.2 -1.2  اإلتصاالت 

3.1 3.1 3.2  -1.3  -1.9  الثقافة والترويح 3.9 0.9  1.1 

 التعليم 9.8 0.0  1.1 1.1 0.3  9.0 9.0 3.2

 المطاعم والفنادق 3.0 0.1  1.2 1.1 1.1  0.3 0.3 0.3

 السلع والخدمات األخرى 0.1 3.1  1.3 1.2 1.2  1.2 0.0 9.0
           

 المؤشر العام 0.1 1.0  1.0 1.9 1.0  0.0 0.9 0.1

باستثناء المواد الغذائية والمسكنالتضخم في أسعار المستهلك  0.0 0.2  1.0 1.0 1.1  9.0 9.1 0.9 *   

 اإلدارة المركزية لإلحصاء وتقديرات بنك الكويت الوطنيالمصدر: 
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Head Office International Network  NBK Capital 
Kuwait 

National Bank of Kuwait SAKP 

Abdullah Al-Ahmed Street 

P.O. Box 95, Safat 13001 

Kuwait City, Kuwait 

Tel: +965 2242 2011 

Fax: +965 2259 5804 

Telex: 22043-22451 NATBANK 

www.nbk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahrain 

National Bank of Kuwait SAKP 

Zain Branch 

Zain Tower, Building 401, Road 2806 

Seef Area 428, P. O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

 

National Bank of Kuwait SAKP 

Bahrain Head Office 

GB Corp Tower 

Block 346, Road 4626 

Building 1411 

P.O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 

Fax: +973 17 104 860 

  

United Arab Emirates 

National Bank of Kuwait SAKP 

Dubai Branch 

Latifa Tower, Sheikh Zayed Road 

Next to Crown Plaza 

P.O.Box 9293, Dubai, U.A.E 

Tel: +971 4 3161600 

Fax: +971 4 3888588 

 

National Bank of Kuwait SAKP 

Abu Dhabi Branch 

Sheikh Rashed Bin Saeed 

 Al Maktoom, (Old Airport Road) 

P.O.Box 113567,Abu Dhabi, U.A.E 

Tel: +971 2 4199 555 

Fax: +971 2 2222 477 

 

Saudi Arabia 

National Bank of Kuwait SAKP 

Jeddah Branch 

Al Khalidiah District,  

Al Mukmal Tower, Jeddah  

P.O Box: 15385 Jeddah 21444 

Kingdom of Saudi Arabia 

Tel:   +966 2 603 6300 

Fax:  +966 2 603 6318 

 

Jordan 

National Bank of Kuwait SAKP 

Amman Branch 

Shareef Abdul Hamid Sharaf St 

P.O. Box 941297, Shmeisani,  

Amman 11194, Jordan 

Tel: +962 6 580 0400 

Fax: +962 6 580 0441 

 

Lebanon 

National Bank of Kuwait  

(Lebanon) SAL 

BAC Building, Justinien Street, Sanayeh 

P.O. Box 11-5727, Riad El-Solh 

Beirut 1107 2200, Lebanon 

Tel: +961 1 759700 

Fax: +961 1 747866 

 

Iraq 

Credit Bank of Iraq 

Street 9, Building 187 

Sadoon Street, District 102 

P.O. Box 3420, Baghdad, Iraq 

Tel: +964 1 7182198/7191944 

+964 1 7188406/7171673 

Fax: +964 1 7170156 

Egypt 

National Bank of Kuwait - Egypt 

Plot 155, City Center, First Sector 

5th Settlement, New Cairo 

Egypt 

Tel: +20  2 26149300 

Fax: +20 2 26133978 

 

United States of America 

National Bank of Kuwait SAKP 

New York Branch 

299 Park Avenue 

New York, NY 10171 

USA 

Tel: +1 212 303 9800 

Fax: +1 212 319 8269 

 

United Kingdom 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Head Office 

13 George Street 

London W1U 3QJ 

UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7224 2101 

 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Portman Square Branch 

7 Portman Square 

London W1H 6NA, UK 

Tel: +44 20 7224 2277 

Fax: +44 20 7486 3877 

 

France 

National Bank of Kuwait 

(International) Plc 

Paris Branch 

90 Avenue des Champs-Elysees 

75008 Paris 

France 

Tel: +33 1 5659 8600 

Fax: +33 1 5659 8623 

 

Singapore 

National Bank of Kuwait SAKP 

Singapore Branch 

9 Raffles Place # 44-01 

Republic Plaza 

Singapore 048619 

Tel: +65 6222 5348 
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