
   

 

 أسعار المستهلكتضخم 

في مايو  ٪2.8في الكويت يستقر عند التضخم 
 ٪3.0والتضخم األساس يرتفع إلى 

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

 نمر كنفاني >
 إقتصادي أول 
+965 2259 5365, nemrkanafani@nbk.com 
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إلى الماضي ليصل  مايوخالل شهر  معدل التضخم في أسعار المستهلك تراجع

 تباطؤ التضخم في أسعار المواد الغذائية.لنتيجة  وذلك على أساس سنوي 2.8٪

 (باستثناء التضخم في أسعار المواد الغذائية) قليلا  التضخم األساسمعدل وارتفع 

متوسط التضخم  يعتدلنتوقع أن أساس سنوي خلل الفترة ذاتها. و على ٪3.0إلى 

على  2015خلل العام  ٪3.3 مع مقارنة 2016العام  خلل٪ 3.0إلى  السنوي

   .الدينار الكويتيخلفية تراجع أسعار السلع وقوة 

ليصل إلى  مايوبالتراجع خالل شهر  التضخم في أسعار المواد الغذائية واستمر

. على أساس سنوي ٪2.1عند ليصل أقل مستوى له منذ عام مضى تقريباً 

ونتوقع أن يستمر التضخم في أسعار المواد الغذائية بالتراجع نتيجة تراجع أسعار 

أسعار المواد  تراجعوكالة البحوث السلعية إلى  المواد الغذائية العالمية. وتشير

على أساس سنوي ما أدى إلى تراجع  ٪1.3في مايو بواقع  الغذائية العالمية

من   ٪1.8إلى انخفضت في شهر مايو التضخم في أسعار السلع غير المعمرة التي 

 على أساس سنوي في أبريل.    2.1٪

مكون الملبس واألحذية و صيانةالتضخم في مكون المفروشات ومعدات الواستقر 

له فقد استقر التضخم في مكون المفروشات عند أعلى مستويات في شهر مايو. 

على أساس سنوي بينما استمر التضخم في  ٪3 قد بلغت منذ ثمانية أشهر بنسبة

على أساس  ٪0.1مكون الملبس واألحذية بالتراجع ولكن بوتيرة معتدلة بواقع 

 الدينار في كبح التضخم في هذا المكون.وقد ساهمت قوة سنوي. 

إذ بلغ التضخم وال يزال التضخم في مكون السلع المعمرة وشبه المعمرة منخفضاً 

على أساس سنوي وعلى التوالي. ويعد التضخم في مكون  ٪0.6و  ٪0.8 همافي

المفروشات ومكون الملبس مقياساا جيداا للتضخم في أسعار هذين المكونين 

  اتهما معاا.الرتباط تحرك

 مايوخالل شهر  السلع والخدمات األخرى اتمعدل التضخم في مكون وارتفع

التراجع  في هذا المكون، الذي  ذلك ويعزى .نسبياً  ركودهمحافظاً رغم ذلك على 

إلى  والمجوهرات والمصوغات التجميل مستحضراتالسلع المستوردة مثل يشمل 

  .  المستوردقوة الدينار التي ساهمت في كبح التضخم 

مكون الخدمات ال سيما خدمات المسكن استقراراً ملحوظاً  وشهد التضخم في

إذ استطاع التضخم في هذا المكون مؤخراً مع استمرار الضغوطات التضخمية. 

على  ٪4.4الذي يشكل تضخم اإليجارات السكنية معظمه ان يحافظ على قوته عند 

المسكن يصل التضخم في الخدمات خدمات أساس سنوي. ولكن مع استثناء أسعار 

   على أساس سنوي. ٪1.7إلى ما يقارب 

 

 

 

   

 

 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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 التضخم في مؤشر أسعار المستهلك : 1 الجدول

 الشهري التغير نسبة 
 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط
 السنوي التغير متوسط

 
أبريل 
2016 

مايو 
2016 

 أبريل
2016 

 مايو
2016 

2014 2015 

       

 3.4 2.9 2.1 2.6 0.2- 0.5- والمشروبات األغذية

 6.0 7.8 0.9 1.0 0.0 0.0 والتبغ السجائر

 0.9- 2.2 0.1- 0.1- 0.0 0.3 واألحذية الملبس

المسكن خدمات
*

 0.0 0.0 6.3 6.3 4.4 6.0 

 3.4 4.8 3.0 3.0 0.0 0.1 الصيانة ومعدات المفروشات

 1.7 0.6- 1.3 1.3 0.2 0.1- الصحة

 0.5 1.5 1.4- 1.4- 0.0 0.0 النقل

 0.4 0.8- 0.6 0.6 0.0 0.0 االتصاالت

 0.2- 0.9 0.1 0.4- 0.0 0.0 والثقافية الترفيهية

 4.4 4.7 3.5 3.5 0.0 0.0 التعليم

 5.7 3.1 2.4 2.4 0.0 0.0 والفنادق المطاعم

 1.9 0.7- 0.9 0.8 0.2 0.1 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
**

 1.0 1.0 2.9 3.0 2.9 3.2 

       

 3.3 2.9 2.8 2.9 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: المصدر
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