
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

في يوليو مع نمو  %3.2الكويت: التضخم يصل إلى 
 ذائيةالطلب وارتفاع أسعار المواد الغ

 االقتصادي الموجز
االقتصاديةإدارة البحوث   I   1220 ديسمبر 6 

 التضخم
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 نبذة مختصرة:

ً إلى  في يوليو الماضي، إال أنه بقي أعلى من مستويات العام الماضي. وما  ،على أساس سنوي ،%3.2انخفض مؤشر أسعار المستهلك هامشيا

رتفاع. كما أن تزايد زال ارتفاع األسعار في العديد من القطاعات كالمواد الغذائية والمالبس والنقل والترفيه يدفع معدل التضخم الرئيسي نحو اال

ويت الطلب االستهالكي واضطرابات سالسل التوريد الناجمة عن الجائحة قد أدى إلى رفع معدالت التضخم عالمياً. ويبدو أن معدل التضخم في الك

 .2021في عام  %3.0قد يصل في المتوسط إلى نحو 

PUBLIC 

 إنصاف المتروك  >
 مساعد باحث   

+965 2259 5366 
EnsafAlMatrouk@nbk.com 
 

 عمر النقيب >
 أول اقتصادي

 +965 2259 5360 
omarnakib@nbk.com 
 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء تراجع معدل صادرة عن بيانات  أحدثكشفت

ي يوليو 
ن
 ف

ً
ن هامشيا عىل أساس  %3.2ليصل إىل تضخم أسعار المستهلكي 

ي يونيو )+ %3.4سنوي مقابل 
ن
ي  عىل أساس شهري( %0.3ف

. (1)الرسم البيانن

 هذا العام وارتفعت األسعار أإال 
ً
 تصاعديا

ً
)عىل  ن معدل التضخم اتخذ اتجاها

 الماضية  15من أصل  14أساس شهري( خالل 
ً
مجموعة من  نتيجةشهرا

ي 
ي العوامل الت 

الطلب واضطرابات جانب العرض وارتفاع أسعار  تضمنت تعافن

 المواد 
ً
وتعتبر اضطرابات سالسل التوريد ظاهرة عالمية،  . الغذائية عالميا

ي ظل نقص العمالة و 
جائحة ونقص االقتصاد المرتبط بال هيكلةإعادة خاصة فن

اإلنفاق االستهالكي بعد اإلغالق. كما أدت عوامل مماثلة  مقابل ارتفاعالعمالة 

ي مجموعة 
)باإلضافة إىل ارتفاع أسعار الطاقة( إىل صعود معدالت التضخم فن

ي ذلك منطقة اليورو 
، بما فن

ً
من الدول المتقدمة إىل مستويات أعىل بكثب  مؤخرا

( والواليات الم 4.9%) ي نوفمبر
ي أكتوبر(.  %6.2تحدة )فن

 فن

  ي فئة المواد الغذائية
 فن
ً
ي الكويت أكبر وضوحا

وكانت ضغوط األسعار فن

ي يوليو بنسبة 
ي قفزت فن

وبات، والت  عىل أساس سنوي. وتم  ،%10.1والمشر

ات الفرعية، إال  ارتفاعتسجيل  ي األسعار عبر معظم المؤشر
ن أعىل معدالت أفن

ي فئات الفاكهة )+جاءت االرتفاع 
وات )+%25فن ( واللحوم %9.7( والخضن

مواد الغذائية وتعكس بعض تلك االرتفاعات زيادة أسعار ال (. 15.3%)+

إذ ارتفع مؤشر منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ألسعار  ،الدولية بصفة عامة

 ألسعار المواد الغذائية، بنسبة 
ً
 عالميا

ً
عىل  ،%33الغذاء، والذي يعتبر مقياسا

ي يوليو  ،أساس سنوي
ي و ) فن

ي  بق 
(. ونشأت ضغوط األسعار الت  ي نوفمبر

 فن
ً
مرتفعا

 
ً
نتيجة النخفاض  دفعت أسعار المواد الغذائية )والسلع( الدولية لالرتفاع أيضا

، خاصة خالل شهري أبريل ومايو: وبصفة عامة، يؤدي  قيمة الدوالر األمريكي

ر والسلع المقومة بالدوال مواد الغذائيةضعف الدوالر إىل جعل أسعار ال

ي متناول المستوردين الذين يستخدمون عمالت أخرى، مما يحفز 
األمريكي فن

ي 
ي ذلك أداء الدوالر تحسن  إال أن (. 2الطلب )الرسم البيانن

قد يشب  إىل تالشر

ي اتخاذ اتجاه معاكس. ، و عىل أسعار المواد الغذائيةاألثر 
 ربما يكون قد بدأ فن

  ي اإل  –السكنية  فئة الخدمات ضمنسعار األ من جهة أخرى، ارتفعت
يجارات فن

ي يوليو. وتم تسجيل زيادة  %0.2بنسبة  -االغلب 
فقط عىل أساس سنوي فن

شهرية هامشية عىل خلفية زيادة "خدمات الصيانة واإلصالح"، وهو األمر 

المواد الخام. ولم تشهد إيجارات  / تكاليف البناء  يعكس ارتفاعالذي قد 

ن الم تغب  أي المساكن  ، وحت  هذا التغيب  الضئيل يذكر خالل العامي  ن اضيي 

ي ظل يبدو أعىل من التوقعات
ي تشب   وجود  فن

إىل عرض عدد من الدالئل الت 

 لبضعة أشهر( والمستأجرين 
ً
ن )مؤقتا خصومات لكل من المستأجرين الحاليي 

ة الجائحة ن خالل فب  ي  المحتملي 
ي واقع األمر، فإن دول (3)الرسم البيانن

. وفن

 التضخم في أسعار المستهلك: 1لبياني الرسم ا 

 (٪ على أساس سنوي)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 والدوالر األمريكي مؤشر أسعار الغذاء: 2الرسم البياني 

 )مؤشر( 

 

 Refinitiv، اإلدارة المركزية لإلحصاء، منظمة األغذية والزراعةالمصدر: 
 

 التضخم في خدمات المساكن واالغذية: 3م البياني الرس

 (على أساس سنوي %)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:
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 األسعار الفرعي الخاص قد شهدت  الخليج األخرى
ي مؤشر

ن
 ف

ً
ا  كبب 

ً
تراجعا

 بالسكن. 

  )ي المواد الغذائية والسكن
كما سجل معدل التضخم األساشي )الذي يستثتن

 
ً
 متواضعا

ً
ي يوليو  %2.9وصل إىل  العام، إذ هذا لارتفاعا

ن
عىل أساس سنوي ف

ي ديسمبر  %2.7مقابل 
ن
 مقابل ه تراجع عىل الرغم من، 2020ف

ً
هامشيا

ي يونيو ) المستويات
ن
ي الفئات %3.0المسجلة ف

ن
(. واستمر معدل التضخم ف

فيه )+ %6.5( والمالبس )+ %5.4الفرعية مثل النقل )+  ي %8.2( والب 
ن
( ف

ي  ذ اتجاه تصاعديااتخ
. ووصلت أسعار النقل إىل أعىل (4)الرسم البيانن

ي 
ن
، مدفوعة إىل حد كبب  بمكون "السفر تسنوا 3مستوياتها المسجلة ف

عىل أساس سنوي نتيجة ارتفاع أسعار  %25الذي شهد زيادة بنسبة الجوي"، 

ي من عام 
ي لقيود السفر بنهاية الرب  ع الثانن

)ربما  2021التذاكر بعد الرفع الجزن 

ي تكون قد 
ن
توافر الرحالت عىل نطاق اوسع(.  معاألشهر الالحقة  تراجع ف

فيه أعىل معدل تضخم فيما  دة تكلفة زياليعزى قد وشهدت أسعار أنشطة الب 

امن مع زيادةأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمول،  ن  بالب 

 .م القائم عىل الكمبيوتر والعمل عن بعد أثناء الجائحةيمعدالت التعل

  وعىل النقيض من زيادة أسعار معظم الفئات األساسية، استمر تراجع تكاليف

بية والتعليم  بعد أن أعلنت عىل أساس سنوي %15.5التعليم بنسبة  وزارة الب 

ي سبتمبر 
عن خفض رسوم المدارس الخاصة أثناء الجائحة بنسبة  2020فن

نت. إال  25% ي المدارس بالتعليم عبر اإلنب 
ي ظل استبدال التعليم فن

مع و نه أفن

، فإن الرسوم الدراسية قد عادت إىل  عودة الطلبة إىل المدارس إىل حد كبب 

أن ينعكس ذلك عىل مؤشر أسعار خرى، ومن المقرر أطبيعتها مرة 

ن لشهري سبتمبر وأكتوبر  .المستهلكي 

  ن أنشطة أما بالنسبة لمعدل تضخم أسعار الجملة، الذي يقيس األسعار بي 

 ،) ن كات للمستهلكي  أعىل مستوياته المسجلة فقد بلغ األعمال )وليس من الشر

ي 
ي يونيو  %1.5سنوات بوصوله إىل  3فن

، وفقا 2021عىل أساس سنوي فن

 عن مستوياته ل
ً
إلدارة المركزية لإلحصاء. ويعتبر هذا المعدل أعىل قليال

. كما وصل معدل تضخم أسعار %0.8المسجلة بنهاية الرب  ع السابق البالغة 

ي  المستوردة إىلالسلع 
سنوات خالل شهر يونيو،  3أعىل مستوياته المسجلة فن

 %2.1عند مستوى 
ً
 %0.6بنسبة  ، بينما ارتفعت أسعار السلع المنتجة محليا

ي 
 (. 5)الرسم البيانن

  ي تطرأ عىل أسعار السلع و
ات الت  ، الذي يقيس التغب  ن بلغ مؤشر أسعار المنتجي 

ا ي يونيو أعىل مستوياته المسجلة منذ  هالمباعة والمشب 
، فن ن من قبل المنتجي 

)الرسم  عىل أساس سنوي %75(، إذ ارتفع بنسبة 100.1) 2018أكتوبر 

ي 
من هذا الصعود يعزى إىل ارتفاع  جانب كبب  افع وراء . إال ان الد(6البيانن

ي قطاع استخراج النفط بنسبة 
عىل  %104أسعار النفط، إذ ارتفعت األسعار فن

عىل  %49أساس سنوي. وارتفعت األسعار عىل مستوى قطاع التصنيع بنسبة 

ي سجلها قطاع  ة الملحوظةلزيادوالذي يعزى بشكل رئيس ل أساس سنوي،
الت 

ن الضغوط التصاعدية لم تكن أالذي يرتبط أيضا بأسعار النفط. إال التكرير، و 

ي ذلك المواد  ضمناألسعار  أن إذ شاملة، 
قطاعات التصنيع األخرى، بما فن

 .الكيميائية والمعدات الكهربائية، كانت منخفضة عىل أساس سنوي

  مما كان 
ً
وبصفة عامة، كان معدل التضخم المحىلي هذا العام أعىل قليال

ة متوقع ، ويبدو أن الضغوط التصاعدية عىل المستوى الدوىلي ستستمر لفب 
ً
ا

ي تحسن مستمر 
ي السابق. وكان االستهالك الشخصي فن

 فن
ً
أطول مما كان متوقعا

ة، بدعم من المعدالت القوية الدخار األ  ي اآلونة األخب 
، ونقص العمالة ش فن

ي بعض القطاعات )مما يؤدي إىل ارتفاع تكا
ليف األعمال الذي يمثل مشكلة فن

 

 األساسيالتضخم  :4الرسم البياني 

 (على أساس سنوي %)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:
 

 الرقم القياسي ألسعار الجملة :5الرسم البياني 

(نويعلى أساس س)%   

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:
 

 الرقم القياسي ألسعار المنتجين :6الرسم البياني 

 )% على أساس سنوي(

 

 يشمل التكرير  *اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:
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ي يتم 
( واضطرابات سالسل التوريد عبعد ذلك  تحميلها الت  ن ىل المستهلكي 

 
ً
ي تستغرق وقتا

ي تلك العوامل،  العالمية الت 
أطول من المتوقع لحلها. وتعتن

 ،  من سبتمبر
ً
  تزايد الضغوطباإلضافة إىل ارتفاع تكاليف التعليم اعتبارا

ً
وفقا

ي الكويت بنسبة  2021ام عىل معدل التضخم لع الحالية لتوقعاتنا 
ن
، %2.6ف

 . .%3.0إىل حواىلي  وصولهترجيح مع 

  ة 2022وبالنسبة لتوقعات عام ، سيتأثر التضخم بعدة عوامل من ضمنها وتب 

ن  انتعاش االقتصاد  ي  عىل المستويي 
ي ظل إمكانية عودة تفشر

ن
العالمي والمحىلي ف

وس كوفيد ي ذلك ساللة  19-فب 
ن
ي تم أوميكرون الجديدة)بما ف

اكتشافها  الت 

ي 
، والت 

ً
الضغوط يحتمل أن تكون أشد عدوى(، وإمكانية تراجع حدة  مؤخرا

، ومدى وشعة تشديد األساسية أسعار السلع العرض، واتجاهجانب  عىل

ي محاولة لكبح 
ن
ي كافة أنحاء العالم ف

ن
السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية ف

ي الكويت، 
ن
 عن تراجع حدة معدالت ا يتوقعالتضخم. وف

ً
لتضخم هامشيا

، مع توقع تباطؤ نمو االقتصاد غب  النفطي مقارنة 2021مستويات عام 

باالنتعاش المتوقع لهذا العام، وتراجع معدالت اإلنفاق االستهالكي القياسية 

 
ً
ي الحكومة لموقف إنفاق أكبر تحفظا نظرا

ي ظل تبتن
ن
، ف

ً
ي نشهدها حاليا

الت 

 .النفط تراجع أسعار لتوقعات 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : التضخم في مؤشر أسعار المستهلك1الجدول        

النمو السنوي ٪ النمو الشهري  ٪   المتوسط السنوي ٪    

  يوليو
2021 

 يونيو
2021 

 مايو
2021 

   أبريل
2021 

 
 يوليو

2021 
 يونيو

2021 
 مايو

2021 
   أبريل

2021 
 2020 2019 

 مكون التضّخم

             

 المواد الغذائية والمشروبات 1.1 4.9  1.6- 1.8 1.4 0.6  10.8 11.3 11.5 10.1
 التبغ والسجائر 3.7 2.6  0.1 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0
 المالبس واألحذية 1.3 3.8  0.1 0.0 0.9 0.6  6.0 5.7 6.2 6.5
 خدمات المسكن 0.8- 0.2-  0.0 0.0 0.1 0.0  0.1 0.1 0.2 0.2
 المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة 2.6 3.5  0.1 0.2 0.2 0.4  4.1 4.1 4.0 3.7
 الخدمات الصحية 2.7 1.7  0.1 0.1 0.4 0.0  2.1 2.1 2.3 2.3
 النقل والمواصالت 3.4 2.7  0.0 0.0 1.4 0.0  4.2 4.2 5.5 5.4
 االتصاالت 5.1 4.0  0.2 0.2 0.0 0.3  4.6 4.8 4.4 4.6
 ال قافة والترويح 2.8 3.8  0.3 0.2 0.4 0.3  7.7 7.8 8.4 8.2

 التعليم 2.7 3.5-  0.0 0.0 0.0   0.0  15.5- 15.5- 15.5- 15.5-
 المطاعم والفناد  0.7 0.6  0.1 0.0 0.7 0.0  0.2 0.2 0.9 0.9
 السلع والخدمات األخرى 0.8 4.9  0.6 0.5 0.2 0.3  4.9 4.7 4.2 3.9

 

            

 المؤشر العام 1.1 2.1  0.2- 0.4 0.5 0.3  3.1 3.2 3.4 3.2
(باستثناء المواد الغذائية والمسكناألساسي ) التضخم 2.4 2.7  0.1 0.2 0.5 0.3  2.7 2.7 3.0 2.9 *   

 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر: 
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Head Office International Network  NBK Capital 

Kuwait 

National Bank of Kuwait SAKP 

Shuhada Street,  

Sharq Area, NBK Tower 

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 
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P.O. Box 5290, Manama 
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Fax: +973 17 104 860 
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National Bank of Kuwait SAKP 
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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 
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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 
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National Bank of Kuwait - Egypt 
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Egypt 
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Fax: +20 2 26133978 
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National Bank of Kuwait SAKP 
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299 Park Avenue 

New York, NY 10171 
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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 

 

France 

National Bank of Kuwait France SA 

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 

Fax: +65 6224 5438 

 

China 

National Bank of Kuwait SAKP 

Shanghai Office 

Suite 1003, 10th Floor, Azia Center 

1233 Lujiazui Ring Road 

Shanghai 200120, China 

Tel: +86 21 6888 1092 

Fax: +86 21 5047 1011 

Kuwait 

NBK Capital 

34h Floor, NBK Tower 
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Kuwait 
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Fax: +965 2224 6904 / 5 

 

United Arab Emirates 

NBK Capital Limited - UAE 

Precinct Building 3, Office 404 

Dubai International Financial Center 

Sheikh Zayed Road 

P.O. Box 506506, Dubai 

UAE 
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Turkey 

Turkish Bank 

Valikonagl CAD. 7 
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