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 ،خالل شهر يناير خم في أسعار المستهلك في التراجعاستمر معدل التض

وجاء التراجع في معدل التضخم العام  بينما استقر معدل التضخم األساس.

مكون المواد  في ال سيماالمكونات، معظم  التضخم في تراجع على خلفية

مع استمرار تراجع أسعار شهر التراجع بشكل أكبر خالل  ، الذيالغذائية

ساهمت قوة الدينار أمام جميع العمالت الرئيسية وواد الغذائية العالمية. الم

 باستثناء الدوالر األميركي في دعم استقرار معدل التضخم العام خالل الفترة

  األخيرة.

 4302 على أساس سنوي في ديسمبر  ٪0.3من تراجع معدل التضخم و

واستقر  .4302على أساس سنوي في يناير من العام  ٪4.2ليصل إلى 

على أساس سنوي. ومن المتوقع أن  ٪3.2معدل التضخم األساس عند 

خالل العام  ٪3.5و  ٪3بين يسجل معدل التضخم العام متوسطاً سنوياً 

  اعتدال وتيرة التضخم في معظم المكونات. معوذلك  ،2015

على أساس  ٪4.2وتراجع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية من 

على أساس سنوي  ٪0.2ليصل إلى  4302سنوي في ديسمبر من العام 

أسعار  التضخم في وذلك تماشياً مع تراجع ،4302في يناير من العام 

التضخم في االسعار  استمرار ضعف من المتوقعو. المواد الغذائية العالمية

المتوسط، األمر الذي سيساهم في والقريب  يينالمدعلى الغذائية العالمية 

ئية المحلية خالل األشهر القادمة، تضخم أسعار المواد الغذا ارتفاع الحد من 

      على معدل التضخم العام. محافظا بذلك

على  ٪2.3دون تغيير عند سكن خدمات الم استقر معدل التضخم فيو

إال مرة  سكنمالأنه ال يتم تحديث مكون  يشار إلىأساس سنوي في يناير. 

التحديث في شهر مارس. ومن إجراء حيث سيتم  ،ية بشكل ربع سنوواحد

المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجياً في هذا المكون على خلفية تحّسن 

كما من الممكن أيضاً أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل  ،مستويات الطلب

 التضخم األساس ارتفاعاً تدريجياً.   

 نموه بشكل طفيفواستعاد معدل التضخم في مكون المالبس واألحذية 

بينما استقر معدل  .على أساس سنوي في يناير ٪3.0مرتفعاً بواقع 

على  ٪3.5عند  التضخم في مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة

 أساس سنوي في يناير.  

وحافظ معدل التضخم في مكون السلع والخدمات على ارتفاعه خالل شهر 

 أسعارمعدل التضخم في هذا المكون الذي يشمل  ارتفع وقد. يناير

وبعض تكاليف األعمال  والمجوهرات والمصوغات التجميل مستحضرات

على أساس  ٪2.0من  ينايرعلى أساس سنوي في  ٪2.1 إلىبصورة طفيفة 

  .          ديسمبرسنوي في 

            

 المستهلك أسعار مؤشر: 0الرسم البياني  

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:

 

 تضخم أسعار المواد الغذائية: 4الرسم البياني 

 )النمو السنوي  ٪)

 
 ووكالة البحوث السلعيةاإلدارة المركزية لإلحصاء : المصدر

 

 نسكخدمات الم: تضخم اسعار 0الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 
 اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر
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شهر لغاية فبراير للسنة المالية  00اإليرادات والمصروفات الحكومية ) تضخم أسعار المستهلك: 0 الجدول
40/4302) 

 
 وزن

 المؤشر     
 الشهري التغير نسبة

 التغيرالسنوي نسبة

 متوسط

 التغير متوسط
 السنوي

 ديسمبر % 
 4302 

 يناير

4302 
 ديسمبر
4302 

 يناير

4302 
4300 4302 

        

 2.9 4.0 1.4 2.6 0.3- 0.2- 18.4 والمشروبات األغذية

 7.8 7.1 11.6 11.8 0.2 0.1 0.3 والتبغ السجائر

 2.2 0.1- 0.3 0.2- 0.2- 0.3- 9.3 واألحذية المالبس

 4.4 3.8 5.0 5.0 0.0 2.6 28.9 المسكن خدمات

 4.8 3.2 3.5 3.5 0.0 0.3 11.3 الصيانة ومعدات المفروشات

 0.6- 1.2 1.1 1.0 0.2 0.0 1.6 الصحة

 1.5 1.3 1.5 1.5 0.0 0.4 7.9 النقل

 0.8- 0.0 0.2- 0.1- 0.1- 0.5 4 االتصاالت

 0.9 1.9 0.1 0.9 0.5- 0.7 4.3 والثقافية الترفيهية

 4.7 0.8 6.6 6.6 0.0 0.8 3 التعليم

 3.1 0.5 4.0 4.0 0.0 3.4 3.3 والفنادق المطاعم

 0.7- 2.3 2.1 2.0 0.2 0.5 7.8 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
*

 81.6 1.3 0.0 3.2 3.2 2.3 2.9 

        

 2.9 2.7 2.8 3.0 0.1- 1.0 100 العام المؤشر

 والمشروبات الغذائية المواد باستثناء*

 لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر
 

 

 القطاعات األخرى: التضخم في 2الرسم البياني 

 )النمو السنوي ٪)

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر

  

 

 

 

 

http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

 

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2014( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

  

 

© Copyright Notice. GCC Research Note is a publication of National Bank of Kuwait. No part of this publication may be reproduced or duplicated without the prior consent of NBK. 

While every care has been taken in preparing this publication, National Bank of Kuwait accepts no liability whatsoever for any direct or consequential losses arising from its use. GCC Research Note is distributed on a complimentary 

and discretionary basis to NBK clients and associates. This report and other NBK research can be found in the “Reports” section of the National Bank of Kuwait’s web site. Please visit our web site, www.nbk.com, for other bank 

publications. For further information please contact:K Economic Research, Tel: (965) 2259 5500, Fax: (965) 2224 6973, Email: econ@nbk.com 

http://www.nbk.com/
http://www.nbk.com/

