
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

في نهاية الربع  %4.4الكويت: استقرار معدل التضخم عند 
 من العام النصف الثاني مع توقع تراجعه في الثاني

 

 االقتصادي الموجز
االقتصاديةإدارة البحوث   I   2220 اغسطس 11 

 التضخم

 نبذة مختصرة:

ع ، إال انه تراج2022دون تغير يذكر عن نهاية الربع األول من عام  ، في يونيوعلى أساس سنوي ،%4.4استقر معدل التضخم عند مستوى 

تباطأ في هامشياً مقارنة بالمستويات المسجلة في شهري أبريل ومايو. وعلى الرغم من استمرار تخطيه لمستوياته التاريخية، إال وتيرة التضخم قد ت

د في ظل تراجع بعض الضغوط التضخمية عالمياً، واتباع تدابير تشديد السياسة النقدية على نطاق أوسع، واستبعا 2022النصف الثاني من 

ية تراجع الزيادات الكبيرة في األسعار التي شهدناها العام الماضي من المقارنة السنوية. وتشمل المخاطر التي تهدد بتزايد معدالت التضخم إمكان

في المقابل، هناك الدوالر األمريكي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات الكويتية، أو ارتفاع اإليجارات السكنية التي ظلت راكدة هذا العام. 

 ، وتباطؤ نمو االقتصاد المحلي في حالة انخفاض أسعار النفط.ائية، وتخفيف ضغوط سالسل التوريدتراجع األسعار العالمية للمواد الغذلإمكانية 

PUBLIC 

 إنصاف المتروك  >
 مساعد باحث   

+965 2259 5366 
EnsafAlMatrouk@nbk.com 

 

 عمر النقيب >
 أول اقتصادي

 +965 2259 5360 
omarnakib@nbk.com 
 

 T: (965) 2259 5500,  econ@nbk.com, © 2022 NBK                                                            www.nbk.com 

 ي الكويت ارتفع
ن
ن ف ي  %4.4بنسبة  مؤشر أسعار المستهلكي 

ن
عىل أساس سنوي ف

 تراجعسجل ، إال انه سابقتغي  يذكر عن نهاية الرب  ع ال يونيو، دون
 
مقارنة  ا

ي شهري أبريل ومايو 
ي  بالمستويات المسجلة فن

. وما يزال معدل (1)الرسم البيانن

 
 
 لمقاييس السنوات السابقة في التضخم مرتفعا

 
 وفقا

 
عدد من لما يعزى جزئيا

التوريد.  سالسلارتفاع أسعار المواد الغذائية واختناقات  منها العوامل العالمية 

ي إال اننا نتوقع تراجع معدالت التضخم 
ي من عام فن

ي ظل  2022النصف الثانن
فن

تراجع بعض الضغوط العالمية، وتشديد السياسات النقدية عىل الصعيدين 

، ومع  ي شهدناها  عاد استبالمحىلي والدولي
ي األسعار الت 

ة فن بعض الزيادات الكبي 

ي من
ي النصف الثانن

 من المقارنة السنوية.  2021 عام فن

  وبات وما تزال المحرك الرئيسي للتضخم، إذ تسارعت مجموعة األغذية والمشر

ة  ي  ،عىل أساس سنوي ،%8.0الفئة إل  هذهالمسجلة ضمن االرتفاع وتي 
فن

ي مارس %7.2يونيو مقابل 
ي  فن

 وذلك ، الماضن
 
عىل الرغم من تراجعها مجددا

ي من العام
ي  خالل الرب  ع الثانن

. كما ارتفعت أسعار معظم (2)الرسم البيانن

وبات الرب  ع ب مقارنة، ولكن بمعدالت أبطأ المجموعة الفرعية لألغذية والمشر

ي المستقبل، هناك  من العام األول
)باستثناء األسماك والمأكوالت البحرية(. وفن

ا ،  تمؤشر انخفضت  إذ تدل عىل ان هناك اخبار جيدة عىل الصعيد الدولي

 أسعار المواد الغذائية 
 
 لمنظمة  عالميا

 
ي شهر يونيو عىل أساس شهري، وفقا

فن

ة تشهدها منذ أكتوبر   %8.7-، لتصل إل 2008األغذية والزراعة، بأشع وتي 

ي  بدعم من ضعف آفاق نمو االقتصاد العالمي 
 قد يساهمما ، م(3)الرسم البيانن

ة ارتفاع أسعار المواد الغذائية  ي إبطاء وتي 
 فن

 
ي المستقبل.  محليا
 فن

  ي المقابل، لم يشهد مؤشر خدمات
(، الجزء الرئيسي  اإليجاراتتمثل ) المسكنفن

، مما أدى إل تراجع معدل النمو عىل أساس  ي عىل التوالي
أي تغيي  للرب  ع الثانن

 إل 
 
 بتعريف هذا المكون باعتباره . وكنا قد قمنا س%2.2سنوي هامشيا

 
ابقا

 م
 
 لتوقعات التضخم لعام عنرصا

 
ي سلة مؤشر  الرتفاع، وذلك 2022حوريا

وزنه فن

ن  ي النمو الملحوظ الذي شهده هذا إل جانب ، %33 لحوالي أسعار المستهلكي 
فن

ي من 
. إال ان البيانات تشي  حت  اآلن إل أن هذا الزخم لم 2021النصف الثانن

ي عا
ي 2022م يستمر فن

التضخم جاءت  رفع معدالت  ، وبالتالي فإن مساهمته فن

 
 
ي السابق أقل مما كان متوقعا
 . فن

  ي
ي  وبق 

، الذي يستثتن وبات والمسكنمعدل التضخم األساسي ، األغذية والمشر

 ينتضخم أسعار المستهلك: 1 الرسم البياني 

 (٪ على أساس سنوي)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 تضخم أسعار الغذاء وخدمات اإلسكان: 2الرسم البياني 

 (٪ على أساس سنوي) 

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاءالمصدر: 
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 إل ليسجل مرتفعا

ً
، لكنه تباطأ قليال

 
عىل  %4.5أحد أعىل مستوياته تاريخيا

ي يونيو مقابل 
ن
ي  %4.7أساس سنوي ف

ن
ي معظم ف

ن
 مارس. ونالحظ أن التضخم ف

ن المجموعات التسع  اوح ما بي 
، مع %4-2األساسية يقع ضمن نطاق مقبول يي 

ن تخطي أسعار  بشكل كبي  ذلك النطاق  -المالبس والتعليم  -فقط مجموعتي 

ي 
ي سبتمير  لغاء قرار خفض الرسوم المدرسيةإل ذلك. ويعزى (4)الرسم البيانن

ن
ف

، ي
بيقه أثناء الجائحة، وبالتالي من المقرر أن ينخفض بشكل الذي تم تطو  الماضن

اض عدم إعادة فرض تلك الزيادات.  ، بافي  ي وقت الحق من العام الحالي
ن
 حاد ف

  ، ، باالتساق مع قوة الدوالر األمريكي ي
كما نرى أن ارتفاع قيمة الدينار الكويت 

ي احتواء 
ن
ي خفض أسعار  الضغوط التضخميةساعد ف

ن
 لمساهمته ف

 
نظرا

ي ا
، ارتفع الدينار الكويت  لواردات. فعىل سبيل المثال، منذ بداية العام الحالي

،  %4بنسبة  ي
مقابل  %16و اليورو،مقابل  %10وبنسبة مقابل اليوان الصيتن

. وتعزى قوة الدوالر األمريكي كنتيجة طبيعية لتشديد السياسات  ي
ن اليابانن الي 

ي الواليات المتحدة هذا العام، سواء ب
ن
ي تم تطبيقها النقدية ف

النسبة للتدابي  الت 

ي شهدها الدوالر كمالذ 
بالفعل أو المتوقعة، هذا إل جانب بعض التدفقات الت 

 .  للمخاوف المتعلقة بتباطؤ االقتصاد العالمي
 
 آمن نظرا

  ي النصف األول من عام  %4.5وبصورة إجمالية، بلغ معدل التضخم
، 2022فن

عدة سنوات. إال أنه ما يزال أقل بكثي  فيما يعد أعىل المستويات المسجلة منذ 

ي ذلك الواليات 
ي األسواق العالمية الرئيسية بما فن

 فن
 
من المستويات السائدة حاليا

ي األسعار %8.9( ومنطقة اليورو )%8.5المتحدة )
(، وذلك بفضل التحكم فن

اجع الذكر،  أسلفنا الوقود والطاقة. وكما المتعلقة بواستمرار الدعوم  نتوقع أن يي 

ي من عام 
ي مقارنة بالنصف األول  2022معدل التضخم بالنصف الثانن

ليصل فن

، كما قد 2021عام ل %3.4مقابل بالكامل،  2022لعام  %4.3المتوسط إل 

 . %3بالقرب من مستوى ينهي العام 

  ي تهدد بارتفاع التضخم توقعات تراجع الدوالر األمريكي عن
وتشمل المخاطر الت 

ة، مما المستويات المرتفعة األ  إل ارتفاع أسعار الواردات الكويتية،  يؤديخي 

 ، ة ركود منذ بداية العام و وتزايد إيجارات السكن المحىلي ي كانت تمر بفي 
الت 

 الحالي كما 
 
. كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إل تسارع ذكرنا سابقا

ي الكويت 
ة النمو االقتصادي فن   أكي  وتي 

 
الذي  ،زيادة الطلب، مع مما كان متوقعا

ن  كات والمستهلكي  ي هيئة ارتفاع التكاليف عىل الشر
 . قد ينعكس فن

  ة اجع أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية بشكل أكير وبوتي 
ي المقابل، قد تي 

فن

 
 
ي ظلأشع مما كان متوقعا
، مما يؤدي إل خفض  فن ضعف نمو االقتصاد العالمي

ما سيؤثر انخفاض أسعار النفط عىل آفاق نمو أسعار المواد الغذائية المحلية. ك

، قد يؤدي 
 
ا ، مما قد يقلل من الضغوط التضخمية. وأخي  ي

االقتصاد الكويت 

ي تتعرض لها 
ضعف أداء االقتصاد العالمي إل تخفيف بعض الضغوط الت 

 سالسل التوريد العالمية، مما يقلل الضغو 
 
 . ط التضخمية الناجمة عن ذلك أيضا

 

 

 ع مؤشر منظمة األغذية والزراعةالتضخم م :3الرسم البياني 
 (على أساس سنوي %)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاءالمصدر: 
 

 األساسيالتضخم مكونات  :4الرسم البياني 

 (على أساس سنوي %، مارس)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:
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 لمستهلك: التضخم في مؤشر أسعار ا1الجدول          

النمو السنوي ٪ النمو الشهري  ٪    المتوسط السنوي ٪     

 يونيو

2022 

 مايو

2022 

إبريل   

2022 

 مارس

2022 
 

 يونيو

2022 

 مايو

2022 

إبريل   

2022 

 مارس

2022 
 2021 2020 

 مكون التضّخم

             
اتالمواد الغذائية والمشروب 4.9 9.5  0.3 0.2 1.0 1.2  7.2 9.1 8.2 8.0  
 التبغ والسجائر 2.6 0.6  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0
 المالبس واألحذية 3.8 6.0  0.8 0.2 0.2 0.5  6.1 6.2 6.3 6.1
 خدمات المسكن 0.2- 0.5  0.0 0.0 0.0 0.0  2.3 2.3 2.3 2.2
 المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة 3.5 3.5  0.1 0.2 0.1 0.2  2.2 2.3 2.3 2.2
 الخدمات الصحية 1.7 2.2  0.2 0.1 0.1 0.7  1.8 1.8 1.8 2.1
 النقل والمواصالت 2.7 4.4  0.6 0.0 0.1 0.3  4.8 4.8 4.9 3.8
 االتصاالت 4.0 4.5  0.0 0.2 0.1 0.0  2.4 2.4 2.3 2.3
 الثقافة والترويح 3.8 6.3  0.3 0.4 0.2 0.3  3.7 3.9 3.9 3.8
 التعليم 3.5- 5.3-  0.0 0.0 0.0 0.1  19.0 19.0 19.0 19.0
 المطاعم والفنادق 0.6 0.8  0.6 0.0 0.0 0.6  2.9 2.8 2.8 2.7
 السلع والخدمات األخرى 4.9 4.2  0.4 0.7 0.1 0.2  3.6 3.7 3.2 3.2
 المؤشر العام 2.1 3.4  0.2 0.2 0.3 0.7  4.4 4.7 4.5 4.4
(باستثناء المواد الغذائية والمسكناألساسي ) لتضخما 2.7 3.4  0.4 0.2 0.4 0.3  4.7 4.8 4.7 4.5 *   

 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:   
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