
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

في ديسمبر  %4.3الكويت: معدل التضخم يصل إلى 
 مع ارتفاع تكاليف السكن وأسعار المواد الغذائية العالمية

 االقتصادي الموجز
االقتصاديةإدارة البحوث   I   2220 فبراير 12 

 التضخم

 T: (965) 2259 5500, econ@nbk.com, © 2021 NBK                                                     www.nbk.com 

 نبذة مختصرة:

في ظل ارتفاع إيجارات المساكن وتزايد أسعار المواد الغذائية وعدد  ،اس سنويعلى أس ،%4.3ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر بنسبة 

إال انها ما زالت قوية مقارنة بمستويات شهر سبتمبر الماضي. كما كان ارتفاع معدالت التضخم  ،من الفئات األخرى "األساسية" بوتيرة معتدلة

دادات الناجم عن الجائحة، هذا إلى جانب ارتفاع تكلفة المواد الغذائية وأسعار الطاقة. ظاهرة عالمية، مدفوعاً بتزايد الطلب االستهالكي ونقص اإلم

 .2022دون تغييرات تذكر في عام عند نفس المستوى وقد يظل مستقراً  2021في عام  %3.4وبلغ متوسط معدل التضخم في الكويت 

 

PUBLIC 

 إنصاف المتروك  >
 مساعد باحث   

+965 2259 5366 
EnsafAlMatrouk@nbk.com 

 

 عمر النقيب >
 أول اقتصادي

 +965 2259 5360 
omarnakib@nbk.com 
 

  ن اإلدارة المركزية لإلحصاء عن ارتفاع عصادرة البيانات الكشفت أحدث

، ليصل إىل أعىل  ي
ي ديسمير الماض 

 
ة حادة ف مؤشر أسعار المستهلك بوتير

، عىل أساس سنوي، مقابل %4.3مستوياته المسجلة منذ عدة سنوات عند 

ي  4.1%
ي سبتمير الماض 

 
ي  ف

وقد واصلت معدالت التضخم  . (1)الرسم البيان 

ي 
من أصل  11ارتفاعها عىل مدار العام مع ارتفاع األسعار عىل أساس شهري ف 

ي تضمنت انتعاش الطلب  12
 الماضية بسبب عدد من العوامل الت 

ً
شهرا

 ليبلغ معدل 
ً
واضطرابات جانب العرض وارتفاع تكاليف المواد الغذائية عالميا

ي عام  %3.4التضخم 
 .سنوات ، فيما يعد أعىل مستوياته خالل ست2021ف 

 امن مع بدء جائحة كوفيد ي عام  19-وتحول التضخم إىل ظاهرة عالمية بالي  
ف 

ي الغرب، إذ ارتفعت األسعار ألعىل مستوياتها منذ 2020
، وكان أكير حدة ف 

ي الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة. 
عدة عقود كما هو الحال ف 

ي امتدت لعدة أشهر، إ
ىل جانب ضعف مستويات وتسببت قيود التنقل الت 

ي سالسل التوريد، مع 
ي إحداث اضطرابات ف 

الطلب الناجم عن الجائحة ف 

ة الطلب  نقص العمالة والمواد األولية وعدم القدرة عىل تلبية تسارع وتير

ي أعقاب الذروة األوىل 
االستهالكي وتزايد النشاط االقتصادي الذي ظهر ف 

ي منتصف 
الهائل الذي شهدته أسعار . وساهم االرتفاع 2020للجائحة ف 

ي 
ي دفع معدل التضخم ف 

السلع األساسية والطاقة عىل وجه الخصوص ف 

 .الدول الصناعية نحو االرتفاع

  ي فئة المواد الغذائية
 ف 
ً
ي الكويت أكير وضوحا

وكانت ضغوط االسعار ف 

ي تمثل 
وبات )الت  ي قفزت  %17والمشر

من سلة مؤشر أسعار المستهلك( والت 

ي يونيو عىل %11.5بنسبة 
ي  %7.2قبل ان تتباطأ إىل  2021 أساس سنوي ف 

ف 

ي  ديسمير 
ات (2)الرسم البيان  . وتم تسجيل ارتفاع األسعار عير معظم المؤشر

عىل  ،%18فئات الفاكهة )+ كانت ضمنالفرعية، إال ان اعىل معدالت االرتفاع  

(، نتيجة ارتفاع أسعار %8.8( واللحوم )+%14أساس سنوي( واألسماك )+

اد الكويت للعديد من هذه المواد. كما ال ي ظل استير
 ف 
ً
مواد الغذائية عالميا

ارتفع مؤشر منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ألسعار الغذاء، والذي يعتير 

 ألسعار المواد الغذائية بنسبة 
ً
 عالميا

ً
ا ي  ،عىل أساس سنوي ،%25مؤشر

ف 

ي مايو من نفس العا %40، بعد أن وصل إىل 2021ديسمير 
ي  مف 

)الرسم البيان 

 بنحو  -. وقد يكون صعود الدوالر األمريكي (3
ً
عىل  %7الذي سجل ارتفاعا

 لحجم التجارة منذ منتصف عام 
ً
جيحي للدوالر وفقا  - 2021أساس الوزن الي 

ي 
ة معتدلة ف  ي زيادة معدل تضخم أسعار المواد الغذائية بوتير

قد ساهم ف 

 ينتضخم أسعار المستهلك: 1الرسم البياني  

 (٪ على أساس سنوي)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء وبنك الكويت الوطنيالمصدر: 
 

 تضخم أسعار الغذاء وخدمات اإلسكان: 2الرسم البياني 

 (٪ على أساس سنوي) 

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاءالمصدر: 
 

 مؤشر أسعار الغذاء والدوالر األمريكي: 3الرسم البياني 

 (على أساس سنوي %)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء، Bloombergمنظمة الغذاء والزراعة،  المصدر:

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

  ديسمبر    ديسمبر    ديسمبر    ديسمبر    ديسمبر    ديسمبر  

تضخم أسعار المستهلك

سكانتضخم أسعار المستهلك باست ناء المواد الغذائية و اإل

-3

0

3

6

9

12

-3

0

3

6

9

12

  ديسمبر    ديسمبر    ديسمبر    ديسمبر    ديسمبر    ديسمبر  

األ ذية 

خدمات اإلسكان

تضخم أسعار المستهلك

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

  ديسمبر    ديسمبر    ديسمبر    ديسمبر    ديسمبر    ديسمبر  

مؤشر أسعار منظمة األ ذية والزراعة

مؤشر الدوالر األمريكي

أسعار  األ ذية و المشروبات 

mailto:omarnakib@nbk.com


 
 
 
 

 

PUBLIC 

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

ي من عام 
 لمؤشر ا 2021النصف الثان 

ً
لفاو، وذلك من خالل رفع األسعار وفقا

. أما بالنسبة لعام  ي ، فإن 2022بالعمالت األجنبية وتراجع الطلب الخارجر

توقعات ارتفاع سعر رصف الدوالر مع تشديد السياسة النقدية األمريكية 

 .تميل إىل اعتدال مستويات تضخم أسعار المواد الغذائية الدولية

 رعي لفئة الخدمات السكنية خالل عام كما ارتفعت األسعار ضمن المؤشر الف

ي سله مؤشر أسعار المستهلك إذ تشكل 2021
 
ي تعتير المكون األكير ف

، والت 

ي ضمن من %33حواىلي  ، وذلك بعد ما يقارب  الوزن النستر  اإلجماىلي
المؤشر

تفع بنسبة  ي نطاق محدود، لي 
 
، عىل أساس سنوي، %2.3عامير  من الحركة ف

ي ديسمير نتيجة زيادة بند 
 
اإليجار، والذي شهدت أعىل معدل ارتفاع منذ  ف

عىل  %2.7. كما ارتفعت تكلفة خدمات الصيانة واإلصالح )+ 2017مارس 

 .أساس سنوي(، وهو األمر الذي يعكس ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام

  ي تكاليف المواد الغذائية
، الذي يستثت  وصل معدل التضخم األساسي

ي من ، عىل أ%4.6والسكن، إىل  ي بتباطؤ نستر
ي ديسمير الماض 

 
ساس سنوي، ف

ي سبتمير  4.9%
 
ي  ف

. وكانت أكير الزيادات من نصيب قطاعات (4)الرسم البيان 

ي فئة %5.6( والمالبس )+%4.5النقل )+
(. بينما تباطأ معدل التضخم ف 

عىل أساس سنوي بنهاية  %25"السفر الجوي"، والذي كان قد ارتفع إىل 

ي من عام
ي  2021 الرب  ع الثان 

نتيجة الرتفاع اسعار التذاكر بعد الرفع الجزن 

ي ذات الوقت، ارتفعت تكاليف  %16لقيود السفر، ليصل إىل 
. وف  ي ديسمير

ف 

ي ظل عودة الطلبة  2021عىل أساس سنوي بنهاية  %19فئة التعليم بنسبة 
ف 

ي العام الدراسي 
ورفع الرسوم الدراسية، وذلك بعد  2021/2022للمدارس ف 

ي عام تخفيض و 
ي ظل  %25بنسبة  2020زارة التعليم الرسوم الدراسية ف 

ف 

ي المدارس بالتعليم عير 
نت استبدال التعليم ف  الجائحة. وبلغ  بسبباالني 

ي عام  %3.4متوسط معدل التضخم األساسي 
 .بصفة عامة 2021ف 

  ات ، والذي يقيس التغير وعىل صعيد منفصل، قد يكون مؤشر أسعار المنتجير 

ي تطرأ ع
 الت 

ً
ا ، مؤشر اه من قبل المنتجير 

ىل أسعار المنتجات المباعة والمشي 

ي المستقبل القريب. 
ي قد تتعرض لها أسعار المستهلك ف 

 للضغوط الت 
ً
رئيسيا

، بلغ مؤشر أسعار المنتجير  أعىل مستوياته المسجلة منذ نحو  ي سبتمير
فف 

 لإلدارة ا%65ثالث سنوات، إذ ارتفع بنسبة 
ً
لمركزية ، عىل أساس سنوي، وفقا

ي  لإلحصاء
ي (5)الرسم البيان 

. إال انه تجدر اإلشارة إىل أن المستهلك الكويت 

ات مقارنة بالعديد من الدول األخرى بسبب قيود /  بمنأى عن تلك التغيير

ضوابط األسعار الخاصة بالفئات الرئيسية مثل الوقود والطاقة، مما سيحد 

ي تكاليف اإلنتاج إىل الم
ي ذات الوقت، بلغ من تمرير االرتفاع ف 

ستهلك. وف 

معدل تضخم أسعار الجملة )الذي يقيس األسعار عىل مستوى مبيعات 

ي 
ي سبتمير أعىل مستوياته المسجلة ف 

الجملة ومرحلة ما قبل البيع بالتجزئة( ف 

 عند مستويات متواضعة بوصوله إىل 
ً
 %1.8ثالث سنوات، إال انه ظل مستقرا

 %2.4أسعار السلع المستوردة إىل  عىل أساس سنوي. كما وصل معدل تضخم

ة نمو منذ أوائل عام  - بينما ارتفع معدل تضخم  - 2017فيما يعد أشع وتير

 بنسبة 
ً
 .%0.8أسعار السلع المنتجة محليا

  ي عام  %3.4وبلغ متوسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك
مقابل  2021ف 

ي عام  2.1%
ي ظل ارتفاع 2020ف 

 التوقعات السابقة ف 
ً
تكاليف المواد  متجاوزا

، فقد 2022الغذائية وتقلبات األسعار الناجمة عن الجائحة. وبالنظر إىل عام 

 

 األساسيالتضخم مكونات  :4الرسم البياني 

 (على أساس سنوي %)

 

 اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:
 

 المنتجينالرقم القياسي ألسعار  :5الرسم البياني 

(على أساس سنوي)%   

 

 دارة المركزية لإلحصاءاإل المصدر:
 

 المتوسط السنوي للتضخم :6الرسم البياني 

 )% على أساس سنوي(

 

  اإلدارة المركزية لإلحصاء المصدر:
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تكون اإليجارات ضمن فئة الخدمات السكنية الدافع الرئيسي الرتفاع التضخم 

ي 
ي النصف الثان 

 
ي شهدتها تلك الفئة الفرعية ف

 للزيادة النسبية الت 
ً
وذلك نظرا

ة طويلة م 2021من عام   بأن أي زيادة قد تعوض بعد في 
ً
ن التباطؤ. علما

ي تضخم أسعار المواد الغذائية 
 
بما يتماسر مع االتجاه  -التباطؤ المتوقع ف

ي عىل متوسط المعدل الرئيسي دون تغيير مقارنة بمستويات  -العالمي 
مما يبف 

 مما كنا  %3.5بصفة عامة عند مستوى  2021عام 
ً
)عىل الرغم أعىل قليال

 
ً
(. إضافة لذلك، من المتوقع أن يستمر تحسن األوضاع نتوقعه سابقا

ي عام 
 
. كما 2022االقتصادية ف ، بدعم من نمو القطاعير  النفطي وغير النفطي

ي اإلنفاق االستهالكي 
 
ي تعزيز هذا األخير النمو القوي ف

 
من المقرر ان يساهم ف

ة معتدلة  .وان كان بوتير

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : التضخم في مؤشر أسعار المستهلك1الجدول        

النمو السنوي ٪ النمو الشهري  ٪   المتوسط السنوي ٪    

 ديسمبر
2021 

رنوفمب  
2021 

   أكتوبر
2021 

 
 ديسمبر
2021 

 نوفمبر
2021 

   أكتوبر
2021 

 2021 2020 
 مكون التضّخم

           

 المواد الغذائية والمشروبات 4.9 9.5  0.8 0.7 0.4  7.7 7.0 7.2
 التبغ والسجائر 2.6 0.6  0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0
ذيةالمالبس واألح 3.8 6.0  0.8 0.8 0.7  5.2 5.5 5.6  

 خدمات المسكن 0.2- 0.5  0.0 0.0 1.6  0.8 0.8 2.3

 المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة 3.5 3.5  0.2 0.2 0.3  2.5 2.7 2.4
 الخدمات الصحية 1.7 2.2  0.1 0.3 0.4  2.4 2.6 2.2
 النقل والمواصالت 2.7 4.4  0.1 0.1 0.7  4.2 4.3 4.5
 االتصاالت 4.0 4.5  0.1 0.1 0.0  4.2 4.0 2.6
 ال قافة والترويح 3.8 6.3  0.3 0.2 0.5  3.7 3.9 3.7
 التعليم 3.5- 5.3-  0.0 0.0 0.1  18.9 18.9 19.0
 المطاعم والفناد  0.6 0.8  0.0 0.2 0.9  1.2 1.5 2.4
 السلع والخدمات األخرى 4.9 4.2  0.3 0.3 0.2  3.5 3.7 3.2

           

 المؤشر العام 2.1 3.4  0.2 0.3 0.7  3.8 3.9 4.3
(باستثناء المواد الغذائية والمسكناألساسي ) التضخم 2.7 3.4  0.2 0.4 0.3  4.5 4.8 4.6 *   

 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 

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 

 

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 

Shuhada’a street, Sharq Area 

PO Box 4950, Safat, 13050 

Kuwait 

Tel: +965 2224 6900 

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 

Tel: +971 4 365 2800 

Fax: +971 4 365 2805 

 

 

Associates 
 

Turkey 

Turkish Bank 

Valikonagl CAD. 7 

Nisantasi, P.O. Box. 34371 

Istanbul, Turkey 

Tel: +90 212 373 6373 

Fax: +90 212 225 0353 

© Copyright Notice. The Economic Update is a publication of the 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: NBK Economic Research, Tel: (965) 2259 5500, Email: econ@nbk.com 

http://www.nbk.com/

