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على  ٪3.2استقر معدل التضخم في أسعار المستهلك خالل شهر فبراير عند 

التضخم في أسعار  بقي ووذلك إثر استقراره في معظم المكونات.  أساس سنوي

تماشياً مع تراجع التضخم في أسعار المواد وذلك المواد الغذائية المحلية متدنياً 

استقر معدل التضخم األساس الذي يستثني أسعار المواد فيما  الغذائية العالمية.

تراجع الضغوطات نتيجة  على أساس سنوي ٪4.1الغذائية عند ما يقارب 

 السكنية. التضخمية من مكون اإليجارات 

 ،ولكن بصورة محدودةومن المتوقع أن تظهر المزيد من الضغوطات التضخمية 

إذ  تعرفة الكهرباء والماء. حكومة تماشياً مع رفع الوذلك بدءاً من شهر مايو 

تت أقل أالتى ووافقت الحكومة مؤخراً على تعرفة جديدة لخدمات الكهرباء والماء 

العام الماضي. جائت في القانون الذي وافق عليه مجلس االمة تلك التي بكثير من 

 2ساعة من  طوا لكل كيلو فلس 5-3الى مختلف القطاعات سوف ترتفع تعرفة إذ 

في العام  ٪3.5متوسط التضخم إلى ما يقارب  ارتفاعإلى ذلك يؤدي فلس. وقد 

  .2016في  ٪3.2من  2017

فبراير ليصل إلى  خالل شهر  تراجعاً وسجل التضخم في أسعار المواد الغذائية 

 ٪0.3بواقع حيث تراجعت أسعار المواد الغذائية   أقل مستوياته منذ عدة سنوات

على أساس سنوي في ظل تدني أسعار المواد الغذائية العالمية. إذ تشير وكالة 

 ٪2.8أسعار المواد الغذائية العالمية عند  لتضخم فيا راالبحوث السلعية إلى استقر

 ى أساس سنوي خالل الفترة ذاتها. عل

في طفيفاً بعد أن سجل تراجعاً  ثباتاً ملحوظاً  التضخم في خدمات المسكن وقد شهد

 المكون هذا في التضخم تراجعحيث تباطؤ نشاط سوق العقار.  تماشياً معديسمبر 

 سنوي ربع أساس على تحديثه يتم والذي معظمه السكنية اإليجارات شكلت التي

 ٪7.4من  2016على أساس سنوي في الربع الرابع من العام  ٪6.4 ليصل إلى

قوية على  بقيت  2016لربع الثالث. إال أن الزيادة في الربع الرابع من العام افي 

االرتفاع في هذا وتيرة تراجع قليالً ت. ونتوقع أن ٪2.8أساس ربع سنوي عند 

ليعاود ارتفاعه في  ،المكون على المدى القريب إلى المتوسط على أساس سنوي

 ارتفاع تعرفة الكهرباء والماء.  إثر 2017النصف الثاني من العام 

مكون فقد استمر  .شهر فبرايرفي  متدنياً  في قطاع التجزئة التضخم بقي و

فبراير في ظل استمرار تراجع في  انكماش األسعار هةواجفي م المالبس واألحذية

فيما . الكويتي الموسمية وقوة الدينارطلب المستهلك واستمرار فترة الحسومات 

بالتراجع في الفترة نفسها إثر  مكون السلع األخرى والخدماتالتضخم في واصل 

استقر التضخم في مكون المفروشات المنزلية  وقد. تباطؤ التضخم في أسعار الذهب

على أساس  ٪4.1 على مستوى له منذ عدة أشهر ليبلغأ ومعدات الصيانة عند

ارتفاع الرسوم في مكون معدات على خلفية بعد أن حقق قفزة  فبرايرسنوي خالل 

  . خالل ديسمبر الصيانة المنزلية

 تراوحت بينعند نسبة  فبرايرواستقر التضخم في مكون النقل والمواصالت خالل 

 على التوالي. الخامسعلى أساس سنوي وذلك للشهر   ٪11إلى  ٪10 مستوى

 ٪10 مستوىالتضخم في هذا المكون  تجاوزوبعد عدة أشهر من انكماش األسعار، 

ثابتاً منذ ذلك  بقي خالل سبتمبر و بعد رفع أسعار البنزين على أساس سنوي

 المستهلك أسعار مؤشر: 1الرسم البياني  

 )السنوي النمو)٪ 

 
 الوطني الكويت بنك وتقديرات لإلحصاء المركزية اإلدارة :المصدر

 

 الغذائية المواد أسعار تضخم: 2البياني  الرسم

 )النمو السنوي  )٪

 
 السلعية البحوث ووكالةاإلدارة المركزية لإلحصاء : المصدر

 

 المسكن خدمات: التضخم في 3البياني  الرسم

 ))٪ النمو السنوي

 

  لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر
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من المحتمل أن يواجه هذا المكون ارتفاعاً في الضغوطات التضخمية و. الوقت

على المدى القريب إلى المدى المتوسط وذلك تماشياً مع تغّير أسعار خدمات النقل 

مستمًر في أسعار التراجًع ال سيساهمولكن  ،اإلرتفاع في أسعار البنزين معلتتناسب 

في الحد من أي ارتفاع محتمل في  مكون النقلتؤثر اكثر على التي السيارات 

 .  الضغوطات التضخمية

 

 : التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 1 الجدول

 
 التغيرالسنوي نسبة

 
 السنوي التغير متوسط

 
 يناير

2017 

 فبراير
2017 

2015 2016 

     

 1.9 3.4 0.3- 0.2 والمشروبات األغذية

 0.7 6.0 0.4 0.1 والتبغ السجائر

 0.2- 0.9- 0.9- 1.5- واألحذية المالبس

المسكن خدمات
*

 6.4 6.4 6.0 6.8 

 2.7 3.4 4.1 4.0 الصيانة ومعدات المفروشات

 1.7 1.7 1.5 1.5 الصحة

 2.5 0.5 10.7 10.7 النقل

 0.5 0.4 0.1- 0.0 االتصاالت

 0.1- 0.2- 0.2 0.2 والثقافية الترفيهية

 3.1 4.4 1.2 1.2 التعليم

 3.1 5.7 3.4 3.4 والفنادق المطاعم

 1.0 1.9 0.0 0.3 المتنوعة والخدمات السلع

األساس المؤشر
**

 4.1 4.1 3.2 3.5 

     

 0.8 1.1 0.2 0.4 المعمرة السلع

 0.6 0.2 0.1- 0.5- المعمرة شبه السلع

 2.6 2.6 2.9 3.2 المعمرة غير السلع

 4.7 4.9 4.8 4.8 الخدمات

 الخدمات باستثناء خدمات
 المسكن

2.3 2.3 3.3 1.6 

     

 3.2 3.3 3.2 3.3 العام المؤشر

     

 الوطني الكويت بنك وتقديرات لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر

 سنوي ربع أساس على مرة تحديثه يتم*

 الوطني الكويت بنك من المقدرة والمشروبات الغذائية المواد باستثناء*
 

 

 األخرى القطاعات في التضخم: 4 البياني الرسم

 ))٪ النمو السنوي

 
  لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر

 
 السلعالتضخم في أسعار : 5البياني  الرسم

 ))٪ النمو السنوي

 
  لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر

 الخدمات: التضخم في أسعار 6البياني  الرسم

 ))٪ النمو السنوي

 
 لإلحصاء المركزية اإلدارة: المصدر
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