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األميركي  الرئيسية وانخفض مقابل الدوالرالدينار الكويتي مقابل العمالت  ارتفع

 . جراء صعود الدوالر خالل األشهر األخيرة

الذي يمثل السعر المتوسط للعملة مقابل العمالت  ،مؤشر الديناروقد ارتفع 

جي بي الصادر عن " المؤشرويضم منذ شهر يونيو.  ٪6.2بنحو  ،الرئيسية

لكويت. وتأتي الخارجية للتجارة في احسب أهميتها  العمالت الرئيسية "مورغان

من اليابان.   ٪8من أميركا و ٪10من واردات الكويت من منطقة اليورو و  20٪

  الدوالر األميركي.بعمالتها تربط ويأتي معظم ما تبقى من دول 

منذ  ٪11الى  ٪5ارتفع الدينار الكويتي مقابل معظم العمالت الرئيسية بنحو و

 ،منذ شهر يونيو ٪3.4بنحو  إال أنه تراجع مقابل الدوالر األميركي ،شهر يونيو

ارتفع مقابل اليورو  ،في الوقت نفسه دوالر. 3.55من دوالر  3.43 ليصل إلى

           .٪5.5ومقابل الجنيه بواقع  ٪11ومقابل الين بواقع  ٪6.2بواقع 

العمالت التغيرات في السياسة النقدية في اسعار وتعكس التحركات األخيرة في 

سجل الدوالر تحركات ضخمة جاءت بشكل رئيسي وقد . الدول المتقدمةاقتصادات 

التغيرات التي شهدتها سياسات البنوك المركزية. وقد أنهى مجلس االحتياط نتيجة 

الفدرالي برنامجه الثالث للتيسير الكمي ليفتح بذلك المجال إلى ارتفاع أسعار الفائدة 

تعكس و. 2015وذلك خالل النصف الثاني من العام  ،الرسمية للدوالر األميركي

الذي من  ،تحسن االقتصاد األميركيسياسة مجلس االحتياط الفدرالي الجديدة 

       خالل النصف الثاني من هذا العام. ٪3المتوقع أن يسجل نمواً بواقع 

 األخرى  المتقدمةاالقتصادات فإن  ،الواليات المتحدة األميركية وعلى عكس

منطقة  شهدتفقد اليابان ومنطقة اليورو. تحديدا و تواجه صعوبات في النمو،

الربع  خالل (من الناحية التقنية)اليابان ركوداً  تكما شهد ،نموا ضعيفااليورو 

في  وقد صاحب ذلك بعض الضغوطات االنكماشية .2014الثالث من العام 

فرض على البنوك المركزية تجديد جهودها إلنعاش االقتصاد.  األسعار، وهو ما 

تقوم تلك  ،وفي الوقت الذي ينهي فيه مجلس االحتياط الفدرالي التيسير النقدي

االقتصادات باتخاذ اجراءات صارمة أدت إلى تراجع عملتيها مقابل الدوالر. وقد 

    تراجع الين الياباني بشكل أكبر من اليورو.

تحت  ٪2.6البالغ  التضخم معدل ابقاء تساهم قوة الدينار في قد أما في الكويت، ف

حسب بو. 6115معتدالً نسبياً خالل العام  يبقىمن المتوقع أن إذ  ،السيطرة

تراجع معدل التضخم إلى  ٪1بنسبة الدينار ارتفاع مؤشر  يؤدي قدف ،تقديراتنا

       .٪0.5و ٪0.25 بنسبة تتراوح بين

قد  إذ ،اً على الفائض التجاريإيجابقوة الدينار  تنعكسكما من المفترض أن 

قد وفي المقابل، تسجل الصادرات النفطية ارتفاعاً مع تراجع الدينار مقابل الدوالر. 

قد بينما  : إذفاتورة الواردات الذي ينعكس علىالدينار  إثر ارتفاعتتراجع الواردات 

إال  ،تكون بذلك أكثر جذباً ويرتفع الطلب على الواردات نتيجة تراجع أسعار السلع 

 طفيفة مقارنة بالتراجع الذي ستشهده األسعار. تكونقد أن هذه الزيادة 

حيث نقدّر تكون لقوة الدينار أيضاً تأثيرات إيجابية على اإليرادات الحكومية. قد و

مليون  250يضيف ما يقارب  ٪1أن التراجع في الدينار مقابل الدوالر بنسبة 

 من الناتج المحلي اإلجمالي. ٪0.5أو  ،دينار لإليرادات الحكومية

 الدينار سعر صرف :1الرسم البياني  

 

 
   جي بي مورغان وتومسون رويترز داتاستريم المصدر:

 

 مقابل العمالت الرئيسية الدينار: 6الرسم البياني  
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   تومسون رويترز داتاستريم: المصدر
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