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«الوطني»: احتياطي الكويت األجنبي يغطي واردات ١٣٫٦ شهرًا
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني، إن فائض 
احلســاب اجلاري للكويت 
تقلص خــالل عــام ٢٠٢٠ 
نتيجــة انخفاض أســعار 
النفــط وتقليــص منظمة 
«أوپيك» وحلفائها حلصص 
اإلنتاج، إال ان ذلك التراجع 
الواردات  قابله انخفــاض 
واإلنفاق السياحي اخلارجي 

وحواالت العاملني.
ومن املتوقع أن يتحسن 
احلســاب اجلاري في عام 
٢٠٢١ في ظل تعافي الطلب 
على النفط وارتفاع أسعاره، 
إال أن مخاطــر التطــورات 
الســلبية قد تنشأ نتيجة 
لعــودة تفشــي جائحــة 
إنتاج  كوفيد-١٩ وزيــادة 
النفط، مما قد يكون له تأثير 
سلبي على األسعار، ما لم 
تتمكن األوپيك وحلفاؤها 
من التحكم فــي االمدادات 
للحفاظ على توازن السوق.

وتقلص فائض احلساب 
اجلاري الكويتــي في عام 
 ٦٫٩ إلــى  ليصــل   ٢٠٢٠
مليــارات دينار (٢١٫١٪ من 
النــاجت احمللــي اإلجمالي) 
مقابــل ١٠٫١ مليارات دينار 
(٢٤٫٥٪ مــن الناجت احمللي 
اإلجمالــي) في عــام ٢٠١٩، 
التباطــؤ  هــذا  ويعــزى 
الصــادرات  النخفــاض 
النفطية، وذلك على الرغم 
مــن انخفــاض الــواردات 
اخلارجيــة  والســياحة 

بنســبة ٢٧٫٣٪ ممــا قــد 
يكون انعكاسا الضطرابات 
التجــارة وتراجــع الطلب 
اخلارجي بســبب تأثيرات 
اجلائحة. من جهة أخرى، 
انخفضت الواردات بنسبة 
١٥٫٥٪، ممــا ســاهم فــي 
تقليــص تراجــع فائــض 

املواطنــني الكويتيــني في 
اخلــارج (-٥٢٫٩٪، علــى 
أساس سنوي، إلى ١٫٨ مليار 

دينار).
وحافظ حســاب الدخل 
الــذي يشــمل  األساســي، 
عائــدات االســتثمار فــي 
اخلــارج، على اســتقراره 

حتسن أداء األسواق املالية 
فــي النصــف الثانــي من 
عــام ٢٠٢٠، وذلــك بفضل 
تبني السياســات النقدية 
التيســيرية ومعنويــات 
اإليجابيــة  املســتثمرين 
خاصة بعــد طرح لقاحات 
مضادة لڤيــروس كورونا 

في أواخر عام ٢٠٢٠.
تقلــص عجــز الدخــل 
الثانــوي إلى ٥٫٤ مليارات 
دينــار نتيجــة النخفاض 
حتويــالت العاملــني إلــى 
اخلــارج. وانخفــض ذلك 
املعدل بنســبة ٧٫٣٪ فيما 
يعزى جزئيا إلى انخفاض 
عــدد الوافدين في الكويت 

بنسبة ٤٪ في عام ٢٠٢٠.
كمــا انخفــض صافــي 
اخلارجيــة  التدفقــات 
للحســاب املالي إلــى ٦٫٥ 
مليــارات دينــار مقارنــة 
بصافي التدفقات اخلارجية 
التي بلغــت ١٠٫٢ مليارات 
دينار العام املاضي. وجاء 
ذلك التراجع على الرغم من 
ارتفاع تدفقات االستثمارات 
املباشرة ومحافظ االستثمار 
في اخلارج وزيادة األصول 
االحتياطية للبنك املركزي 
بسبب االنخفاض امللحوظ 
للودائــع احلكوميــة فــي 

اخلارج.
تدفقــات  وبقيــت 
االستثمارات اخلارجية أعلى 
من متوســطها التاريخي، 
إذ ارتفعــت االســتثمارات 

امليزان السلعي. كما انخفض 
عجز حساب اخلدمات إلى 
٣٫١ مليــارات دينار مقابل 
٥٫٤ مليارات دينار في عام 
٢٠١٩، إذ فرضت احلكومة 
قيودا على التنقل والسفر 
ملكافحة تفشي اجلائحة، مما 
حد من فرص سفر وإنفاق 

نســبيا عند مستوى ١٠٫٦ 
مليارات دينار (٣٢٫٩٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي)، إذ 
ارتفعت عائدات االستثمار 
املباشر وعائدات استثمارات 
احملفظة املالية بنسبة ٧٫٥٪ 
و٤٪ على أســاس سنوي، 
علــى التوالي، على خلفية 

املباشرة في اخلارج بقيمة 
٢٫٣ مليار دينار، وارتفعت 
قيمــة تدفقات االســتثمار 
في محفظة األوراق املالية 
للخــارج إلــى ١٧٫٢ مليــار 
دينــار. ومت توجيه معظم 
تلــك االســتثمارات نحــو 
حقوق امللكية (٧٥٫٣٪ من 

التدفقات).
إلــى ذلــك،  باإلضافــة 
انخفضت الودائع احلكومية 
وودائع البنوك احمللية في 
اخلارج في عام ٢٠٢٠ مبقدار 
١٤٫٥ مليــار دينــار و٠٫٦ 
مليار دينار، على التوالي، 
بينما انخفضت ودائع غير 
املقيمني في البنوك احمللية 
هامشــيا مبقدار ٠٫٣ مليار 
دينار، مقابل زيادة قدرها 
١٫٦ مليــار دينار في العام 

السابق.
الرغــــم مــن  وعلـــى 
انعكاس تداعيات اجلائحة 
على أسعار النفط، إال أن 
األصول االحتياطية لبنك 
ارتفعت  املركزي  الكويت 
فــي عــام ٢٠٢٠ مبقــدار 
٢٫٦ مليــار دينــار، ممــا 
أدى إلى وصــول إجمالي 
االحتياطيات من العمالت 
االجنبية إلــى ١٤٫٧ مليار 
دينــار (٤٥٫٢٪ من الناجت 
احمللــي اإلجمالي) بنهاية 
العام. ويعادل هذا املستوى 
ما يكفــي لتغطية حوالي 
١٣٫٦ شــهرا مــن واردات 

السلع واخلدمات.

تعافي أسعار النفط يدعم حتّسن احلساب اجلاري للكويت في ٢٠٢١

وحتويــالت العاملــني إلى 
اخلارج.

أما بالنســبة للحساب 
املالي فقد سجل انخفاضا في 
صافي التدفقات اخلارجية 
الودائع  انخفــاض  نتيجة 
احلكوميــة فــي اخلــارج 
الودائــع)  (اســتعادة 
وعلــى الرغم مــن ارتفاع 
تدفقات االستثمار املباشر 
واستثمارات احملافظ املالية 
للخــارج. ونتيجــة لذلك، 
انخفــض فائــض ميــزان 
املدفوعات الكلــي إلى ٣٫٣ 
مليارات دينار في عام ٢٠٢٠.
وشــهد فائــض امليزان 
السلعي انخفاضا حادا في 
عــام ٢٠٢٠، إذ تراجــع من 
١٠٫٧ مليــارات دينــار فــي 
عام ٢٠١٩ إلى ٤٫٧ مليارات 
دينار. وجــاء ذلك إلى حد 
كبير على خلفية انخفاض 
النفط (-٣٨٫٥٪  صادرات 
على أساس سنوي) بسبب 
مزيج مــن العوامــل التي 
إنتاج  تضمنت انخفــاض 
النفط (-٩٫١٪ على أساس 
ســنوي إلــى ٢٫٤ مليــون 
برميل يوميا في املتوسط) 
واالنخفاض احلاد في أسعار 
النفط (سعر خام التصدير 
الكويتــي: -٣٥٫٦٪ علــى 
أساس ســنوي ليصل في 
املتوســط إلى ٤١٫٤ دوالرا 

أميركيا للبرميل).
إضافة لذلك، انخفضت 
الصــادرات غيــر النفطية 

«البورصة» ُتطلق دليل إعداد تقارير احلوكمة
أطلقــت بورصــة الكويت 
دليل إعــداد تقارير احلوكمة 
االجتماعيــة  واملســؤولية 
والبيئية (ESG)، وذلك لزيادة 
الوعــي مبفهــوم االســتدامة 
الشــركات  لــدى  املؤسســية 
املدرجة في سوق املال الكويتي، 
وحتفيزهــا علــى اعتماد هذا 

الدليل ضمن عملياتها.
كما يهدف الدليل إلى تعريف 
الشركات مبيزات وفوائد اعتماد 
ممارسات احلوكمة واملمارسات 
البيئية واالجتماعية واإلفصاح 
عنهــا، والتعــرف على أفضل 
املمارســات فــي هــذا املجال، 
وذلك لتعزيز جهود بورصة 
الكويــت الرائــدة فــي دعــم 
التطبيق العملي لإلفصاح عن 
تقارير احلوكمة واملسؤولية 
.(ESG) االجتماعية والبيئية

رؤية تنموية

وقالــت «البورصــة» في 
الدليــل  إن  بيــان صحافــي، 
يحمل عنوان «التوجه املوحد 
ملستقبل مستدام»، ويتضمن 
مقترحات ملجموعة أولية من 
مؤشرات اســتدامة الشركات 
التي تتوافق مع أهداف التنمية 
املستدامة لألمم املتحدة، وإطار 
عمل املبــادرة العاملية إلعداد 

.(GRI) التقارير
كما تتماشى مع طموحات 
الكويــت فــي مجــال التنمية 
املســتدامة كما حددتها رؤية 
«كويت جديدة ٢٠٣٥» وخطة 
التنميــة الوطنيــة، وتواكب 
البورصات  توصيات مبادرة 
املســتدامة (SSE) واالحتــاد 

.(WFE) العاملي للبورصات
كما يتضمن الدليل معايير 
االستدامة املوصى بها، إضافة 
الى مجموعة من املؤشرات التي 
تساعد املشاركني في السوق 
علــى فهــم وضعهــم احلالي 
فيمــا يتعلــق باإلفصاح عن 
جوانب احلوكمة واملسؤولية 
 ،(ESG) االجتماعية والبيئية
ويوضح كيفية حتديد وحتسني 

األهداف املستقبلية. 
استدامة الشركات

الدليــل األمنــاط  يشــرح 
املختلفة إلعــداد التقارير، ما 

املدرجة من خالل االنضمام إلى 
مبادرة البورصات املستدامة 

التي تقودها األمم املتحدة.
الكويت  وتفصح بورصة 
بشــكل دوري عــن جوانــب 
البيئة واحلوكمة واملسؤولية 
االجتماعيــة (ESG) من خالل 
تقاريرها السنوية، باإلضافة 
الى تنفيذ العديد من املبادرات 
التي تعزز املمارسات املستدامة 
ضمن استراتيجيتها اخلاصة 

باالستدامة املؤسسية.
استراتيجية مدروسة

قــال  املناســبة،  وبهــذه 

بيئيا في سوق املال الكويتي».
من جانبهــا، قالت رئيس 
قطاع األســواق فــي بورصة 
الكويــت نــورة العبدالكرمي: 
إعــداد  «يعــد إطــالق دليــل 
تقارير احلوكمة واملسؤولية 
االجتماعية والبيئية جتسيدا 
الكويــت  اللتــزام بورصــة 
املدرجة  الشــركات  بتوجيــه 
لتطبيــق أفضــل املمارســات 
الرائــدة في هــذا املجال، وأن 
لتكــون  منهــا  كل  تســعى 
قــدوة حتتــذى فيمــا يتعلق 
باإلفصاح عن جوانب احلوكمة 
االجتماعيــة  واملســؤولية 
والبيئية وتنفيذها». وأضافت: 
«نحن على ثقة بأن هذا الدليل 
سيساعد املشاركني في السوق 
على اكتساب فهم سليم ملختلف 
الفوائــد التــي تتميز بها هذه 
التقاريــر، مبا في ذلك تعزيز 
قــدرة الشــركة علــى اتخــاذ 
قــرارات مســتنيرة، وتلبية 
املتزايدة للمعلومات  احلاجة 
والبيانات الواضحة والشفافة 
مــن قبــل أصحــاب املصالح، 
مثل املســتثمرين، والعمالء، 
واملوردين، واجلهات الرقابية».

شركات قوية

أن  بالذكــــــر  جديــــــر 
استراتيجية بورصة الكويت 
لالستدامة املؤسسية تنص 
على ضمان تطبيق املبادرات 
احلوكمــة  مــع  وتوافقهــا 
االجتماعيــة  واملســؤولية 
والبيئيــة (ESG)، ومعايير 
أفضل املمارسات في القطاع 
الذي تعمــل بــه، وتوقعات 

املستثمرين.
الــى إنشــاء  باإلضافــة 
شــراكات قوية ومســتدامة 
تساعد بورصة الكويت على 
حتقيق النجاح وتتيح للشركة 
االستفادة من قدرات ونقاط 
قوة الشركات أو املؤسسات 
األخرى التي متتلك خبرة في 
مجاالت مختلفــة، باإلضافة 
إلــى دمج جهود املســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات مع 
ثقافة الشركة، وذلك من أجل 
حتقيق االســتدامة والتأثير 
املستمر ليتم تنفيذه وغرسه 
في عمليات الشركة اليومية.

التنفيــذي لبورصة  الرئيس 
الكويــت محمــد العصيمــي: 
«نشــهد اليــوم منــوا كبيــرا 
فــي تبني مفاهيم االســتدامة 
املؤسســية، إضافة الى قبول 
متزايد لالستدامة واالستثمار 
الداعم ملتطلبات تغير املناخ، 
واستلهاما لهذا االجتاه الواعد، 
تســتند بورصة الكويت إلى 
استعدادها البيئي واالجتماعي، 
وتعتمد استراتيجية مدروسة 
بعنايــة في مجال االســتدامة 
املؤسســية، مــا يجعلهــا في 
طليعة املســاهمني في تعزيز 
املمارســات التجارية الواعية 

بعنوان «التوجه املوحد ملستقبل مستدام».. ويهدف لزيادة الوعي مبفهوم االستدامة املؤسسية لدى الشركات

نورة العبدالكرميمحمد العصيمي

يتيح للشركات اختيار النمط 
األكثر مالءمة لعملياتها، وقد 
مت تصميــم هــذه املقاييــس 
واملؤشرات ملساعدة الشركات 
املدرجة على تسريع حتولها 
إلى العمليات التجارية األكثر 
وعيــا وامتثــاال للممارســات 
الداعمــة للبيئة واالســتدامة 
املؤسسية. ويأتي إطالق الدليل 
في إطار التزام بورصة الكويت 
الشــركات  بتعزيز اســتدامة 
املدرجة وســوق املال بشــكل 
عــام، ففي عــام ٢٠١٧ التزمت 
بورصة الكويت رسميا بتعزيز 
التوجه نحو استدامة الشركات 

أبعادا جديدة  القضية اإلسكانية  أخذت 
نظرا لتفاقم املشكلة اإلسكانية وعدم وجود 
حلول جذرية لها خالل العقود املاضية رغم 
توافر املقومات األساسية لتوفير االستدامة 

للرعاية اإلسكانية.
 فاملطلع على موضوع املشكلة اإلسكانية 
يعلم أنه من الناحية املوضوعية ال ميكن توفير 
الرعاية السكنية جلميع املواطنني بنفس النهج 
والفلسفة التي كانت عليها في العقود املاضية، 
وأن هذه اإلشــكالية ليست على املستوى 
احمللي وإمنا على املستوى الدولي، لذلك يأتي 
دور الدولــة في تقدم الدعم املعقول لهؤالء 
املواطنني في احلصول على الرعاية السكنية 
من خالل مؤسساتها املختلفة كالهيئة العامة 

للرعاية السكنية، وبنك االئتمان الكويتي.
ونتيجة لعدم التعامل مع أبعاد املشكلة 
اإلســكانية بشــكل موضوعي مبفهومها 
وفلســفتها الصحيحة من قبل السلطتني 
التنفيذية والتشريعية، واجهت الدولة مشكلة 
حقيقية في توفير االســتدامة في الرعاية 
الســكنية للمواطن، لذلك برزت أبعاد تلك 
املشكلة من خالل عدة جوانب منها ما يتعلق 
مبدى توافر الوحدات السكنية ملقابلة أعداد 
الطلبات السكنية للمواطنني، ومنها ما يتعلق 
مبدى توافر العرض الكافي لألراضي السكنية، 
األمر الذي انعكس سلبا من منظور املواطن 
العقود املاضية،  على أسعار شرائها خالل 
هــذا إلى جانب آخر وهــو اخللل في فهم 
مسألة توفير الرعاية السكنية، حيث يعتقد 

جل املواطنني أن مفهوم الرعاية السكنية هو 
أحقيته في متلك املســكن اخلاص به وفق 
مواصفات عالية مــن الرفاهية التي تفوق 
متوسط دخله، وهذا مفهوم في رأيي خاطئ.
مــن جهة أخرى، فإنه علــى الرغم من 
محاوالت تطوير التشريعات املنظمة للرعاية 
السكنية إال أنها لم تكن لتلك التعديالت القدرة 
على حل املشكلة اإلسكانية، بل قصرت تلك 
احملاوالت على خلق حلول مؤقتة اتسم بعضها 
بأنها تعديالت جاءت مشوهة تشريعيا مما 
حول القضية اإلســكانية إلى كرة ثلج مع 

مرور الوقت.
وما يســتوقفني في موضوع تطوير 
التشــريعات املتعلقة بالقضية اإلسكانية، 
هي التعديالت التشريعية التي في ظاهرها 
تعالج املشــكلة لكن في مضمونها تخلق 
تشويها تشريعيا لتشريعات قائمة، فعلى 
ســبيل املثال التعديالت التشريعية التي 
أجريت في عام ٢٠٠٣ على قانون إنشــاء 
الصندوق الكويتــي للتنمية االقتصادية 
العربية وذلك بتعديل أغراض الصندوق، 
والذي كان يخصص أغراضه في مساعدة 
الــدول العربية والدول النامية في تطوير 
اقتصاداتهــا، وتنفيذ برامج التنمية فيها، 
واملشاركة في توفير االحتياجات الضرورية 
لها، إلى مــد نطاق عمل الصندوق بحيث 
يشــمل املجاالت احملليــة، باإلضافة إلى 
االســتقطاع من صافي أرباح الصندوق 
لدعم موارد املؤسسة العامة للرعاية السكنية.

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية واألزمة اإلسكانية (١ - ٢)


