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قيم األوراق املالية واملسكوكات تهبط إلى ٢٫٢٩ مليار دينار
عالء مجيد

بلغ مجموع قيم األوراق 
املاليــة واملســكوكات فــي 
ســبتمبر املاضي نحو ٢٫٢٩ 
مليار دينار بانخفاض قدره 
٤٤ مليون دينار وبنسبة ١٫٨٪ 
عن شهر أغســطس املاضي 
البالــغ ٢٫٣٤ مليــار دينــار، 
مقسمة الى ٢٫٢٦ مليار دينار 
مجموع قيــم األوراق املالية 
وهي متثل الســواد األعظم، 
بينما جــاءت مجمــوع قيم 
املســكوكات بقيمــة ٢٩٫٤٩ 

مليون دينار.
وتراجعــت اغلب الفئات 
الورقية في شــهر ســبتمبر 
املاضي عن شــهر أغسطس، 
حيث انخفضت أوراق النقد 
فئة ٢٠ دينارا بنســبة ١٫٥٪ 
مبقــدار ٢١ مليــون دينــار 
لتصل الى ١٫٣٢ مليار دينار، 
مقارنة بـــ ١٫٣٤ مليار دينار 

في أغسطس املاضي.
كما انخفضــت قيمة فئة 
١٠ دنانير مبقدار ١٩٫٣ مليون 
دينار، حيث وصلت في نهاية 
سبتمبر الى ٧٢٩٫٢٨ مليون 
دينار مقارنة ٧٤٨٫٦ مليون 
دينار في أغسطس املاضي. 

املاضــي ٥١٫٠٩ مليون دينار 
مقارنة بـ ٥٣٫٨ مليون دينار 
في أغسطس املاضي. بينما 
ارتفعت فئــة النصف دينار 
بقيمة ٦٧٠ ألف دينار، حيث 
بلغــت ١٥٫٠٣ مليــون دينار 
في نهاية ســبتمبر املاضي، 
مقارنة بـ ١٤٫٣٦ مليون دينار 

في أغسطس املاضي.
وأخيرا ارتفعت فئة الربع 

في شــهر أغسطس املاضي، 
حيث ارتفعت فئة ١٠٠ فلس 
مبقــدار ١٩ ألف دينار لتصل 
الــى ١٣٫٢٣ مليــون دينــار 
بنهاية ســبتمبر، مقارنة بـ 
١٣٫٢٢ مليــون دينار بنهاية 

أغسطس املاضي.
كما ارتفعت فئة ٥٠ فلسا 
بنهاية شهر سبتمبر املاضي 
لتصل الى ٩٫٣ ماليني دينار 
مقارنة بـ ٩٫٢٨ ماليني دينار 
بنهاية أغسطس املاضي، كما 
زادت أيضا فئة الـ ٢٠ فلســا 
بنهاية شهر سبتمبر لتصل 
الى ٣٫٩٢٤ ماليني دينار مقارنة 
بـ ٣٫٩١٨ ماليني دينار بنهاية 

أغسطس املاضي.
وارتفعت أيضا فئة الـ ١٠ 
فلوس بنهاية سبتمبر املاضي 
لتصل الى ١٫٨١ مليون دينار 
مقارنة بـــ ١٫٨ مليون دينار 
بنهايــة أغســطس املاضــي 
وبلغــت فئــة الـــ ٥ فلوس 
بنهاية سبتمبر املاضي ١٫٠٤ 
مليون دينار، وهو نفس رقم 
شهر أغسطس املاضي تقريبا، 
وأخيرا بلغت فئة الواحد فلس 
بنهاية ســبتمبر ١٢٫٧٥ ألف 
دينار، وهو نفس قيمة شهر 

أغسطس املاضي.

دينار بقيمة ٨٣٠ ألف دينار، 
حيث بلغت في نهاية سبتمبر 
املاضــي ١٢٫٣٥ مليون دينار 
مقارنة بـ ١١٫٥٢ مليون دينار 

في أغسطس املاضي.
مســتوى  علــى  أمــا 
املسكوكات فارتفعت بنسبة 
ضئيلة حيث بلغت في شهر 
سبتمبر ٢٩٫٤٩ مليون دينار 
مقارنة بـ ٢٩٫٤٤ مليون دينار 

بتراجع شهري ١٫٨٪ بنهاية أغسطس املاضي.. وبانخفاض ٤٤ مليون دينار

وانخفضت أيضا فئة ٥ دنانير 
بقيمــة ١٫٨٢ مليــون دينــار 
حيث بلغت بنهاية سبتمبر 
املاضي ١٣٤٫٠٢ مليون دينار 
في مقارنة بـ ١٣٥٫٨٤ مليون 
دينار في أغسطس من العام 

املاضي.
وتراجعت أيضا فئة الواحد 
دينار بقيمة ٢٫٧ مليون دينار، 
حيث بلغت في نهاية سبتمبر 

الكويتيون ثاني أكبر مستثمر خليجي
في بورصة األردن بـ ٨٦٦٫٥ مليون دوالر

حّلت االستثمارات الكويتية في بورصة 
عمان األردنية باملرتبة الثانية من حيث أكبر 
االســتثمارات اخلليجية في سوق األسهم 
األردني، حيث بلغت بنهاية سبتمبر املاضي 
٨٦٦٫٥ مليون دوالر، مسجلة تراجعا بنسبة 
٢٧٪ مقارنــة مبســتويات ســبتمبر ٢٠١٩ 
والبالغــة ١٫١٩ مليــار دوالر، وذلك نتيجة 
التداعيات السلبية ألزمة ڤيروس كورونا.
وحسب إحصائية لـ «مباشر» مستندة 
إلى بيانــات مركــز إيــداع األوراق املالية 
األردني، تراجعت استثمارات املتعاملني من 
دول مجلس التعاون اخلليجي في بورصة 
عمان األردنية خالل شــهر سبتمبر ٢٠٢٠ 
بنسبة ٢٠٫٠٢٪ على أساس سنوي، حيث 
بلغت استثمارات املساهمني من دول اخلليج 
في الشهر املاضي ٤٫٠٣ مليارات دوالر، مقابل 

٥٫٠٣ مليارات دوالر في سبتمبر ٢٠١٩.
ويأتي تراجع استثمارات املساهمني في 
نهاية الشهر املاضي سنويا لتأثر البورصات 
بالعديد من األحــداث خالل العام احلالي، 
أبرزها نشوب التوترات بني إيران والواليات 
املتحدة األميركية في العراق، بعد استهداف 

جنرال إيراني في العراق، لترد إيران بضرب 
قواعد أجنبية في العراق.

وضغط على التداوالت تراجع أســعار 
النفط عامليا عقب انهيار اتفاق اإلنتاج بني 
أوپيك وروسيا، وبدء حرب األسعار، إلى أن 
اتفقت األطراف على تعميق خفض اإلنتاج 
مــن جديد عقب انهيار الطلب العاملي على 
اخلــام. وكانت الضربــة األكبر للبورصة 
واألسواق العاملية تداعيات تفشي ڤيروس 
كورونا عامليا، واجتاه بعض االقتصادات 
إلجراء إغــالق جزئي وكلــي القتصاداتها 
كاألردن التــي فرضــت حظــرا كليا لفترة 

طويلة.
وحازت السعودية النصيب األكبر من 
االستثمارات اخلليجية ببورصة عمان بواقع 
١٫٢٠ مليار دوالر، فيما جاءت اســتثمارات 
سلطنة عمان األقل بـ ١١٠٫٨٥ ماليني دوالر.

وشّكلت استثمارات املتعاملني من دول 
اخلليج ٢١٫٥٤٪ من إجمالي االســتثمارات 
احمللية واألجنبية ببورصة عمان البالغة 
١٨٫٧١ مليار دوالر في الشهر املاضي، والتي 

تراجعت سنويا بـ ١٥٫٩١٪.

بتراجع سنوي ٢٧٪ بنهاية سبتمبر املاضي نتيجة تداعيات «كورونا» السلبية

استثمارات اخلليجيني ببورصة عمان تراجعت ٢٠٪ خالل سبتمبر بسبب «كورونا»

«املعاجلة البيولوجية» ترفع كفاءة محطات 
الصرف الصحي في الكويت بنسبة ٣٠٪

طارق عرابي

تشهد الكويت شحاً في مصادر املياه العذبة 
وذلك فــي ظل مناخها الصحــراوي اجلاف 
ودرجات احلــرارة املرتفعــة، حيث تعتبر 
املياه اجلوفية هي املصدر الطبيعي الوحيد 
للمياه العذبة في البالد، لذلك تسعى إليجاد 
مصادر بديلة للمياه العذبة، ومن بينها حتلية 
مياه البحر، واستخدام املعاجلة البيولوجية 
إلعادة اســتخدام مياه الصرف الصحي في 

الري والزراعة وغيرها من االستخدامات.
وتعد املعاجلة البيولوجية ملياه الصرف 
الصحي وإعادة استخدامها في مياه الشرب 
مشروعات رائجة في عدد من الدول، حيث 
تتم معاجلة مياه الصرف الصحي من خالل 
ضــخ االوكســجني في عمليــات تنقية هذه 
املياه وإعادة تدويرها مبقاييس عاملية ويتم 
استخدامها من جديد للشرب، حيث تصبح 

عذبة وصاحلة لالستهالك اآلدمي.
وفي هذا السياق، طالبت مصادر صناعية 
فــي تصريح خاص لـ «األنبــاء»، بضرورة 
اعتماد تكنولوجيا املعاجلة البيولوجية ملياه 
الصرف الصحي من خالل ضخ االوكسجني 
داخل محطات الصرف الصحي، مســتهدفة 
من وراء ذلك رفع كفاءة البكتيريا املوجودة 
داخل هذه احملطات، حيث يساعد االوكسجني 
فــي رفــع أداء البكتيريا التــي تتغذى على 
مخلفات الصــرف الصحي ومــن ثم زيادة 

كفاءة احملطات بنســبة تصل إلى ٣٠٪ دون 
احلاجة لزيادة مساحات اخلزانات الداخلية 

أو حجم محطة الصرف الصحي.
وأشــارت املصادر الى أن استمرار ضخ 
مياه الصرف الصحي في البحر يؤثر سلبا 
على البيئة البحرية في الكويت وعلى االحياء 
البحرية بشكل عام، موضحة أن هناك تقنيات 
حديثة ميكنها املساعدة في تالفي هذا االمر، 
حيث جلأت العديد من الدول االوروبية إلى 
جانب اليابان إلى حلول وتقنيات تكنولوجية 
جديدة تعتمد على املعاجلة البيولوجية ملياه 
الصرف الصحي وإعادة استخدامها، بدال من 
ضخها في البحار وتلويث البيئة البحرية بها. 
وقالت ان التكنولوجيا العاملية جنحت 
في إيجاد حلول ســريعة وغير مكلفة لهذه 
املشــكلة، تســاهم في رفع كفــاءة محطات 
الصرف الصحي وزيادة طاقتها االستيعابية، 
دون احلاجة لزيادة مســاحة هذه احملطات 
أو حتمل تكلفة مالية إضافية لزيادة قدرتها 

االستيعابية.
وأضافت أن احللول املطروحة ستساعد 
البيئة من خالل ايقاف ضخ مخلفات الصرف 
الصحي إلى مياه البحر عن طريق اعتماد آلية 
بسيطة ميكن للحكومة تطبيقها واعتمادها 
للحفاظ على البيئــة أوال، ولتوفير ماليني 
الدنانير ثانيا، علما بأن الكويت متتلك مصانع 
أوكســجني قادرة على توفير الكميات التي 

حتتاجها هذه احملطات أوال بأول.

دون احلاجة لزيادة مساحة احملطات أو حتمل تكلفة مالية إضافية

«رب ضارة نافعة».. الدوالر الضعيف مفيد لالقتصادات اخلليجية
«بلومبيرغ»: ربط عمالت دول مجلس التعاون بالدوالر وّفر نوعاً من الطمأنينة

محمود عيسى

ذكرت وكالة بلومبيرغ االخبارية ان دول اخلليج 
العربية قبل أكثر من عقد من الزمان كافحت للحفاظ 
على ربط عمالتها بالدوالر في الوقت الذي كان يشهد 
تراجع العملة االميركية، اما هذه املرة فإن هذا الربط 
املعرض لالنخفاض قد يوفر نوعا من الطمأنينة لهذه 
الدول. وبالعودة إلى عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، أدى ضعف 
الدوالر إلى ارتفاع تكلفة الواردات وسمح للتضخم 
باالرتفــاع. اما اآلن فإن تباطؤ الطلب احمللي حد من 
منو األســعار، في حني قد يكون من شأن انخفاض 
الدوالر توفير الزخــم للصناعات غير النفطية مثل 
الســياحة مبجرد أن تتراجع شدة وباء كورونا. وال 
يغيب عن البــال تدفقات األموال إلى املنطقة قبل ١٢ 
عاما والتي حلقت مبعدالت التضخم عندما كان سعر 

خام برنت يالمس ١٥٠ دوالرا للبرميل.
وفي هذا الســياق، قالت كبيرة االقتصاديني في 

بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك «سيكون انخفاض 
الدوالر إيجابيا لدول مجلس التعاون اخلليجي مبجرد 
أن يضعف تأثير جائحــة كوفيد -١٩، واليزال ربط 
العمالت بالدوالر ركيزة مهمة لالقتصادات ولتدفقات 

رأس املال».
وأضافت الوكالة ان أعضاء مجلس التعاون اخلليجي 
يطبقون أنظمة السعار صرف العمالت األجنبية منذ 
أوائل ســبعينيات القرن املاضي. وقد متكنت انظمة 
الصرف هذه من الصمود طيلة حقب وسنوات متتالية 
من انخفاض أسعار النفط في التسعينيات، وخالل 
فترة ضعف الدوالر التي ســبقت األزمة املالية في 
٢٠٠٨، فضال عن انهيار آخر اسعار النفط اخلام في 
٢٠١٤. وقد قررت الكويت وحدها في مايو ٢٠٠٧ ربط 

الدينار بسلة عمالت مع تسارع معدالت التضخم.
وتصاعدت في وقت سابق من هذا العام رهانات 
على تخفيض قيمة العمالت في األسواق اآلجلة، حيث 
انخفض سعر النفط إلى أدنى مستوياته منذ ١٨ عاما، 

مما أضر باقتصادات املنطقة وأثار تســاؤالت حول 
احتياطياتها من العمالت األجنبية. ومنذ ذلك احلني، 
قلــص التجار هذه الرهانات مــع قيام دول اخلليج 
بخفض اإلنفاق والدعــوم. ناهيك عن توجهها نحو 

أسواق الدين العاملية لتمويل عجز ميزانياتها.
وملا كان النفط والغاز مســعرين بالدوالر، فقد 
ســاعد ربط العمالت في حمايــة دول اخلليج من 
تقلبات أسواق الطاقة ومكن البنوك املركزية من بناء 
احتياطيات بالعمالت األجنبية في األوقات التي كانت 

فيها االيرادات مواتية.
من جانبه، قال األستاذ والباحث املقيم في معهد 
دول اخلليج العربية في واشنطن روبرت موجيلنيكي 
«إن االعتبار األكثر أهمية لربط أسعار صرف عمالت 
دول مجلس التعاون اخلليجي بالدوالر ال ينصب على 
التقلبات قصيرة األجل في قيمة العملة األميركية، بل 
على امكانية الوصول لقدر كاف من االصول بالعمالت 

األجنبية على املدى املتوسط».

هذه االقتصادات العشرة األكبر في العالم
شهد االقتصاد العاملي خالل 
عام واحد فقط، ومنذ إصدار 
أحدث بيانات رسمية من البنك 
الدولي عام ٢٠١٨، منوا بنحو 
٢ تريليون دوالر، ومبا ميثل 
نحو ٢٫٣٪ تقريبا، ليبلغ ذروته 
ويصل إلى ٨٧٫٨ تريليون دوالر 

في عام ٢٠١٩.
وال تزال الواليات املتحدة 
األميركية تتصدر دول العالم 
في قائمة أكبر االقتصادات، إذ 

منوا متواصال خالل السنوات 
األخيرة (٢٫٩ تريليون دوالر 
الناجت احمللي في ٢٠١٩)، حتى 
تفوق على نظيره اخلاص بكل 
من اململكة املتحدة وفرنســا 
اللتــني جاءتــا فــي الترتيب 
السادس والسابع على التوالي، 
وحتتل الهند املركز اخلامس 
في القائمة بعد اليابان وأملانيا 
اللتــني جاءتــا فــي املركزين 
الثالث والرابع على التوالي.

في حني جاءت إيطاليا في 
املركــز الثامن بنــاجت محلي 
إجمالي بلغ ٢ تريليون دوالر، 
فيما جاءت البرازيل تاســعا 
بنــاجت محلــي ١٫٨ تريليــون 
دوالر. واخيرا جاءت كندا في 
املرتبة العاشرة بناجت محلي 
اجمالــي ١٫٧ تريليــون دوالر 

في ٢٠١٩.
وبشــكل عام متثــل أكبر 
عشــرة اقتصادات في العالم 
في ٢٠١٩ أكثر من ثلثي إجمالي 
النــاجت احمللــي العاملي، وفقا 

لـ«أرقام».
وشهدت عدة دول انكماشا 
اقتصاديا هــذا العام، مبا في 
ذلك العديد من الدول العشر 
الســابق ذكرها، ويرجع ذلك 
بشكل أساسي إلى تفشي وباء 

كورونا.
وكانــت بيــرو مــن أكثر 
االقتصادات تضررا، إذ احتلت 
الدولــة التي تقع فــي أميركا 
الالتينية املركز الـ٥٠ من حيث 
الناجت احمللي اإلجمالي، وشهد 
اقتصادها انكماشــا بنســبة 

ومن ناحيــة أخرى كانت 
تايوان وكوريا اجلنوبية أفضل 
الــدول أداء فــي ظــل جائحة 
كورونا، حيث شهدتا انكماشا 

اقتصاديا طفيفا.
البنــك الدولي أن  وتوقع 
يشهد االقتصاد العاملي انكماشا 
بنســبة ٥٫٢٪ فــي ٢٠٢٠، مبا 
يعد أكبــر انكماش اقتصادي 

منذ احلرب العاملية الثانية.

٣٠٫٢٪ في الربع الثاني، رغم 
اجلهــود التــي بذلتهــا لكبح 

الفيروس مبكرا.
كما ان إســبانيا واململكة 
املتحدة مــن الدول التي تأثر 
اقتصادها كثيرا أيضا بسبب 
جائحــة كورونا، إذ ســجلت 
أرقام ناجتهما احمللي اإلجمالي 
ربع السنوية انخفاضا بنسبة 

٢٢٫١٪ و٢١٫٧٪ على التوالي.

متثل وحدها ربــع االقتصاد 
العاملي، بناجت محلي إجمالي 
بلــغ ٢١٫٤ تريليون دوالر في 
٢٠١٩. وقد زادت حصة الصني 
التي جاءت في املركز الثاني، 
في االقتصاد العاملي، من ١٥٫٩٪ 
في ٢٠١٨ إلى ١٦٫٣٪ في ٢٠١٩، 
وبلغ ناجتها احمللي اإلجمالي 
١٤٫٣ تريليــون دوالر العــام 

املاضي.
الهندي  وشــهد االقتصاد 


