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٢٫٣٤ مليار دينار قيم األوراق املالية واملسكوكات في أبريل
عالء مجيد

بلغ مجموع قيم األوراق 
املاليــة واملســكوكات فــي 
أبريــل املاضــي نحو ٢٫٣٤ 
مليار دينار، بارتفاع قدره 
٢٢٢ مليون دينار وبنسبة 
١٠٫٤٪ عــن شــهر مــارس 
املاضي البالــغ ٢٫١٢ مليار 
دينار، مقســمة الــى ٢٫٣٢ 
مليــار دينــار أوراقا مالية 
وهي متثل السواد األعظم، 
بينمــا جاءت املســكوكات 
بقيمة ٢٩٫٢٥ مليون دينار.
وارتفعت جميع الفئات 
ابريل  الورقيــة في شــهر 
املاضــي عن شــهر مارس، 
حيــث زادت أوراق النقــد 
فئة ٢٠ دينارا بنسبة ٩٫٦٪ 
مبقدار ١١٧ مليــون دينار، 
لتصل الى ١٫٣٣ مليار دينار، 
مقارنة بـ ١٫٢١ مليار دينار 

في مارس املاضي.
كما ارتفعــت قيمة فئة 
١٠ دنانير مبقدار ٨١ مليون 
دينــار، حيــث وصلت في 
نهايــة ابريــل الــى ٧٦٥٫٥ 
مليــون دينــار مقارنــة بـ 
٦٨٤٫٥ مليــون دينــار في 
مارس املاضي. وزادت أيضا 
فئة ٥ دنانيــر بقيمة ٢٢٫٨ 
مليون دينار، حيث بلغت 
بنهاية ابريل املاضي ١٥٢٫٩ 
مليون دينار في مقارنة ب 
١٣٠٫١ مليون دينار في مارس 

من العام املاضي. 
وارتفعــت أيضــا فئــة 
الواحــد دينــار بقيمــة ١٫١ 
مليون دينار، حيث بلغت 
بنهاية ابريل املاضي ٤٧٫٤ 
مليون دينار مقارنة بـ ٤٦٫٣ 
مليــون دينار فــي مارس 

ماليني دينار مقارنة بـ ١٠٫٥ 
ماليــني دينــار فــي مارس 

املاضي.
مســتوى  علــى  أمــا 
املسكوكات، فارتفعت بنسبة 
ضئيلــة فبلغت في شــهر 
ابريل ٢٩٫٢٥ مليون دينار 
مقارنــة بـــ ٢٩٫٢٥ مليون 
دينار، وحافظت جميع فئات 
املسكوكات خالل شهر ابريل 

ابريل ٣٫٨٨ ماليني دينار، في 
حني بلغت فئة الـ ١٠ فلوس 
بنهايــة ابريل املاضي ١٫٧٩ 
مليون دينــار وبلغت فئة 
الـ ٥ فلــوس بنهاية ابريل 
املاضي ١٫٠٤ مليون دينار، 
وأخيــرا بلغت فئة الواحد 
فلس بنهاية ابريل ١٢ ألف 
دينار، وهو نفس قيمة شهر 

مارس املاضي.

على نفس مستويات شهر 
مارس تقريبا، حيث بلغت 
فئة ١٠٠ فلس بنهاية ابريل 
املاضــي ١٣٫١ مليون دينار 
وهو نفس مســتوى شهر 

مارس.
كما بلغت فئة ٥٠ فلسا 
بنهاية شهر ابريل املاضي 
٩٫٢ ماليني دينار، كما بلغت 
فئة الـ ٢٠ فلسا بنهاية شهر 

بارتفاع ١٠٫٤٪.. ومقسمة إلى ٢٫٣٢ مليار دينار أوراقاً مالية.. و٢٩٫٢٥ مليوناً مسكوكات

املاضي. كمــا ارتفعت فئة 
النصف دينــار بقيمة ٢٠٠ 
ألف دينار، حيث بلغت ١٣٫٣ 
مليون دينار بنهاية ابريل 
املاضي مقارنة بـ ١٣٫١ مليون 

دينار في مارس املاضي.
وأخيــرا ارتفعــت فئــة 
الربــع دينــار بقيمــة ١٠٠ 
ألف دينــار، حيــث بلغت 
بنهايــة ابريل املاضي ١٠٫٦ 

تريليونا دوالر ثروة نساء الشرق األوسط في ٢٠٢٣
بلغت ٣٢٥ مليار دوالر في السعودية واإلمارات

كشــف تقرير أصدرته مجموعة بوسطن االستشارية، أن النساء في دول 
الشرق األوسط يزددن ثراء على الرغم من تفشي وباء كورونا.

وذكر التقرير أن ثروة النســاء في املنطقة مبعدل النمو احلالي ميكن أن 
تتجاوز التريليون دوالر بحلول ٢٠٢٣.

ومتتلك النساء حاليًا ما يزيد قليال على ٣٢٪ من إجمالي األصول اخلاضعة 
لــإلدارة فــي العالم، في حني مــن املتوقع أن يتجاوز هــذا الرقم ٣٤٪ بحلول 

عام ٢٠٢٣.
وكشــف التقرير أن ثروات النساء في السعودية بلغت ٢٢٥ مليار دوالر، 
فيمــا جــاءت اإلمارات في املرتبــة الثانية بعد الســعودية، بثروة بلغت ١٠٠ 

مليار دوالر.
ولفت التقرير إلى أن النســاء في منطقة الشــرق األوسط يدرن ما يقرب 
من ٨٠٠ مليار دوالر من األصول، وهو ما ميثل ١٣٪ من إجمالي ثروة املنطقة 
البالغة حوالي ٦ تريليونات دوالر. في حني أن حصة الذكور من هذه األصول 

ال تزال أعلى بكثير من ٥ تريليونات دوالر.
ومن املتوقع أن تنمو ثروة النساء مبعدل منو سنوي مركب يصل إلى ٩٪ 
تقريبا على مدى السنوات الثالث املقبلة مع جتاوز الرقم التريليون دوالر.

محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان احلكومات والشركات في دول اخلليج 
استمرت خالل أزمة كورونا في إصدارات الصكوك في غمرة مساعيها 
جلمع األموال وفي ضوء التوقعات بأن يكون األداء االقتصادي خالل 
العام احلالي والعام املقبل ضعيفا بسبب األثر االقتصادي لوباء 
كورونا، فيمكن أن يكون نشاط الصكوك في دول مجلس التعاون 

اخلليجي نقطة مضيئة في سماء التمويل اإلسالمي العاملي.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العاملية للتصنيف االئتماني أن 
يحقق التمويل اإلسالمي منوا منخفضا من خانة واحدة خالل عامي 
٢٠٢٠- ٢٠٢١ متراجعا عن متوسط منو بلغ ١١٫٤٪ في ٢٠١٩.

إصدارات الصكوك

وبرغم التوقعات بضعف قطاع التمويل اإلسالمي، فإن إصدارات 
الصكوك الســيادية في دول اخلليج مازالت مستمرة بقيادة 
احلكومات التي تسعى جلمع األموال واالقتراض لتمويل عجز 
امليزانية العامة، فضال عن التحرك لتخفيف األثر االقتصادي للوباء.
فقد اســتكملت كل من وزارة املالية السعودية والبحرين 
في شهر مايو برامج إصدار ســندات جلمع األموال بقيمة ١٫٥ 
مليار دوالر، و٢ مليار دوالر على التوالي تشــتمل على صكوك 

وسندات تقليدية.
وحتذو الشركات حذو احلكومات ايضا، فقد أعلن بنك دبي 
اإلسالمي في منتصف شــهر يونيو املاضي أنه استكمل إصدار 
صكوك بقيمة ٥ مليارات دوالر مدتها خمس سنوات وقد متت 

تغطية االكتتاب ٤٫٥ مرات.
واعتبرت املجلة هذا اإلصدار أنه األول األساسي والعام لصكوك 
صادر عن مؤسسة مالية إقليمية منذ بدء اضطراب األسواق نتيجة 
انتشار الڤيروس في ١٩ مارس، فيما كان آخر إصدار صكوك من 

دول مجلس التعاون اخلليجي قد مت في فبراير.
وختمت ميد بالقول ان شركة املرافق العامة اإلماراتية أكدت 
منتصف يونيو اجلاري أيضا عزمها على إصدار صكوك بقيمة ٥٠٠ 
مليون دوالر بهدف استكمال الطرح في وقت الحق من هذا العام، 
حيث متضي قدما في خططها التوسعية واالستحواذ على شركة 

Hyflux ملعاجلة املياه ومقرها سنغافورة.

احلكومات اخلليجية تلجأ إلصدار الصكوك 
في «زمن كورونا» لتوفير السيولة

«ميد»: حكومات املنطقة تسعى إلى جمع األموال لتمويل عجز ميزانياتها وتخفيف الركود االقتصادي بسبب الوباء

«الصناعة» ُمتدد تراخيص
العقود الدائمة واملؤقتة ٣ أشهر

الريال اإليراني يفقد ٧٠٪ من قيمته

طارق عرابي

أصــدر مدير عــام الهيئة 
العامــة للصناعة عبدالكرمي 
تقي قرارا إداريا حمل الرقم 
٤٨٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن متديد 
التراخيص والعقود الدائمة 
واملؤقتــة املنتهية مدتها عدا 
املخالفة، اعتبارا من تاريخ ١٢ 
يونيو ٢٠٢٠ وملدة ٣ أشــهر، 
وذلــك فــي إطار اإلجــراءات 
الرامية إلى تسهيل بيئة العمل 

في القطاع الصناعي.
ونصت املادة الثانية من 
القرار على انــه على جميع 
القطاعات واإلدارات املختصة 
بتنفيــذ هذا القــرار والعمل 
مبقتضاه اعتبارا من تاريخ 
صــدوره. واســتند تقي في 
قــراره إلى القانــون رقم ٥٦ 
لســنة ١٩٩٦ في شأن إصدار 
قانون الصناعة وتعديالته، 
وإلى القانون رقم ٢٢ لســنة 
٢٠٠٩ في شأن املوافقة على 

التنظيــم الصناعي  قانــون 
املوحد لدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والئحته 
التنفيذيــة، وإلــى تعاميــم 
ديــوان اخلدمة املدنية أرقام 
٧ و٨ و٩ لســنة ٢٠٢٠ بشأن 
تعطيل العمل بجميع الوزارات 
واجلهات احلكومية والهيئات 

واملؤسسات العامة (احترازيا) 
بســبب ڤيــروس كورونــا 
العمــل  املســتجد، ومتديــد 
بأحكام تعميم ديوان اخلدمة 
املدنية رقم ٥ لســنة ٢٠٢٠، 
والقرار اإلداري رقم ٣٤٩ لسنة 
٢٠٢٠ بتاريخ ١ أبريل ٢٠٢٠، 

وحتقيقا للمصلحة العامة.

العربية: ســجل الريــال اإليراني أدنى 
مســتوياته مقابــل الدوالر منذ ســبتمبر 
٢٠١٨ في الســوق غير الرســمية اخلميس 
املاضي، حسبما أورده موقع ألسعار الصرف 
األجنبي، وسط تداعيات اقتصادية متفاقمة 
للعقوبات األميركية وتفشي ڤيروس كورونا 

املستجد.
وبلغ السعر املعروض للدوالر ١٨٨ ألفا 
و٢٠٠ ريال، وفقا ملوقع «بونباســت.كوم» 
الذي يتابع الســوق غير الرسمية. ويبلغ 
السعر الرسمي على موقع البنك املركزي 

٤٢ ألف ريال، وفقا لوكالة «رويترز».
وكان الرئيــس األميركي دونالد ترمب 
انســحب من اتفاق دولــي يهدف إلى كبح 
برنامج إيران النووي في مايو ٢٠١٨ وأعاد 
فرض العقوبات التي تعصف باقتصادها.

وتعمقــت األزمــة االقتصاديــة بفعــل 

انخفــاض في أســعار النفــط وتباطؤ في 
االقتصاد العاملي.

وسجلت إيران أكبر عدد وفيات بڤيروس 
كورونا املســتجد في الشرق األوسط وقد 
شرعت في تخفيف القيود املفروضة منذ 
منتصف أبريل في مسعى لدعم االقتصاد.
ويقــول املســؤولون اإليرانيــون إن 
العقوبات األميركية تعوق جهودهم للتعامل 

مع تفشي الڤيروس.
وفقــد الريال نحــو ٧٠٪ مــن قيمته 
علــى مدى عدة أشــهر من ٢٠١٨ بســبب 
اقتصــاد ضعيف وصعوبــات مالية في 
البنوك احمللية وطلب كثيف على الدوالر 
بني اإليرانيني الذين خشــوا أن تتقلص 
صادرات إيران النفطية بسبب انسحاب 
واشنطن من االتفاق النووي وإعادة فرض 

العقوبات.

اعتباراً من ١٢ يونيو اجلاري

عبدالكرمي تقي

ل مواعيد  «احتاد املصارف» ُيعدِّ
استقبال العمالء في البنوك

أعلــن احتــاد مصــارف الكويــت عن 
تعديل مواعيد استقبال العمالء في البنوك 

الكويتية اعتبارا من يوم األحد  لتبدأ من 
الساعة ٨:٣٠ صباحا إلى الساعة ١:٠٠ ظهرا.

ً تبدأ يوم األحد من الساعة ٨:٣٠ صباحاً إلى ١:٠٠ ظهرا


