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آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

االقتصادية

القروض الشخصية 
قفزت بشكل كبير 
مبعدل منو سنوي 

بلغ ٪12.9

االقتصاد البريطاني يحقق منواً 0.7% في الربع الثالث
لندن - كونا: أظهرت بيانات اقتصادية منو االقتصاد البريطاني خالل الربع الثالث من العام 
احلالي بنسبة 0.7%، وأشارت البيانات التي أعدها )مكتب االحصاء الوطني( إلى أن النمو املسجل 
بني يوليو وسبتمبر املاضيني كان أكبر بنسبة 3% من النمو احملقق في الفترة نفسها من العام 
املاضي.  وعزا املكتب النمو اإليجابي مع نهاية سبتمبر املاضي الى االداء اإليجابي ملختلف 
القطاعات االقتصادية، مبينا أن قطاع اخلدمات الذي ميثل 75% من إجمالي االقتصاد البريطاني 
حقق منوا إجماليا بنسبة 0.7%. وأضاف أن قطاع اإلنتاج الصناعي سجل منوا بنسبة 0.5%، فيما 
سجل قطاع البناء منوا بنسبة 0.8% بينما سجل القطاع الزراعي نسبة منو لم تتجاوز %0.3.

تباطؤ االئتمان املمنوح لقطاع الشركات غير املالية إلى 7٪ على أساس سنوي

»الوطني«: اعتدال منو االئتمان خالل أغسطس..
ومنو قوي في القروض االستهالكية

تراجع الودائع خالل الشهر 
باإلضافة إلى التراجع الضخم 
ف����ي النقد املت����داول نتيجة 
سحب معظم األوراق النقدية 
القدمية من التداول. وشهدت 
ودائع القطاع اخلاص تراجعا 
طفيفا بواقع 29 مليون دينار، 
حيث ان الزيادة في الودائع 
ألجل بواقع 94 مليون دينار 
قد قابلها تراجع في الودائع 
حتت الطلب وودائع االدخار 
والودائع بالعملة األجنبية. 
وتباط����أ منو ع����رض النقد 
مبفهومه الضيق )ن1( ليصل 

الى ٪16.3. 
واستقرت أسعار الفائدة 
على الودائع ألجل بالدينار 
الكويت���ي دون تغيير عن 
ارتفع  مس���توياتها. وق���د 
متوسط أسعار الفائدة على 
الودائع ألجل ش���هر واحد 
وثالثة أش���هر وستة أشهر 
واثني عشر ش���هرا بواقع 
نقطة إلى نقطتي أس���اس، 
لتصل إل���ى 0.60٪ و٪0.79 
و1٪ و1.21٪ على التوالي. كما 
ارتفعت أسعار اإلنتربنك بني 
الشهر، حيث  البنوك خالل 
ارتفع سعر عرض الكيبور 
11 نقطة  لشهر واحد بواقع 

أساس ليصل الى ٪1.1.

والغاز بواقع 12 مليون دينار، 
إضافة إل����ى قطاعات أخرى 
بواقع 61 مليون دينار. وقد 
شهد االئتمان املمنوح لقطاع 
التجارة تراجعا طفيفا بواقع 
42 ملي����ون دينار باإلضافة 
إلى االئتمان املمنوح لشراء 
املالية وذلك بواقع  األوراق 

10 ماليني دينار.
أداء االئتمان  وقد ج����اء 
املمنوح لقطاع الشركات غير 
املالية في 2014 أكثر اعتداال 
من العام املاضي. فقد تباطأ 
الس����نوي منذ بداية  النمو 
العام حت����ى اآلن ليصل إلى 
6.5٪ مقارنة بنسبة قدرها 
الع����ام املاضي.  ف����ي   ٪7.7
ويعود هذا التباطؤ بش����كل 
كبير إل����ى تراجع النمو في 
قطاع التجارة وقطاع البناء 
وقطاعات أخرى غير محددة، 
الزيادات في  بينما ساهمت 
النفط  العقار وقطاع  قطاع 
والغاز والقطاعات الصناعية 
في تعويض ج����زء من هذا 

التراجع. 
وش����هد منو عرض النقد 
مبفهومه الواسع )ن2( تراجعا 
طفيفا خالل شهر أغسطس 
ليصل الى 6.4٪ على أساس 
س����نوي وذلك على خلفية 

من����ذ بداية العام 2014 حتى 
اآلن. وتعد هذه القيمة مشابهة 
للقيمة التي مت تسجيلها خالل 
الفترة ذاتها من العام املاضي، 
أداء  الذي يعكس قوة  األمر 
القطاع على الرغم من عمليات 
التسوية لقروض صندوق 

األسرة. 
وتراجع االئتمان املمنوح 
لقطاع املؤسسات املالية غير 
املصرفية بواقع 37 مليون 
دينار. وقد جاء التراجع في 
هذا القط����اع نتيجة تراجع 
إجمالي االئتمان بواقع ٪17 
على أساس س����نوي. ومن 
املتوقع أن يشهد هذا القطاع 
التراجع،  ثباتا في وتي����رة 
خاصة أن بعض ش����ركات 
االستثمار التزال ماضية في 
خفض مديونياتها وتسوية 
قروضها التي قد فات موعد 

استحقاقها. 
وشهد االئتمان املمنوح 
لقطاع الشركات غير املالية 
زيادة بواقع 84 مليون دينار، 
ليتباطأ النمو إلى 7.0٪ على 
أساس س����نوي. وقد ظهرت 
هذه الزيادة في كل من قطاع 
العقار بواقع 37 مليون دينار 
وقطاع التشييد والبناء بواقع 
19 مليون دينار وقطاع النفط 

أي مبعدل منو س����نوي بلغ 
12.9٪. وتعكس هذه الزيادة 
قرب االنتهاء م����ن عمليات 
التسوية لقروض صندوق 
األس����رة واستمرار قوة أداء 
القطاع. وقد كانت القروض 
املقس����طة هي احملرك األول 
القروض الشخصية،  لنمو 
حيث ارتفع����ت 666 مليون 
دينار كصافي قروض جديدة 

النقد.  تراجع منو ع���رض 
واستقرت أسعار الفائدة على 
الودائع، بينما ارتفعت أسعار 
اإلنتربنك بني البنوك نتيجة 

تراجع السيولة. 
القروض  ارتفع����ت  وقد 
الش����خصية بش����كل كبير 
)باستثناء االئتمان املمنوح 
املالي����ة(  األوراق  لش����راء 
بواق����ع 140 ملي����ون دينار، 

ليصل إل���ى 7.2٪، ومبقدار 
188 مليون دينار كما شهدت 
القروض الشخصية بشكل 
خاص قوة في األداء، في حني 
سجل االئتمان املمنوح لقطاع 
املؤسسات غير املالية منوا 
معتدال، إذ جاءت الزيادة أقل 
من متوسط الفترة األخيرة. 
وفي الوقت نفس���ه، ساهم 
املتداول في  النق���د  تراجع 

تن���اول بن���ك الكوي���ت 
الوطني ف���ي تقرير حديث 
النقدية في  التط���ورات  له 
الكويت خالل أغسطس حيث 
اوضح ان االئتمان شهد منوا 
معتدال خالل أغسطس دون 
التعويض  أن يتمكن م���ن 
عن التراج���ع الضخم الذي 
شهده في الش���هر املاضي. 
وقد تباطأ النمو الس���نوي 

منو عرض النقد مبفهومه الواسع )ن2( شهد تراجعا طفيفا خالل شهر أغسطس ليصل الى 6.4% على أساس سنوي


