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بنمو سنوي 6.2%.. و5.16 مليارات دينار ودائع القطاع احلكومي مرتفعة على أساس شهري بـ 15.4 مليوناً في أغسطس

»بيتك«: 36.79 مليار دينار ودائع »اخلاص« و»احلكومة« في أغسطس
كانت قد شكلت نحو %9.8 
من إجمالي امليزانية املجمعة 

خالل أغسطس 2013.
وتتكون الودائع احلكومية 
لدى اجله���از املصرفي من 
نوعني من الودائع وهما ودائع 
حتت الطلب وودائع ألجل، 
الودائع احلكومية  إذ متثل 
حتت الطلب احلجم األقل، إذ 
تشكل نسبة قدرها 3.8% من 
الودائع احلكومية،  إجمالي 
الودائ���ع  بينم���ا تش���كل 
احلكومية ألجل نحو %96.2 
من إجمالي الودائع احلكومية 

في أغسطس.
وشهدت الودائع احلكومية 
حتت الطلب ارتفاعا ملموسا 
خالل أغسطس مسجلة حوالي 
197.7 مليون دينار بزيادة 
نس���بتها 5% وبحوالي 9.5 
ماليني دينار عن قيمتها في 
يوليو التي كانت قد شهدت 
انخفاضا ملموس���ا نسبته 
5.3% وبقيمة جتاوزت حوالي 
10 ماليني دينار، إذ كانت قد 
سجلت نحو 188 مليون دينار 

في شهر يوليو.
الودائع  ارتفع���ت  بينما 
احلكومية ألجل بشكل نسبي 
بحوالي 6 ماليني دينار، حيث 
بلغ���ت قيمتها نح���و 4.96 
مليارات دينار في أغسطس 
مقارنة بقيمتها التي كانت قد 
سجلت حوالي 4.95 مليارات 

دينار في يوليو.
وعلى أس���اس سنوي، 
الودائ���ع احلكومية  حققت 
الطلب نش���اطا غير  حتت 
مسبوق سجلت نسبته %112 
بقيمته اقتربت من نحو 105 
ماليني دين���ار، إذ كانت قد 
بلغت نحو 93 مليون دينار 
في أغسطس 2013، بينما منت 
الودائع احلكومية ألجل على 
أساس سنوي بشكل محدود 
بنسبة 4.2% وبحوالي 201 
مليون دينار حيث كانت قد 
سجلت حوالي 4.76 مليارات 

دينار في أغسطس 2013.
وش���هد إجمال���ي حجم 
امليزاني���ة املجمعة للبنوك 
الكويتية انخفاضا  احمللية 
طفيفا خالل شهر أغسطس 
بنسبة تقل من 0.5% وبقيمة 
تقترب من 8 ماليني دينار، 
إذ بلغ حجم امليزانية نحو 
54.28 ملي���ار دين���ار ف���ي 
أغس���طس مقارنة بتراجع 
بنس���بة طفيف���ة قدرها %1 
وبقيمة بلغ���ت حوالي 615 
ملي���ون دين���ار إذ كانت قد 
سجلت حوالي 54.29 مليار 

دينار في يوليو.
وعلى أس���اس س���نوي 
سجل حجم امليزانية املجمعة 
الكويتية  للبنوك احمللي���ة 
ارتفاعا ملحوظا نسبته %9.6 
بقيمة اقتربت من نحو 4.77 
مليارات دينار مقارنة بحوالي 
49.51 مليار دينار سجلت في 

أغسطس 2013.

على مستوى النمو السنوي، 
فقال التقرير ان ودائع القطاع 
اخلاص حتت الطلب حققت 
منوا سنويا ملحوظا نسبته 
17.4% وبحوال���ي 1.1 مليون 
دينار في أغسطس، مقارنة 
بقيم���ة جتاوزت نحو 6.42 
مليارات دينار في أغسطس 
2013، في حني ارتفعت الودائع 
االدخاري���ة في أغس���طس 
بنس���بة 6.2% وبنحو 289 
مليون دين���ار حيث كانت 
قد وصلت إل���ى نحو 4.67 
مليارات دينار في أغسطس 
2013، بينما حققت الودائع 
ارتفاعا محدودا على  ألجل 
أساس سنوي نسبته %3.3 
وبقيمة اقتربت من نحو 518 
مليون دينار في أغسطس 
2013 الذي سجل حوالي 15.9 

مليار دينار.
وبالتال���ي من���ت ودائع 
القط���اع اخل���اص بالعملة 
احمللية على أساس سنوي 
بنسبة ملحوظة قدرها %7 
وبقيمة فاقت نحو 1.9 مليار 
دينار خالل أغسطس، مقارنة 
بقيمتها التي كانت قد سجلت 
حوالي 26.9 مليار دينار خالل 

أغسطس 2013.
بينم���ا حقق���ت الودائع 
بالعمالت األجنبية تراجعا 
سنويا محدودا في أغسطس 
وبنسبة قدرها 2.7% وفاقت 
قيمته نحو 75 مليون دينار 
مقارنة بقيمة كانت قد سجلت 
حوالي 2.8 مليار دينار في 

أغسطس 2013.

إجمالي ودائع الحكومة

ش���هد حج���م الودائ���ع 
احلكومي���ة ل���دى اجله���از 
املصرفي في أغسطس 2014 
حتس���نا طفيفا بنسبة تقل 
عن 0.5% وبقيمة بلغت نحو 
15.4 مليون دينار مسجلة 
حوالي 5.16 مليارات دينار في 
أغسطس مقارنة بقيمتها التي 
بلغت حوالي 5.14 مليارات 
دينار في يوليو الذي شهد 
تراجع���ا محدودا نس���بته 
2.7% وبلغ نحو 141 مليون 

دينار.
بينم���ا ش���هدت الودائع 
احلكومي���ة ل���دى اجله���از 
ارتفاعا ملموس���ا  املصرفي 
على أساس سنوي بنسبة 
قدرها 6.2% وبقيمة جتاوزت 
نحو 305 ماليني دينار عن 
قيمته���ا والت���ي كان���ت قد 
سجلت نحو 4.85 مليارات 
دينار في أغسطس 2013، إذ 
حافظت على حصة نسبتها 
14% من إجمالي الودائع لدى 
البنوك احمللية في أغسطس 
2014 مقارن���ة بحصتها من 
إجمالي الودائع خالل يوليو، 
بينما تستحوذ على حوالي 
9.5% م���ن إجمالي امليزانية 
املجمعة للبنوك خالل شهري 
أغس���طس ويوليو، بينما 

نصف ودائع القطاع اخلاص 
بالعملة احمللية بحصة تبلغ 
نح���و 56.8% م���ن إجمالي 
الودائع اخلاص���ة بالعملة 
احمللية، بينما تراجعت حصة 
الودائع حتت الطلب لتشكل 
نحو 26.1%، في حني حتصل 
الودائع االدخارية على نحو 
17.2% م���ن إجمالي الودائع 
اخلاصة بالعملة احمللية خالل 

شهر أغسطس.
وباس���تعراض تط���ور 
مكون���ات ودائ���ع القط���اع 
اخل���اص بالعمل���ة احمللية 
طبقا لتصنيفاتها خالل شهر 
أغسطس، نالحظ انخفاضا 
طفيفا في حجم الودائع حتت 
الطلب بأقل من 1% وبقيمة 
نحو 29 مليون دينار، حيث 
تراجعت إل���ى حوالي 7.54 
مليارات دينار خالل ش���هر 
أغسطس مقارنة بقيمتها التي 
كانت ق���د بلغت نحو 7.57 
مليارات دينار في يوليو الذي 
كان قد شهد تراجعا ملموسا 
نسبته 6.4% وبقيمة جتاوزت 

520 مليون دينار.
كما شهدت ودائع االدخار 
استقرارا نس���بيا مسجلة 
حوالي 4.96 مليارات دينار 
خالل أغس���طس بانخفاض 
طفيف بلغ حوالي 15 مليون 
دينار عن قيمتها في يوليو 
والذي ش���هد كذلك تراجعا 
طفيف���ا، حي���ث كان���ت قد 
بلغت نح���و 4.97 مليارات 
أقل  دينار متراجعة بنسبة 
من 0.5% وبحوالي 6 ماليني 
دينار، بينما شهدت ودائع 
القطاع اخلاص ألجل ارتفاعا 
إذ  نس���بيا خالل أغسطس 
بلغت قيمته���ا حوالي 16.4 
مليار دينار بزيادة طفيفة 
نسبتها تقل عن 1% وبنحو 
93.7 مليون دينار عن قيمتها 
التي كانت قد سجلت حوالي 
16.3 مليار دينار في يوليو 
الذي شهد تراجعا طفيفا بلغت 

قيمته مليوني دينار.
ونتيجة ملا سبق، شهدت 
ودائع القطاع اخلاص بالعملة 
احمللية ارتفاعا طفيفا بنسبة 
تقل عن 0.5% وبقيمة بلغت 
49.6 ملي���ون دينار، حيث 
بلغ���ت قيمتها حوالي 28.9 
مليار دينار خالل أغسطس 
مقارنة بتراجع طفيف نسبته 
1.8% وبحوال���ي 519 مليون 
دينار خالل شهر يوليو الذي 
سجلت قيمته نحو 28.8 مليار 
دينار، بينما سجلت ودائع 
القطاع اخل���اص بالعمالت 
األجنبي���ة تراجعا محدودا 
نسبته 2.2% وبحوالي 60.6 
مليون دينار حيث سجلت 
نحو 2.73 مليار دينار خالل 
أغس���طس مقارنة بتراجع 
ملموس بنسبة قدرها %8.2 
وبنح���و 250 مليون دينار 
حيث س���جلت نح���و 2.79 
مليار دينار خالل يوليو. أما 

دينار في يوليو الذي بلغت 
قيمته نحو 30 مليار دينار، 
وعلى أس���اس سنوي شهد 
النش���اط االئتماني ارتفاعا 
ملحوظا تخطت نسبته %7 
وبقيمة فاقت نحو ملياري 
اذ كان قد س���جل  دين���ار، 
نحو 28.1 مليار دينار خالل 

أغسطس 2013.
القطاع  إجمالي ودائ���ع 

اخلاص
استقر حجم ودائع القطاع 
إذ  اخلاص خالل أغسطس، 
إنها تراجعت بنسبة طفيفة 
وبنحو 11 مليون دينار، حيث 
وصل حجمها حوالي 31.63 
مليار دينار مقارنة بحوالي 
31.64 مليار دينار في يوليو 
الذي تراجع بشكل محدود 
بنسبة قدرها 2.4% وبنحو 
769 مليون دين���ار، بينما 
وصلت نسبة النمو السنوي 
إلجمالي ودائع القطاع اخلاص 
إلى 6.2% وبحوالي 1.8 مليار 
دينار مقارن���ة بقيمتها في 
العام املاضي  أغسطس من 
والتي س���جلت فيه حوالي 

29.78 مليار دينار.
وتراجعت نسبيا حصة 
الودائع املصرفية اخلاصة 
إلى إجمال���ي عرض النقود 
مبفهومها األوسع مستحوذة 
على 94% خالل أغس���طس 
مقارنة بنسبة 92.2% خالل 
شهر يوليو، في حني شكلت 
نحو 95.2% من إجمالي عرض 
النقود خالل أغسطس 2013، 
بينما استقرت نسبة ودائع 
القطاع اخلاص إلى إجمالي 
امليزانية املجمعة لتشكل نحو 
58.3% خالل شهري أغسطس 
ويوليو، فيما شكلت نسبة 
60.2% خالل شهر أغسطس 
2013، ومثل حجم االئتمان 
املصرفي نح���و 95.5% من 
حجم ودائع القطاع اخلاص 
خالل شهر أغسطس مقارنة 
بنس���بة بلغت 94.93% في 
ش���هر يوليو، بينما ش���كل 
نس���بة بلغت 94.6% خالل 

شهر أغسطس 2013.
وتتك���ون ودائع القطاع 
اخلاص من مجموع الودائع 
بالعملة احمللي���ة والودائع 
بالعم���الت األجنبية ومتثل 
ودائ���ع القط���اع اخل���اص 
بالعملة احمللية نحو %91.4 
من إجمال���ي ودائع القطاع 
اخلاص، بينما متثل الودائع 
النسبة  بالعمالت األجنبية 
الباقية بنحو 8.6% مقارنة 
بنسبة 8.8% من إجمالي ودائع 
القطاع اخلاص في يوليو، 
الودائع بالعملة  إذ تشتمل 
احمللية على ثالثة أنواع من 
الودائع وهي الودائع حتت 
الطلب والودائع االدخارية 

والودائع ألجل.
وحتسنت حصة الودائع 
ألجل خالل أغسطس نسبيا 
مس���تحوذة عل���ى أكثر من 

وبحوالي 188 مليون دينار في 
أغسطس، إذ سجلت قيمته 
نحو 30.2 مليار دينار منحت 
لألنشطة االقتصادية املختلفة 
في السوق الكويتي، مقارنة 
بتراجع طفيف لم يتجاوز %1 
وبقيمة بلغت نحو 218 مليون 

على 81.6% من حجم الودائع 
في يوليو، في حني كانت قد 
ش���كلت 81.3% من إجمالي 
الودائع خالل شهر أغسطس 

من العام املاضي.
وسجل النشاط االئتماني 
تراجع���ا طفيفا بأقل من %1 

استعرض تقرير صادر 
عن بي���ت التمويل الكويتي 
)بيتك( حجم ودائع القطاع 
اخلاص والودائع احلكومية، 
مشيرا الى ان إجمالي مجموع 
ودائ���ع القط���اع اخل���اص 
والودائع احلكومية س���جل 
منوا س���نويا بنسبة قدرها 
6.2% وبزي���ادة فاقت نحو 
ملياري دينار خالل أغسطس 
الذي س���جل قيمة  املاضي 
بلغ���ت حوالي 36.79 مليار 
دينار مقارنة مبقدارها البالغ 
نح���و 34.6 مليار دينار في 
أغسطس 2013. بينما ارتفعت 
بشكل طفيف في أغسطس 
مقارن���ة بقيمتها في يوليو 
2014 بنحو 4 ماليني دينار، إذ 
كانت قد سجلت نحو 36.79 
مليار دينار خالل شهر يوليو 
2014، ونتج ه���ذا االرتفاع 
الطفي���ف تأثرا باس���تقرار 
حجم ودائع القطاع اخلاص، 
إذ انخفضت بنسبة تقل عن 
0.5%، واستقرار ودائع القطاع 
احلكومي التي ارتفعت بشكل 
طفيف في أغسطس بنسبة 
تقل عن 0.5% )0.3%( مقارنة 
بقيمتها في شهر يوليو ما 
ساهم في تراجع طفيف حلجم 

إجمالي الودائع.
ومتث���ل ودائ���ع القطاع 
اخل���اص اجلانب األكبر من 
حجم الودائ���ع لدى اجلهاز 
املصرفي، إذ استقرت حصتها 
الودائع للش���هر  من حجم 
الثالث عل���ى التوالي خالل 
العام لتشكل نحو 86% خالل 
أغسطس، كما حافظت ودائع 
القطاع احلكومي على حصتها 
م���ن إجمال���ي الودائع لدى 
اجلهاز املصرفي مشكلة نسبة 
قدرها 14%، وبشكل عام متثل 
الودائع أهم مصدر لألموال 
بالنس���بة للبنوك احمللية 
الكويتي���ة وجانبا مهما من 
ميزانيتها، إذ استقرت حصتها 
إلى إجمالي امليزانية املجمعة 
مش���كلة نحو 67.8% خالل 
شهر أغسطس، بينما كانت 
قد شكلت نسبة قدرها %70 
من حج���م إجمالي امليزانية 
املجمعة للجه���از املصرفي 
الكويتي خالل شهر أغسطس 

من العام املاضي 2013.
وقال التقرير ان التسهيالت 
االئتمانية وأدوات الدين العام 
واالستثمارات احمللية تعتبر 
من أهم املجاالت الستخدام 
الت���ي لدى اجلهاز  الودائع 
إذ  املصرفي بصف���ة عامة، 
النش���اط االئتماني  حصل 
عل���ى حوال���ي 82.1% م���ن 
إجمالي حجم الودائع خالل 
شهر أغسطس مرتفعا بشكل 
نسبي ما يعني ارتفاع نسبة 
استغالل أموال املودعني نحو 
مصادر التشغيل والتمويل 
في األنش���طة االقتصادية 
املختلف���ة، بينم���ا كانت قد 
استحوذت األنشطة االئتمانية 
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تتواصل أنشطته حتى بداية نوفمبر مبشرف

»النخبة للعطور« راعياً رسمياً ملعرض اخلريف للعطور
احلديث لتخل����ق منتجا 
جديدا من افضل االختيارات 

وأرقاها.
وأشار خليل إلى أن زيادة 
اإلقبال على منتجاتنا ساهم 
في جناحها، وبالتالي الى 
زيادة فروعنا فأصبح لدينا 
12 منفذ بيع منتشرة في 
الكويت واالمارات العربية 
املتحدة، حيث يوجد منها 
8 محالت في مواقع شهيرة 
بالكويت و4 في اإلمارات، 
افتتاح  حيث مت مؤخ����را 
فرعني في الكويت واجلهراء 
احدهما ميثل أكبر فرع من 
نوعه للعطور الش����رقية 
والهدايا في الكويت، ومن 
هن����ا أصبح����ت »النخبة 
للعطور« هي بيت النخبة 
للعطور واألطياب بكل ما 
حتمل����ه الكلمة من معنى 
ولكونها دائما قادرة على 
تقدمي األفض����ل لعمالئها 

املتميزين.

إل����ى حرص  وأش����ار 
الشركة على ظهور جناح 
»النخبة« للبخور والعطور 
التي  بديكوراته املتميزة 
جتذب اليها زوار املعرض، 
لتستعرض لهم منتجات 
عالية اجل��ودة وتشكيل��ة 
عريض����ة راقي����ة لتحتل 
الصدارة بني املراكز االولى 
في سوق البخور والعطور، 
ولتحجز لها مكانا بني إحدى 
اسرع ش����ركات البخ��ور 
والعط��ور منوا في الكوي�ت 
واإلم������ارات، مختتم�����ا 
حديث��ه بتوجي���ه الدعوة 
ال����ى اجلمه������ور الكري�م 
لزيارة جن����اح »النخبة« 
بصال����ة 6 لالط��الع على 
آخر عروضنا وأس����عارنا 
التنافسي���ة واخلصوم�ات 
عل����ى جمي����ع منتجاتنا 
العط������ور وخلطات  من 
الطي����ب والبخ��ور لزوار 

املعرض.

عليها السوق الكويتي ألول 
مرة، حيث كش����ف وكالء 
العاملية  املاركات  أش����هر 
للعطور عن حرص كبرى 
معامل العطور العاملية على 
طرح جديدها خالل أنشطة 
معرض العطور وأدوات 
التجميل لرصد ردة فعل 
قاعدة واسعة من اجلماهير 

جتاهه.
وم����ن أب����رز أجنح����ة 
املش����اركة  الش����ركات 
والراعية للمعرض يبرز 
جن����اح ش����ركة »النخبة 
للعطور« ف����ي الصالة 6، 
حيث قال مدير الش����ركة 
كم��ال خلي�ل في تصريح 
الشرك���ة تقدم في  ان  له 
جناحها لعش��اق الروائح 
الطبيعية تشكيل��ة واسعة 
من العطور املرك���زة، حيث 
جمعت ما بني خبراتها في 
العط����ور التقليدية وبني 
واملفهوم  التكنولوجي����ا 

وسط إقبال جماهيري 
ملحوظ يواصل معرض 
اخلريف للعطور استقبال 
رواده ومبشاركة نحو 146 
شركة ومؤسسة جتارية 
محلية ودولية متخصصة، 
حيث تقيمه وتنظمه شركة 
معرض الكويت الدولي على 
الدولية  املع����ارض  أرض 
مبشرف وبرعاية 19 جهة 
ميثلون نخبة مميزة من 
العطور والطيب  شركات 
العاملية  املاركات  ووكالء 
محليا وإقليميا، ويستمر 
حتى األول من نوفمبر 2014 

املقبل.
الزائر عبر  ويستطيع 
جولة س����ريعة بأجنحة 
يكتش����ف  أن  املع����رض 
الهائ����ل للعطور  احلجم 
املعروضة ف����ي املعرض، 
حيث تضم عددا كبيرا من 
العطور العربية الشرقية 
والغربي����ة والتي يتعرف 

كمال خليل 

)أيام العم���ل(. هذا وينصح 
بن���ك اخلليج عم���الء الدانة 
والعمالء الراغبني في دخول 
سحب مليونير الدانة بزيادة 
إيداعاتهم أو فتح حساب الدانة 
أكتوبر،   31 في موعد أقصاه 
وذلك لتعزيز فرص فوزهم، 
والتأهل لهذا السحب السنوي، 
حيث يت���م إجراء الس���حب 
األخير، عل���ى جائزة قدرها 
مليون دينار، بتاريخ 8 يناير 
2015، إلعالن مليونير الدانة، 
باإلضافة إلى اجلوائز النقدية 
الكبرى البالغة قيمتها 50 ألف 
د.ك. و250 ألف د.ك. كما يتميز 
حساب الدانة من بنك اخلليج 
انه باالضافة إلى كونه حسابا 
مينح جوائز نقدية، فهو يتيح 
للعمالء أيضا ادخار األموال 

»اخلليج« يعلن الفائزين بسحوبات »الدانة«
ويحصل العميل على فرصة 
واحدة للفوز يوميا مقابل كل 
الفرص  100 د.ك. وتتراك���م 
بشكل يومي. فكلما زاد املبلغ 
املودع وطالت مدة بقائه في 
احلساب زادت الفرص املتاحة 
للف���وز. ويتم إيداع قيمة كل 
جائزة من جوائز الدانة تلقائيا 
في حساب الفائز خالل يومي 

عمل.

أعل���ن بنك اخلليج في 19 
أكتوبر اجلاري عن الفائزين 
بالسحوبات اليومية حلساب 
الدانة خالل األسبوع 12 أكتوبر 
- 16 أكتوب���ر 2014. ومتنح 
اليومية حلساب  السحوبات 
الدانة جائزتني قيمة كل منهما 
1000 دينار ل���كل فائز خالل 

أيام العمل. 
والفائزون هم: )األحد 12 
أكتوبر(: صفاء حسن عبداهلل 
احلداد، جلني عبداحلميد حيدر 
التميمي، )اإلثنني 13 أكتوبر(: 
عماد ش���وقي بخيت عبيد، 
قاسم علي الصمد، )الثالثاء 
14 أكتوب���ر(: دالل عب���داهلل 
تقي اش���كناني، س���الم علي 
صالح، )األربعاء 15 أكتوبر(: 
جميلة عقاب محمد اخلطيب، 
نشأت توفيق بقتور اقالدس 
و)اخلميس 16 أكتوبر(: علي 
حمد وقاع، ويتضمن برنامج 
س���حوبات الدان���ة املجدولة 
لعام 2014 س���حوبات الدانة 
يوميا عل���ى جائزتني قيمة 
كل منهما 1000 دينار كويتي 


