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بنك الكويت املركزي

محمد حسني

أكد في تقريره عن التطورات النقدية أن نمو القروض تحسن في نوفمبر

»الوطني«: تصاعد معدل نمو عرض النقد
إلى 1.1% وبمقدار 265 مليون دينار

البيانات النقدية ـ نوفمبر 2009
التغير

عن مطلع العام الحاليعن األشهر الـ 12 السابقةعن الشهر األسبقنوفمبر 2009
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التسهيالت الشخصية ارتفعت 
مبقدار 104 ماليني دينار ليتسارع 
معدل منوها السنوي إلى %8.5

ارتفاع القروض املمنوحة إلى 
قطاعي اإلنشاء و»النفط والغاز« 
مبقدار 29 مليون دينار و9 ماليني 
دينار وتراجع املمنوحة إلى قطاع 
التجارة والقطاع العقاري بشكل 

طفيف
املقيمني ارتفعت 199  ودائع 
مليون دينار معظمها بالعمالت 
األجنبية لتقفز بشكل ملحوظ 
منذ بداية 2009 مبقدار 2.9 مليار 

دينار 
الودائع احلكومية  انخفاض 
بواق���ع 51 مليون دين���ار بعد 
قيامها بسحب جزء من ودائعها 
ل���دى اجله���از املصرف���ي م���ع 
حتسن مستويات السيولة لدى 

البنوك
الس���ائلة لدى  املوج���ودات 
البنوك احمللية شهدت استقرارا 
خالل نوفمبر بعدم���ا كانت قد 
ارتفعت مبقدار 101 مليون دينار 

في الشهر األسبق
تصاعد معدل منو عرض النقد 
في نوفمبر إلى 1.1% ومبقدار 265 

مليون دينار
الق���روض املمنوحة  ارتفاع 
إلى املقيمني مبقدار 240 مليون 

دينار

أش���ار بنك الكويت الوطني 
في موجزه االقتص���ادي حول 
التط���ورات النقدية في الكويت 
إلى أن التطورات النقدية تظهر 
مزيدا من االس���تقرار مع نهاية 

 .2009
ففي ش���هر نوفمبر املاضي، 
البنوك  ل���دى  الودائع  واصلت 

مليون دينار، معظمها بالعمالت 
األجنبية. ومنذ بداية العام 2009، 
قف���زت ودائع املقيمني بش���كل 
ملحوظ مبقدار 2.9 مليار دينار، 

أو ما نسبته %14.
وفي املقابل، انخفضت الودائع 
احلكومية بواقع 51 مليون دينار، 
بعدما كانت قد ارتفعت مبقدار 462 
مليون دينار في الشهر السابق. 
وقد قامت احلكومة بسحب جزء 
من ودائعها لدى اجلهاز املصرفي 
مع حتسن مستويات السيولة 
لدى البنوك، وم���ع ما يبدو أن 
خروج ودائع غير املقيمني نتيجة 
األزمة قد توقف، بل في الواقع، 
ارتفعت هذه الودائع في نوفمبر 
مبق���دار 98 مليون دينار، وذلك 

للشهر الثاني على التوالي.
وكانت املوجودات الس���ائلة 
لدى البنوك احمللية قد ش���هدت 
اس���تقرارا خالل نوفمبر بعدما 
كانت ق���د ارتفعت مبق���دار 101 
مليون دينار في الشهر السابق. 
فاكتتاب البنوك مبا قيمته 107 
ماليني دينار في س���ندات بنك 
الكويت املركزي قد قابله وبشكل 
جزئي تراجع في حجم ودائعها 
لدى البنك املركزي. وبشكل عام، 
بقيت س���يولة اجلهاز املصرفي 
عند مستوياتها املريحة، ليستقر 
متوسط أسعار الكايبور نتيجة 
لذلك قريبا من أدنى مستوياته، 

كما ورد في تقرير الوطني.
ومن���ذ بداية ش���هر نوفمبر 
وحتى منتصف ديسمبر، شهد 
سعر صرف الدينار حتسنا طفيفا 
مقابل الدوالر، بينما عوض خالل 
ديسمبر بعض خسائره مقابل 
اليورو إثر تراجع سعر صرف 
األخير أمام العمالت الرئيسية. 

ارتفاعها، بينما أظهرت القروض 
حتسنا ملحوظا، ومنت بوتيرة 

أسرع من منو الودائع. 
ونتيجة لذلك، تصاعد معدل 
من���و عرض النقد ف���ي نوفمبر 
1.1% )265 ملي���ون دينار(  إلى 
مقارنة مع الشهر السابق، وذلك 
مقابل منو نسبته 0.6% حتقق 
في أكتوب���ر. وكان عرض النقد 
قد ارتفع منذ بداية 2009 بأكثر 
من 3 مليارات دينار. كما يشير 
ارتفاع ودائع غير املقيمني للشهر 
الثاني عل���ى التوالي إلى توقف 
خروج األموال األجنبية من اجلهاز 

املصرفي.
وأشار الوطني إلى أن القروض 
املمنوحة إلى املقيمني قد ارتفعت 
في نوفمبر بواقع 1% مقارنة مع 
الشهر األسبق، أي مبقدار 240 

ملي���ون دينار، مس���تفيدة من 
حتس���ن الطلب عل���ى االئتمان 
الودائع خالل األش���هر  وزيادة 
السابقة. وعلى أساس سنوي، 
ميثل هذا االرتف���اع منوا بواقع 
7.1%، فيما بلغ متوس���ط النمو 
السنوي لألشهر الثالثة املنتهية 

في نوفمبر %10.2.
القروض  أن  الوطن���ي  وبني 
االس���تهالكية ش���كلت احملرك 
الرئيس���ي لنم���و االئتمان في 
نوفمبر. إذ ش���هدت التسهيالت 
الشخصية ارتفاعا ملحوظا بلغ 
1.3% أو ما مق���داره 104 ماليني 
دينار مقارنة مع الشهر السابق، 
وذلك للشهر الثاني على التوالي، 
ليتسارع معدل منوها السنوي 

إلى %8.5. 
ويالحظ أن القروض املقسطة 

س���اهمت مبا نس���بته 83% من 
الزيادة في التسهيالت الشخصية 
منذ بداية العام احلالي. أما العامل 
الثاني لنمو االئتمان  الرئيسي 
خالل نوفمبر فكان القروض غير 
املصنفة، الت���ي ارتفعت مبقدار 
106 مالي���ني دينار عن الش���هر 
األسبق. وفي املقابل، بقي حجم 
القروض املمنوحة إلى القطاعات 
األخرى ضعيفا نسبيا. إذ ارتفعت 
إلى قطاعي  القروض املمنوحة 
اإلنشاء و«النفط والغاز« مبقدار 
29 ملي���ون دين���ار و9 ماليني 
دينار فقط، على التوالي، بينما 
تراجعت القروض املمنوحة إلى 
قطاع التجارة والقطاع العقاري 

بشكل طفيف. 
من جهة ثانية، ارتفعت ودائع 
املقيمني خالل نوفمبر مبقدار 199 

مسؤول الوطني بشار الشواف في حوار بلغة اإلشارة مع أحد عمالء فرع حوليمسؤولة الوطني جناة املختار تتحدث بلغة اإلشارة مع أحد العمالء

من خالل موظفين متدربين على لغة اإلشارة

خدمات الوطني لذوي االحتياجات الخاصة
تلقى تقدير وإشادة العمالء

يحرص بنك الكويت الوطني، أفضل بنك في الكويت 
واألعلى تصنيفا في الشرق األوسط، على تقدمي خدمات 
مصرفية خاصة لعمالئه من ذوي االحتياجات اخلاصة 
بتوفير موظفني من املتدربني على التحدث بلغة االشارة 
في كل من فرع حولي وفرع الفحيحيل الساحلي ليكونوا 
على أمت استعداد الستقبال هذه الفئة الهامة من عمالء 

البنك لتوفير وتسهيل احتياجاتهم املختلفة.
وقد القت هذه املبادرة كل الترحيب والتقدير من 
عمالء البنك الذين أشادوا بدور البنك االجتماعي وحرصه 

على القرب من عمالئه بكل فئاتهم واحتياجاتهم.
وأوضح مسؤول اخلدمة بشار الشواف املتخصص 

في لغة االش���ارة أن هذه اخلط���وة تعتبر األولى من 
نوعها بالكويت وحصرية لعمالء البنك الوطني وتأتي 
في إطار املسؤولية االجتماعية للبنك جتاه كل فئات 
وش���رائح املجتمع، وستكون األفرع املخصصة لهذه 
اخلدمة قريبا موزعة على محافظات الكويت الست، 
وذلك لتوفير وتسهيل الوصول لهذه األفرع ولالستفادة 

القصوى من اخلدمة اجلديدة.
من اجلدير بالذكر ان البنك الوطني قام بتوظيف 
كل من جناة املختار وبشار الشواف وهما من الكفاءات 

الكويتية الشابة خصوصا لهذه اخلدمة.
وتعتب���ر الكويتية جناة املختار هي أول خليجية 

حتصل على رخصة لغة االش���ارة العاملية، وهو أمر 
جدير بالفخر س���واء على مستوى الكويت أو البنك 
الوطني، وأش���ارت جناة املختار الى أن هذه اخلدمة 
تأتي ضمن إطار مسؤولية بنك الكويت الوطني جتاه 
املجتمع ضمن س���جله احلافل بالعديد من املبادرات 
واملساهمات في شتى امليادين اإلنسانية واالجتماعية 
والرياضية والتعليمية على املستويني احمللي واإلقليمي، 
وان االهتمام بقضايا املجتمع يكون على الدوام على 
رأس قائمة أولويات بنك الكويت الوطني، الذي ينتهج 
منهجية ثابتة وسياسة مرسومة فيما يتعلق مبسؤوليته 

االجتماعية.

أخبار الشركات

مصطفى الشمالي

ناقش صعوبات تطبيق »االستقرار المالي« خالل اجتماعه مع ممثلي اتحاد الشركات

اإلعفاء من ضريبة دعم العمالة والميزانيات
على طاولة اجتماع الشمالي مع اتحاد الشركات

»الشبكة القابضة« بانتظار رد »الدولية لإلجارة«
على تسوية عقودها المعلقة بينهما خالل أسبوع

بيت االستثمار العالمي لتداول األوراق المالية 
يتقدم إلى المركز التاسع عشر في 2009

تأسيس شركتين كويتيتين مساهمتين
 برأسمال إجمالي قدره 6 ماليين دينار

كونا: قالت جريدة »الكويت اليوم« الرسمية 
انه مت تأسيس ش���ركتني كويتيتني مساهمتني 

برأسمال اجمالي قدره 6 ماليني دينار. 
وأوضح���ت اجلريدة في عدده���ا األخير ان 
الشركة األولى وهي )ارتش( لالستثمار العقاري 
تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال 
يبلغ 5 ماليني دينار موزعة على 50 مليون سهم 
نقدي وبقيمة 100 فلس للس���هم الواحد.  ومن 
اغراضها متلك وبيع وشراء العقارات واالراضي 
وتطويرها حلسابها داخل وخارج الكويت وادارة 
امالك الغير مبا ال يخالف احكام القوانني اضافة 
الى متلك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات 

العقارية حلسابها في الكويت وخارجها. 
واوضحت انه ميكن للشركة اعداد الدراسات 
وتقدمي االستشارات في املجاالت العقارية بكافة 
انواعها على ان تتوافر الشروط املطلوبة فيمن 

يزاول تقدمي هذه اخلدمة. 
واش���ارت الى انه ميكنها ايضا متلك وادارة 
الفنادق والنوادي الصحية واملرافق السياحية 
وايجارها واستئجارها والقيام باعمال الصيانة 
املتعلقة باملباني والعقارات اململوكة للش���ركة 
وللغير وتنظيم املع���ارض العقارية اخلاصة 
مبشاريعها واقامة املزادات العقارية اضافة الى 
متلك االس���واق التجارية واملجمعات السكنية 

وادارتها.
 وقالت اجلريدة انه يجوز للشركة املساهمة 
املباش���رة لوضع البنية االساس���ية للمناطق 
واملش���اريع الس���كنية والتجارية والصناعية 

وادارة املرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل 
والتحويل )بي.او.تي(.

 واضافت انه يجوز ان تكون للشركة مصلحة 
او تش���ترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول 
اعماال شبيهة بأعمالها في الكويت او خارجها 
ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات 

او تلحقها بها.
 اما الش���ركة الثانية فهي الفيصل املتقدمة 
القابضة وتأسست كش���ركة مساهمة كويتية 
قابضة برأسمال يبلغ مليون دينار موزعة على 
10 ماليني سهم نقدي وبقيمة 100 فلس للسهم 

الواحد.
 ومن اغراضها متلك اسهم شركات مساهمة 
كويتية واجنبية ومتلك اس���هم وحصص في 
شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية 
او االشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها 

وادارتها واقراضها وكفالتها لدى الغير.
 وميكنها اقراض الش���ركات التي متلك فيها 
اسهما وكفالتها لدى الغير بأال تقل نسبة مشاركة 
الشركة القابضة في رأسمال الشركة املقترضة 
عن 20% على االقل، كم���ا ميكنها متلك حقوق 
امللكية الصناعية ومتلك املنقوالت والعقارات 
الالزمة ملباش���رة نشاطها في احلدود املسموح 

بها وفقا للقانون.
ويجوز للشركتني استغالل الفوائض املالية 
املتوافرة لديهم���ا عن طريق اس���تثمارها في 
محاف���ظ مالية تدار من قبل ش���ركات وجهات 

متخصصة. 

عمر راشد 
علمت »األنب���اء« من مصادرها أن ش���ركة 
الشبكة القابضة قد تتجه إلى القضاء في حال 
رفض »الدولية لإلجارة« ملبدأ التس���وية حول 
العقود اخلالفية بني اجلانبني واملقدرة قيمتها 
بحوالي 30 مليون دين���ار، الفتة الى أن هناك 
بوادر إيجابية على قبول مجلس إدارة الشبكة 

»القدمي« بالتسوية.
وأشارت املصادر إلى أن العقود التي تتعلق 
ببيع أسهم في شركات تابعة ل� »األبراج« و»الدولية 
لإلجارة« في شركات »األبراج« و»أثمان« و»حمادة 

للخدمات اللوجستية« وكلها أصول تتركز في 
أسهم ش���ركات في السوق.  وبينت أن البوادر 
اإليجابي���ة من قبل »الدولية لإلجارة« س���وف 
تتضح معاملها خالل األسبوع املقبل، مستدركة 
أن املطلوب هو عودة تلك األصول محاس���بيا 
إلى دفاتر ش���ركاتها ألن قيمه���ا التي مت البيع 
على أساسها كانت مبالغة وال تعبر عن قيمها 
العادلة. وفي السياق ذاته، قالت املصادر أنه ال 
ميكن الدخول في استثمارات جديدة من خالل 
شراكات خارجية إال بعد إنهاء كل القضايا املعلقة 

بني اجلانبني.

أعلن بيت االستثمار العاملي 
لتداول األوراق املالية في مصر 
امس عن حتقيقه إجنازا كبيرا 
متثل في احتالله املركز التاسع 
عشر وذلك من أصل 148 شركة 
وساطة مالية تبعا لإلفصاح 
الذي أصدرته بورصة القاهرة 
بتاري���خ 2010/1/3 وذلك عن 

العام 2009. 
وجاء بيت االستثمار العاملي 
لتداول األوراق املالية في املركز 
التاسع عشر بحصة سوقية 
بلغت 1.16% وقيمة تعامالت 
بلغت 6.78 ملي���ارات جنيه 

بارتفاع 580 مليون جني���ه عن 2008، لتتقدم 
الشركة 9 مراكز مقارنة باملرتبة الثامنة والعشرين 

التي احتلتها في 2008. 
وعبر املدير التنفيذي في بيت االس���تثمار 
العاملي لتداول األوراق املالية محمد حسني عن 
سعادته بهذا اإلجناز قائال »لقد أكدت هذه نتائج 

على أهمية الدور الذي تلعبه 
جلوبل في الس���وق املصري 
وعلى نشاطها الدائم واملستمر 
في تلبية االحتياجات املتعددة 

لعمالئها«.
الدائم  وتعزيزا لنشاطها 
فقد قامت الشركة منذ بداية 
العام احلالي بتقدمي خدمات 
الوس���اطة املالي���ة لعمالئها 
خارج مصر مم���ا يؤكد على 
جانب التطور املستمر للشركة 
وعملها الدؤوب لتوسيع نطاق 

خدماتها. 
وختم السيد حسني قائال: 
»أود أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان جلميع 
عمالئنا للثقة التي منحونا إياها. كما أتقدم بالشكر 
إلى فريق العمل على تفانيهم بالعمل والذي كان 
وراء هذا اإلجناز إذ حرصوا على تطبيق املعايير 
العاملية ومراعاة االلتزام مبعايير السلوك املهني 

مبا يصب في مصلحة العمالء«.

عمر راشد
افادت مصادر مطلعة ل� »األنباء« بأن وزير 
املالية مصطفى الشمالي التقى امس ممثلي مجلس 
ادارة احتاد الشركات االستثمارية واستعرض 
معهم بعض املشكالت الفنية التي تعترض عمل 
الشركات والتي جاء على رأسها مناقشة طلب 
بعض الشركات اعفاءها من ضريبة دعم العمالة 
الوطنية بسبب االزمة املالية التي تواجهها تلك 

الشركات واخلسائر التي تكبدتها بسببها.
وافادت املصادر بأن وزير املالية اكد حرصه 
على تلبية مطالب الشركات االستثمارية ومناقشة 
مشكالتها الفنية، الفتة الى ان وزير املالية سيلتقي 
كل ش���ركة من الش���ركات التي طلبت اعفاءها 
من تطبيق ضريبة دعم العمالة الوطنية على 
حدة ومعرفة مدى امكانية اعفائها من تطبيق 

الضريبة خالل املرحلة املقبلة.
واشارت املصادر الى ان االجتماع تناول كذلك 
ضرورة العمل على اعتماد ميزانيات الشركات 
االستثمارية املعتمدة من قبل بنك الكويت املركزي 

من ادارة الضريبة.
ولفتت ال���ى ان مس���ؤولي ادارة الضريبة 
في وزارة املالية حضروا االجتماع واستمعوا 
لوجهة نظر ممثلي احتاد الشركات وذلك للدراسة 

واملتابعة من قبل البعض.
كما تطرق االجتماع الى املشكالت التي تواجه 

الش���ركات في تطبيق قانون االستقرار املالي 
وال���ذي اعده فريق العم���ل االقتصادي املكلف 
بدراس���ة تداعيات االزمة املالي���ة العاملية على 
االقتصاد برئاسة محافظ بنك الكويت املركزي 
الشيخ س���الم العبدالعزيز، موضحني اآلليات 
املقترحة من قبل االحتاد المكانية تنفيذ القانون 

واستفادة الشركات منه.


