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هتاف خاجة

)أحمد باكير( جانب من عمومية »العيد لألغذية« 

عصام الصقر

 SMESالتجارة« تدرس المعيار المحاسبي«
المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة

»التجارة« تعيد هيكلة إدارة شركات األشخاص 
لتنظيم وإحكام عملها بصورة قانونية

»المركزي« يوافق لـ »إستراتيجيا« 
على زيادة رأسمالها بـ 10.23 ماليين دينار

»جمعية المحاسبين« أقامت دورة تدريبية
للتدقيق المحاسبي لموظفي »اإلعالم«

صرح امني س����ر جمعية احملاس����بني واملراجعني 
الكويتية احمد الفارس: بأن اجلمعية قد عقدت دورة 
تدريبية خاصة ملوظفي وزارة االعالم حول »التدقيق 
احملاس����بي« خالل الفترة من 14-18 مارس اجلاري 
مبقر اجلمعية، وحاضر فيها عضو اجلمعية ومدير 
ادارة التدقيق مبؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
علي حس����ني احلمدان. واوضح الف����ارس: ان الدورة 
تضمنت في محتواها العلمي التعريف بالعوامل التي 
ساعدت في تطور التدقيق الداخلي، الرقابة الداخلية، 
اهداف نظام الرقابة الداخلية، خصائص نظام الرقابة 
الداخلية، الهيكل التنظيمي لدائرة التدقيق الداخلي، 
نطاق التدقيق الداخلي، عالقة التدقيق الداخلي بادارة 

املخاطر، عالق����ة التدقيق الداخلي باحلوكمة، اهداف 
التدقيق الداخلي، ان����واع التدقيق الداخلي، التدقيق 
املال����ي، التدقيق االداري، تدقي����ق العمليات، تدقيق 
تكنولوجيا العمليات، العالقة بني التدقيق اخلارجي 
والداخلي ومناطق االختالف والشبه، مناطق االلتقاء او 
التكامل والتداخل، ميثاق شرف مهنة التدقيق الداخلي 
)املوضوعية، االمانة واالس����تقامة السرية، الكفاءة( 
معايير التدقيق الداخلي- ادارة نشاط التدقيق وطبيعة 

العمل، دليل اجراءات التدقيق الداخلي.
واشار الفارس الى ان جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية حترص على تفعيل انشطة التدريب ملا لها 

من فائدة تعم على جميع االعضاء.

أكدت رئيس مجلس إدارة شركة 
استراتيجيا لالستثمار هتاف خاجة 
حصول الشركة على موافقة بنك 
الكويت املركزي لزيادة رأسمالها 
مببلغ قدره 10.235 ماليني دينار 
عن طريق اصدار 102.350 مليون 
سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم 
وفلسان كعالوة إصدار، مشيرة إلى 
أن الشركة تعمل حاليا على أخذ 
موافقة اجلهات الرسمية األخرى 
املختصة مثل سوق الكويت لألوراق 
املالية ووزارة التجارة والصناعة 
ملتابعة إجراءات الزيادة. واشارت 
خاجة في بيان صحافي أمس إلى 
أن استراتيجيا قامت كذلك بتسليم 
املالية لعام 2009 لبنك  البيانات 
الكوي����ت املرك����زي وه����ي حتت 
الدراسة في الوقت احلالي، الفتة 
الى أن الشركة اعتمدت استراتيجية 
حتفظية في ظل استمرار ظروف 
الثاني  األس����واق الصعبة للعام 
التوال����ي وأخذ مخصصات  على 
الستثماراتها في صناديق العقار 
املباش����ر في كل من دبي وأوروبا 
امللكيات اخلاصة. وأكدت  وأسهم 
خاجة أن استراتيجيا ركزت خالل 

ع����ام 2009 على القي����ام بجميع 
االجراءات الالزمة لتقليل املصاريف 
االدارية بنسبة 36% كذلك عملت 
التفاوض  االدارة وبنجاح عل����ى 
مع جميع شركائها ملراجعة عقود 
اخلدمات املقدمة للشركة وخفض 
تكاليفها، باالضافة لذلك حرصت 
استراتيجيا على لقاء العديد من 
مدراء االستثمار العامليني للتعرف 
على املزيد من الفرص االستثمارية 
اجلذابة لصالح عمالئها في الكويت 
ومنطقة اخلليج. من ناحية أخرى 

قال����ت خاجة ان الش����ركة كثفت 
لقاءاته����ا مع عمالئه����ا خالل عام 
2009 الطالعهم على آخر مستجدات 
األسواق العاملية واحمللية ومعرفة 
املزي����د ع����ن احتياجاتهم في ظل 
املتقلبة وذلك  ظروف األس����واق 
لتطوي����ر منتجاته����ا وخدماتها 
املستقبلية مبا يفي مبتطلباتهم 
املالية واالس����تثمارية. وتطرقت 
خاجة إلى اجنازات الشركة خالل 
العام املنص����رم 2009 وحصولها 
للس����نة الثالثة على التوالي على 
جائزة »أفضل مدير اس����تثماري 
عقاري في الكويت من قبل شركة 
يوروماني« حيث استمر صندوق 
العالم العقاري ف����ي حتقيق أداء 
مستقر وبلغ العائد على الصندوق 
خالل 2009 +11.63% مع نس����بة 
قليلة من املخاطر أما أداء احلسابات 
الذي يستثمر في أسهم  اخلاصة 
 )REITS( األمانة العقارية العاملية
فكان مميزا حيث حقق احلس����اب 
اخلاص عوائد متراكمة بنس����بة 
+333.54% منذ التأس����يس وذلك 
مقارن����ة بأداء املؤش����ر بنس����بة 

.%216.83+

عاطف رمضان
ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة 
ل� »األنباء« ان قطاع الشركات بالوزارة وحتديدا ادارة 
شركات االشخاص يشهد خالل االيام القليلة املقبلة 
»اعادة هيكلة«. وأضافت املصادر ان شركات االشخاص 
تستحوذ على نصيب االسد من حيث اعداد شركاتها 
التي تخص االشخاص مقارنة باالدارات االخرى كإدارة 

الشركات املساهمة وادارة التأمني.
وفي اتصال هاتفي أجرته »األنباء« مبسؤول في 
وزارة التجارة والصناعة اكد ان هذه اخلطوة )اعادة 
الهيكلة( جاءت في الوقت احلالي بالذات بسبب قضايا 
التزوير التي متت في هذه االدارة )شركات االشخاص( 
حيث أحبطت اجلهات املعنية بالتعاون مع »التجارة« 
تزوير نحو 450 ترخيصا جتاريا مسجال عليها عمالة 

تفوق ال� 1500 وافد، وذلك خالل الفترة االخيرة.
هذا وقد كان ل� »التجارة« دور مهم في تسخير 
عدد م���ن املوظفني ملعرف������ة التراخيص التي 
استخدمت بواسطة موظفة عربي���ة ومت حصر 
هذه الشركات في 450 ترخيصا بشركة مزورا 

ال أصل لها في أرشيف الوزارة.
وعلمت »األنباء« ايضا ان الوكيل املساعد لشؤون 
الشركات والتراخيص التجارية بالوزارة جمال الشايع 
يستنفد حوالي 90% من وقته وجهده في العمل إلعادة 
هيكلة ادارة شركات االشخاص وتنظيمها بعدما متكن 
من الكش����ف عن بعض الثغرات في هذه االدارة، هذا 
الى جانب ان عدد الشركات في هذه االدارة كبير جدا 
مقارنة بالشركات التابعة إلدارات اخرى بالوزارة أو 

بقطاع الشركات.
من جهة اخرى، كشف مص��در مس��ؤول بال��وزارة 
ل� »األنباء« ان ادارة شركات االشخاص ستشهد عمليات 
تدوير خالل الفترة القليلة املقبلة، مشيرا الى ان هذا 
التوجه جاء لتنظيم واحكام عمل هذه االدارة بصورة 
قانونية أكبر. وقال املصدر: ادارة شركات االشخاص 
باتت االنظار تتركز عليها خالل الفترة االخيرة، خاصة 
بعد عملية التزوي����ر التي متت فيها مؤخرا. اجلدير 
ذكره ان ادارة شركات االشخاص أعدت تعميما خالل 
الفترة االخيرة لعدد كبير من ش����ركات االشخاص، 

وذلك للتقيد بالتعليمات املتعلقة بامليزانية.

النظام المحاسبي الجديد مطبق في دولة واحدة
بالعالم وسيكون بدياًل عن المعايير المعقدة

عاطف رمضان
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
ع���ن ان وزارة التجارة والصناعة 
ت���درس حاليا املعيار احملاس���بي 

.SMES اجلديد
وأضاف���ت املص���ادر ان ه���ذا 
املعيار يخص الشركات الصغيرة 
واملتوس���طة عل���ى ان يكون لهذه 
الشركات نظام محاسبي »مختلف« 
عن املعمول به أي »معيار محاسبي 
جديد«. وأوضحت املصادر ان النظام 
احملاسبي اجلديد »بسيط« وسيكون 
بدي���ال ع���ن املعايير احملاس���بية 
»الكبيرة أو املعقدة« والتي حتتاج 
الى افصاحات أو معلومات كبيرة 
وبتكلفة عالية. وأشارت املصادر 
الى ان الشركات الصغيرة ال حتتاج 
معايير كبيرة ومكلفة ماديا، خاصة 
ان هذه الش���ركات رؤوس اموالها 
صغيرة »ذات مسؤولية محدودة«. 

من جهة اخرى، لفتت املصادر الى انه 
قد مت تشكيل جلنة لالستئناس بآراء 
اآلخرين »اجلهات املختصة« وهي 
جلنة مشكلة من قبل اللجنة الفنية 
لوضع القواعد احملاس���بية وأدلة 
التدقيق بوزارة التجارة والصناعة. 
وعن هذا املعيار احملاسبي اجلديد، 
قالت املصادر انه مطبق في احدى 
ال���دول االفريقية »دول���ة واحدة 
بالعالم« لكونه معيارا حديثا، وسيتم 
تطبيقه في الدول االخرى، على ان 
يتم حتديده »حسب نظام كل دولة« 
أي انه سيكيف حسب الدولة. من 
جانب آخر، ذكرت املصادر انه نظرا 
الى ان املعايير احملاسبية الدولية 
اخذت تتسم بالتعقيد والكم الهائل 
من املعل���وات واالفصاحات، فمن 
االهمية مبكان تطبيق هذا املعيار 
اجلديد على الش���ركات الصغيرة. 
وأوضحت املصادر ان هذا املعيار 

سيخفف العبء من على كاهل مدققي 
احلسابات، باالضافة الى الشركات 
الصغيرة، كما ان هناك معلومات 
ليست ذات اهمية بالنسبة للشركات 
الصغيرة مقارنة بالشركات املدرجة. 
وأش���ارت املصادر الى ان تطبيق 
املعيار SMES غي���ر ملزم للدول، 
وانه على الدول���ة التي تطبقه ان 
حتدد األسس التي من خاللها ميكن 
معرفة الشركات الصغيرة والتي 
حتت���اج الى هذا املعي���ار اجلديد. 
اجلدير ذك���ره ان »اللجنة الفنية 
لوضع قواعد وأس���س احملاسبة« 
تتكون من وزارة التجارة والصناعة 
و»جمعية احملاس���بني« وجامعة 
الكويت وس���وق الكويت لالوراق 
املالية وبنك الكويت املركزي كأعضاء 
أساسيني، كذلك االستعانة ببعض 
اخلبراء واملختصني لالستئناس بهم 

لكنهم ليس لهم حق التصويت.

شكلت لجنة لالستئناس بآراء المختصين ومدى تكيفه مع الكويت

في أعقاب تزوير 450 ترخيصًا تجاريًا ال أصل لها في أرشيف الوزارة

عن طريق إصدار 102.350 مليون سهم بسعر 102 فلس للسهم

الصقر: زيادة رأسمال »الوطني« خالل النصف الثاني 

»العيد لألغذية« تحقق 10.14 فلوس ربحية السهم
عاطف رمضان

أعل���ن رئيس مجل���س ادارة 
شركة العيد لالغذية فهد سعود 
املطيري ان الشركة حققت ارباحا 
بلغ���ت 507.01 آالف دين���ار مبا 
يعادل ربحية سهم قدرها 10.14 
فلوس للعام 2009، مش���يرا الى 
ان توزيعات أسهم املنحة نسبتها 
15% من رأس املال بواقع 15 سهما 

لكل 100 سهم.
واضاف املطيري خالل عمومية 
الشركة التي عقدت أمس بحضور 
نائب رئي���س مجل���س االدارة 
التنفيذي للش���ركة  والرئي���س 
عبداهلل سعود املطيري ان مجلس 
االدارة يعم���ل لزيادة االيرادات، 
وذلك من خالل انشاء اقسام جديدة 
البيع،  بالشركة لتوسعة منافذ 
وذلك بتقدمي اصناف متعددة ذات 

جودة عالية.
وتعتمد على وكاالت جتارية 

معروفة في قطاع االغذية.
ولفت الى ان الش���ركة تقدم 
الغذائي���ة اجلي���دة  اخلدم���ات 
للمس���تهلك من حي���ث اجلودة 
والسعر، موضحا انه خالل عامي 
2008 و2009 مت افتت���اح عدد 4 
فروع »كافيه« حتت اسم »جوس 
زون كافيه« وهي وكالة من شركة 

بن���ك  أش���ار 
الكويت الوطني 
موج���زه  في 
االقتص����ادي 
األخير ح����ول التطورات النقدية 
في الكوي����ت إلى أن عرض النقد 
مبفهومه الواسع )M2( منا خالل 
ش����هر فبراير املاضي بواقع %2 
)512 مليون دين����ار( مقارنة مع 
الشهر األسبق، مدفوعا بتدفقات 
كبيرة م����ن األموال األجنبية إلى 
السوق احمللي، ما أدى إلى ارتفاع 
صافي املوجودات األجنبية لدى 
بنك الكويت املركزي مبقدار 469 
مليون دينار، وقد وجدت معظم 
البنوك  إلى  هذه األموال طريقها 
احمللية، فرفعت إجمالي الودائع 

بنحو 481 مليون دينار.
ورأى الوطني أن مستويات 
السيولة لدى البنوك الكويتية 
تعززت ف���ي فبراير بش���كل 
ملح���وظ نتيج���ة لذلك، وفي 
الوقت نفسه، شهد االئتمان منوا 
طفيفا هذا الشهر، مستفيدا من 
الطلب القوي على القروض من 
القطاعات اإلنتاجية، الس���يما 
التجارة واإلنشاءات  قطاعات 

والصناعة والنفط والغاز.

البيانات النقدية ـ فبراير 2010

وأشار الوطني إلى أن حجم 
الق���روض املمنوحة للمقيمني 
ارتفع في فبراي���ر مبقدار 38 
مليون دينار، بعدما كان أداؤه 
قد تراوح بني التراجع والتباطؤ 

خالل األشهر السابقة.
ويعزى هذا التحس���ن، في 
البنك  إلى قي���ام  جزء من���ه، 
املركزي في 8 فبراير بخفض 
سعر اخلصم بواقع 50 نقطة 
أس���اس إلى 2.5%، وس���عري 
الريبو ألجل أسبوع وأجل شهر 
بواقع 25 نقطة أساس إلى %1.5 

و2% على التوالي.

اعضاء مجلس االدارة مببلغ 15 
ألف دينار، وتوزيع أسهم منحة 
بنسبة 15% من رأس املال بواقع 
15 سهما لكل 100 سهم للمساهمني 
املس���جلني بسجالت الشركة في 
تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية، 
واستقطاع نسبة 10% من االرباح 

حلساب االحتياطي اختياري.
العمومية  وصادقت ايض���ا 
عل���ى اقت���راح مجل���س االدارة 
بزيادة رأس���مال الشركة من 5 
مالي���ني دينار الى 5.750 ماليني 
بزيادة قدره���ا 750 ألف دينار، 
ومكاف���أة اعضاء مجلس االدارة 
املذك���ورة بامليزانية وقدرها 15 
ألف دينار، وإخالء طرف اعضاء 
مجلس االدارة وبراءة ذمتهم عن 
املنتهية  املالية  تصرفهم للسنة 

في 31 ديسمبر 2009.
وأقرت كذلك عمومية الشركة 
»غي����ر العادية« بن����ود جدول 
االعم����ال حيث تضمنت البنود 
تعدي����ل املادة رق����م 5 من عقد 
التأس����يس وامل����ادة رقم 5 من 
النظام االساس�������ي، وقد حدد 
رأسمال الشركة ب� 5.75 ماليني 
دينار موزعا على 57.528.750 
سهما قيمة كل سهم 100 فلس 
وجميع االسهم نقدية وعينية.

البنك املركزي )التي ارتفعت 
297 مليون دينار( وودائع لدى 
البنوك األجنبية )التي ارتفعت 

142 مليون دينار(.
ونتيج���ة لذلك، حتس���نت 
مس���تويات الس���يولة ل���دى 
البنوك، ما دفع مبتوسط سعر 
الكايبور ألجل شهر واحد إلى 
االنخفاض بواقع 11 نقاط أساس 

في فبراير.
أما بالنسبة ألسعار الصرف، 
فأش���ار الوطني إلى أن سعر 
صرف الدينار شهد منذ بداية 
شهر فبراير نوعا من االستقرار 
أمام اليورو والدوالر األميركي. 
ويعكس سوق الصرف احمللي 
الذي تش���هده أسواق  الهدوء 
العاملي���ة مع تراجع  الصرف 
درجة الش���كوك ح���ول أزمة 
الديون الس���يادية في أوروبا 

إلى حد ما.

الرب���ح واالي���رادات بلغ���ت من 
املبيعات 18.5% بفارق 3.2% عن 
العام السابق، وبلغت نسبة صافي 
الربح م���ن املبيعات 6.5% وذلك 
بزيادة 0.6% عن العام الس���ابق 
وبلغت الزيادة في املبيعات %3.8 

عن العام السابق.
ان الشركة قامت  الى  وأشار 
العمومية  بتقليل املصروف���ات 
واالعب���اء االخ���رى ع���ن العام 
السابق بنسبة 20.6% كما تعتمد 
الشركة ايضا على زيادة قنوات 
التوزيع وتقدمي اصناف متعددة 

جوس زون انترناشيونال )كندا( 
في مناطق متفرقة بالكويت عبارة 
عن فرع بصالة املغادرين مبطار 
الكويت الدولي، وفرع مبجمع تاال 
بشارع س���الم املبارك بالساملية 
وفرع مبجمع األڤنيوز بالري وفرع 

مبنطقة اجلهراء مبجمع املنار.
وكذلك مت افتتاح فروع ملطاعم 
مأكوالت خفيفة وتشغيل 3 فروع 
حاليا لتقدمي جميع أنواع املأكوالت 
اخلفيفة. وكذلك افتتاح فرع لتقدمي 

أنواع احللويات واملعجنات.
وقال املطيري ان نسبة مجمل 

ذات جودة عالية وتعتمد ايضا 
عل���ى وكاالت جتارية معروفة، 
مؤك���دا ان كل هذه االمور تعمل 
عل���ى تخفيض التكلفة، وهو ما 
يعطي سعرا تنافسيا يساعد على 
ايرادات  جذب املستهلك وزيادة 
الشركة وتوسعة قاعدة عمالئها 
عن طريق تقدمي منتجات جديدة 
وخدمات اخ���رى للعمالء وذلك 

لترسيخ ثقة العمالء.
واقرت اجلمعية العمومية بنود 
جدول اعمالها التي تضمنت اقتراح 
مجل���س االدارة حتدي���د مكافأة 

وفي املقابل، انخفض حجم 
التسهيالت الشخصية والقروض 
املمنوحة إلى القطاع العقاري 
مبقدار 41 ملي���ون دينار و52 
مليون دينار على التوالي، بعدما 
كان هذان القطاعان يقودان منو 

االئتمان خالل العام املاضي.
من جهة ثانية، أشار الوطني 
إلى أن ودائع املقيمني من القطاع 
اخلاص ارتفعت في فبراير بواقع 
481 مليون دينار أو ما نسبته 
2% مقارنة مع الشهر األسبق، 
جميعها بالدينار، مسجلة بذلك 
ارتفاعا قدره 678 مليون دينار 

خالل األشهر ال� 3 األخيرة.
كذلك احلال، ارتفعت الودائع 
من غير املقيمني 35 مليون دينار 

مقارنة مع الشهر األسبق.
ورأى الوطني أن خفض سعر 
الريبو ف���ي فبراير واالرتفاع 
الكبير في حجم الودائع خالل 

وخالل فبراير، ارتفع حجم 
القروض املمنوحة إلى القطاعات 
اإلنتاجية مجتمعة مبقدار 70 

مليون دينار.
وبالنظر إلى وتيرة منوها 
لفترة 3 أشهر � محسوبا على 
أساس سنوي- حلظ الوطني 
أن القروض املمنوحة إلى هذه 
القطاعات قد شهدت منوا قويا 

في األشهر السابقة.
فإلى جانب خفض أس���عار 
الفائ���دة، ق���د يك���ون قانون 
االس���تقرار املال���ي الذي دخل 
حي���ز التنفيذ ف���ي أبريل من 
الع���ام املاضي، قد عزز الطلب 
عل���ى القروض م���ن قبل هذه 

القطاعات.
بل���غ حجم  الواقع،  وف���ي 
القروض اجلديدة إلى القطاعات 
اإلنتاجية منذ شهر أغسطس 

املاضي 270 مليون دينار.

األشهر األخيرة يدفعان بأسعار 
الودائع بالدينار  الفائدة على 

إلى االنخفاض.
إذ انخفض متوسط أسعار 
الفائ���دة على ودائ���ع القطاع 
بالدين���ار في فبراير  اخلاص 
بني 6 و17 نقطة أساس ملختلف 
اآلجال، لتبلغ 1.19% ألجل شهر 
واحد، و1.43% ألجل 3 أشهر، 
و1.67% ألجل 6 أش���هر و%1.9 

ألجل 12 شهرا.
وكان إجمال���ي موجودات 
البنوك قد ارتف���ع في فبراير 
بواقع 643 مليون دينار مقارنة 
مع الشهر األسبق، وذلك على 
خلفية االرتف���اع الكبير الذي 
الودائع. وقد توجه  ش���هدته 
جزء صغير من هذا االرتفاع في 
املوجودات إلى القروض اجلديدة 
املمنوحة إل���ى املقيمني، بينما 
يتمثل الباقي بودائع ألجل لدى 

الزيادة لدعم خطط التوسع اإلستراتيجي للبنك 
وتعزيز دوره في تمويل المشروعات االقتصادية

متثل 10% م����ن رأس املال املدفوع للبنك بعد إضافة أس����هم 
املنحة التي مت توزيعه����ا أخيرا طبقا لقرار اجلمعية العامة 

غير العادية للبنك.
وس����يتم االكتتاب من خالل إصدار أس����هم جديدة تطرح 
الكتتاب املساهمني املقيدين في سجالت بنك الكويت الوطني 
في اليوم السابق على موعد استدعاء هذه الزيادة بعد صدور 
املرس����وم األميري باملوافقة عليها، وذلك بقيمتها االس����مية 
بواقع 100 فلس مضافا إليها عالوة إصدار بقيمة 400 فلس 

للسهم الواحد.
هذا، وترمي هذه الزيادة إلى دعم خطط التوسع االستراتيجي 
للبنك، فضال عن تعزيز وتنمية محفظته اإلقراضية ولعب 
دور أكبر في متويل املش����روعات االقتصادية على مستوى 

الكويت واملنطقة بشكل عام.

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني في الكويت 
عصام جاسم الصقر ان زيادة رأسمال البنك سيعلن عن االكتتاب 
فيها بعد صدور املرسوم األميري باملوافقة عليها والتي من 

املتوقع أن تتم خالل النصف الثاني من العام احلالي.
وأضاف الصقر في بيان صحاف����ي أمس أن هذه الزيادة 

يتم طرحها الكتتاب مساهميه فور صدور المرسوم األميري

عموميتها وزعت 15% أسهم منحة وزادت رأسمالها إلى 5.75 ماليين دينار

 »الوطني«: ارتفاع صافي الموجودات األجنبية
لدى »المركزي« بمقدار 469 مليون دينار 

إجمالي الودائع ارتفع بنحو 481 مليون دينار في فبراير الماضي

البيانات النقدية ـ فبراير 2010
التغير

فبراير 
عن األشهر الثالثة عن الشهر األسبق2010

السابقة
عن األشهر 
ال� 12 السابقة

مليون 
دينار

مليون 
مليون %دينار

مليون %دينار
%دينار

1.3963.5-0.3-40.7946431.6105موجودات البنوك احمللية
-4.4-1.92400.0231.288املطالب على احلكومة

0.01.1524.8-25.146380.19التسهيالت االئتمانية للمقيمني
-11.9-991-0.6-7.3111021.446املوجودات األجنبية
)M2( 25.6455122.06542.61.6126.7عرض النقد

24.8414812.06782.81.5606.7ودائع القطاع اخلاص
4.3361263.01403.32415.9ودائع حتت الطلب

2.860812.9572.01355.0ودائع االدخار
14.9663102.16154.31.0147.3ودائع ألجل وشهادات اإليداع

1696.7-4.8-134-1.3-2.68136ودائع بالعمالت األجنبية

تقـرير


