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للسحب ربع السنوي واألسبوعي نموه على أساس سنوي تباطأ إلى %2.1

»المتحد« يعلن الفائزين بجوائز »الحصاد اإلسالمي« »الوطني«: االئتمان يرتفع 62 مليون دينار في أغسطس

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير إلى أن 
حجم االئتمان احمللي ارتفع في 
شهر أغس���طس املاضي مبقدار 
62 ملي���ون دينار، بعد تراجعه 
لشهرين متتاليني، والذي جنم 
على األرجح عن صفقة ش���ركة 

زين التي متت مؤخرا.
 ورغم ذلك، واصل معدل النمو 
السنوي لالئتمان تباطؤه ليصل 
إلى2.1% في شهر أغسطس، وفي 
هذه األثناء، سجلت املوجودات 
األجنبية لبنك الكويت املركزي 
ارتفاعا قدره 72 مليون دينار، ما 
إلى تدفق صاف لألموال  يشير 
إلى الكويت. ونتيجة لذلك، ازداد 
عرض النقد مبفهومه الواس���ع 
)M2( مبق���دار 116 مليون دينار 

في شهر أغسطس.
والحظ »الوطن���ي« أن منو 
االئتمان يعزى بش���كل رئيسي 
إلى القروض املمنوحة إلى القطاع 
العقاري، والتي ارتفعت مبقدار 
66 مليون دينار، بعد أن كانت قد 
سجلت انخفاضا حادا في شهري 

يونيو ويوليو املاضيني. 
التس���هيالت  كم���ا ارتفعت 

الشخصية بنسبة 0.4%، أي ما 
قيمته 33 مليون دينار، ويعزى 
ه���ذا االرتفاع في التس���هيالت 
الشخصية إلى القروض املمنوحة 
لشراء األوراق املالية والقروض 
االس���تهالكية على حد س���واء، 
وفي األش���هر األخيرة املاضية، 
ارتفعت القروض االس���تهالكية 
لتساهم بنحو ثلثي الزيادة في 
التس���هيالت الشخصية.  حجم 
ومع استثناء القروض املمنوحة 
لش���راء األوراق املالي���ة، تكون 
التسهيالت الشخصية قد ارتفعت 
ما بني شهري يونيو وأغسطس 
مبقدار 37 مليون دينار، 26 مليون 
القروض  دينار منها جاءت من 

االستهالكية اجلديدة. 
وفي املقابل، أشار »الوطني« 
إلى أن الق���روض املمنوحة إلى 
قطاع االنش���اءات قد ش���هدت 
ب���ني مختلف  التراج���ع األكبر 
القطاعات االقتصادية، مبقدار 37 
مليون دينار، تلتها القروض إلى 
القطاع الصناعي والقروض إلى 
املؤسسات املالية غير املصرفية، 
والتي تراجعت كل منها بواقع 10 

ماليني دينار.

م���ن جه���ة ثاني���ة، الحظ 
»الوطني« أن ودائع املقيمني من 
القطاع اخلاص ارتفعت مبا قيمته 
107 ماليني دينار في أغسطس، 
بعد أن كانت قد سجلت انخفاضا 
ف���ي يوليو على أث���ر التدفقات 
املوس���مية الى خ���ارج الكويت 
في فصل الصيف، وتعزى هذه 
الزيادة بشكل رئيسي إلى الودائع 
بالعمالت األجنبية التي ارتفعت 
مبقدار 76 مليون دينار. لكن رغم 
ذلك، يبقى مع���دل منو الودائع 
على أس���اس س���نوي، والبالغ 
2.1%، ضعيف���ا مقارنة مبا كان 
عليه س���ابقا )بلغ%13 في بداية 

العام احلالي(. 
 وعلى الرغم من هذا التباطؤ 
في منو الودائ���ع، رأى الوطني 
أن قاعدة التمويل لدى املصارف 
تبقى كافية بشكل مريح، ويعزى 
ذلك جزئي���ا إلى ارتفاع الودائع 
احلكومية )مبق���دار 177 مليون 
دينار(، فيما شهدت موجودات 
البن���وك من���وا متواضعا، وقد 
التمويل لدى  تراجعت تكلف���ة 
إذ  املصارف بش���كل إضاف���ي، 
الفائ���دة على  انخفض مع���دل 

بالدينار  القطاع اخلاص  ودائع 
بني نقطتني إلى أربع نقاط أساس 
إضافية هذا الشهر جلميع اآلجال 
ليبلغ 1.03% ألجل شهر، و%1.2 
ألجل 3 أش���هر، و1.43% ألجل 6 

أشهر و1.71% ألجل 12 شهرا.
كما ارتفعت موجودات البنوك 
الس���ائلة مبا قيمته 137 مليون 
دين���ار، ما زاد من مس���تويات 
السيولة املريحة أصال. وساعد 
بن���ك الكوي���ت املرك���زي على 
استيعاب بعض من هذا الفائض، 
إذ اس���تقبل 222 ملي���ون دينار 

كودائع ألجل.
أما بالنسبة ألسعار الصرف، 
فأشار »الوطني« إلى أن الدينار 
الكويت���ي قد تأث���ر باحملادثات 
األخيرة ح���ول إطالق الواليات 
املتحدة حزم���ة حتفيزات كمية 
جديدة، والت���ي أدت إلى تراجع 
ال���دوالر أمام معظ���م العمالت 
الرئيسية حول العالم. ونتيجة 
لذلك، ارتفع سعر صرف اليورو 
مقابل الدوالر في األسبوع املاضي 
إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر، 
فيما انخفض الدينار قليال أمام 

اليورو متأثرا بتراجع الدوالر.

البيانات النقدية ـ أغسطس 2010
التغير

عن مطلع العام الحاليعن األشهر الـ 12 السابقة عن الشهر األسبقأغسطس 2010
%مليون دينار%مليون دينار%مليون دينارمليون دينار

41.4542710.72.4046.21.1382.8موجودات البنوك احمللية
-1.4-1.89500.0361.927املطالب على احلكومة
التسهيالت االئتمانية 

-0.3-25.027620.25052.181للمقيمني

-1.1-550.879-0.1-7.2777املوجودات األجنبية
)M2( 25.0171160.55662.31220.5عرض النقد

24.2241070.45002.11030.4ودائع القطاع اخلاص
51412.763916.2-1.7-4.57879ودائع حتت الطلب

2.943210.71565.62208.1ودائع االدخار
ودائع ألجل وشهادات 

14.737890.66024.3310.2اإليداع

-28.6-787-28.2-1.966764.0772ودائع بالعمالت األجنبية

»الخليج« يضاعف فرص الفوز
في سحب مليونير »الدانة«

.. وأكثر من 250 ألف معاملة مصرفية إلكترونية يجريها عمالء البنك
ق��ال نائب مدير ع��ام مجموع��ة اخلدمات 
املصرفية الشخصية لدى بنك الكويت الوطني 
عب��داهلل النجران التويجري ان خدمة »الوطني 
أون الين« حققت رقما قياسيا جديدا مع تخطي 
عدد املعام��ات املصرفية االلكترونية عتبة ال� 
250 ألف معاملة شهريا ملا تتميز به هذه اخلدمة 
من سهولة وأمان ومجانية، وذلك بعدما جتاوز 
عدد العماء الذي يديرون حساباتهم الكترونيا 

ال� 100 ألف عميل.
وأضاف في تصري��ح صحافي: »الوطني« 
يحتل موقعا رياديا ليس على الساحة املصرفية 
فحس��ب، وإمنا الكترونيا أيضا بفضل اإلقبال 
الكبير الذي تشهده خدمة الوطني أون الين من 
قبل العماء، ملا تتمتع به هذه اخلدمة من سهولة 

وفعالية وأمان، كما أنها مجانية بالكامل«.
وكشف التويجري أن »أكثر من 250 ألف معاملة مصرفية ومالية 
يجريها العماء شهريا من خال خدمة الوطني أون الين، مرتفعة 

أكثر من 50% مم��ا كانت عليه قبل عام مضى. 
كما أن أكثر من 100 ألف عميل من عماء البنك 
الوطني باتوا يديرون كل معاماتهم املصرفية 
واملالية الكترونيا عن طريق خدمة الوطني أون 
الين عبر موقع البنك اإللكتروني، وهذا يعكس 
ال��رواج الكبير الذي تلقاه هذه اخلدمة من قبل 
جمهور العماء، واملرونة التي تتميز بها«. وأكد 
أن: »اخلدمات االلكترونية متثل مستقبل عالم 
اخلدمات املصرفية الشخصية، والوطني حريص 
دوما على تطوير خدمات��ه ومنتجاته مبا يلبي 
حاجة عمائه املتنامي��ة، وتبني أحدث األنظمة 
التكنولوجية واملعايير العاملية لتوفير املزيد من 
السهولة والراحة لهم«. وتشمل خدمات »الوطني 
أون الي��ن« عمليات التحويل بني احلس��ابات 
املختلفة، وتس��ديد مدفوعات البطاقات االئتمانية، وطلب كش��ف 
احلس��اب إضافة إلى فتح حس��ابات إضافية وغيرها من اخلدمات 

املصرفية.

أعلن البنك التجاري الكويتي 
عن رعايته ملتقى الكويت املالي 
الثان����ي، الذي يق����ام حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، وبتنظيم مشترك بني 
بنك الكوي����ت املركزي ومجموعة 
االقتصاد واألعمال بالتعاون مع 
احتاد املص����ارف الكويتية، وذلك 
خالل الفترة من 31 اجلاري إلى األول 
من نوفمبر املقبل. وحول مشاركة 
البنك في هذا امللتقى االقتصادي 
املهم، قالت املديرة التنفيذية � إدارة 
اإلعالن والعالق����ات العامة أماني 
الورع، في تصريح صحافي: »تأتي 

هذه الرعاية الذهبية ضمن اهتمام البنك برعاية كل 
النشاطات االقتصادية واملالية املهمة التي تلقي الضوء 
على التحديات التي تواجه الصناعة املصرفية احمللية 
واإلقليمية، وتضع احللول للمشاكل التي تواجهها«. 
وأضافت ان امللتقى س����يناقش عددا من املوضوعات 

األساسية ذات العالقة باألزمة املالية 
وتداعياتها، وتوقعات املس����تقبل 
وتطورات جهود وإصالح النظام 
الدول����ي، وكيفية مواجهة  املالي 
العربي����ة للتحديات  املص����ارف 
التنمية  املستقبلية، ومالمح عن 
التي  الرقابية والقي����ود اجلديدة 
تخضع لها الصناعة املالية، وكذلك 
سيتناول امللتقى آفاق االستثمار 
في البلدان العربية وخطة التنمية 
إلى مواضيع  الكويتية باإلضافة 
أخرى. وفي هذا السياق أشارت إلى 
دور البنوك في دفع عجلة االقتصاد 
الوطني واإلقليمي وتعزيز النمو 
واالستقرار االقتصادي. وأوضحت أن حضور العديد 
من الشخصيات االقتصادية واملالية العرب ومحافظي 
املصارف املركزية من مختلف قطاعات البنوك وشركات 
االستثمار على املستوى اإلقليمي والدولي، داللة على 

جناح املتلقي.

ح����ث بنك اخلليج اجلمي����ع على فتح 
حساب الدانة أو إيداع املزيد في احلساب 
ملضاعفة فرص الفوز في سحب مليونير 
الدانة، وقال البن����ك انه مع النجاح الذي 
يش����هده س����حب الدانة واإلقبال املتزايد، 
أصبحت عملية فتح احلساب ومضاعفة 
فرص الفوز أكثر سهولة من ذي قبل.، الفتا 
الى أن آخر موعد لفتح احلساب أو اإليداع 
للتأهل ودخول سحب مليونير الدانة هو 

31 اكتوبر اجلاري.
واش����ار البنك في بي����ان صحافي الى 
ان����ه للدخول في س����حب مليونير الدانة 
أو السحوبات األس����بوعية، ينبغي على 
العمالء فتح حس����اب الدانة وذلك بإيداع 
احلد األدنى للرصيد وهو مبلغ 200 دينار 
ويتميز حساب الدانة بأنه باإلضافة إلى 
كون����ه مينح فرص الف����وز للعمالء، فهو 
يس����مح لهم أيضا بتوفير املال، الفتا الى 

أن فرص الفوز تتضاعف مبضاعفة املبالغ 
املودعة باحلساب واحملافظة عليها ألطول 

فترة ممكنة.
اجلدير بالذكر أن سحب الدانة، هو أكبر 
جائزة س����حب فردي في الشرق األوسط 
وإحدى كبرى اجلوائز على مستوى العالم، 
حيث ال يوجد أي بنك في الكويت، أو عبر 
الشرق األوسط يقدم فرصة الفوز بهذا الكم 

الضخم من خالل سحب واحد.

أعلن البنك االهلي املتحد عن 
أسماء الفائزين في السحوبات 
ربع الس����نوية واالس����بوعية 
حلساب »احلصاد االسالمي« 
الت����ي أجري����ت ف����ي 22 و 29 
س����بتمبر املاض����ي حيث فاز 
كل من: عوض ظاهر ش����خير 
الدماك باجلائزة ربع السنوية 
الكبرى وقدرها 500 الف دينار 
)راتب شهري 2000 دينار مدى 
احلياة(، وفاز كل من: فواز دليل 
ابراهيم  شامان جزاع وزهير 
العلي����وات باجلائزة  عبداهلل 
ربع السنوية وقيمتها 250 الف 
دينار لكل منهم )راتب شهري 
1000 دينار مدى احلياة(، وفاز 
الكبرى  باجلائزة االسبوعية 
بقيمة 20 أل����ف دينار كل من: 
حسن حمود عواد العواد وخالد 

عمر عزمي اخلطيب.
كما فاز أيضا كل من العمالء: 
أبورحمة،  عبداهلل علي حسن 
فواز فيصل أحمد الفهد، محمود 
ناصر عباس ابراهيم محمد حسن 
تلفت، بشار خيرو دوارة أو عالء 
الدين بشار خيرو، رباب عبداهلل 
مكي حسني، عزيزة أحمد حسن 
العالي، عباس جاس���م حسني، 
علي زيد سويد الصانع، وجورج 
صاموئيل بجوائز نقدية قيمة 

كل منها 1000 دينار.
وحساب احلصاد االسالمي 

وع����الوة على ذل����ك، يقدم 
حساب احلصاد االسالمي جوائز 
أسبوعية على مدار العام من 
بينها جائزة أسبوعية كبرى 
بقيمة 20 ألف دينار الى جانب 
خمس جوائز أخرى بقيمة ألف 

دينار لكل منها.
ويتمي����ز احلس����اب أيضا 
بجوائز الوالء، حيث يتمتع كل 
عميل يحتفظ برصيد ألف دينار 
أو أكثر في احلس����اب بفرص 
مميزة اضافية للفوز بواحدة 
من مئات اجلوائز ربع السنوية 
باجمال����ي 500 ألف دينار لكل 
س����حب من الس����حوبات ربع 
التي جترى طيلة  الس����نوية 
فت����رة البرنامج والتي تعتمد 
قيمة كل جائزة منها على مبلغ 
الرصيد احملتفظ به في حساب 
احلصاد االسالمي، مما يعني 
فرصا هائلة ومستمرة للفوز 
بجوائ����ز نقدية قيمة بانتظار 

عمالء احلساب املميزين.
وتأتي هذه اجلوائز انطالقا 
من رؤية البن����ك املتمثلة في 
أن يعود التوفير في حس����اب 
احلصاد االسالمي على عمالء 
الك����رام بجوائز كبرى  البنك 
وفرص متعددة تسهم في احداث 
تغيير رئيس����ي ف����ي حياتهم 
وحتقيق أحالمهم الشخصية 

واالسرية.

يعد من أكبر حسابات التوفير 
في املنطقة وينفرد بعروضه 
الكبيرة باالضافة الى انه برنامج 
اجلوائ����ز الوحيد املتوافق مع 
أحكام الشريعة االسالمية، حيث 
يقدم في موسمه اجلديد 6000 
جائزة نقدية يبلغ مجموعها 10 
ماليني دينار، وتش����مل للمرة 
االولى سحوبات على جائزة 
بقيمة مليون دينار تقدم على 
هيئة »راتب مدى احلياة« بقيمة 

4000 دينار شهريا على مدى 
250 شهرا.

يتم السحب كل 3 أشهر على 
جائزة ربع سنوية كبرى بقيمة 
500 أل����ف دينار )2000 دينار 
شهريا على مدى 250 شهرا( 
وجائزتني بقيمة 250 ألف دينار 
لكل منهما )2000 دينار شهريا 
على مدى 250 شهرا( مما ميثل 
دخال ثابتا مستمرا على مدى 

أكثر من عشرين عاما.

عامر جنم يسلم اجلائزة الى الفائز عاء الدين بشار خيرو

عبداهلل التويجري 

أماني الورع

»الدلتا« و»تريجر ايلند«»التجاري« يرعى ملتقى الكويت المالي الثاني
تشاركان في معرض 

التراث الدولي
أعلن����ت ش����ركة خطوات 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
ان شركة الدلتا لصناعة النسيج 
الدمش����قي وش����ركة  اليدوي 
تريجر ايلند لألثاث واألنتيك 
ستشاركان في معرض التراث 
الذي سيقام بالكويت  الدولي 
وتنطلق أنشطته في نوفمبر 
املقبل برعاية وحضور الفريق 
عبداحلميد احلجي حيث يستمر 
املعرض ملدة 5 أيام متواصلة 
تبدأ من يوم 9 نوفمبر إلى 13 
نوفمبر، وقد صرح مس����ؤول 
العالق����ات العامة هش����ام دلة 
بش����ركة الدلتا بأن الش����ركة 
شاركت في املعرض للتواصل 
مع عمالئها بشكل مباشر حيث 
تعكف الشركة حاليا على عمل 
مفاجأة كبرى س����تعتبر هي 
الش����رق  احلدث األضخم في 
األوسط وستقدمها خالل أيام 
املعرض فالشركة تضع العميل 
في أول اهتماماتها بشكل دائم 
وتعتبره ش����ريك النجاح في 
مشوارها، ومن جهة اخرى أكد 
املدير التنفيذي لشركة خطوات 
محمد حمدي ان معرض التراث 
الدولي الذي يعد من املعارض 
املتميزة واجلديدة على السوق 
احمللي في مجال التراث الدولي 
حيث يجمع ش����ركات دولية 
ومحلية حتت س����قفه لعرض 
أفضل م����ا لديهم من املنتجات 

التراثية املختلفة.


