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«صناعات الفارس» ترعى معرض الصناعات الكويتية 

صادق خاجة يفوز بـ ١٠٠ ألف دينار
في السحب الشهري لـ «نجمة التجاري»

أعلنت شركة صناعات الفارس عن رعايتها 
ملعرض الصناعات الكويتية الذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي على أرض املعارض 
الدولية خالل الفترة من ٢٥ يناير إلى ٥ فبراير 

.٢٠١١
وبهذه املناسبة، قال العضو املنتدب للشركة 
ســـلطان عبداحلميد الفارس ان إقامة مثل هذا 
املعرض املتخصـــص للصناعات الكويتية يعد 
حدثا مهما لتعريف املواطن واملقيم مبا وصلت 
اليه الصناعات الكويتية مـــن تطور وازدهار، 
حيث ان املنتج الكويتي أصبح اآلن منافسا قويا 
للمنتج االجنبي من حيـــث اجلودة مما يعتبر 

فخرا لكل مواطن.
واشار الى ان شركة صناعات الفارس تستعد 

للمعرض بعرض تصاميم جديدة مبتكرة وعصرية، وتقدمي عروض 
خاصة على بعض املنتجات وهدايا عند الشراء الى جانب توزيع 

بروشورات موضح فيها املنتجات وكيفية االتصال بالشركة.
وحول شركة صناعات الفارس، أوضح أنها بدأت منذ عام ١٩٧٣ 
باستيراد األثاث واملفروشات لبيعه في السوق احمللي، ومن خالل 
اخلبرة التي اكتسبتها على مر السنني في االثاث وأنواعه، قامت 
بإنشاء صناعات الفارس عام ١٩٨٢ وبدأت اإلنتاج الفعلي للمراتب 
ثم توسعت مبنتجاتها بإضافة الديفان والهيدبورد وأطقم اجللوس 

وغرف النوم وغرف الطعام.
وأكد ان املواد األولية املستخدمة في منتجات الشركة نادرا ما 
توجد في أي منتج مماثل، حيث تعتمد الشـــركة بالدرجة االولى 
على جودة املواد اخلام التي تســـتوردها من أوروبا وآسيا، وقد 

حصلت الفارس على شهادة االيزو٩٠٠١ منذ العام ٢٠٠٦.
وحول أبرز املعوقات التـــي تواجههم وتواجه الصناعيني في 

السوق احمللي، قال الفارس انها تتمثل في كثرة 
املنافسني ملنتج محلي واحد، حيث يتم الترخيص 
ملصانع إلنتاج نفس ما تنتجه املصانع القائمة 
دون عمل دراسة شاملة حلاجة السوق من ذلك 
املنتج ولعدد املصانع املنتجة لنفس الصنف، أما 
املشكلة الثانية فهي عدم التمكن من املباشرة في 
مشاريع جديدة أو التوسع في املشاريع القائمة، 
حيث قدمت شركة صناعات الفارس عدة مشاريع 
للهيئة العامة للصناعة، اال انه ال توجد قسائم 
متوافرة ليتم تخصيصها للشركة مباشرة بتلك 
املشاريع، وها هي السنوات متر وأسعار اآلالت 
ترتفع وكذلـــك املواد االولية واملصدر اخلارجي 

يستفيد لعدم وجود منافس له.
ولفت الى مشـــكلة اإلغراق التي تعد مشكلة 
كبيرة ومعقدة، مشيرا الى ان شركة صناعات الفارس حتاول بقدر 
املســـتطاع توعية العميل بأنه يجب أال يكون السعر املتدني ألي 
منتج مستورد باملقام االول وان هناك عناصر اخرى يجب أخذها 
بعني االعتبار بها وأهمها نوعية املنتج وما يحتويه من مواد رمبا 
تكون ضارة بالصحة، باإلضافة الى فترة استهالكه عندما يكون 

املنتج ذا جودة جيدة فإنه سيدوم ملدة أطول.
وعبـــر الفارس عن أســـفه ملا وصفه بالضعـــف املوجود لدى 
اجلهات املســـؤولة عن احلد من االغراق، حيث يتم ادخال الكثير 
مـــن النوعيات الرديئة جدا الى الســـوق احمللي، حيث تباع هذه 

املنتجات بأسعار زهيدة، بل بأقل من تكلفتها.
وفي اخلتام، أثنى الفارس على جهود الهيئة العامة للصناعة 
والعاملني فيها جلهودهم وتفانيهم في عملهم وعلى رأسهم مدير 
عام الهيئة د.علي املضف واملجهـــود الكبير الذي يبذله لالرتقاء 

بالصناعات الكويتية وتشجيعه الدائم للصناعيني.

اعلن البنك التجاري عن فوز صادق عبداهللا خاجة بجائزة الـ ١٠٠ 
ألف دينار، في الســـحب الشهري حلساب النجمة، الذي أقيم في املقر 
الرئيسي للبنك بحضور ممثلي وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة. 
وقد اســـتقبل املدير العام بالوكالةـ  قطاع اخلدمات املصرفية لألفراد 
بالبنك، ســـيمون كليمنتس، الفائز صادق عبـــداهللا خاجة مقدما له 

التهنئة وشيك اجلائزة. 
وعند لقائه قدم صادق خاجة شكره إلدارة «التجاري» على مصداقيته 
في السحوبات الشـــهرية التي يجريها شهريا، وتكون جائزة الـ ١٠٠ 
ألف دينار من نصيب احد عمالء البنك، مما يعزز هذا الفوز مبضاعفة 
العمالء للبنك، كما عبر عن الســـعادة التي غمرته عند تلقيه اخلبر 

والذي اعتقدها في البداية مزحة من احد األصدقاء. 
وأعرب عن ســـعادته بهذا الفوز، مشـــيرا الى أنه يشعر بالراحة 
للمعاملـــة اجليدة التي يلقاها من موظفي فرعه باســـتمرار، وأكد أن 
البنك التجاري أصبح يعني له الكثير الســـيما بعد أن فاز باجلائزة 

وأصبح قادرا على حتقيق الكثير من أحالمه.
 وأوضح أن الشعور بالفوز يعطيه الدافع إليداع املزيد من املبالغ 
في حســـاب النجمة، وبالتالي احلصول علـــى فرصة أكبر للفوز في 
الســـحوبات القادمة التي جترى أول يوم أحد من كل شهر، وقال انه 
سيحتفظ بجزء من قيمة اجلائزة في حساب النجمة بانتظار فرصة 

أخرى.

سلطان الفارس 

سيمون كليمنتس مصافحا الفائز صادق خاجة ومقدما له شيك اجلائزة

بارتفاع نسبته ٠٫٦٪ ومعدل نموها تسارع منذ بداية العام الحالي إلى ٢٫٦٪ والدينار يقفز ٦٪ أمام اليورو

«الوطني»: ٢٣٣ مليون دينار نمو موجودات البنوك في أكتوبر
واستقرار نمو االئتمان مسجًال ٠٫٧٪ على أساس سنوي

البنوك بواقع ٠٫٦٪ ومبقدار ٢٣٣ 
مليون دينار عن الشهر السابق، 
ليتسارع معدل منوها منذ بداية 
العام احلالي إلى ٢٫٦٪. ويعزى 
هذا النمو بشكل كبير إلى زيادة 
رأس املال الذي أمته بنك الكويت 
الوطني خالل شهر أكتوبر مبقدار 
١٦٤ مليون دينـــار، وفي الوقت 
ارتفعـــت احتياطيات  نفســـه، 
البنوك لدى بنك الكويت املركزي 
مبقدار ٤٦ مليون دينار عن الشهر 
السابق، ما ساعد على رفع معدالت 

السيولة أكثر.

ارتفاع الدينار مقابل اليورو

أما بالنسبة ألسعار الصرف، 
فقد ارتفع ســـعر صرف الدينار 
الكويت مقابل اليورو بواقع ٦٪ 
تقريبا منذ بداية شهر نوفمبر، بعد 
أن بلغ أدنى مستوى له منذ سبعة 
أشهر في الرابع من نوفمبر، وجاء 
هذا االرتفاع نتيجة جتدد املخاوف 
من املشاكل التي تواجهها منطقة 
اليورو في شأن الدين السيادي، 
والتي أدت إلى انخفاض ســـعر 
صرف اليورو بشكل كبير مقابل 

معظم العمالت الرئيسية. 

أجال، فيما ارتفعت ودائع املقيمني 
بالعملة األجنبية مبقدار ٤١ مليون 
دينار، وهو منو ملحوظ مقارنة 
بالفترة السابقة. وعلى مدى العام 
احلالي، كان منــــو الودائع بطيئا 
إلى حد ما وبلــــغ ١٫٦٪ منذ بداية 
العام، ولم جتد البنوك حاجة جلذب 
الودائع أو لالحتفــــاظ بها، إذ لم 
تواجه صعوبة في إدارة احتياجاتها 
من السيولة والتمويل في ظل النمو 
البطيء في االئتمان. وبقيت معدالت 
أسعار الفائدة على ودائع القطاع 
اخلاص بالدينار تراوح قريبا من 
القياسية،  مستوياتها املنخفضة 
تاركة مجاال محدودا لالنخفاض، 
السيولة  وذلك بسبب مستويات 
املريحة لدى البنوك. وبقيت أسعار 
الفائدة على الودائع بالدينار لفترة 
شهر وثالثة أشــــهر وستة أشهر 
على حالها في شــــهر أكتوبر عند 
١٫٠٣٪ و١٫٢٪ و١٫٤٤٪ على التوالي، 
وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع 
ألجل ١٢ شهرا مبقدار نقطة أساس 

لتصل إلى ١٫٧٢٪.

ارتفاع موجودات البنوك

كذلك احلال، منت موجودات 

دينار عن الشهر السابق، على نحو 
متساو تقريبا بني ودائع املقيمني 
وغير املقيمني.  كما ارتفعت ودائع 
املقيمني بالدينار الكويتي مبقدار 
١٢ مليون دينار عن الشهر السابق 
وشهدت حتوال باجتاه ودائع أطول 

الشخصية املمنوحة لغرض شراء 
أوراق مالية.

مستويات السيولة مريحة

من جهة ثانية، ارتفعت ودائع 
القطاع اخلاص بواقع ٩٨ مليون 

ملحوظة هذا العام، بلغت ٣٫٤٪ 
و٦٫٨٪ و٣٫٨٪ على التوالي، لكنها 
املقابل انخفاضا في  واجهت في 
حجم القروض املمنوحة إلى قطاع 
العقار واملؤسســـات املالية غير 
املصرفية إلى جانب التسهيالت 

تغييرا يذكر منـــذ أوائل العام، 
إذ تراجـــع بنســـبة ٠٫١٪ فقـــط 
(ومبقدار ١٤ مليون دينار). وقد 
سجلت التســـهيالت الشخصية 
والقروض املمنوحة إلى قطاعي 
الصناعة والتجارة معدالت منو 

معدل منو عرض النقد ١٫٩٪ في 
شهر أكتوبر.

استقرار نمو االئتمان

وقـــد ارتفع حجـــم القروض 
املمنوحة للمقيمني بواقع ٠٫٢٪ 
ومبقـــدار ٤٧ مليـــون دينار في 
أكتوبر، وكانت القروض املمنوحة 
للقطاع الصناعي املساهم األكبر 
في ارتفـــاع إجمالي االئتمان في 
أكتوبر، لكونها ارتفعت مبقدار ٥٦ 
مليون دينار عن الشهر السابق، 
وحافظت التسهيالت الشخصية 
على وتيرتها املستقرة مع ارتفاع 
القروض االستهالكية واملقسطة 
مبقدار ٣٣ مليـــون دينار، رغم 
انخفـــاض القـــروض املمنوحة 
لغرض شراء أوراق مالية مبقدار 

٦ ماليني دينار. 
وفي الوقت نفسه، انخفضت 
القروض املمنوحة للمؤسسات 
املاليـــة غير املصرفيـــة مبقدار 
٢٠ مليـــون دينـــار عن الشـــهر 

السابق.
وقد استقر منو االئتمان بعض 
الشيء وســـجل ٠٫٧٪ منوا على 
أساس سنوي، كما أنه لم يشهد 

قال املوجز االقتصادي لبنك 
الكويت الوطني ان عرض النقد 
مبفهومه الواسع (M٢) ارتفع في 
أكتوبر املاضي مبقدار ٥٠ مليون 
دينار ومبا نسبته ٠٫٢٪ عن الشهر 
السابق، مسجال ثالث منو شهري 

له على التوالي. 
وبالنتيجة، تسارع متوسط 
الثالثة األخيرة  منوه لألشـــهر 
لـ ١٢ شـــهرا) بشكل  (احملتسب 
طفيف إلـــى ٥٪، وجاء ذلك بعد 
تأكيد احلكومة التزامها بتسريع 
تنفيذ املشاريع الكبيرة، األمر الذي 
رمبا ساعد على استقرار وتيرة 

منو االئتمان.
وقال املوجز انه ورغم التحسن 
الذي سجله خالل األشهر القليلة 
املاضيـــة، لـــم يكن ذلـــك كافيا 
لتعويض التراجع الذي شـــهده 
العام  فـــي بداية هـــذا  االئتمان 
نتيجة تباطؤ النشاط االقتصادي. 
ومقارنة مـــع العام املاضي، بلغ 

احتياطيات البنوك لدى «المركزي» ارتفعت ٤٦ مليون دينار 
عن سبتمبر وارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع ٠٫٢٪ 

القروض الممنوحة للمقيمين ارتفعت ٤٧ مليون 
دينار.. وانخفاض القروض الممنوحة لغرض شراء 

أوراق مالية بمقدار ٦ ماليين 

البيانات النقدية ـ أكتوبر ٢٠١٠

أكتوبر ٢٠١٠
التغيير

عن مطلع العام الحاليعن األشهر الـ ١٢ السابقةعن الشهر األسبق

٪مليون دينار٪مليون دينار٪مليون دينارمليون دينار
٤١٫٣٧٤٢٣٣٠٫٦١٫١٢٣٢٫٨١٫٠٥٣٢٫٦موجودات البنوك احمللية

-١٫١-١٫٩٠١٦٠٫٣١٠٫٠٢٠املطالب على احلكومة

-٠٫١-٢٥٫٠٩٣٤٧٠٫٢١٨١٠٫٧١٤التسهيالت االئتمانية للمقيمني

٧٫٤١٦٣١٥٤٫٤١٣٤١٫٨٦٠٠٫٨املوجودات األجنبية

M٢٥٫٢٠٧٥٠٠٫٢٤٨١١٫٩٣١١١٫٣عرض النقد ٢

٢٤٫٤٠٩٥٣٠٫٢٤٤٥١٫٩٢٨٩١٫٢ودائع القطاع اخلاص

٤٤٦١٠٫٨٦٣٦١٦٫١-١٫٣-٤٫٥٧٤٦١ودائع حتت الطلب

٢٫٩٦٤١٠٫٠١٧٩٦٫٤٢٤١٨٫٨ودائع االدخار

١٤٫٨٤٦٧٢٠٫٥٤٧٦٣٫٣١٤٠١٫٠ودائع ألجل وشهادات اإليداع

-٢٦٫٥-٧٢٨-٢٤٫٥-٢٫٠٢٥٤١٢٫١٦٥٦ودائع بالعمالت األجنبية


