
أظهرت أرق��ام ص��ادرة عن بنك الكويت 
املركزي ام��س  األربعاء انخفاض عرض 
النقد مبفهومه الواسع )ن2( مبقدار 2ر1 
ف��ي امل��ئ��ة يناير امل��اض��ي م��ق��ارن��ة بشهر 
ديسمبر مسجال نحو 6ر36 مليار دينار 

كويتي )نحو 120 مليار دوالر أمريكي(.
وق��ال��ت إدارة ال��ب��ح��وث االقتصادية 
ال��ت��اب��ع��ة للبنك امل���رك���زي ف��ي ج���داول 
إحصائية لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
إن ودائ���ع القطاع اخل��اص ل��دى البنوك 
احمللية بالدينار الكويتي انخفضت في 
يناير املاضي بنسبة 8ر0 في املئة لتبلغ 
4ر32 مليار دينار )نحو 9ر106 مليار 

دوالر(.
وأضافت أن الودائع بالعمالت األجنبية 
انخفضت في يناير بنسبة 6ر4 في املئة 
لتسجل 6ر2 مليار دي��ن��ار )ن��ح��و 5ر8 
مليار دوالر( ليبلغ إجمالي ودائع القطاع 
اخل���اص ن��ح��و 35 م��ل��ي��ار دي��ن��ار )نحو 

5ر115 مليار دوالر(.
وبينت أن إج��م��ال��ي أرص���دة مطالب 
البنوك احمللية على البنك املركزي بالدينار 
الكويتي املتمثل ب��س��ن��دات )امل��رك��زي( 
وال��ت��ورق اس��ت��ق��رت ف��ي يناير املاضي 
لتبلغ نحو 8ر2 مليار دي��ن��ار )نحو 9 
مليارات دوالر( في حني انخفض إجمالي 
موجودات البنوك احمللية بنسبة 2ر1 في 
املئة لتسجل 7ر62 مليار دينار )نحو 204 

مليارات دوالر(.
وأوض����ح����ت اجل�������داول أن ص��اف��ي 
املوجودات األجنبية لدى البنوك احمللية 
ارت��ف��ع بنسبة 0ر1 ف��ي امل��ئ��ة ف��ي يناير 
املاضي ليبلغ 4ر9 مليار دينار )نحو 31 
مليار دوالر( في حني انخفضت ودائ��ع 
ألجل لدى )املركزي( بنسبة 7ر9 في املئة 

في الشهر ذاته ليصل لنحو 935 مليون 
دينار )نحو 3 مليارات دوالر(.

وأف�����ادت ب���أن أرص�����دة التسهيالت 

االئتمانية النقدية املستخدمة للمقيمني 
)ح��ج��م االئ��ت��م��ان امل��ص��رف��ي امل��م��ن��وح( 
انخفضت في يناير املاضي مبقدار 5ر0 

في املئة عن مستواها املسجل في ديسمبر 
2017 لتبلغ نحو 2ر35 مليار دينار )نحو 
116 مليار دوالر( في حني استقر متوسط 
أسعار الفائدة على سندات اخلزينة مدة 

عام واحد عند 2 في املئة.
وأضافت أن متويل ال��واردات الكويتية 
ارت��ف��ع ف��ي يناير امل��اض��ي بنسبة 5ر13 
في املئة ليبلغ نحو 312 مليون دينار 
)ن��ح��و مليار دوالر( ف��ي ح��ني انخفض 
متوسط سعر ص��رف ال���دوالر األمريكي 
مقابل الدينار لشهر يناير املاضي بنسبة 
4ر0 في املئة عن ديسمبر املاضي مسجال 

8ر300 فلس لكل دوالر.
وذك��رت أن إجمالي قيمة امل��وج��ودات 
في )املركزي( ارتفعت 0ر1 في املئة خالل 
يناير املاضي لنحو 6ر9 مليار دينار )نحو 
6ر31 مليار دوالر( ف��ي ح��ني انخفض 
صافي املوجودات األجنبية لدى البنوك 
احمللية بنسبة 6ر7 ف��ي امل��ئ��ة ليسجل 
نحو 6ر6 مليار دينار )نحو 7ر21 مليار 

دوالر(.
يذكر أن عرض النقد مصطلح يستخدم 
للتعبير عن كمية وحجم النقود التي يتم 
تداولها في االقتصاد ويقسم الى نوعني 
رئيسيني ع��رض النقود مبعناه الضيق 

وعرض النقود مبعناه املوسع.
ويقصد بعرض النقود مبعناه الضيق 
حجم النقد للعمليات اجل��اري��ة ويشمل 
العمالت الورقية واملعدنية التي يتداولها 
األشخاص في تعامالتهم اليومية والنقود 
احملتفظة في البنوك على شكل حسابات 

جارية او ودائع حتت الطلب.
ويشمل عرض النقد مبفهومه الواسع 
اضافة الى النقود اجلارية حسابات ودائع 

االجل وحسابات التوفير.
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»اخلليج« يعلن  موعد إجراء السحب ربع 
السنوي األول حلساب الدانة

أعلن بنك اخلليج أنه سيجري 
س��ح��ب ال���دان���ة رب����ع ال��س��ن��وي 
األول على جائزة نقدية قيمتها 
200،000 دي��ن��ار ك��وي��ت��ي، يوم 
األرب���ع���اء امل���واف���ق 28 م���ارس 
اجلاري، وعلى الهواء مباشرة عبر 
إذاع��ة رادي��و نبض الكويت 88.8 
إف إم، من خالل برنامج »ديوانية 
الياقوت واألن��ص��اري« وذل��ك في 

متام الساعة 1:30 ظهراً.
وف���ي وق���ت س��اب��ق م��ن ال��ع��ام، 
اح��ت��ف��ل ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج ب��ال��ذك��رى 
ال��س��ن��وي��ة ال��ع��اش��رة لصناعة 
املليونيرات خ��الل سحب الدانة 
ال��س��ن��وي على اجل��ائ��زة الكبرى 
البالغ قيمتها مليون دينار كويتي، 

وه��ي أكبر جائزة نقدية مرتبطة 
بحساب مصرفي على مستوى 
العالم بحسب موسوعة غينيس 
ل��أرق��ام القياسية، التي شهدت 
تتويج أحدث وأصغر مليونيرات 
ال��دان��ة ل��ع��ام 2017 ال��ب��ال��غ من 
العمر 11 عاماً، الفائز عبيد سعد 

الرشيدي.
ه���ذا، وس��ي��ق��ام س��ح��ب ال��دان��ة 
رب���ع ال��س��ن��وي ال��ث��ان��ي ف���ي 27 
يونيو 2018 على جائزة قيمتها 
250،000 دي��ن��ار كويتي، يليه 
السحب ربع السنوي الثالث في 
26 سبتمبر 2018 على جائزة 
قيمتها 500،000 دينار كويتي. 
أما السحب الرابع واألخير فسوف 

يقام في 10 يناير 2019 وسيتخلل 
هذا السحب تتويج مليونير الدانة 
لعام 2018 ال��ذي سيحصل على 
جائزة بقيمة مليون دينار كويتي، 
أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب 
م��ص��رف��ي ع��ل��ى م��س��ت��وى العالم 
بحسب موسوعة غينيس لأرقام 

القياسية.
 ويشجع بنك اخلليج عمالء 
ال��دان��ة على زي��ادة ف��رص فوزهم 
عن طريق زي��ادة املبالغ التي يتم 
إيداعها في احلساب، بإستخدام 
خدمة الدفع اإللكتروني اجلديدة 
املتاحة عبر م��وق��ع بنك اخلليج 
اإلل��ك��ت��رون��ي وتطبيق الهواتف 

الذكية.

مقر بنك اخلليج

312 مليون دينار متويل الواردات الكويتية ارتفع إلى  

1.2 باملئة يناير املاضي املركزي: انخفاض عرض النقد  

مقر البنك املركزي

أكد أن خطورتها تزداد مع واقع التحوالت االقتصادية العاملية

الغامن:  االقتصاد الكويتي يواجه أزمة حقيقية

أك��د رئيس غرفة جت��ارة وصناعة 
الكويت علي الغامن سعي الغرفة اليجاد 
ق��ط��اع خ��اص ق���ادر على دع��م قاطرة 
التنمية في البالد في إط��ار توجهات 
الدولة وخططها التنموية فضال عن 
االل��ت��زام بأسس احلرية االقتصادية 

املتمثلة بتكافؤ الفرص واملنافسة.
وقال الغامن في كلمة خالل اجتماع 
ال54 للهيئة ال��ع��ام��ة للغرفة امس  
األربعاء إن الغرفة تعمل على تنظيم 
وتنمية االقتصاد الوطني بحيث تكون 
الثروة النفطية الناضبة جسرا نحو 
ايجاد بنية تنموية متجددة ومستدامة.

وأض���اف أن األزم���ة التي يواجهها 
االقتصاد الكويتي »ليست مجرد عجز 
مرحلي في امليزانية العامة للدولة بل 
هي أزمة حقيقية ت��زداد خطورتها مع 
واقع التحوالت املفصلية التي يعيشها 
االقتصاد العاملي وخصوصا في مجال 
الطاقة والتي تقتضي رؤي��ة تنموية 

جديدة كليا حتررنا من هيمنة النفط«.
وفيما يخص البيانات اخلتامية 
للغرفة عن عام 2017 أفاد الغامن بأن 
ص��اف��ي إي����رادات الغرفة بلغت نحو 
5ر5 مليون دينار كويتي )نحو نحو 
15ر18 مليون دوالر أمريكي( مقارنة 

مع 3ر5 مليون دينار )49ر17 مليون 
دوالر( عام 2016 في حني بلغ إجمالي 
مصروفات الغرفة قبل االستهالك بنحو 

9ر3 مليون )8ر12 مليون دوالر(.
وأض��اف أن إي���رادات الغرفة خالل 
األع��وام السبعة املاضية تراوحت بني 
4ر4 مليون دينار )نحو 5ر14 مليون 
دوالر( عام 2011 و8ر4 مليون )8ر15 

مليون دوالر( عام 2015.
وأوضح الغامن أن الوفر التشغيلي 
الذي حققته الغرفة عام 2017 ارتفع 
بعد االس��ت��ه��الك م��ن 515 ال��ف دينار 
)6ر1 مليون دوالر ( إل��ى 875 ألف 

دي��ن��ار وذك��ر أن ع��دد أع��ض��اء الغرفة 
خ��الل ع��ام 2017 بلغ نحو 49 ألف 
عضو مقابل 44 ألفا في 2016 في حني 
بلغ عدد املعامالت التي صادقت عليها 
الغرفة خ��الل 2017 نحو 369 ألف 

معاملة.
وفي ميدان التشريع االقتصادي قال 
الغامن إن الغرفة تقدمت مبقترحاتها 
وم��الح��ظ��ات��ه��ا ح���ول ت��ع��دي��ل بعض 
أحكام قانون العمل في القطاع األهلي 
وال��ق��وان��ني املنظمة لالعسار وإع��ادة 
التأهيل والهيكلة والضريبة االنتقائية 
والئ��ح��ة تنظيم امل��ع��ارض العقارية 

والالئحة التنفيذية لقانون الوكاالت 
التجارية كما أبدت آراءها بشأن وثيقة 
االصالح املالي واالقتصادي وحوكمة 

الهيئات العامة.
ي��ذك��ر ان غ��رف��ة جت���ارة وصناعة 
الكويت مؤسسة ذات نفع ع��ام متول 
ذاتيا من اشتراكات اعضائها وايرادات 
خدماتها وتسعى الن يكون للقطاع 
اخل���اص دوره ال��ت��ن��م��وي باعتباره 
قاطرة النشاط االقتصادي لكي يتحول 
االق��ت��ص��اد احمللي م��ن اقتصاد ريعي 
يحكمه االن��ف��اق ال��ع��ام ال��ى اقتصاد 

علي الغامنانتاجي يحركه القطاع ذاته.

دي���ن���ار م���ل���ي���ار   2.6 ل��ت��س��ج��ل  ي���ن���اي���ر   ف����ي  ان���خ���ف���ض���ت  األج���ن���ب���ي���ة  ب���ال���ع���م���ات  ال������ودائ������ع 
ب��امل��ئ��ة  1.0 ب��ن��س��ب��ة  ارت����ف����ع  احمل���ل���ي���ة  ال����ب����ن����وك  ل������دى  األج���ن���ب���ي���ة  امل������وج������ودات  ص����اف����ي 

على  احمللية  البنوك  مطالب  أرص���دة 
2.8 مليار دينار البنك املركزي بلغت 

» التجاري«  يحتفل بعيد األم مع موظفاته

ف��ي ب���ادرة ج��دي��دة ت��ه��دف إلى 
توطيد تواصل البنك مع موظفاته 
واح��ت��ف��االً بعيد األم، ق��ام البنك 
ال��ت��ج��اري ب��ت��وزي��ع ال����ورود على 
جميع املوظفات واألمهات في مبناه 
ال��رئ��ي��س��ي وك��اف��ة ف��روع��ه وذل��ك 
تقديراً لدور األم الريادي وجهودها 

في بناء املجتمع.
وبهذه املناسبة قالت مساعدة 
امل��دي��ر ال��ع��ام – إدارة اإلع���الن 
والعالقات العامة – أماني الورع  
»ي��س��رن��ا ف��ي البنك ال��ت��ج��اري أن 
نهنئ جميع األمهات بهذه املناسبة 
العزيزة، كما نود التعبير لهن عن 
احترامنا الكبير وتقديرنا لدورهن 

القّيم في خدمة املجتمع، فاألمهات 
دائماً وأبداً تبقى لهن مكانة خاصة 
في حياة كل ف��رد منا، واحتفالنا 
بهن اليوم، ليس إال عرفاناً بدورهن 

الكبير في حياة كل واحد منا ».
وأض��اف��ت أماني ال��ورع أن عيد 
األم ه��و احتفال لتكرمي األمهات 
واألمومة ويحتفل به في شتى دول 
العالم ولكن قد يختلف تاريخه من 
دول��ة إل��ى أخ��رى، وأردف���ت مبينة 
أن البنك يكن كل احترام وتقدير 
ملوظفاته ويقدر تضحياتهن من 
أجل إجناز األعمال املوكلة لهن مع 
االهتمام بعائالتهن وأوالده���ن، 
ب��ل وي���رى أن العنصر النسائي 

ق��د يحقق امل��زي��د م��ن اإلجن����ازات 
واإلسهامات في مجاالت األعمال 
املختلفة إذا ما توفرت له الفرصة 

لذلك.  
وقد قام فريق العالقات العامة 
ب��زي��ارة موظفات البنك ف��ي كافة 
طوابق املركز الرئيسي والفروع 
وتوزيع ال��ورود عليهن والتقاط 
الصور التذكارية معهن في أجواء 
احتفالية سادتها الفرحة وال��ود   
تؤكد التزام البنك  بتفعيل التواصل 
م��ع م��وظ��ف��ات��ه، وإمي��ان��ه ب���دوره 
االجتماعي في تعزيز روح العمل 
اجلماعية، واعتبار كل املوظفني 

أفراًدا ضمن عائلة واحدة.

احتفال التجاري بعيد األم

الكويت تشيد مدينة صناعية 
6.6 مليار دوالر متكاملة بكلفة 

قال مسؤول امس  األربعاء إن الكويت تستعد لبناء 
مدينة صناعية متكاملة بتكلفة 6.6 مليار دوالر منها 

ستة مليارات دوالر مبشاركة من القطاع اخلاص.
وأوض��ح عبد الكرمي تقي عبد الكرمي املدير العام 
املكلف للهيئة العامة للصناعة في تصريحات لرويترز 
أن احلكومة ستضطلع بتشييد البنية التحتية بكلفة 
600 مليون دوالر وأن القطاع اخل��اص واملستثمرين 

سيبنون املرافق واملنشآت.
وأض��اف أن املدينة اجلديدة ”النعامي“ التي ستقام 
على بعد 70 كيلومترا إل��ى الغرب من مدينة الكويت 
ستستوعب 50 ألف نسمة وأن العائد السنوي املتوقع 

لها 90 مليون دينار للقطاع الصناعي وحده.

»هيئة الشراكة« تلجأ 
للحكومة حلسم خاف 

مشروع النفايات الصلبة
قال املدير العام لهيئة الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص بالكويت امس  األربعاء إن الهيئة قد تلجأ إلى 
مجلس الوزراء حلسم اخلالف الدائر مع ديوان احملاسبة 

بخصوص مشروع النفايات الصلبة في كبد.
وقال مطلق الصانع في تصريحات لرويترز ”حسب 
القانون إذا حدث خالف بني دبوان احملاسبة وأي جهة 
عامة فعليهم أن يذهبوا ملجلس ال���وزراء ال��ذي يحسم 

املوضوع.“
مشروع معاجلة النفايات البلدية الصلبة في منطقة 
كبد الكويتية تبلغ تكلفته نحو مليار دوالر وهو أحد 

املشروعات املهمة التي تضطلع بها هيئة الشراكة.
لكن ديوان احملاسبة اعترض على املشروع في يناير 
كانون الثاني املاضي بعد ترسيته في 2017 على حتالف 
بقيادة شركة فرنسية وذل��ك لوجود مالحظات فنية 

وقانونية.
وقال الصانع إنه بحتاج إلى موافقة اللجنة العليا 

لهيئة الشراكة إلحالة األمر إلى مجلس الوزراء.

»إيكويت«: الشباب أحد أسس 
استراتيجيتنا الداعمة للتنمية املستدامة

كشفت  شركة ايكويت للبتروكيماويات، عن 
تقدمي دعمها للمبادرات واملشاريع املجتمعية التي 
من شأنها صقل املؤهالت واملعرفة لدى فئة الشباب 
وكذلك تسليحهم باإلمكانيات التي متّكنهم من مواكبة 
حتديات العالم، إذ أعلنت عن رعايتها للمبادرة 
الوطنية التنموية للتعليم اإللكتروني، واملعروفة 

باسم »طالب«.
وخ��الل مؤمتر صحفي مل��ب��ادرة »ط��ال��ب«، قالت 
عضو فريق التنمية املستدامة في شركة ايكويت 
أسرار محمد: »نضع في ايكويت أهمية قصوى جتاه 

التنمية املهنية جلميع امل��وارد البشرية التي منها 
العاملني في الشركة وجميع االف��راد في املجتمع، 
وع��ل��ى وج���ه اخل��ص��وص ال��ش��ب��اب ك��أح��د األس��س 
الداعمة الستراتيجيتها للتنمية املستدامة. لقد حاز 
مشروع طالب على جناح كبير منذ تأسيسه وذلك 
بفضل ما يوفره من حلول مبتكرة تساهم في تخفيف 
الضغوطات على الطالب وتعزز تركيزه على اكتساب 
املعرفة والتفوق. لهذه األسباب، حرصنا في ايكويت 
على تقدمي دعمنا واملساهمة ف��ي تنمية ك��وادرن��ا 

احمللية.« 

»الوطني«: نحرص دومًا على رفع كفاءة 
اخلدمات املصرفية التي نوفرها لعمائنا

انطالقاً من حرص بنك الكويت الوطني الدائم على 
توفير أكثر اخلدمات واحللول املصرفية سهولة وفعالية 
والتي صممت خصيصاً لتالئم االحتياجات املصرفية 
الشخصية واخلدمات املصرفية لأعمال،يقدم البنكخدمته 
املبتكرة«موقع الوطني اإللكتروني لتحويل الرواتب« 
والتي تعد وسيلة سهلة وآمنة لرؤساء الشركات لدفع 
روات���ب املوظفني، وف��ق��اً لآللية املتبعة م��ن قبل وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
وفي سياق تعليقه على تلك اخلدمة املميزة،قال نائب 
مدير اخلدمات املصرفية لأعمالفي بنك الكويت الوطني 
فيصل الفليج«يسعى بنك الكويت الوطني باستمرار 
للبحث عن حلول مميزة ومبتكرة لتسهيل ورفع كفاءة 
اخلدمة املصرفية املقدمة لعمالئه. وفي سبيل حتقيق 
ذلك، يحرص البنكفي التعرف على احتياجات العمالء 
وتقدمي منتجات وخدمات مبتكرة وسهلة االستخدام. 
من هذا املنطلق، يوفر موقع الوطني اإللكتروني لتحويل 
الرواتب الوقت واملجهود علىالعمالء، ويؤمن لهم خدمة 

مريحة وآمنة«.
وأضاف أن موقع الوطني اإللكتروني لتحويل الرواتب 
يعتبر وسيلة سهلة وآمنة، حيث ميكن للشركات حتويل 
روات��ب ومكافآت املوظفني شهرياً بكل بساطةومن أي 

مكان سواء كان في املكتب أو املنزل. 
وأوضح أن موقع الوطني اإللكتروني لتحويل الرواتب 
يقوم بخدمة إج��راء معاملة حتويل ال��روات��ب وإص��دار 
سجالت الدفع ثم إرسالها تلقائياً إلى وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، مبا يساهم في تقليل أعباء العمل 

واالمتثال باللوائح احلكومية.
ولفت إلى أن اخلدمة تساهم في تسهيل تتبع عمليات 
التحويل واحل��د من األخطاء أو التباينات. كما أنه من 
خالل تلك اخلدمة، ميكن للعمالء توفير الوقت واملال على 
حد سواء، حيث يقوم العميل بدفع رسم بقيمة 1 دينار 
على حتويل الراتب من خالل موقع الوطني اإللكتروني 
لتحويل الرواتب مقابل 2 دينار لكل حتويل من خالل قسم 

الرواتب.


