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ــاري بـــإجـــراء الــســحــب األســبــوعــي  ــج ــت قـــام الــبــنــك ال
على«حساب النجمة »و حملة »راتبك وفوقه كاش »وقد مت 
إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة 

عبدالعزيز اشكناني.  
وجاءت نتائج السحب على النحو التالي :  سحب حساب 
النجمة األسبوعي جائزة بقيمة  5,000 دينار كويتي كانت 

من نصيب شريفه فهد العدساني , السحب األسبوعي حلملة 
»راتبك وفوقه كاش« جائزة بقيمة 1,000 دينار كويتي 

وكانت من نصيب  عبدالرضا حسني غلوم عوض 
وقــد أوضــح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز املقدمة باإلضافة إلى تنوعها 
طوال السنة, وتتضمن السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة 

5,000 د.ك, وشهرية بقيمة 20,000 د.ك, وجائزة نصف 
سنوية وقدرها نصف مليون )500,000( د.ك , باإلضافة 
إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي والتي 
حصــل البنك مبوجبها على شهـــادة غينيس لألرقـــام 
القياسيـــة والبالغــــة مليــــون ونصف ) 1,500,000 

دينار كويتي ( .

36.9 مليار دينار  باملئة سنويًا إلى   4.7 ارتفاع ودائع القطاع اخلاص 

1.4باملئة شهريًا  42.8 مليار دينار إجمالي الودائع بتراجع  »بيتك«: 

قــال بيت التمويل الكويتى » بيتك« عن 
تطور حجم الــودائــع لــدى البنوك احمللية 
- فبراير 2019 , وتطور حجم ودائع القطاع 
اخلاص والودائع احلكومية: ارتفع إجمالي 
الودائع في فبراير 2019 وفق بيانات بنك 
الكويت املركزي على أساس سنوي بنسبة 
%2.3 حني بلغت 42.8 مليار دينار , تزامناً 
مع ارتفاع النشاط االئتماني للبنوك بنسبة 
ــاس سنوي حــني جتــاوزت  %5.3 على أس
أرصــدة التسهيالت االئتمانية في فبراير 

2019 حاجز 37.1 مليار دينار.
بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 
972.1 مليون دينار, مدفوعاً بارتفاع ودائع 
القطاع اخلاص بنسبة %4.7, فيما تراجعت 
الودائع احلكومية على أساس سنوي بنسبة 

.10.4%
ــة عــلــى أســــاس شــهــري,  ــارن ــق ــد امل ــن وع
انخفضت أرصدة الودائع %1.4 برغم حتسن 
ودائــع القطاع اخلاص %0.1 في فبراير أي 
بنحو 20.3 مليون دينار مقارنة مع 36.8 
مليار ديــنــار فــي يناير عــام 2019. إال أنه 

تراجعت الودائع احلكومية 9.7%.  
ارتفعت حصة ودائع القطاع اخلاص من 

إجمالي الودائع في فبراير 2019 الى 86% 
مقارنة مع %84 في فبراير 2018, بينما 
تراجعت حصة ودائع القطاع احلكومي إلى 
%14 من إجمالي الودائع مقارنة مع 16% 

في فبراير 2018.
إجمالي ودائـــع القطاع اخلـــاص: حققت 
ودائــع القطاع اخلاص منواً في فبراير على 
أســاس سنوي بنسبة %4.7 أي نحو 1.7 
مليار دينار حني بلغت 36.9 مليار دينار 
, مقارنة مع 35.2 مليار دينار في فبراير 
2018, في حني حتسنت %0.1 عند املقارنة 
على أســـاس شــهــري مــع حجمها فــي يناير 

2019 الذي بلغ 36.8 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع اخلاص من مجموع 
الودائع بالعملة احمللية والودائع بالعمالت 
األجنبية, تشكل الــودائــع بالعملة احمللية 
%92.7 من إجمالي ودائع القطاع اخلاص, 
مرتفعًة قليالً عن نسبتها من إجمالي ودائع 
القطاع اخلاص في فبراير 2018 البالغة نحو 

.92.2%
  يشير توزيع الــودائــع بالعملة احمللية 
ــل متثل  ــع ألج ــودائ ــى أن ال وفــقــاً آلجالها إل
اجلــانــب األكــبــر مــن ودائـــع القطاع اخلــاص 

ــد بلغت حصتها في  بالعملة احمللية, وق
فبراير %60.2 من ودائــع العملة احمللية 
مقابل %58.3 فــي فبراير 2018, بينما 
ــودائــع حتــت الطلب من  تراجعت حصة ال
إجمالي الودائع بالعملة احمللية بنحو طفيف 
إلى نحو %24.8 في فبراير 2019 مقارنة مع 
%26.4 في فبراير 2018, وتراجعت ودائع 
االدخار بنحو طفيف في حصتها من إجمالي 
الــودائــع بالعملة احمللية مستحوذة على 
%14.9 في فبراير من العام احلالي مقارنة 

مع %15.3 في فبراير 2018.
النمو السنوي لودائع القطاع اخلــاص: 
بلغت الودائع حتت الطلب نحو 8.4 مليار 
ديــنــار فــي فبراير متراجعة %1, فــي حني 
ارتفعت ودائــع االدخــار %2.5 حني سجلت 
5.1 مليار دينار , أي بارتفاع قيمته 124.7 
مليون دينار مقارنة مع قيمتها في فبراير 
2018, وارتفعت أيضاً ودائع القطاع اخلاص 
ألجل إلى 20.6 مليار دينار في فبراير بنحو 
%8.7 عن قيمتها في فبراير 2018. وعلى 
ــع القطاع اخلــاص بالعملة  ذلــك زادت ودائ
احمللية في فبراير على أساس سنوي بنسبة 
%5.2 حني بلغت 34.2 مليار دينار. على 

اجلانب اآلخر تراجعت ودائع القطاع اخلاص 
بالعمالت األجنبية بنسبة %1.2 حني بلغت 
ما يعادل 2.71 مليار دينار في فبراير 2019 
مقارنة مــع 2.74 مليار ديــنــار فــي فبراير 

.2018
النمو الشهري لودائع القطاع اخلــاص: 
ارتفعت ودائع القطاع اخلاص حتت الطلب 
في فبراير على أساس شهري بنسبة 1.1%, 
ــة بنسبة  ــاري فيما حتسنت الــودائــع االدخ
%0.7, بينما تراجعت الودائع ألجل بنحو 

%0.6 على أساس شهري.
وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع اخلاص 
بالعملة احمللية بنحو غير ملحوظ في فبراير 
على أساس شهري بنسبة %0.01 أي حوالي 

مليوني دينار حني بلغت 34.17 مليار دينار 
مقارنة مــع 34.16 مليار ديــنــار فــي يناير 
2019. على اجلانب اآلخــر ارتفعت ودائع 
القطاع اخلــاص بالعمالت األجنبية بنسبة 
%0.7 وصوالً إلى 2.71 مليار دينار مقارنة 

مع 2.70 مليار دينار في يناير 2019.
إجمالي ودائــع القطاع احلكومي: بلغت 
ودائــع القطاع احلكومي في البنوك احمللية 
الكويتية 5.9 مليار دينار في فبراير منخفضة 
ــاس سنوي بنسبة %10.4 بينما  على أس
تراجعت على أســاس شهري بنسبة 9.7% 
عن حجمها في يناير 2019 البالغ نحو 6.5 
مليار دينار. ومن املالحظ تواصل التراجع 
فــي الــودائــع احلكومية منذ بــدايــة 2018, 

بعد أن حققت الودائع ارتفاعاً ملحوظاً في 
الفترة من 2015 إلى 2017 وقد جاء شهر 
فبراير في تلك الفترة بنمو سنوي وصل إلى 
%10 و%7.3 و%14.7 على التوالي, إال أنه 
يالحظ تراجعها في فبراير 2018 و2019 

بنحو %2.9 و%10.4 على أساس سنوي.
ــع القطاع احلكومي  ويشير توزيع ودائ
وفقاً آلجالها إلى أن ودائع القطاع احلكومي 
ألجل متثل اجلانب األكبر من ودائــع القطاع 
احلكومي بحصة ارتفعت نسبياً إلى 94.9% 
من إجمالي ودائع القطاع احلكومي في فبراير 
مقارنة مع %95.1 في فبراير 2018, بينما 
تشكل الــودائــع حتــت الطلب %5.1 مقابل 

%4.9 في فبراير 2018.

ــب الــرئــيــس التنفيذي  ــائ شــاركــت ن
ملجموعة بنك الــكــويــت الــوطــنــي شيخة 
البحر كمتحدثة رئيسية في مؤمتر »مبادئ 
متكني املرأة في الكويت« والذي انعقد أمس 
بتنظيم من األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية, ومــركــز دراســـات 
وأبحاث املــرأة, والبرنامج اإلمنائي لألمم 

املتحدة.
وجـــاءت مــشــاركــة البحر إلــى جانب 
مجموعة مــن الــقــيــادات وصــنــاع الــقــرار 
ـــة للشئون  ـــدول وأبــــرزهــــم: وزيـــــرة ال
االقتصادية مرمي العقيل, واملمثل املقيم 
ــي لـــألمم املــتــحــدة في  ــائ للبرنامج اإلمن

الكويت هيديكو هادزياليك, ورئيسة مركز 
أبحاث ودراسات املرأة في جامعة الكويت 
ـــني العام  دكــتــورة لبنى الــقــاضــي, واألم
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية دكتور 

خالد مهدي.
وفي كلمتها أمام املؤمتر الذي أقيم هذا 
العام حتت شعار »االنتقال من املبادئ 
إلى املمارسات«, حتدثت البحر عن تراجع 
تولي املــرأة الكويتية للمناصب القيادية 
داخل قطاع األعمال حيث ناقشت األسباب 
الرئيسية وراء ذلك التراجع, واستعرضت 
أبرز األليات التي ميكن من خاللها متكني 
املـــرأة الكويتية اقــتــصــاديــاً وظهورها 

باملناصب القيادية داخــل قطاع األعمال 
بالشكل املناسب والـــذي يتوائم مــع ما 
حققته من إجنــازات على مستوى التعليم 

واحلقوق السياسية واالجتماعية.
واستعرضت البحر تــاريــخ القفزات 
النوعية التي استطاعت املــرأة الكويتية 
حتقيقها في احلصول على كافة حقوقها 
في التعليم والعمل واملشاركة السياسية 
مــؤكــدة على تفوقها فــي احلــصــول على 
حقوقها املختلفة مقارنة بباقي دول املنطقة 
وفق أحدث تقارير املنظمات الدولية والتي 
تشير إلى تفوق املرأة الكويتية على الرجل 
في االلتحاف بكافة املستويات التعليمية 

حيث يصل إلى 87 % بالتعليم األساسي 
و 89 % في التعليم الثانوي باملقارنة بـ 

83 % للرجل.
وأكدت البحر على جناح املرأة الكويتية 
في احلصول على مكانة متميزة في قطاع 
األعــمــال التجارية حيث استطاعت على 
مدار السنوات املاضية في متهيد الطريق 
واحلـــصـــول عــلــى الــعــديــد مــن احلــقــوق 
التجارية واملالية وتولي املناصب القيادية 
ــك املــشــاركــة بــاألعــمــال التجارية  ــذل وك
وامتالك األراضي وكافة األصول ومتتعها 
باملساواة في احلصول على كافة اخلدمات 

املالية مبختلف أنواعها.

صورة جماعية للمشاركني

استقبل وزير املالية د.نايف فالح احلجرف 
وزير االقتصاد واملالية في موريتانيا املختار 
ــاي, ومت خــالل اللقاء مناقشة سبل  ولــد أج
تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني 

البلدين.
حضر اللقاء وكيل وزارة املالية صالح 
ــاوي, والــعــضــو املــنــتــدب للهيئة  ــرع ــص ال
العامة لالستثمار فاروق بستكي, والوكيل 
املساعد للشئون االقتصادية نبيل سليمان 
العبداجلليل وســعــادة سفيري البلدين 

الشقيقني.
ــار  ــي إط يــذكــر بـــأن هـــذا الــلــقــاء يــأتــي ف
التحضير للزيارة التي جتمع فخامة الرئيس 
ــد الــعــزيــز, بصاحب  املوريتاني محمد ول
السمو أمير الــبــالد الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه, وذلك يوم 

غد االثنني املوافق 22 أبريل 2019.

احلجرف يناقش تعزيز التعاون 
التجاري مع نظيره املوريتاني

أكــد الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني عصام الصقر أن البنك استهل العام 
2019 بتسجيل نتائج مالية قوية على مستوى 
املجموعة, حيث حافظ البنك على االجتــاهــات 
القوية وتزايد معدالت الربحية التي حققها العام 

املاضي. 
وأضـــاف الصقر على هامش مؤمتر احملللني 
الذي عقد األسبوع املاضي أن استراتيجية الوطني 
استمرت في تعزيز ربحية البنك في ظل االحتفاظ 
مبوقع ريــادي في السوق احمللية باإلضافة إلى 
توسيع نطاق انتشار البنك في املناطق اجلغرافية 

الرئيسية التي يعمل بها.  
وأوضح أن املجموعة سجلت نتائج ممتازة في 
الربع األول بارتفاع األربــاح إلى 107.7 مليون 
دينار كويتي أو ما يعادل 354.1 مليون دوالر 
أمريكي, بنمو بلغت نسبته 15.1 في املائة على 
ــذراع  ــاس سنوي, مضيفاً أن بنك بوبيان ال أس
اإلســالمــي التابع للمجموعة يساهم في توفير 
قاعدة أوسع خلدمة تنويع مصادر األرباح وتعزيز 

مكانتنا وحصتنا في السوق احمللي.
وأكد الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني أنه وعلى الصعيد احمللي, حافظت البيئة 
التشغيلية على مرونتها باإلضافة إلى السعي 
الدؤوب من جهة احلكومة إلسناد وتنفيذ املشاريع 
التنموية الكبرى وزيادة اإلنفاق الرأسمالي على 
تطوير البنية التحتية, مشيراً إلى أن تلك النظرة 
املتفائلة تدعم املعنويات اإليجابية جتاه نشاط 

القطاع اخلاص وتوقعات منو االئتمان.
وأشــار الصقر إلى أن املجموعة تواصل جني 
ثمار استراتيجية التنويع واتساع رقعة انتشارها 
في األســواق املختلفة حول العالم حيث  ساهمت 
العمليات الدولية بنسبة 25 في املائة من صافي 

أرباح املجموعة خالل الربع احلالي.
من جانبه أكــد جيم ميرفي رئيس املجموعة 
املالية أن النمو القوي الذي سجلته أرباح املجموعة 
بنسبة 15.1 في املائة يعكس األداء املميز عبر كافة 
عمليات املجموعة ســواء كــان ذلــك على مستوى 
الكويت او املناطق اجلغرافية املختلفة التي نعمل 
بها على مستوى العالم, مشيراً إلى استمرار النمو 
القوي ألعمال بنك بوبيان - البنك االسالمي التابع 
للمجموعة. حيث بلغ صافي ربــح بنك بوبيان 
14.6 مليون دينار كويتي خالل الربع األول من 
العام 2019, بنمو بلغت نسبته 16.4 في املائة 

على أساس سنوي.

2019 علي هامش مؤمتر احملللني للربع األول 

الصقر: مجموعة »الوطني« تواصل 
جني ثمار استراتيجية التنويع 

عصام الصقر

األج��ن��ب��ي��ة  ب��ال��ع��م��ات  اخل��اص  ال��ق��ط��اع  ودائ��ع  ان��خ��ف��اض 
دي�����ن�����ار  م�����ل�����ي�����ار   2.71 إل���������ى  س������ن������وي������ًا  ب�����امل�����ئ�����ة   1.2
 5.9 ل������������ى  ا م��������ي  حل��������ك��������و ا ع  ل��������ق��������ط��������ا ا ئ�����������������ع  ا د و ج���������ع  ا ت���������ر
ي�������ًا ش�������ه�������ر مل��������ئ��������ة  ب��������ا  9.7 ب�������ن�������س�������ب�������ة  ر  ي�����������ن�����������ا د ر  م��������ل��������ي��������ا

نايف احلجرف

خال مشاركتها في مؤمتر »مبادئ متكني املرأة في الكويت«

األعمال بقطاع  متكينها  على  تنعكس  لم  الكويتية  املرأة  ريادة  البحر: 

فريق البنك

»اخلليج«  يحتفي ب� »يوم األرض »
نظم بنك اخلليج فعالية تنظيف الشاطئ لالحتفاء بـ 
»يوم األرض« وذلك يوم السبت املوافق 20 أبريل اجلاري 
على شاطئ أبــراج الكويت. وتأتي هذه احلملة في إطار 
التوجه نحو بيئة أنظف وأفضل, ضمن برنامج املسؤولية 
االجتماعية الذي يتبناه البنك من أجل رفع مستوى الوعي 
حــول أهمية احملافظة على البيئة. شــارك في الفعالية 
موظفو عائلة بنك اخلليج بهدف تعزيز الوعي البيئي 

واملسؤولية بني املوظفني.  نظمت املــبــادرة بالتعاون 
مع فريق الغوص الكويتي الــذي ساهم في توفير كافة 
املستلزمات واألدوات لهذا اليوم, بهدف إدراك الوعي 
البيئي للموظفني حول األهمية الدائمة لتنظيف الشواطئ 
واحملافظة على البيئة. كما استضاف فريق الغوص 
الكويتي محاضرة تثقيفية في املــوقــع, تعرف خاللها 
ــرار املــواد  موظفي البنك على آثــار التلوث البيئي وأض

البالستيكية واملخلفات الطويلة األمد على املوائل البحرية 
والشعاب املرجانية. وتأتي مبادرة تنظيف الشاطئ في 
أعقاب مشاركة بنك اخلليج  مع احلدث العاملي السنوي« 
ساعة األرض«, وشهدت املبادرة البيئية العاملية بقيادة 
الصندوق العاملي للحياة البرية انضمام البنك إلى هذا 
ــدث العاملي بإطفاء جميع األنـــوار واألجــهــزة غير  احل

الضرورية في كل من مقره الرئيسي.


