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النشاط االئتماني للبنوك يبلغ نسبة  4.2باملئة على أساس سنوي

«بيتك» :ارتفاع إجمالي الودائع سنوي ًا  % 1.2إلى  43.6مليار دينار
اص��در بيت التمويل الكويتى “ بيتك”
تقرير عن تطور حجم الودائع لدى البنوك
احمللية  -يوليو  ، 2019وت��ط��ور حجم
ودائع القطاع اخلاص والودائع احلكومية:
ارتفع إجمالي الودائع في يوليو  2019وفق
بيانات بنك الكويت امل��رك��زي على أساس
سنوي بنسبة  1.2%الى  43.6مليار دينار،
في الوقت ال��ذي ارتفع النشاط االئتماني
للبنوك بنسبة  4.2%على أس��اس سنوي
حني سجلت أرص��دة التسهيالت االئتمانية
في يوليو  2019نحو  37.8مليار دينار.
بلغت قيمة النمو السنوي للودائع نحو
 530.5مليون دينار ،مدفوعا ً بارتفاع ودائع
القطاع احلكومي بنسبة 306.4( 4.5%
مليون دينار) ،وودائع القطاع اخلاص بنحو
 224.1( 0.6%مليون دينار) على أساس
سنوي.
وعند املقارنة على أساس شهري تراجع
إجمالي الودائع بنحو  ،0.9%وذلك بسبب
تراجع ودائع القطاع اخلاص بنسبة 1.5%
في يوليو أي ما يعادل  564.9مليون دينار،
مقارنة م��ع  37.1مليار دي��ن��ار ف��ي يونيو
 ، 2019فيما ارتفعت ال��ودائ��ع احلكومية
بنحو  2.3%أي ما يعادل  160.1مليون
دينار مقارنة مع  6.9مليون دينار في يونيو
.2019
ودائع القطاع اخلاص والقطاع احلكومي
في شهر يوليو  :تراجعت حصة الودائع
للقطاع اخلاص لتمثل  83.8%من إجمالي
الودائع في يوليو  2019مقارنة مع 84.3%
في يوليو  ،2018بينما ارتفعت حصة ودائع
القطاع احلكومي إل��ى  16.2%من إجمالي
الودائع مقارنة مع  15.7%في يوليو .2018
إجمالي ودائ��ع القطاع اخل��اص :ارتفعت
ودائع القطاع اخلاص في يوليو على أساس
سنوي بنسبة  0.6%أي  224.1مليون دينار

الى  36.6مليار دينار مقارنة مع  36.3مليار
دينار في يوليو  ،2018في حني تراجعت
بنسبة  1.5%عند امل��ق��ارن��ة على أس��اس
شهري مع حجمها في يونيو  2019البالغ
 37.1مليار دينار.
تتكون ودائع القطاع اخلاص من مجموع
الودائع بالعملة احمللية والودائع بالعمالت
األجنبية ،تشكل ال��ودائ��ع بالعملة احمللية
 93.1%من إجمالي ودائع القطاع اخلاص،
مرتفع ًة قليالً عن نسبتها من إجمالي ودائع
القطاع اخل��اص في يوليو  2018البالغة
نحو .92.7%
يشير توزيع الودائع بالعملة احمللية وفقا ً
آلجالها إلى أن الودائع ألجل متثل اجلانب
األكبر من ودائ��ع القطاع اخل��اص بالعملة
احمللية ،وقد بلغت حصتها في يوليو 58.2%
م��ن ودائ���ع العملة احمللية مقابل 58.1%
ف��ي يوليو  ،2018بينما ارت��ف��ع��ت حصة
ال��ودائ��ع حتت الطلب بنحو طفيف وتبلغ

ارت �ف ��اع ودائ� ��ع ال �ق �ط��اع اخل ��اص إل ��ى  36.6م�ل�ي��ار
دي�ن��ار م�ق��ارن��ة م��ع  36.3مليار ف��ي يوليو 2018
KFH Data Classification: Internal Use Only

 34م � �ل � �ي� ��ار دي � � �ن� � ��ار ودائ � � � � ��ع ال � �ق � �ط � ��اع اخل� � ��اص
ب ��ال �ع �م �ل ��ة احمل� �ل� �ي ��ة ب � ��زي � ��ادة س� �ن ��وي ��ة 1.1باملئة
ت � ��راج � ��ع ودائ� � � � ��ع ال � �ق � �ط� ��اع اخل � � � ��اص ب ��ال� �ع� �م�ل�ات
األج �ن �ب �ي ��ة  5.7ب ��امل �ئ ��ة إل � ��ى  2.5م �ل �ي ��ار دي �ن ��ار
نحو  26.8%من إجمالي الودائع بالعملة
احمللية مقارنة مع  26.7%في يوليو ،2018

«التجاري» يُجري حتديثات معتادة
على أنظمته التكنولوجية

في إطار إستراتيجية البنك التجاري الكويتي اخلدمات التي يقدمها البنك لعمالئه.
ونحن في البنك التجاري الكويتي إذ نعتذر
الرامية إلى تطبيق نظم تكنولوجيا املعلومات
املتطورة مبا ميكنه من تقدمي أعلى مستويات سلفا ً من عمالئنا الكرام عن أي إزعاج قد يتسبب
اخلدمة لعمالئه ،فقد قرر البنك القيام ببعض لهم جراء إيقاف بعض اخلدمات التي تتطلبها
Data Classification: Internal Use Only
KFHعنها ،فإننا نتوجه إليهم
املنوه
أع��م��ال الصيانة والتطوير والتحديث لنظم االخ��ت��ب��ارات
وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات وما يرتبط بها بخالص التقدير على تفهمهم ملتطلبات تطوير
من اختبارات وذلك صباح يوم اجلمعة املوافق نظم تكنولوجيا املعلومات في البنك والتي
 20سبتمبر  .2019وي��ن��وه البنك أن أعمال تصب في النهاية في مصلحة العميل وتساعد
التحديث والصيانة والتطوير امل��ش��ار إليها البنك على تقدمي أفضل اخلدمات للعمالء في
قد يترتب عليها ح��دوث إيقاف مؤقت لبعض كافة األوقات.

حيازة الكويت من سندات اخلزانة األميركية
تنخفض  0.9باملئة خالل يوليو

انخفضت حيازة دول��ة الكويت من سندات
اخل��زان��ة األمريكية خ�لال شهر يوليو 2019
بنسبة  0.90باملائة على أس��اس سنوي؛ وفق
التقرير الشهري الصادر عن وزارة اخلزانة
األمريكية.
وبلغت حيازة الكويت من سندات اخلزانة
األمريكية في يوليو السابق  44مليار دوالر،
مقارنة بــ 44.4مليار دوالر في يونيو السابق
له .وعلى أساس سنوي ،ارتفعت حيازة دولة
الكويت من سندات اخلزانة األمريكية 2.56
باملائة ،علماً بأنها كانت تبلغ  42.9مليار دوالر
في يوليو .2018
ووزع���ت ح��ي��ازة دول���ة ال��ك��وي��ت ف��ي يوليو
السابق بني  37.595مليار دوالر سندات طويلة
األج��ل ،و 6.408مليار دوالر سندات قصيرة
األجل.
يُذكر أن شهر أغسطس املاضي ،شهد انعكاس
منحنى عائد السندات األمريكية مخاوف حدوث

رك��ود اقتصادي بالواليات املتحدة في الوقت
الذي تراجع فيه عائد الديون احلكومية ملدة 30
عاما ً ألدنى مستوى على اإلطالق.
وحتتل الكويت املركز الثالث عربيا ً في حيازة
سندات اخلزانة األمريكية عقب اململكة العربية
السعودية التي حتتل املركز األول بقيمة 180.8
مليار دوالر ،وتتبعها اإلمارات العربية املتحدة
بـ 49.3مليار دوالر.
وع��امل��ي �ا ً ،ج���اءت ال��ي��اب��ان ف��ي امل��رك��ز األول
مستحوذة على س��ن��دات أمريكية بـ1.130
تريليون دوالر ،وتبعتها ال��ص�ين بـ1.110
تريليون دوالر ،ثم اململكة املتحدة بـ334.7
مليار دوالر .وبشكل عام ،بلغت القيمة اإلجمالية
لسندات اخلزانة األمريكية في يوليو السابق
 6.630تريليون دوالر ،بنمو  6.01باملائة عن
مستواها في الشهر املناظر من  2018البالغ
 6.254تريليون دوالر ،رغم انخفاضها شهرياً
بـ  0.09باملائة.

«زين» توقّع اتفاقية شراكة مع مايكروسوفت
لدفع عجلة التحوّل الرقمي بالكويت
أعلنت زين امل��زوّ د الرائد للخدمات الرقمية
ف��ي ال��ك��وي��ت ع��ن ش��راك��ة جتمعها م��ع شركة
مايكروسوفت  ،وذلك في إطار جهودها لتسريع
عملية التحول الرقمي بني عمالئها من الشركات
الصغيرة واملتوسطة عن طريق توفير خدمات
سحابية تتميز بالثقة واجلودة العالية.
ستتيح هذه الشراكة لعمالء زين احلاليني
فرصة استكشاف واستخدام العديد من املزايا
املختلفة ،باإلضافة إلى ربط رواد األعمال في
واملنصات
ّ
دول��ة الكويت ب���األدوات املناسبة
التقنية املتطورة الالزمة للنمو واالزدهار في ظل
عصر االقتصاد الرقمي العاملي ،كما ستمكّن هذه

اخلطوة كالً من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
من االستفادة من حلول مايكروسوفت املتنوعة
مثل  Office 365وغيرها م��ن أدوات ذك��اء
األع��م��ال التي من شأنها أن تعمل على متكني
موظفيهم؛ وزي���ادة تفاعل عمالئهم؛ وتعزيز
عملياتهم وإعادة ابتكار منتجاتهم وخدماتهم.
وب��ه��ذا ال���ص���دد ،ذك���رت إمي���ان ال��روض��ان
الرئيس التنفيذي لشركة زي��ن الكويت“ :إن
تعاوننا مع مايكروسوفت يأتي حتت مظلة
رؤية زين الهادفة إلى توسيع نظام شراكاتنا
االستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العامليني
حول العالم.

وتراجعت حصة ودائ��ع االدخ��ار إلى 15%
من إجمالي الودائع بالعملة احمللية مقارن ًة

دينار في يوليو  ،2018وذلك بسبب تراجع
اجلنية اإلسترليني بنحو  6.9%مقابل
الدينار ،وتراجع اليورو بنحو  4.2%مقابل
الدينار وذلك بسبب أزمة خروج بريطانيا
من االحتاد األوروبي وعدم التوصل التفاق
إلى األن ،فيما ارتفع الدوالر األمريكي بنحو
 0.5%مقابل الدينار لنفس الفترة.
من��و ال��ودائ��ع :ارتفعت ودائ���ع القطاع
اخل���اص حت��ت الطلب بنحو طفيف على
أس���اس ش��ه��ري بنسبة  ،0.01%بينما
تراجعت ودائع االدخار  3.7%ويالحظ أنها
أعلى نسبة تراجع خالل اكثر من 5سنوات،
وتراجعت أيضاً ودائ��ع ألجل بنحو 1.8%
على أس��اس ش��ه��ري .وعلى ذل��ك تراجعت
ودائ��ع القطاع اخل��اص بالعملة احمللية في
يوليو على أساس شهري بنسبة  1.6%الى
 34مليار دينار مقارنة مع  34.6مليار دينار
في يونيو  .2019وتراجعت ودائع القطاع
اخل��اص بالعمالت األجنبية بنسبة 0.3%
وص��والً إل��ى  2.52مليار دينار مقارنة مع
 2.53مليار دينار في يونيو .2019
إجمالي ودائع القطاع احلكومي :اقتربت
ودائ��ع القطاع احلكومي في البنوك احمللية
 Pageللمرة الثانية من حاجز  7.1مليار
الكويتية
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دينار في يوليو مرتفعة على أساس سنوي
بنسبة  4.5%بينما ارتفعت على أساس
شهري بنسبة  2.3%عن حجمها في يونيو
 2019البالغ نحو  6.9مليار دينار.
ويشير توزيع ودائ��ع القطاع احلكومي
وفقاً آلجالها إلى أن ودائع القطاع احلكومي
ألجل متثل اجلانب األكبر من ودائع القطاع
احلكومي بحصة ارتفعت إلى  94.9%من
إجمالي ودائ��ع القطاع احلكومي في يوليو
العام احلالي مقارنة مع  93.9%في يوليو
العام املاضي ،بينما تشكل ال��ودائ��ع حتت
الطلب  5.1%مقابل  6.1%في يوليو .2018

مع  15.3%في يوليو .2018
القطاع اخلاص:
بلغت الودائع حتت الطلب نحو  9.1مليار
دينار في يوليو بزيادة  1.5%على أساس
سنوي ،بينما تراجعت ودائع االدخار ألول
مرة خالل  3سنوات وإن كان بنسبة طفيفة
بلغت  0.7%حني سجلت  5.1مليار دينار
بنهاية يوليو ،أي بتراجع  34.5مليون دينار
مقارنة مع قيمتها في يوليو  ،2018بينما
ارتفعت ودائ��ع القطاع اخل��اص ألج��ل الى
 19.8مليار دينار بنحو  1.4%مقارنة مع
قيمتها في يوليو  .2018وعلى ذلك زادت
ودائ��ع القطاع اخل��اص بالعملة احمللية في
يوليو على أس��اس سنوي بنسبة 1.1%
أي بأدنى زيادة في  3سنوات الى  34مليار
دينار.
على اجلانب اآلخر تراجعت ودائع القطاع
اخل��اص بالعمالت األجنبية بنسبة 5.7%
لتبلغ  2.5مليار دينار مقارنة مع  2.7مليار

أكد حاجة الكويت للتوسع في املشاريع الترفيهية والسياحية

بورسلي :تطوير الواجهة البحرية ضرورة اقتصادية وتنموية
إن � �ش� ��اء ح� ��دائ� ��ق خ � �ض� ��راء وم� ل��اع� ��ب وأن� ��دي� ��ة
وم�ن�ش��آت ت�س��وي��ق س�ي��اح��ي وت��رف�ي�ه�ي��ة وخ��دم�ي��ة

اكد رئيس جلنة املخطط الهيكلي الرابع
وامل��ش��اري��ع عضو املجلس البلدي عبد
الوهاب بورسلي  ،أن الكويت في حاجة
كبيرة للتوسع في املشاريع الترفيهية
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والسياحية لفتح امل��ج��ال أم���ام تنويع
مصادر الدخل واالستفادة من املقومات
الطبيعية التي متلكها الكويت مع حتقيق
أك��ب��ر ق��درمم��ك��ن م��ن ال��ت��ط��ور ل��ل��ث��روات
الطبيعية للدولة
وق��ال بورسلي في تصريح صحفي
أن الكويت متلك واجهة بحرية كبيرة
وأوض����ح أن امل��ق��ت��رح ي��ه��دف إل��ي
معظمها غير مستغل بالشكل املطلوب
م��ؤك��دا علي أن حتسني وتنمية قطاع اع��ادة تنظيم الواجهة البحريه للكويت
السياحة الداخلية يستدعي توسعة وتطويرها علي ام��ت��داد اخلليج بحيث
وتنمية وت��ط��وي��ر ال��ش��ري��ط الساحلي ميكن االستفادة لكل سنتيميتر علي البحر
مب��ا يلبي خطط احلكومة ال��رام��ي��ة إلي كوجهة سياحية استثمارية ومجتمعية
حتفيز وتشجيع املجتمع الكويتي لتنمية تنموية مبيناً أن��ه ميكن انشاء حدائق
السياحة احمللية وخلق بيئة جديدة من خضراء ومالعب ومراكز وأندية ترفيهية
وم��ن��ش��أت ت��خ��دم ت��وظ��ي��ف الكويتيني
املشاريع السياحية واخلدمات الترفيهية
واض��اف بورسلي لقد تقدمت مبقترح وال��راغ��ب�ين ف��ي تنفيذ مشاريع غذائية
مطلع االس��ب��وع اجل���اري ومت اعتماده وترفيهية وسياحية
وت��اب��ع ميكن وض��ع أس��س ملتطلبات
متهيدا لتقدميه للجهات املعنية ومن ثم
ال
لرئاسة مجلس الوزراء ملناقشته كأهمية املشاريع علي الواجهة بامتداها شم ً
اقتصادية واجتماعية وتنموية تتوافق وجنوبا ً وفق معايير تدعم الفكر اإلبداعي
م��ع رؤي���ة الكويت االق��ت��ص��ادي��ة  2035بحيث تطرح ج��وائ��ز ألفضل املشاريع
وال��ت��ي ح���ددت سبع رك��ائ��ز مهمة منها وامل��ب��ادرات الوطنية ومن املمكن دعمها
اقتصاد متنوع مستدام  ،ومكانة دولية للتشغيل ع��ب��ر م��س��اه��م��ات حكومية
أوب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ؤس��س��ات محلية
متميزة

تستقطب املجتمع احمل�ل��ي واخل�ل�ي�ج��ي وتساهم
ف� ��ي ت ��وف �ي ��ر ف � ��رص ع �م ��ل وم� �ش ��اري ��ع ل �ل �ش �ب��اب
استثمارية تخدم اجن��از املشاريع الفتاً
إلي أن الكثير من اإلب��داع��ات واملشاريع
سوف تطرح ومن ثم يتم اختيار وترشيح
أفضلها للتنفيذ وبذلك ميكن بناء قاعدة
اب��داع��ي��ة للمبادرين الكويتيني بهدف
استقطاب الكفاءات واالستفادة منها في
بناء مشروعات متطورة وامل��ح إل��ي أن
هناك مواقع كبيرة مهملة وغير مستغلة
بصورة جيدة منوهاً إلي ض��رورة تبني
املقترحات الشعبية وامل��ب��ادرات التي
تصب في عناصر تطوير وبناء كويت
جديدة
وذكر بورسلي أنه ميكن تدشني وتنفيذ
ع��دد م��ن امل��ك��ون��ات الرئيسية للواجهة
البحرية وال��ط��ري��ق الساحلي مبنطقة
الصليبخات حيث ميتد من حدود املنطقة
احل��رة بالشويخ إلي جزيرة (ام النمل)

اليابان 18.3 :باملئة تراجع الفائض
التجاري مع الكويت في أغسطس
أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات ح��ك��وم��ي��ة في
اليابان أم��س األرب��ع��اء أن الفائض
التجاري م��ع الكويت انخفض في
أغسطس بنسبة 3ر 18باملئة مقارنة
بنفس الفترة من العام املاضي ليصل
إل��ى 7ر 59مليار ين ياباني (552
مليون دوالر).
وع��زت البيانات التي أصدرتها
وزارة املالية اليابانية في تقرير
أولي انخفاض الفائض التجاري مع
الكويت للشهر الثالث على التوالي
إل��ى اس��ت��م��رار التباطؤ ف��ي مجال
الصادرات.
ورغ���م ال��ب��ي��ان��ات اجل��دي��دة ف��إن
التقرير أكد أن الكويت حافظت على
تسجيل فائض جت��اري مع اليابان
ملدة  11عاما وسبعة أشهر مدفوعة
باستمرار تفوق صادراتها على حجم
الواردات بهامش كبير.
وأوض��ح��ت البيانات أن إجمالي
واردات اليابان من الكويت تراجع
بنسبة 2ر 18باملئة على أس��اس
سنوي ليصل إل��ى 2ر 70مليار ين
ي��اب��ان��ي ( 649مليون دوالر) في
هبوط للشهر الثالث.
وأض��اف��ت أن ص����ادرات اليابان
إلى الكويت انخفضت أيضا بنسبة
2ر 18باملئة لتصل إلى 5ر 10باملئة
( 97مليون دوالر) في تراجع للشهر
السادس على التوالي.
وانخفض فائض اليابان التجاري
م��ع دول ال��ش��رق األوس����ط خ�لال
أغسطس بنسبة 3ر 63باملئة ليصل
إلى 1ر 543مليار ين ياباني (خمسة

م��ل��ي��ارات دوالر) م��ت��أث��را بتراجع
ورادات اليابان من املنطقة بنسبة
8ر 29باملئة مقارنة بنفس الفترة
من العام السابق .وهبطت شحنات
النفط اخل���ام وامل��ن��ت��ج��ات امل��ك��ررة
وال��غ��از الطبيعي امل��س��ال وامل���وارد
الطبيعية األخ��رى التي متثل 1ر95
باملئة من إجمالي ص��ادرات املنطقة
إلى اليابان بنسبة 9ر 30باملئة.
وارتفع إجمالي واردات املنطقة
من اليابان بنسبة 7ر 0باملئة مدفوعا
ب��ال��ط��ل��ب ال��ق��وي ع��ل��ى ال��س��ي��ارات
والصلب.
وس��ج��ل ث��ال��ث أك��ب��ر اق��ت��ص��اد في
العالم عجزا جتاريا مع باقي دول
ال��ع��ال��م ف��ي أغسطس بلغ 3ر136

مليار ين ياباني (26ر 1مليار دوالر)
في هبوط للشهر الثاني على التوالي
متأثرا بضعف الصادرات والتوترات
ال��ت��ج��اري��ة ب�ين ال���والي���ات املتحدة
وال��ص�ين .وانخفضت ال��ص��ادرات
بنسبة 2ر 8باملئة مقارنة بنفس
الفترة من العام السابق بسبب ضعف
شحنات الطلب على معدات أشباه
املوصالت إلى الصني والسيارات إلى
الواليات املتحدة.
وتراجعت ال���واردات بنسبة 12
باملئة بسبب انخفاض أسعار النفط
اخل���ام وال��غ��از الطبيعي امل��س��ال.
واحتفظت الصني بصدارة قائمة أكبر
الشركاء التجاريني لليابان تلتها
الواليات املتحدة.

عبد الوهاب بورسلي

وه��ي منطقة ساحلية ميكن أن تصبح
مواكبة ألفضل املناطق الساحلية في
العاملي
ولفت إلي أن تطوير الواجهة البحرية
ي��ع��زز م��ن دوره���ا ف��ي حتسني البيئية
واالق��ت��ص��ادي��ة وال��س��ي��اح��ي��ة والسيما
شواطيء الكويت وجعلها مناطق متميزة
تصبح متنفس للمجتمعات العمرانية
اجل��دي��دة ف��ي الشمال وت��ع��زز م��ن النمو
السياحي للمناطق الداخلية كما وأنه
ستصبح ج��اذب��ة للسياحة اخلليجية
خالل الفترة القليلية القادمة.

مساهمو «جلوبل»
يوافقون على
االندماج مع «كامكو»
صادق مساهمو شركة بيت االستثمار العاملي
“جلوبل” في اجتماع العمومية غير العادية الذي
انعقد أم��س األرب��ع��اء ،على االن��دم��اج عن طريق
الضم مع شركة كامكو لالستثمار.
وقالت «جلوبل» في بيان إن عمومية الشركة
وافقت على جميع بنود جدول األعمال .وأوضحت
أن ج��دول األعمال يتضمن إلغاء أسهم اخلزينة
البالغة حوالي  13مليون سهم.
كما يتضمن ج��دول أعمال العمومية املوافقة
على مشروع عقد االندماج بطريق الضم املوقع
بتاريخ  4يوليو  ،2019بحيث تكون «كامكو» هي
الشركة الدامجة و»جلوبل» هي الشركة املندمجة.
وكذلك املوافقة على جميع مالحق االندماج
املُ��زم��ع مبا في ذل��ك  -على األخ��ص  -استشارة
مستشار االستثمار املُستقل املتضمنة معدل
تبادل األسهم البالغ نحو  0.755سهم ،وتقرير
تقييم أصول الشركتني الصادر عن مقوم األصول
املستقل ،باإلضافة إلى توصية مجلس اإلدارة
باالندماج مع «كامكو» وحل الشركة ونقل ذمتها
املالية لشركة كامكو لالستثمار (الدامجة).
وك��ان مساهمو كامكو لالستثمار ق��د أق��روا
باملوافقة ،على عقد مشروع االندماج عن طريق
الضم بني “كامكو” و”جلوبل”.
وأعلنت «كامكو» أواخر أغسطس املاضي ،عن
حصولها على موافقة هيئة أسواق املال الكويتية
على طلب إع��ادة هيكلة رأسمال الشركة ،وذلك
استكماالً لعملية االن��دم��اج بطريق الضم بني
«كامكو» و»جلوبل».
كما أعلنت الشركة في الوقت ذاته ،عن حصول
شركتها التابعة «جلوبل» على موافقة الهيئة
على تخفيض رأسمالها باستخدام كامل أسهم
اخلزينة.

