
االثنين 28 سبتمبر 2009   35اقتصاد
في قراءة للبنك عن األزمة المالية بعد عامها األول وأوضاع سوق النقد األسبوعي

»الوطني«: جهود اإلنقاذ تؤتي ثمارها وسط تحسن لألوضاع االقتصادية العالمية

ورد في تقرير البنك الوطني 
األسبوعي قراءة لألحداث لسنة 
بعد األزمة مش���يرا الى انه قبل 
س���نة من اآلن، أعلن بنك ليمان 
براذرز إفالسه لتنفجر بعد ذلك 
تلك الفوضى العارمة التي بدأت 

تهيمن على بورصة نيويورك.
وفي األي���ام التي تلت انهيار 
ليم���ان ب���راذرز، ش���لت حركة 
أسواق االئتمان وانهارت أسواق 
األسهم وهبط اجلزء األكبر من 
العاملي بسرعة هائلة  االقتصاد 
إلى مستويات سحيقة.وأضاف انه 
كان لألزمة املالية أثر مدمر على 
املواطن العادي الذي اليزال وضعه 
يزداد س���وءا حتى بعد أن دخل 
االقتصاد مرحلة ميكن وصفها 
بشيء من التفاؤل بأنها قد حتمل 
في طياتها بوادر التعافي.وأشار 
إلى انه خ���الل األزمة الطاحنة، 
ارتفع���ت مع���دالت البطالة إلى 
ما يزيد عل���ى 10% وانخفضت 
نس���بة التضخم إلى مستويات 
غير مسبوقة وتسابقت السلطات 
العالم  أنحاء  النقدية في معظم 
لتخفيض أس���عار الفائدة التي 
هبطت نتيجة لذلك إلى مستويات 

قياسية.
وقام���ت جمي���ع احلكومات 
والبن���وك املركزية ف���ي جميع 
العال���م بإع���داد وتطبيق  دول 
برام���ج حتفيزي���ة مختلفة في 
محاولة إلنعاش األسواق املالية 
وإنقاذ اقتصادي���ات تلك الدول 
من دوامة االنكماش االقتصادي 

املتواصل.
وقال التقرير انه بعد س���نة 
من ذلك اليوم األسود في التاريخ 
احلديث، بدأت األوضاع االقتصادية 
بالتحس���ن وبدأت جهود اإلنقاذ 
تؤتي ثمارها، وطرأ حتسن واضح 

على ثقة املستثمرين التي ارتفعت 
مؤشراتها عن املستويات املتدنية 
التي كانت قد وصلت إليها خالل 
فترة الركود، وحتس���نت أرقام 
الناجت احمللي اإلجمالي وارتفعت 
أس���عار األسهم والسلع بسرعة 
كبيرة، وبدأ استعداد املستثمرين 
للمخاطرة يظهر من جديد، وعلى 
هذه اخللفي���ة بدأ االقتصاديون 
واحمللل���ون يراهن���ون على أن 
اجلزء األسود من هذه األزمة قد 
أصبح شيئا من املاضي وأنه ال 
سبيل أمام األوضاع االقتصادية 

إال االرتفاع.
على مستوى أسواق العمالت 
كش���ف التقرير أنها شهدت أداء 
مختلطا ملعظم العمالت الرئيسية 
خالل األسبوع املاضي بدون أن 
يتبلور أي توجه رئيسي حلركة 
هذه األسواق، مشيرا إلى أن اجلنيه 
اإلسترليني كان األكثر تقلبا وإن 
كانت التوقع���ات اإليجابية هي 
السمة األبرز في بداية األسبوع، 
إال أن الصورة اختلفت في يومي 
الت���داول األخيرين م���ع بروز 
توقعات سلبية. وقد بلغ اجلنيه 
أعلى مستوى له، وهو 1.6470 يوم 
األربعاء قبل أن يتراجع ليصل 
يوم اجلمعة إل���ى 1.5918، وهو 
أدنى مستوى له خالل األسبوع، 
ويقفل عند مستوى 1.5950 في 

نهاية التداول.
و اشار التقرير الى ان اليورو 
تأثر أداؤه بتوقعات سلبية إلى 
حد ما لوضع العملة األوروبية، 
وبعد أن افتتح بس���عر 1.4708 
يوم االثنني وارتفع إلى 1.4845 
في تداوالت الحقة، عاد للتراجع 
ليصل إل���ى 1.4611 قبل أن يقفل 
عند مس���توى 1.4690 في نهاية 

التداول يوم اجلمعة.

أما الفرنك السويس���ري فلم 
يطرأ أي تغير يذكر على س���عر 
تداول���ه حيث افتت���ح في بداية 
األسبوع بس���عر 1.0293 وأقفل 
مس���اء اجلمعة بس���عر 1.0276 
بعد أن جنح في اختراق حاجز 

ال�1.0200 في تداوالت سابقة.
ومن جهة أخرى، كشف التقرير 
أن ال���ني الياباني ع���زز موقعه 
مقابل الدوالر األميركي، بعد أن 
بدأ بس���عر 91.30 يوم االثنني، 
وبعد فشل اجلهود للبقاء فوق 
مس���توى ال� 92.50، استطاعت 
العملة اليابانية تعزيز موقعها 
مقابل الدوالر لتصل إلى 89.50 
قبل أن تقفل بس���عر 89.65 في 

نهاية األسبوع. 
اللجنة  ان  التقري���ر  وق���ال 
الفيدرالية للسوق املفتوحة عقدت 
اجتماعها الدوري خالل األسبوع 
املاضي وقررت اإلبقاء على سعر 
الفيدرالية  الفائدة على األموال 
عند مستوياتها املتدنية القياسية 
وهي »0 – 0.25%« وجاء هذا القرار 

متوافقا مع توقعات األسواق. 
وف���ي بي���ان أصدرت���ه بعد 
االجتماع، قالت اللجنة إن النشاط 
االقتصادي قد بدأ يتحسن بعد 
انتكاسته الشديدة وطرأ ارتفاع 
واض���ح عل���ى نش���اط قط���اع 
اإلس���كان. أما بالنسبة لإلنفاق 
االس���تهالكي األس���ري، فقد بدأ 
يستقر على ما يبدو إال أنه اليزال 
متأثرا باستمرار االستغناء عن 
العاملني وبطء منو الدخل الفردي 
وانخفاض قيمة العقارات السكنية 
اململوكة واستمرار تشدد شروط 

االئتمان. 
باإلضافة إلى ذلك، قالت اللجنة 
إنها، وعلى الرغم من احتمال بقاء 
النشاط االقتصادي ضعيفا لبعض 
الوقت، تتوقع أن تؤدي السياسات 
واإلجراءات املتخذة إلى استقرار 
األسواق املالية، األمر الذي يدعو 
للتفاؤل بنجاح البرامج التحفيزية 
النمو االقتصادي ومن  في دعم 
ثم العودة تدريجيا إلى مستويات 

أفضل من االستقرار. 

واوضح التقرير أن مؤش���ر 
أس���عار الس���لع االس���تهالكية 
ارتفع بنس���بة 0.4% في ش���هر 
أغس���طس حس���بما أفاد تقرير 
العمالة، وقد  ملكتب إحصائيات 
تأثر هذا املؤشر بارتفاع مؤشر 
أسعار الوقود بنسبة 9.1%. وعلى 
أساس سنوي، انخفض هذا املؤشر 
بنسبة 1.5% متأثرا بشكل رئيسي 
بتراجع أسعار الطاقة بنسبة %23 
الفترة. وباس���تثناء  خالل تلك 
أسعار الطاقة واملواد الغذائية التي 
تتميز بالتقلب والتأثر بعناصر 
أخرى، وصوال إلى صورة أوضح 
ملعدل التضخم األساسي، ارتفع 
مؤشر أسعار السلع االستهالكية 
بنسبة 0.1% في أغسطس ليصل 
إلى مستوى أعلى بنسبة 1.4% من 
املستوى الذي كان عنده في الشهر 

ذاته من السنة املاضية. 
وبني التقرير انه خالل الشهر 
املاضي، وبش���كل غي���ر متوقع 
انخفض���ت مبيعات املس���اكن 
القائم���ة في الوالي���ات املتحدة 

وذل���ك للمرة األولى منذ ش���هر 
مارس املاضي، األمر الذي يعني 
أن تعافي هذا القطاع س���يكون 
بطيئا، فقد تراجعت مشتريات 
املساكن بنسبة 2.7% لتصل إلى 
5.1 ماليني وحدة س���نويا، ومع 
ذلك اليزال هذا الرقم أفضل من 
املستوى الذي كان عنده في الفترة 

ذاتها من السنة املاضية. 
وعلى صعيد العمالة، انخفض 
خالل األسبوع املاضي، وبشكل غير 
متوقع، عدد األميركيني الذي تقدموا 
للمرة األولى مبطالبات للحصول 
على دعم البطالة، ووصل هذا العدد 
إلى أدنى مستوى له منذ شهرين، 
األمر الذي ي����دل على أن عمليات 
االس����تغناء عن العاملني قد بدأت 
تتباطأ مع بدء خروج االقتصاد من 
حالة الركود، فقد انخفض عدد تلك 
املطالبات ب� 21.000 مطالبة ليصل 
إلى 530.000 مطالبة، بينما بلغ عدد 
املطالبات املتواصلة 6.14 مطالبات 
مقارنة ب� 6.23 ماليني مطالبة في 

الشهر السابق. 

كونسورتيوم إيراني 
يشتري  %50 

في شركة اتصاالت

مؤتمر أبوظبي 
االقتصادي الخامس 

يبدأ 10 نوفمبر

أفادت  � رويت���رز:  طه���ران 
وكالة أنباء »مهر« اإليرانية شبه 
الرسمية امس أن كونسورتيوم 
إيرانيا اشترى حصة تبلغ %50 
إضافة إلى سهم واحد في شركة 
االتصاالت احلكومية مقابل نحو 

7.8 مليارات دوالر.
وقالت »مه���ر« إن هذه أكبر 
صفقة بيع أسهم تشهدها البورصة 

اإليرانية على اإلطالق.

أبوظبي � كونا: يعقد مؤمتر 
أبوظبي اخلامس 2009 في الفترة 
من 10 وحتى 12 نوفمبر املقبل 
حتت شعار »احلفاظ على النمو 
من خالل التنويع االقتصادي« 
مبشاركة أكثر من 400 مشارك 
ميثلون ما يزيد على 20 دولة. 
وذكرت شركة »ميد ايفنتس« 
املنظمة للمؤمتر في بيان امس 
أبوظب���ي أصبحت واحدة  ان 
من أهم أسواق مشاريع النفط 
والغاز في العالم مش���يرة الى 
ان االمارة ستنفق أكثر من 30 
مليار دوالر على مشاريع جديدة 
خالل الفترة بني مارس 2009 
ومارس 2010 بهدف االستفادة 
العمليات  من انخفاض تكلفة 
الهندس���ية وامل���واد االولي���ة 

الالزمة.
وأضافت ان املؤمتر سيتيح 
فرصة ملشاركة العديد من كبار 
موظفي احلكومة واخلبراء في 
هذا املجال بهدف مناقشة مستقبل 

نشاطاتهم في ابوظبي.
من جهته، قال رئيس مجلس 
ادارة الشركة ادموند اوسوليفان 
ان املشاركة الواسعة من قبل 
املتحدث���ني في دورة هذا العام 
ستوفر فرصة كبيرة للتواصل 
وتبادل املعرفة بني املساهمني 
واجلهات املعنية، وأضاف انه 
ف���ي الوقت ال���ذي ماتزال فيه 
منطقة اخللي���ج أضخم منتج 
للطاقة يحتاج النمو املستدام 
فيها الى خطة عمل منظمة مع 
االخذ بعني االعتبار التحديات 
الت���ي تفرضها  االقتصادي���ة 

الظروف الراهنة.

انخفاض التضخم
ورد في التقرير ان أس���عار السلع االستهالكية في 
دول منطقة اليورو ارتفعت بنس���بة 0.3% في ش���هر 
أغسطس وانخفض املعدل السنوي للتضخم إلى %0.2 
عن مس���تواه في الفترة ذاتها من الس���نة املاضية، في 
تراجع واضح وللشهر الثالث على التوالي. وفي الوقت 
ذاته، ارتفع املؤشر األساسي ألسعار السلع االستهالكية 
بنسبة 1.3%، وبات من املتوقع أن يواصل البنك املركزي 
األوروبي سياسة حيادية في الفترة املقبلة على ضوء 
أداء مؤش���رات األس���عار، بيد أن من املتوقع أيضا أن 
يستمر تدني النشاط االقتصادي في الضغط للحيلولة 
دون ارتفاع معدل التضخم مع استمرار تأثر املستهلكني 
بضعف سوق العمالة وتشدد شروط االئتمان، ونتيجة 
لذلك يتوقع املراقبون عدم جلوء البنك املركزي األوروبي 
إلى اتخاذ خطوات رئيس���ية خالل الفترة املقبلة على 
خلفية توقعات صناع القرار باستمرار تدني الضغوط 

على األسعار حتى أوائل السنة املقبلة. 
وق���ال التقرير ان ثقة املس���تثمرين األملان ارتفعت 
هذا الش���هر إلى أعلى مس���توياتها منذ 3 سنوات بعد 
حتسن وضع االقتصاد واالرتفاع الكبير ألسعار األسهم، 
وصرح املركز األوروبي لألبحاث االقتصادية بأن مؤشر 
املركز لثقة املستثمرين وتوقعات احملللني والذي يهدف 
الستشراف التطورات على مدى األشهر الستة التالية، 
قد ارتفع هذا الش���هر إلى 57.7 نقط���ة مقارنة ب� 56.1 
نقطة في شهر أغسطس، ويستنتج من حتسن طلبات 
املصانع وارتف���اع الصادرات وتعزز الثقة باألعمال أن 
االقتصاد بات ينمو بش���كل متس���ارع بعد أن خرجت 
أملانيا، وبش���كل غير متوقع، من أسوأ ركود اقتصادي 
تش���هده منذ احلرب العاملية الثانية، وذلك خالل الربع 

الثاني من السنة احلالية. 
وكشف التقرير ان اجلنيه االسترليني فاجأ أسواق 
العم���الت بأدائه الذي كان من الصعب التكهن به خالل 
األس���بوع املاضي، حيث تراجع إلى مستويات متدنية 
قياسية جديدة. فقد بدأ اجلنيه التداول يوم االثنني عند 
مستوى 1.6230 وعزز موقعه في أوائل األسبوع ليصل 
على 1.6468 يوم األربعاء قبل أن يعكس اجتاهه ويتراجع 
أمام العملة األميركية ويصل إلى 1.5918 دوالر للجنيه، 

وهو أدنى مستوى له منذ شهر يونيو املاضي. 
وأضاف أن معدل التضخم في اململكة املتحدة هبط 
خالل ش���هر أغس���طس بنس���بة أقل مما كان يتوقعه 
االقتصاديون حيث كان الرتفاع أسعار النفط وقع أقوى 
من آثار الركود االقتصادي، فقد ارتفعت أسعار السلع 
االس���تهالكية بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنة 

ب� 1.6% في الشهر ذاته من السنة املاضية.

أداء متقلب للدوالر األميركي في أسواق النقد العاملية

األولى من نوعها بمنطقة الوطن العربي

»إنجاز لالستشارات والتدريب« تطلق 
خدمة تصميم الحقائب التدريبية

أعل���ن مدير ع���ام معهد 
شركة إجناز لالستشارات 
والتدري���ب عبدالرحم���ن 
الرش���يدي ع���ن إط���الق 
الش���ركة خلدمة احلقائب 
التدريبي���ة وذل���ك حت���ت 
إش���راف اخصائي التدريب 
بقس���م التطوير والتدريب 
في الشركة عبداهلل العثمان، 
مبينا أن اخلدمة عبارة عن 
مساعدة املدرب على تصميم 
حقيبت���ه التدريبي���ة وفق 
أحدث األساليب التدريبية، 
وبتصميم راق ليقدم فكره 

بأفضل وأحدث صورة. وأضاف الرشيدي في 
بيان صحافي للش���ركة أن املدرب عندما يريد 
أن يعد مادته التدريبية فهو ال يجد من يعينه 
على إعدادها، وهو ما يتسبب في أن يستغرق 
وقتا كبيرا في اإلعداد والتحضير، موضحا أن 
املدرب لديه املعلومات القيمة والفكر الراقي ومن 
هنا جاءت اخلدمة اجلديدة لتساعده وتيسر له 
تصميم حقيبته التدريبية وفق أحدث األساليب 

التدريبية.
وأوضح الرشيدي أن السبب الرئيسي وراء 
إطالق هذه اخلدمة هو عدم وجودها في منطقة 
الوطن العربي، مشيرا إلى أن التدريب هو عبارة 
عن إيصال الفكر والعلم بطريقة حديثة حتمل 
الطابع العملي، وعليه فإن كل ش���ركة ناجحة 
تعتمد اليوم وبش���كل أساس���ي على التدريب 
لتطوي���ر موظفيها والرقي بهم لألفضل، ولكي 
يكون التدريب احترافيا كانت هذه اخلدمة املقدمة 
للمدربني واملعلمني واحملاضرين لتختصر عليهم 
الطريق في تقدمي علمهم بصورة عصرية وبشكل 

احترافي.
وبني الرش���يدي أن التدري���ب ليس مجرد 
محاضرة أو كلمات يق���وم املدرب بإلقائها، بل 
هو مهارات يتم تعليمها، وتوجهات يبينها املدرب 
ملدربيه، وباإلضافة إلى املعلومات فاملدرب يحتاج 
ألدوات ووسائل تعينه إليصال فكره، ومن هنا 
جاءت فك���رة احلقيبة التدريبية لتكون عبارة 
عن وسائل املدرب لتقدمي املهارات واملعلومات 

واالجتاهات والقيم.
وعن تفاصي���ل اخلدمة وطريقة عملها، قال 
الرش���يدي ان هناك نوعني م���ن املدربني الذين 
يحتاجون هذه اخلدمة، إما مدرب يحتاج لتطوير 
تدريبه، فنقوم بتطوير دورته التدريبية والتعديل 
عليها لتصل للصورة االحترافية، والنوع الثاني 
هي ببناء احلقيبة التدريبية بش���كل متكامل، 
فاخلدمة األول���ى تطوير والثانية بناء متكامل 

للحقيبة التدريبية.
وشدد الرشيدي على أن التدريب عنصر حيوي 
وأساسي لنشاط املؤسسات والشركات وإعادة 
تأهيل موظفيها لتقدمي األفضل، وليكون التدريب 
متقنا على أحدث األسس حترص شركة إجناز 

لالستشارات والتدريب على تقدمي كل ما هو جديد 
ومحترف في مجال التدريب، فتنمية املجتمعات 
حتتاج ملواكبة العلم وتوصيله بأحدث الوسائل، 
فهدفنا أن نط���ور من التدريب وخدمة املدربني 

ودعمهم للنجاح والتألق في مسيرتهم.

فريق متخصص
من جانبه، أوضح أخصائي التدريب بقس���م 
التطوير والتدريب في شركة إجناز لالستشارات 
والتدريب عبداهلل العثمان أن أهمية هذه اخلدمة 
ملجال التدريب بشكل عام، واملدربني بشكل خاص 
تكمن في تطوير التدريب، السيما أننا في الوطن 
العربي بحاجة ش���ديدة إلى التدريب وبش���دة، 
وبالتالي فعندما يك���ون التدريب احترافيا فإن 
أثره يكون أكبر وذلك بتغيير املتدربني لألفضل، 
موضحا أن املتدرب ينسى ما يسمع من معلومات 
مبجرد مغادرة القاعة التدريبية، ومن هنا فإن 
دور احلقيبة التدريبية هو تييسر الفهم للمتدرب 
وزيادة حاالت التش���ويق خالل الدورة وإبعاد 
املتدربني عن حالة اجلمود وهو ما يؤدي في النهاية 

إلى زيادة احترافية املدرب في التدريب.
وبني العثم���ان أن تلك اخلدمة موجودة في 
اخل���ارج، وهي تقدم بش���كل دورات تدريبية، 
ولكن الشركة ستقوم بتنفيذ احلقيبة التدريبية، 
وتصميمها بشكل كامل، وهو ما يوفر وقت املدرب 

من خالل توفير الوقت واملجهود.
وذكر العثمان أن »اجناز« بدأت هذه اخلدمة 
منذ سنوات ولكنها كانت محصورة على مدربي 
الش���ركة، مبينا أن »اجن���از« قامت بتطويرها 
وإعدادها بشكل احترافي لتقدميها لبقية املدربني، 
وذلك من منطلق اإلميان بقيمة العطاء ومساعدة 
املدرب���ني على إيصال فكره���م وقيمهم بأفضل 

صورة.
وقال العثمان ان هذه اخلدمة تقدم بواسطة 
فريق متخصص في شركة اجناز للتدريب، فلكل 
دورة تدريبية نستعني بذوي االختصاص فيها، 
وكذلك لدينا متخصصون في مجاالت عدة ليثروا 
احلقيبة التدريبية بإضافة املشوقات والقصص 
واألدبيات إلى التصميم االحترافي امللون للمادة 
املكتوبة واملعروضة إلى املستشارين املختصني 

بالتدريب. 

عبداهلل العثمان عبدالرحمن الرشيدي


