
اقتصاداالثنين  7  ديسمبر  2009   36

»الوطني« يحتفل بتخريج أول دفعتين  من متدربي جامعة الوطني
في إطار إستراتيجيته الستقطاب وتأهيل الكوادر الكويتية

تقريــر

في تقريره األسبوعي عن العمالت

»الوطني«: أزمة ديون دبي عززت موقع الدوالر كمالذ آمن وهزت أسواق العمالت العالمية
على التوالي مع ظهور دالئل 
على بدء حتسن سوق العمل 
وخ���روج االقتصاد من حالة 
الركود، علما أن أسعار املساكن 
في اململك���ة املتحدة ارتفعت 
بنسبة 0.5% في شهر نوفمبر 
مقارنة بتوقعات أن تبلغ نسبة 

االرتفاع %0.4.
كما تباطأت وتيرة توسع 
قطاع اخلدمات في بريطانيا 
خ���ال الش���هر املاض���ي مع 
انخفاض مؤشر مديري الشراء 
له���ذا القطاع إلى 56.0 نقطة 
من 56.9 نقط���ة في أكتوبر 
مقارنة بالتوقعات أن يرتفع 
هذا املؤش���ر إلى 57.0 نقطة. 
ارتفع مؤشر  ومبوازاة ذلك، 
قطاع اإلنتاج الصناعي بوتيرة 
متباطئة، حيث انخفض املؤشر 
إلى 51.8 نقط���ة في نوفمبر 
مقارنة ب���� 53.4 نقطة )بعد 
التعديل( في ش���هر أكتوبر. 
جتدر اإلش���ارة إل���ى أن أداء 
املؤشرين لكا القطاعني يثير 
مخاوف حول فرص استمرار 

عملية التعافي االقتصادي.

أستراليا

التقري���ر ان بنك  وذك���ر 
االحتياطي األس���ترالي رفع 
س���عر الفائدة ب���� 25 نقطة 
أساس ليصل إلى 3.75% وذلك 
بعد اجتماعه لشهر ديسمبر، 
وكان���ت تلك هي املرة األولى 
الت���ي يلجأ فيه���ا البنك إلى 
رفع س���عر الفائدة في ثاثة 
اجتماعات متتالي���ة للبنك، 
علما أن االقتصاديني يتوقعون 
ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي 
إلى 4.00% خال الربع األول 

من عام 2010.

أول مكاسبه منذ سبعة أشهر، 
ومتجاوزا توقعات االقتصاديني 
بأن يرتفع املؤشر بنسبة %0.4 
خال الشهر املذكور. ويأتي هذا 
األداء اإليجابي بعد تراجع بلغ 
0.1% في الشهر السابق، وتدل 
األرقام على أن هذه املكاسب 
نتجت بشكل رئيسي عن ارتفاع 
أس����عار الطاقة، حيث ارتفع 
سعر النفط بنسبة 9% خال 

األشهر الثاثة املاضية.
الشراء  أما مؤشر مديري 
لقطاع اإلنتاج الصناعي فقد 
ارتف���ع للش���هر الثاني على 
التوالي ليصل إلى 51.2 نقطة 
م���ن 50.7 نقطة في الش���هر 
السابق، فيما ميكن تفسيره 
أن  بأنه دلي���ل جدي���د على 
االقتصاد يس���ير في االجتاه 
الصحيح. وفي قراءة إيجابية 
ارتفع مؤشر مديري  أخرى، 
الش���راء لقطاع اخلدمات إلى 
53.00 نقطة وهو أعلى مستوى 
له منذ 23 شهرا مقارنة ب� 52.6 
نقطة )بعد التعديل( في شهر 
أكتوبر، األمر الذي يدل على 

توسع هذا القطاع.
أما مع���دل البطالة، الذي 
لم يتغير وبقي عند مستوى 
9.8%، فقد عزز التفاؤل أن هذا 
املعدل قد بلغ ذروته وأن اآلمال 
باخلروج من الركود ميكن أن 
تؤثر على س���وق العمل في 
وقت أبكر مما كان متوقعا في 

املاضي.
ام���ا بالنس���بة للمملك���ة 
الى  التقرير  املتحدة فتطرق 
شركة نيش���نوايد للتسليف 
اإلسكاني التي قالت إن أسعار 
املس���اكن في اململكة املتحدة 
السابع  ارتفعت للش���هر  قد 

احتفل بنك الكويت الوطني، مؤخرا بتخريج نحو 
30 من املوظفني اجلدد ميثلون أول دفعتني من متدربي 
»جامعة الوطني« الذي���ن مت إحلاقهم بالبنك بعد أن 
اجتازوا بنجاح برنامجا تدريبيا مكثفا مدته 6 أشهر 
معد خصوصا حلملة الش���هادات اجلامعية والدبلوم 
من الكوادر الكويتية الشابة التي مت اختيارها للعمل 
بالبنك، وذلك في إطار إستراتيجية البنك الهادفة إلى 

استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية.
 وقام الرئيس التنفي���ذي مبجموعة بنك الكويت 
الوطني، إبراهيم دبدوب خ���ال حفل التخرج، الذي 
أقامه البنك بهذه املناس���بة وحضره لفيف من كبار 
قياديي البنك يتقدمهم، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني � الكويت عصام جاسم الصقر، نائب الرئيس 
التنفيذي للبنك ش���يخه خالد البحر، بتقدمي التهنئة 
للخريجني مش���يدا مبا ابدوه من تفان وما بذلوه من 
جهود خال فترة التدريب متمنيا لهم التوفيق في أداء 
مهامهم الوظيفية داخل البنك. وقال دبدوب إن إطاق 

مش���روع »جامعة الوطني« كأول مبادرة من نوعها 
على مس���توى القطاع اخلاص ف���ي الكويت لتدريب 
وتأهي���ل الكوادر الوطنية الش���ابة لدى بنك الكويت 
الوطني يأتي في إطار إستراتيجية البنك الرامية إلى 
استقطاب وتأهيل وتوطني الكوادر البشرية الوطنية 
في الوقت الذي يجري فيه التركيز على إعداد قيادات 
مصرفي���ة وطنية ش���ابة وذات تأهيل عال في جميع 
التخصصات املصرفية املتطورة لتلبية االستحقاقات 
التي ميليها االرتقاء املتواصل بخدمات البنك والتنامي 
املطرد ألنشطته وخططه التوسعية على املستويني 

احمللي واإلقليمي.
 وأضاف دب���دوب ان رؤي���ة اإلدارة العليا للبنك 
تضع مس���ألة التنمية املس���تدامة للموارد والكوادر 
البشرية في مقدمة أولوياتها بوصفها هدفا إستراتيجيا 
ومسؤولية مش���تركة بني الدولة ممثلة في أجهزتها 
املختلف���ة والقطاع اخلاص ال���ذي ينبغي أن ينهض 
مبسؤولياته الوطنية ويزيد من مساهماته وجهوده 

في مجال توطني الوظائف وبناء طاقات قيادية جديدة 
عبر الت�����دريب والتطوير املست��مر ملهارات وقدرات 

الكوادر الوط�����نية الشابة. 
وقد تضمن البرنامج التدريبي املعد خصوصا لتلبية 
متطلبات امللتحقني بهذه الدورة تزويدهم باملعلومات 
النظرية واملهارات العملية ملختلف تخصصات الصناعة 
املصرفية، حيث اش���تملت مواد التدريب والدراس���ة 
على املواضيع الرئيس���ية التالية: املبادئ املصرفية، 
إدارة املخاط���ر، عمل الفرق، تأكيد الذات، احملاس���بة 
التفاوض، اإلقراض االستهاكي  التس���ويق،  املالية، 

والتجاري.
 وكان بنك الكويت الوطني قد أطلق في بداية هذا 
العام مبادرته الريادية املتمثلة في »جامعة الوطني« 
التي استهلت انشطتها بتنظيم الدورة األولى املكونة 
من 24 خريج���ا وخريجة من الك���وادر الكويتية مت 
توظيفهم جميعا لدى مختلف إدارات البنك، ثم تلتها 

الدفعة الثانية والتي تضمنت 9 موظفني.

ان تقري���ر وكالة اإلحصاءات 
التابعة لاحتاد األوروبي ذكر 
أن الن���اجت احملل���ي اإلجمالي 
ملجموعة دول االحتاد الست 
عش���رة سجل معدل منو بلغ 
الثالث من  الربع  0.4% خال 
السنة مقارنة بالربع السابق 
بعد خمس فترات متتالية من 
الس���لبية، وقد أدى  النتائج 
الكبير في املخزون  االرتفاع 
والزيادة احل���ادة للصادرات 
إلى انتش���ال دول املجموعة 
الركود االقتصادي،  من هوة 
إال أن تراجع االس���تثمارات 
وتدني اإلنفاق األسري عززا 
املخاوف بشأن فرص استمرار 
االنتع���اش احلال���ي، ويقول 
املراقب���ون االقتصاديون ان 
برامج وتس���هيات اإلنعاش 
احلكومية كانت القوة الرئيسية 
وراء ما مت إحرازه من توسع 

حتى اآلن.

المؤشرات االقتصادية

اما فيما يخص املؤشرات 
االقتصادية، فقال »الوطني«: 
السلع  قفز مؤش����ر أس����عار 
االستهاكية في دول منطقة 
اليورو بنسبة 0.6% في شهر 
نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من 
السنة املاضية، مسجا بذلك 

حول سعر الفائدة
اما فيما يخص منطقة اليورو، 
فقال التقرير: أبقى البنك املركزي 
األوروبي يوم اخلميس املاضي 
الرئيسي  الفائدة  على س���عر 
اخلاص به لإلقراض دون تغيير 
عند مستوى ال� 1.00%، وأعلن 
رئيس البنك جان كلود تريشيه 
عن مجموع���ة إجراءات تهدف 
إلى القيام، تدريجيا، بس���حب 
التي  النقدية  تسهيات اإلنقاذ 
مت م���ن خالها ض���خ مليارات 
اليورو على شكل أموال نقدية 
إضافية ف���ي القطاع املالي منذ 
15 أكتوبر، وسيكون من شأن 
مجموعة اإلج���راءات اجلديدة 
احلد من الطلب على السيولة 
ملدة سنة من خال عملية سيتم 
تنفيذها في وقت الحق من الشهر 
اجلاري، كما س���يتم تقليص 
عمليات تعزيز السيولة للفترات 
األقصر وذلك خال عام 2010، 
جتدر اإلش���ارة إلى أن خطوة 
البنك املركزي األوروبي تشكل 
نقطة حتول بعد أكثر من سنة 
من تطبيق سياس���ة متساهلة 
إل���ى توفير  ومرك���زة تهدف 

السيولة لألسواق.

الناتج المحلي اإلجمالي

واوضح »تقرير الوطني« 

التوري����د ت����دل عل����ى أن قطاع 
اخلدمات ف����ي الواليات املتحدة 
قد تقلص بش����كل غي����ر متوقع 
خال الشهر املاضي بعد أن عبرت 
مؤسس����ات األعمال عن مشاعر 
اإلحباط بس����بب ب����طء عملية 
التعافي االقتصادي، وانخفض 
مؤش����ر املعهد لقط����اع اإلنتاج 
الصناع����ي م����ن 50.6 نقطة في 
أكتوبر إلى 48.7 نقطة في نوفمبر 
في أول تراجع لهذا املؤشر منذ 
ثاثة أشهر، بينما كانت األسواق 
تتوقع ارتفاع املؤشر، وكذلك ألقى 
تراجع الطلبيات اجلديدة وارتفاع 
أعداد املوظفني املسرحني بوزنه 

على قطاع اخلدمات أيضا.
ويدل أداء مؤشر معهد إدارة 
التوريد لقطاع اإلنتاج الصناعي 
على أن هذا القطاع اليزال يواصل 
النمو وإن كان بوتيرة أبطأ مما 
كان عليه في الشهر املاضي، وقد 
الرقم لش����هر نوفمبر  انخفض 
إلى 53.6 نقطة مقارنة ب� 55.7 
نقطة في أكتوبر املاضي، وكان 
معدل التباطؤ أكبر من توقعات 
االقتصاديني الذين كانوا يتوقعون 
تراج����ع هذا املؤش����ر إلى 55.0 

نقطة.

منطقة اليورو

قرار البنك املركزي األوروبي 

169.000 وظيفة في شهر نوفمبر، 
ومع أن هذا الرقم يعكس حتسنا 
على الوضع )بعد التعديل( خال 
أكتوبر املاضي حيث مت االستغناء 
عن 195.000 موظف، إال أنه كان 
أعلى من توقعات االقتصاديني 
حيث استغنى أصحاب األعمال 
في الواليات املتحدة في ش����هر 
نوفمبر عن أقل عدد من املوظفني 
منذ بداية الرك����ود االقتصادي، 
وانخفض عدد العاطلني عن العمل 
فيما ميكن أن يدل على أن عملية 
التعافي بدأت تنتشل سوق العمل 
من محنته. وق����د انخفض عدد 
القطاعات  العاملني في جمي����ع 
غير املزارع ب����� 11.000 موظف، 
وهو رقم يقل عن أكثر التوقعات 
تفاؤال، وانخفض معدل البطالة 
م����ن 10.2% إلى 10.00%. في هذه 
األثناء، تنظر إدارة الرئيس أوباما 
اتخاذ إجراءات إضافية لدعم منو 
سوق العمل، وتعهد رئيس مجلس 
االحتياط الفيدرالي بن برنانكي 
باإلبقاء على أسعار الفائدة عند 
أدنى مستوياتها القياسية احلالية 
إلى أن تخف وطأة البطالة، حتى 

بعد بدء االنتعاش.

المؤشرات االقتصادية

واش����ار التقرير الى نتيجة 
اس����تطاع تقرير معه����د إدارة 

إال أن العملة األوروبية هبطت 
فجأة )على اثر أرقام البطالة 
للوالي���ات املتحدة( بعد ظهر 
ي���وم اجلمع���ة ووصلت إلى 
1.4819 وهو أدنى مستوى لها 
خال األس���بوع قبل أن تقفل 
عل���ى 1.4857، وق���دم اجلنيه 
االسترليني أداء مماثا، حيث 
افتتح بسعر 1.6501 ووصل إلى 
1.6722 وأقفل مس���اء اجلمعة 
بس���عر 1.6480، أم���ا الفرنك 
السويس���ري فبع���د تدخ���ل 
الوطني السويس���ري  البنك 
قبل أسبوعني لكبح استمرار 
ارتفاع الفرنك، تراجعت العملة 
السويسرية إلى ما دون مستوى 
التعادل مع الدوالر وظلت على 
ه���ذا احلال حتى يوم اجلمعة 
املاضي عندما ارتفعت مخترقة 
مس���توى التع���ادل ووصلت 
إل���ى 1.0191 قبل أن تقفل على 
أما  التداول،  1.0165 في نهاية 
أمام  الياباني فقد تراجع  الني 
الدوالر األميركي خال األسبوع 
املاضي ومت تداوله عند 85.84 
ينا للدوالر، كما مت تداوله فوق 
ال� 90.00 ووصل إلى 90.76، 
وأقفل في نهاية األسبوع على 

.90.51

البطالة

التقري����ر: واصلت  واضاف 
الشركات األميركية تسريح املزيد 
من العاملني، لكن بأعداد انخفضت 
تدريجيا على مدى األشهر الثمانية 
املاضية، وشهد الشهر املاضي أقل 
عدد من املوظف����ني الذين فقدوا 
وظائفهم في أي شهر واحد منذ 
يوليو 2008. وقال تقرير تغيرات 
العمل الذي تصدره »أيه.دي.بي« 
إن القطاع اخلاص استغنى عن 

قال التقرير االسبوعي لبنك 
الكوي���ت الوطني عن س���وق 
العمات ان اعان حكومة دبي 
ي���وم 25 نوفمبر عن إمكانية 
إعادة هيكلة ديون شركتي دبي 
العاملية والنخيل أدى إلى هزة 
قوية ألسواق العمات، وعزز 
الدوالر موقع���ه مقابل معظم 
العمات الرئيس���ية مستفيدا 
من عزوف املس���تثمرين عن 
املغام���رة ومن ك���ون العملة 
األميركية »ماذا آمنا«. وسار 
الني الياباني على خطى الدوالر، 
مستفيدا هو اآلخر من عكس 
عمليات جتارة العوائد ليصل 
إلى 84.83، وهو أقوى وضع 
له مقابل العملة األميركية منذ 
14 عاما. لكن أسواق العمات، 
التي كانت قد استوعبت آثار 
ه���ذه األنباء الس���لبية خال 
األس���بوع املاضي، سرعان ما 
عكست املكاسب السابقة التي 
كان الدوالر قد حققها، خاصة 
بعد عرض حكومة دبي خطط 
إعادة هيكلة الديون. من جهة 
اليورو تعزيز  أخرى، واصل 
موقعه بهدوء على مدى األسبوع 
مفتتحا التداول بسعر 1.4988 
ووصل إلى 1.5141 للدوالر وهو 
أعلى مستوى له خال األسبوع، 

صورة جماعية لإلدارة التنفيذية في البنك الوطني مع الطلبة اخلريجني

من اليسار إبراهيم دبدوب وعصام جاسم الصقر وشيخة خالد البحر وصالح الفليج يكرمون إحدى املتدربات
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