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جانب من انشطة الدورة

بدر املخيزمي متوسطا حاكم الشارقة وولي عهده عند االفتتاح

حاكم الشارقة يفتتح المقر الرئيسي الجديد 
لمصرف الشارقة اإلسالمي

افتتح الشيخ د.سلطان بن 
محمد القاسمي، عضو املجلس 
األعلى حاكم الشارقة، صباح أمس 
الرئيسي اجلديد ملصرف  املقر 
الشارقة اإلس���امي الذي ميلك 
الكويتي »بيتك«  التمويل  بيت 

حصة فيه تبلغ %20. 
وقد جنح »بيتك« بداية من 
عام 2002 وخال فترة قياسية في 
حتويل البنك من بنك تقليدي إلى 
بنك يعمل وفق الشريعة، وحضر 
االفتتاح س���لطان بن محمد بن 
سلطان القاسمي ولي العهد ونائب 
حاكم الشارقة ورئيس مجلس 
إدارة املص���رف وعدد من كبار 
املسؤولني االماراتيني ورئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
في بيت التمويل الكويتي »بيتك« 

بدر عبد احملسن املخيزمي. 
وقد أعرب الشيخ د. سلطان 
بن محمد القاسمي عن متنياته 
املزيد من  للمصرف بتحقي���ق 
أهدافه في خدمة القطاع املصرفي 
اإلسامي، وأن يسهم في تعزيز 
دور هذا القطاع في تنمية وتطوير 
املجتمع من خال خدمات نوعية 

وبرامج عمل وأنشطة فاعلة. 
من جانبه قال بدر املخيزمي 
إن »بيت���ك« فخور باملش���اركة 
في هذا الصرح املالي االسامي 
الكبير ويعتبر أن مش���اركته 
ف���ي عملية حتويل���ه إلى بنك 
اس���امي في عملية هي األولى 
في تاريخ الصيرفة اإلسامية 
قد فتحت مجال التحول بعد ذلك 
أمام البنوك واملؤسسات املالية 
ح���ول العالم بع���د أن وضعت 
األس���س واآللي���ات املناس���بة 
المتام مثل هذا العمل، مش���يرا 
إلى أن »بيتك« ميلك حصة %20 
من البنك ويس���عى إلى تطوير 
استثماراته على مستوى دول 
مجلس التعاون اخلليجي باعتبار 
الروابط العديدة والقيم املشتركة 
بني دول املجلس باإلضافة إلى 
الثقة الكبيرة في هذا الس���وق 

بن سلطان القاسمي، ولي العهد 
الشارقة ورئيس  ونائب حاكم 
الشارقة  إدارة مصرف  مجلس 
اإلس���امي، بأن حضور حاكم 
الشارقة وتش���ريفه للمصرف 
ه���و دليل على دعم���ه للقطاع 
االقتصادي بشكل عام واملصرفي 
بشكل خاص، مما ميثل حافزا 
للمص���رف والقائم���ني علي���ه 
لبذل أقصى جه���د في تطبيق 
رؤيته جتاه القطاع االقتصادي 

باإلمارة. 
وأوضح ولي العهد نائب حاكم 
الشارقة أن املقر اجلديد قد روعي 
فيه كافة التجهيزات والتقنيات 
احلديثة بحيث تواكب التطور 
والتوس���ع في أعمال املصرف، 
والتي م���ن ش���أنها أن ترتقي 
بصناعة املصرفية اإلسامية في 
الدول���ة وتوفر أحدث اخلدمات 

الغنى واملتع���دد القدرات، وقد 
تأسس مصرف الشارقة اإلسامي 
في ع���ام 1975 لتقدمي اخلدمات 
املصرفية التجارية للش���ركات 
واألفراد حتت اسم »بنك الشارقة 
الوطني« وظل ميارس األعمال 
املصرفية التقليدية حتى نقطة 
التحول عام 2002 عندما أصبح 
أول مصرف في العالم يتحول 

إلى مصرف إسامي.
وأضاف املخي���زمي ان إمارة 
الشارقة بقيادتها احلكيمة تنتظر 
مزيدا من التطورات االقتصادية 
االيجابية وهى تسير على خطى 
مدروس���ة نحو تعزيز النشاط 
االقتصادي وإفساح املجال أمام 
البنوك واملؤسسات  املزيد من 
بكافة أشكالها للعمل وحتقيق 

التطور احلضاري والرخاء. 
وأكد الشيخ سلطان بن محمد 

للعماء بأس���لوب ميسر يوفر 
الوقت واجلهد في آن معا.

 وأكد أن التحديث في مسيرة 
املصرف لن يكون من خال افتتاح 
املقر اجلديد وحسب، وإمنا أيضا 
من خال تقدمي مجموعة نوعية 
جديدة من اخلدمات والبرامج 
املصرفية اإلسامية التي ستحمل 

مردودات إيجابية للعماء.
املناس����بة حتدث  وبه����ذه 
الرئي����س التنفي����ذي ملصرف 
الشارقة اإلسامي محمد عبداهلل 
قائ����ا: »إن افتتاح مبنى املقر 
الرئيس اجلديد ملصرف الشارقة 
اإلسامي مصدر فخر واعتزاز 
لنا جميعا، فه����و يؤكد متانة 
املوقف املالي له، كما ميثل هذا 
املبنى عامة فارقة تؤكد التزامنا 
املتواص����ل باس����تراتيجياتنا 
التي تنص على تعزيز النمو 

االقتصادي والعمراني إلمارة 
الشارقة ودولة اإلمارات ككل، 
حتى ف����ي ظل األزم����ة املالية 
العاملية التي أبطأت العديد من 

املشاريع التنموية«.
وأضاف: »ويأت���ي االفتتاح 
ليشهد على سعينا اجلاد نحو 
تطوير خدماتنا ومنتجاتنا املالية 
واملصرفية ألرقى املس���تويات 
العاملية، وبشكل يضمن وصولها 
جلميع عمائنا بصورة عصرية، 
التي  الوس���ائل  وضمن أحدث 
توصل���ت إليه���ا التكنولوجيا 
احلديثة، مما يبرهن عزم املصرف 
على لعب دور ريادي في نهضة 
الرشيدة،  الباد بدعم قياداتنا 
وجهود رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة التي متث���ل خير حافز 
لن���ا في حتقيق ه���ذه األهداف 

والطموحات الكبيرة«.

«بيتك« يملك فيه %20 

زيادة مبيعات السيارات األلمانية في الهند

النفط الكويتي يرتفع لـ 78.8 دوالرًا

تراجع إلغاء الوظائف األميركية ألدنى مستوى في عامين

الكويت � كونا: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.29 
دوالر ليستقر عند مستوى 78.82 دوالرا في تعامات 
اول من امس مقارنة بتعامات االثنني املاضي طبقا ملا 
أفادته مؤسسة البترول الكويتية. وتشهد اسعار النفط 
حاليا حالة من االستقرار وتبقى في مستوى جيد بسبب 
انخفاض سعر الدوالر في االس����واق العاملية ودخول 
املضاربني الى اسواق النفط مرة اخرى خصوصا مع بقاء 

العوامل االساسية للسوق من عرض وطلب واحتياطيات 
على حاله����ا تقريبا. واعتبرت منظمة البلدان املصدرة 
للنفط )أوپيك( في وقت سابق أن »املسائل الساخنة« 
مثل ارتفاع مع����دالت املضاربة في البورصات العاملية 
املعنية بالطاقة واضطراب الس����وق النفطية العاملية 
وتقلبات االسعار كانت السمة االساسية التي متيز بها 

فصل الصيف احلالي.

كلي نيويورك � رويترز: أظهر تقرير امس أن عمليات 
تس����ريح العاملني املخطط لها في الشركات األميركية 
تراجعت في ديسمبر املاضي إلى أدنى مستوى في عامني، 
إذ بدأ النشاط االقتصادي في االنتعاش في نهاية عام شهد 
إلغاء أكبر عدد من الوظائف في الشركات األميركية منذ 
2002. وبحسب شركة »تشالنجر غراي آند كريسماس« 
الستشارات التوظيف العاملية أعلن أرباب العمل خططا 
إللغاء 45094 وظيفة الشهر املاضي. وأظهر التقرير أن 
ذلك ميثل انخفاضا بنسبة 73% مقارنة مع االثني عشر 
شهرا السابقة التي شهدت إلغاء 166348 وظيفة. وخال 
العام املاضي أعلن أرباب العمل خططا خلفض مليون 

و288030 وظيفة وهو أكبر عدد منذ 2002 رغم تراجع 
وتيرة تسريح العاملني بنسبة 56% في النصف الثاني 
من العام. من جهة اخرى، أظهر تقرير الحدى مؤسسات 
خدمات التوظيف اخلاصة امس أن أصحاب العمل اخلاص 
في الواليات املتحدة خفضوا 84 ألف وظيفة في ديسمبر 
املاضي مقارنة مع 145 ألف وظيفة في نوفمبر ليسجل 

ذلك أقل نسبة خسائر منذ مارس 2008.
وتدعم تلك األرقام اآلمال بش����أن خلق وظائف في 
ظل عودة االقتصاد األميركي إلى تسجيل منو في الربع 
الثالث من 2009. وكان الرقم املسجل من قبل لانخفاض 

في نوفمبر هو 169 ألف وظيفة.

ترجيحات بإطالق 
العملة الخليجية 

الموحدة في 2015
الري���اض � رويترز: 
قال األمني العام املساعد 
ملجلس التعاون اخلليجي 
للش���ؤون االقتصادية 
محمد املزروعي إن دول 
اخلليج لديها القدرة على 
اطاق العملة املوحدة في 
ع���ام 2015 إذا ضاعفت 

جهودها
وتوقع إطاق العملة 
في ع���ام 2015 في حال 
تكثيف اجلهود والعمل 
اللج���ان املختلفة  ف���ي 

املعنية بالعملة.
وتشارك 4 دول من 
أصل ست دول خليجية 
في الوحدة النقدية بعد 
انسحاب دولة اإلمارات 
العربية املتحدة في مايو، 
وسلطنة عمان قبل ثاث 

سنوات.

املجاالت. في الوقت نفسه زادت 
الى  الهندية  صادرات الشركات 
أملانيا، حيث بلغت قيمة صادرات 
السيارات الهندية الى أملانيا خال 
األش���هر ال� 9 األول���ى من العام 
احلالي أكثر من 215 مليون يورو 
بزيادة نسبتها 200% تقريبا عن 

الفترة نفسها من 2008.

هناك بالفعل.
م���ن ناحيته، ق���ال املبعوث 
األملان���ي ل���دى الهن���د توماس 
ماتوس���يك قبل افتتاح اجلناح 
األملاني في املعرض: »نعتقد ان 
الهند تقدم فرصة هائلة للشركات 
األملانية، فالهند ليست مجرد عميل 
لكنها متثل شراكة في العديد من 

كما سجلت مبيعات السيارات 
التجارية )النقل واحلافات( منوا 
بنس���بة 12% خال الربع األخير 

من العام املاضي.
في الوقت نفسه عززت شركات 
الس���يارات ومكوناتها  صناعة 
األملاني���ة وجودها في الهند من 
خال اكثر من 65 مصنعا قائما 

نيودلهي � د.ب.أ: ذكر احتاد 
السيارات األملاني )في. صناعة 

دي.ايه( امس ان صناعة السيارات 
األملانية جنحت في زيادة مبيعاتها 
في السوق الهندية الى 3 أمثال 
مس���تواها منذ 5 سنوات حيث 
بلغ���ت قيمته���ا الع���ام املاضي 
200 ملي���ون يورو )287 مليون 

دوالر(.
وقال مدير االحتاد للصحافيني 
كاوس بروين���ج عل���ى هامش 
معرض اوتو اكسبو بالعاصمة 
الهندية نيودلهي »الهند س���وق 
الس���يارات  مهم���ة لصناع���ة 

األملانية«.
وتابع: »من املتوقع اإلعان عن 
منو سوق السيارات الهندية العام 
املاضي بنس���بة 17% في الوقت 
الذي س���جلت فيه أغلب أسواق 
العالم انكماشا على خلفية األزمة 

االقتصادية العاملية«.
الس���يارات  تفوقت مبيعات 
في الهن���د الع���ام املاضي على 
الى  املبيعات في روسيا لتصل 
1.5 مليون سيارة، حيث يتوقع 
اخلبراء استمرار النمو على حد 

قول بروينج.

بلغت 200 مليون يورو في 2009

»دار الخبير« اختتمت دورة بناء قادة المستقبل
لمجموعة من منتسبي »المركزي«

عقدت ش���ركة دار اخلبير 
في ديسمبر املاضي بالتعاون 
م���ع بنك الكوي���ت املركزي – 
العاملة - دورة  القوى  إدارة 
تدريبية إلعداد الصف الثاني 
من خال الدورة املتميزة بناء 
قادة املستقبل – والتي حضرها 
مجموعة من رؤساء األقسام 

بالبنك.
 وهدفت الدورة الى تزويد 
الفكرية  املش���اركني باألط���ر 
احلديث���ة املتعلق���ة مبيدان 
القي���ادة وتنمي���ة مهاراتهم 
القيادية للتعامل مع املتطلبات 
املس���تقبلية إلع���داد الكوادر 
الوطني���ة، وقد أدار انش���طة 
ال���دورة كل م���ن وزير  هذه 
التخطي���ط والتنمية اإلدارية 
»السابق« د.محمد الدويهيس 
ود.حسني دش���تي وهما من 
أفضل خبراء التدريب وتنمية 
املوارد البشرية الذين يتميزون 

أحدث األساليب التقنية لذلك، 
واستمرت فترة انعقاد البرنامج 
خمس���ة أيام في أح���د فنادق 
الدرجة األولى بالكويت بإشراف 

شركة دار اخلبير للتدريب.

بالكفاءة واخلبرة الكبيرة.
وقد متيز البرنامج بطريقة 
العمل التطبيق���ي والتمارين 
واملناقش���ات واحملاض���رات 
ومجموعات العمل باستخدام 

السويدي: البنوك اإلماراتية قد تأخذ مخصصات 
مالية إضافية بسبب استمرار تداعيات األزمة

دبي � األسواق.نت: قال محافظ البنك املركزي 
اإلماراتي س���لطان ناصر السويدي إن البنوك 
اإلماراتية مضطرة إلى جتنيب مخصصات مالية 
إضافية بسبب استمرار تداعيات األزمة املالية 

العاملية.
وردا على سؤال لقناة »العربية«، أكد السويدي 
أن نطاق املخصصات مرتبط باألزمة املالية التي 

مازال االقتصاد العاملي يعيش تداعياتها.
وأوضح ان اإلم���ارات متتلك نظاما واضحا 
ومفصا للمخصصات، وهناك مفتش���ون من 
قبل البنك املركزي يراقبون مدى التزام البنوك 
بالنظ���ام، مضيفا أن النظام مبني على معايير 

دولية ومقررات جلنة بازل.
وعن توقعاته ملعدالت النمو والتضخم خال 
العام احلالي، أش���ار السويدي إلى أن استقرار 
االقتصاد العاملي سينعكس على اإلمارات، لكن 
منو االقتصاد اإلماراتي لن يكون كبيرا بل نسبته 

منخفضة، أما التضخم فسيكون منخفضا جدا 
على مدار العام احلالي وأكثر.

 وجدد تأكيده أن اإلمارات ستبقي على ربط 
الدرهم بالدوالر، الفت���ا إلى أن تعديل معدالت 
الفائدة مرهون بتغييرها من قبل البنك االحتياطي 

الفيدرالي األميركي.
من جه���ة أخرى، وضع »روي���ال بنك أوف 
سكوتاند« كا من دولة االمارات العربية املتحدة 
ومملكة البحرين على قائمة الدول األكثر حساسية 

في العالم لألزمات االقتصادية.
 وقال���ت وكالة »بلومب���رغ« العاملي���ة ف��ي 
تقري��ر لها ان »االقتراض واس���ع النقاط الذي 
تق���وم به شرك��ات مرتبط���ة باحلكوم���ة في 

االم��ارات.
 اضافة الى ضعف احتياطي النقد األجنبي 
ف���ي البحرين، هو الذي دف���ع رويال بنك أوف 

سكوتاند الدراج الدولتني ضمن القائمة«.

البحرين واإلمارات ضمن قائمة أكثر الدول حساسية لألزمات


