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 مبنى املركزي االوروبي 

 «المركزي» األوروبي يبقي على سعر الفائدة عند ١٪ 
 فرانكفورتـ  د.ب.أ: قرر مجلس محافظي البنك املركزي األوروبي 
أمس خالل اجتماعه الدوري ملراجعة السياســـة النقدية اإلبقاء 
على سعر الفائدة عند مســـتواه احلالي ١٪، وهو أدنى مستوى 

له على اإلطالق.
  جاء قرار البنـــك متوافقا مع توقعات اخلبـــراء، حيث بدأت 
اقتصـــادات منطقة اليورو التي تضـــم ١٦ دولة من الدول الـ ٢٧ 
األعضاء فـــي االحتاد األوروبي،  تتعافـــى مع ضعف الضغوط 

التضخمية بدرجة كبيرة.
  وقال رئيس املركزي األوروبي، جان كلود تريشيه، في وقت 
سابق األسبوع احلالي عقب اجتماع لبنك التسويات الدولي مبدينة 

بازل السويسرية إن االقتصاد العاملي «في حالة تعاف».
  واضطرت أثينا األســـبوع املاضي إلـــى تطبيق خطة صارمة 
خلفض اإلنفاق العـــام بعد وصول العجز إلى ١٢٫٧٪ من إجمالي 

الناجت احمللي.
  اجلدير بالذكر أن زيادة سعر الفائدة سيزيد من أعباء الشركات 
عند حصولها على قروض وهو أمر ينعكس أيضا بالسلب على 
املستهلك، كما أن احلد من اإلقراض سيؤدي إلى ارتفاع معدالت 

التضخم.
  هذا وقد شهد سعر صرف العملة األوروبية (اليورو) ارتفاعا 
طفيفـــا أمام الدوالر األميركي في مســـتهل التعامالت األوروبية 
أمس، حيث ســـجل اليـــورو ١٫٤٥٣٥ دوالر بعد أن انخفض أمس 

االول حتت مستوى ١٫٤٥ دوالر.
  في الوقت نفســـه، بلغت قيمة الـــدوالر ٠٫٦٨٨٠ من اليورو، 
فيما حدد البنك املركزي األوروبي الســـعر االسترشادي للعملة 
االوروبيـــة أمس االول بـ ١٫٤٥٦٣ دوالر، مقابل ١٫٤٤٨١ دوالر يوم 

األربعاء من االسبوع املاضي.
  يأتي االرتفاع الطفيف في ســـعر اليورو قبيل اجتماع البنك 
املركـــزي األوروبي أمس، وقبل صدور بيانـــات مهمة حول أداء 
االقتصاد األميركي وفي مقدمتها قيمة مبيعات جتارة التجزئة. 

 ارتفاع طفيف لليورو أمام الدوالر

 »هيرمس» تتفاوض لبيع حصتها
  فى بنك عودة بقيمة ٩١٣ مليون دوالر 

 االحتياطي الروسي من النقد األجنبي
  بلغ ٤٤٠٫٦ مليار دوالر عام ٢٠٠٩ 

 موسكو ـ د.ب.أ: قال البنك املركزي الروسي 
امس إن احتياطيات روســـيا من النقد األجنبي 
والذهـــب بلغت ٤٤٠٫٦ مليـــار دوالر عام ٢٠٠٩ 

بزيادة قدرها ١٣٫٥٢ مليار دوالر.
  ونقلت وكالة األنباء الروسية «ريا نوفوستي» 
عن البنك املركزي أن احتياطيات البالد من الذهب 
والنقد األجنبي ارتفعت بواقع ٠٫٣ مليار دوالر 
خالل األســـبوع األول من يناير اجلاري ليبلغ 

٤٤٠٫٩ مليارا.
  وتشـــمل ممتلكات روســـيا من احتياطيات 
النقد األجنبي كال من الذهب والعمالت األجنبية 
وحقوق السحب اخلاص من صندوق النقد الدولي 
وشريحة االحتياطي وهي قروض صندوق النقد
الدولـــي املقترنة بحصص األعضـــاء وأصول 

أخرى.
  يذكر أن روسيا هي ثالث أكبر دول العالم من 
حيث احتياطي النقد األجنبي بحســـب تقارير 

منظمة «جلوبال إنســـايت» كبرى مؤسســـات 
التحليل املالي واالقتصادي في العالم بعد الصني 

واليابان.
  من جهة أخرى، ذكر مكتب اإلحصاء الوطني 
في أملانيا أن االقتصاد األملاني انكمش بنســـبة 
٥٪ عام ٢٠٠٩ وهو أعلى انكماش له منذ احلرب 
العاملية الثانية بعد أن أثرت األزمة املالية العاملية 
على أكبر اقتصاد في أوروبا. وأكد رئيس املكتب 
روديريش ايجيلير ـ فـــي مؤمتر صحافي ـ أن 
«تراجع االقتصاد سجل بشكل رئيسي في فترة 
الشتاء في نهاية ٢٠٠٨ وبداية ٢٠٠٩»، موضحا 
أن ذلـــك يعود إلى كون أملانيا دولة تعتمد على 
صادراتها وبالتالي أثرت األزمة املالية العاملية 
عليها بشكل خاص. جدير بالذكر أن أملانيا جتاوزت 
خالل عام ٢٠٠٩ نسبة العجز املسموح بها طبقا 
ملعاهدة استقرار العملة األوروبية واحملددة بـ 

٣٪ من إجمالي الناجت احمللى. 

بنسبة ٥٫٠٧٪ إلى ٣٠٫٦٧ جنيها 
خالل تعامالت أمس عقب إعالن 

ذلك.

حالة إمتام صفقة البيع.
ارتفع ســـعر «املجموعة     
القابضة»  املاليـــة هيرمـــس 

 القاهـــرة ـ أ.ش.أ: أعلنـــت 
املجموعـــة املالية «هيرمس» 
القابضة عن قيامها بالتفاوض 
لبيع إجمالى حصة املجموعة 
وشركاتها التابعة في بنك عودة 
اللبناني بقيمـــة ٩١٣ مليون 

دوالر.
   وأوضحت الشركة - في 
بيان لها تلقته إدارة البورصة 
املصرية أمس - أن عدد االسهم 
يبلغ نحو ٧ ماليني و٥٥٤ ألف 
سهم (أســـهم عادية) ونحو 
ألفا «شهادات  مليونني و٤٨٣ 
إيداع» بسعر ٩١ دوالرا للسهم 
الواحد، وقالت انها ســـتقوم 
باخطار البورصة املصرية في 

 دبيـ  رويترز: ارتفع صافي 
أرباح بنك ظفار ثاني أكبر بنك 
عماني إلى أكثر من أربعة أمثاله 
فـــي الربع األخير مـــن العام 
املاضي بفضل زيادة نشـــاط 
الودائع لكنه  االقراض ومنو 

جاء دون التوقعات.
   وقال ظفار وهو أول بنك 
عماني يعلن نتائجه في إشعار 
خال من األرقام الفصلية، إنه 
حقق ٢٨٫١ مليـــون ريال (٧٣ 
مليـــون دوالر) ربحا صافيا 

للعام ٢٠٠٩ بأكمله.
   وخلصـــت «رويترز» من 
النتائج السابقة للبنك إلى أن 
صافي األرباح املبدئي لألشهر 
الثالثة حتى ٣١ ديسمبر قفز 
إلى ٦٫٥٦ ماليني ريال من ١٫٥١ 
الفترة ذاتها  مليون ريال في 

قبل عام.
   وتفادى القطاع املصرفي في 
سلطنة عمان نسبيا تداعيات 

األزمـــة املاليـــة العاملية وقد 
أنشـــأت الســـلطنة صندوقا 
صانعا للســـوق بقيمة ٣٩٠ 
مليون دوالر في فبراير ٢٠٠٨ 
فـــي نوفمبر ٢٠٠٨  ورصدت 
نحو مليـــاري دوالر إلتاحة
الدوالرية للبنوك  الســـيولة 

احمللية.
املدير     وقال عـــادل نصر 
لدى املتحدة لألوراق املالية في 
مسقط «في بنك ظفار شهدوا 
زيادة طيبة في نشاط القروض 
ومنت الودائع.. أتوقع انتعاش 
القطاع املصرفي (العماني) في 

.«٢٠١٠
   وارتفعت إيرادات التشغيل 
للعام بأكمله إلى ٦٥ مليون ريال 
في حني زادت نفقات التشغيل 
١٢٫١٪، وزادت القروض والودائع 

٢٤ و٥٢٪ على الترتيب.
   كان محافظ البنك املركزي 
إن  أكتوبر  فـــي  العماني قال 

اقتصاد السلطنة يتعافى مما 
يحد مـــن حاجة الكيانات إلى 

السيولة املتاحة.
   وفي مسح أجرته «رويترز» 
في وقت سابق هذا الشهر بلغ 
متوسط توقعات أربعة محللني 
لصافي ربح بنك ظفار ١٠٫٩٦ 

ماليني ريال.
   وأغلقت أسهم البنك مرتفعة 
٢٫٢٪ عند ٠٫٧٥٠ ريال للسهم 
بعدما المست في وقت سابق 
من اجللسة أعلى مستوى في 
١٧ شـــهرا متفوقة بذلك على 
الذي  العام للسوق  املؤشـــر 

شهد انخفاضا طفيفا. 
  وفي وقت الحق أعلن بنك 
صحار خامس أكبر بنك عماني 
من حيث القيمة السوقية عن 
حتقيق أربـــاح للعام بأكمله 
بعدما مني بخسارة في ٢٠٠٨، 
البنك مرتفعة  وأغلقت أسهم 

 .٪٠٫٣

 نمو أرباح بنك ظفار العماني في الربع الرابع
 بفضل زيادة نشاط اإلقراض ونمو الودائع

 في اطار حرصه علــــى تبني الكفاءات 
الكويتية الشابة واهتمامه بدعم الشباب 
الطمــــوح واملتميز، حــــرص بنك الكويت 
الوطني على تكــــرمي الطالبة عذبة أنور 
العياف حلصولها على امليدالية البرونزية 
خالل مشاركتها مبسابقة األوملبياد الدولي 
الســــادس للعلوم فــــي مادتــــي الفيزياء 
والكيمياء والذي مت تنظيمه الشهر الفائت 
في أذربيجان وسط تنافس شديد من جانب 
املشاركني الذين ينتمون الى ٥٣ دولة من 

مختلف دول العالم.
  وأشادت نائب الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني شيخة البحر لدى استقبالها 
للطالبة عذبة مبا حققته من اجناز علمي 
متميز، مشــــيدة في الوقت ذاته باجلهود 

التي بذلتها عائلة الطالبة وادارة مدرسة 
ماريا القبطية من اجل ابراز موهبة عذبة 
وتنميتها وصوال الى هذه املرحلة املتقدمة 

من التميز والتفوق.
  ومن جانبهــــا، اوضحــــت الطالبة ان 
التحضيرات للمســــابقة والتي استغرقت 
اكثر من عام ونصف تطلبت منها مجهودا 
اضافيا بصورة يومية سواء بعد ساعات 
الدوام الرسمي او في ايام العطل االسبوعية 
واالجــــازات اال انها تعتز مبــــا بذلته من 
جهود تكللت بفوزها بامليدالية البرونزية 
وتفوقت على عشرات املتسابقني اآلخرين 
من اجلنسني وأوضحت انها تنوي االشتراك 
مجددا بأوملبياد العلوم الدولي في السنوات 

املقبلة. 

 .. ويتبنى كفاءات كويتية شابة .. ويتبنى كفاءات كويتية شابة

 لقطة جتمع الطالبة عذبة العياف مع شيخة البحر ومنال املطر وابتهاج الرومي

 الشريف يقدم احملاضرة لطلبة جامعة الكويت

 الشريف: «الوطني» يواصل تطوير منتجاته
  بمنظومة أعمال ومعلومات متطورة

الوطني  الكويت   نظم بنك 
محاضرة جديدة لطلبة جامعة 
الكويت حتت عنوان «دور نظم 
املعلومــــات اإلداريــــة في بنك 
الكويت الوطنــــي»، وذلك في 
إطار سلسلة احملاضرات التي 
بدأها البنك مؤخرا تلبية لدعوة 
موجهة من أساتذة ومدرسي 

اجلامعة.
  وقام مدير تنفيذي في إدارة 
اإلدارية ببنك  نظم املعلومات 
الكويت الوطني محمد الشريف 
بتقدمي احملاضرة للطلبة التي 
تدور حــــول األهمية احليوية 
للدور الــــذي تنهض به إدارة 
اإلدارية في  نظم املعلومــــات 
الكبرى  الريادية  املؤسســــات 
بعامة وفي بنك الكويت الوطني 
بخاصة، مســــتعرضا مختلف 
اجلوانــــب اخلاصة مبنظومة 
املعلومــــات لــــدى البنك بدءا 
من البنيــــة التحتية والقواعد 
األساسية لهذه املنظومة وانتهاء 
بدورها الهام في تطوير األعمال 
واملنتجات على جميع األصعدة 
باعتبارها حلقة وصل بني تقنية 
املعلومات من جهة واألنشطة 
التشغيلية من جهة أخرى. كما 
تطرق احملاضرون بالتفصيل 

لدى البنك الوطني بخاصة.
  وقد اشتمل احلضور على 
العشــــرات من طلبــــة جامعة 
الكويــــت برفقــــة أســــاتذتهم 
الذين تقدمهم د.كمال الربيعة، 

إلى املؤهالت املطلوبة بالنسبة 
للباحثني عن فرص وظيفية في 
القطاع املصرفي بصورة عامة 
الالزمة لاللتحاق  واملتطلبات 
بدائرة نظم املعلومات اإلدارية 

البروفيسور في نظم املعلومات 
اإلداريــــة والدكتــــور حميــــد 
القهاري، رئيس قسم األساليب 
الكمية باإلضافة إلى العديد من 
كبار العاملني في اجلامعة وبنك 

الكويت الوطني.
  وقــــد تولــــى رعايــــة هذه 
احملاضرة حســــاب الشــــباب 
لدى البنك الوطني املخصص 
لتلبيــــة االحتياجــــات املالية 
واملصرفية لشــــريحة الطلبة 
الدارسني في املعاهد  الشباب 

العليا واجلامعات.
الكويت    ويحــــرص بنــــك 
الوطني علــــى توفير وإطالق 
حمالت غير مسبوقة تستهدف 
مكافأة عمالء حساباته املختلفة 
وفي مقدمتها حساب الشباب، 
يذكر أن حســــاب الشباب من 
الوطنــــي مخصــــص حصريا 
لتلبية متطلبات واحتياجات 
الشباب من الفئة العمرية ١٧-
٢٣، السيما الطلبة أثناء فترة 
دراستهم في اجلامعات واملعاهد 
العليا املختلفة، ناهيك عن أن هذا 
احلساب الذي يركز على ترويج 
وتشجيع سلوكيات وممارسات 
االدخار في أوســــاط الشباب، 
يحــــرص على تنظيم عروض 
ترويجية وســــحوبات دورية 
ملكافأة مــــن يحتفظون بأعلى 
املعــــدالت االدخارية بالعديــد 

مــن اجلوائز القيمة.  

 محاضرة بجامعة الكويت في إطار مبادرات البنك التعليمية المبتكرة

 تراجع مؤشر دبي يدفع بعض األسواق الخليجية
  إلى االنخفاض وسط قلق بشأن نتائج ٢٠٠٩ 

 دبيـ  رويترز: دفع القلق من ديون دبي واملخاوف 
من النتائج احملتملة للبنوك مؤشر سوق دبي للتراجع 
إلى أدنى مستوى لينخفض املؤشر الرئيسي لسوق 
أبوظبي فـــي تعامالت هادئة في مختلف البورصات 
في الشرق األوســـط، هذا وقد تراجع سوق أبوظبي 
حيث تأثر سهما بنك أبوظبي الوطني وبنك اخلليج 

األول ٢٫١ و٣٪.
   وقال أحد املتعاملني بالســـوق: «املستثمرون ال 

يحبون املفاجآت ونرى الكثير منها في االمارات»، فيما 
تعافى مؤشـــر بورصة قطر من أدنى مستوى إغالق 
في ســـتة أسابيع الذي ســـجله في اجللسة السابقة 
وارتفع مؤشر سوق الكويت لكن االجتاه على نطاق 
أوسع اليزال سلبيا مع قلق املستثمرين بشأن نتائج 
الشركات وهو ما ألقى بظالله على اثر ايجابي محتمل 

لصعود األسواق العاملية واستقرار أسعار النفط.
   وقال مدير إدارة األصول بشركة املستثمر األول 

ومقرهـــا الدوحة كيـــث ادواردز ان أمام دبي طريق 
طويل كي نحصل على الشفافية بشأن قطاعيها املالي 
والعقاري وإلى أن يحدث ذلك ال ميكننا حقا تخصيص 
أي أموال لســـوقها، وقال محللون إن نتائج البنوك 
السعودية التي جاءت دون التقديرات خفضت التوقعات 
لقطاع البنوك في الشرق األوسط. وانخفض املؤشر

٠٫٢٪ إلـــى ٢٧٠٧ نقـــاط فـــي أدنى مســـتوى خالل 
أسبوعني. 


