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البنوك اإلماراتية تحتاج لتفعيل مجموعة من أدوات إدارة المخاطر 

كشفت دراسة جديدة أجرتها 
اجلامعة البريطانية في دبي، أول 
جامعة بحثية للدراسات العليا في 
منطقة الشرق األوسط، عن حاجة 
املصارف والبنوك في اإلمارات 
العربية املتحدة إلى االستفادة من 
مجموعة أكبر وأكثر تنوعا من 
ممارسات وأدوات إدارة املخاطر 
بهدف حمايتها وتعزيز تنافسيتها 
مع قرب البدء بتنفيذ اتفاقية بازل 

»2« حول العالم.
وتأت���ي هذه الدراس���ة التي 
أجرتها شيماء احلسيني، إحدى 
طالبات اجلامعة البريطانية في 
دبي في الوقت املناسب، إذ انها 
تنظر في مسائل إدارة املخاطر 
وأهميتها للعمليات األساس���ية 
لدى البنوك في اإلمارات العربية 
املتحدة. وتأتي هذه الدراسة قبل 
الشروع بالتنفيذ العاملي التفاقية 
بازل »2« املقرر تنفيذها الحقا هذا 

مصرفية عاملية.
وكشفت الدراسة أن املصارف 
اإلماراتية تواجه حاليا مخاطر 

العام وهي عبارة عن سلسلة من 
التوصيات حول القوانني واللوائح 
املصرفية تهدف إلى إيجاد معايير 

قليلة نسبيا، األمر الذي يشير 
إلى أن هذه املصارف ال تستخدم 
مجموعة متنوعة من ممارسات 

إدارة املخاطر، إذ انها تركز على 
األدوات املتاحة العامة نس���بيا 
للتقليل من املخاطر وإزالتها بدال 
من اتباع نهج استراتيجي أكثر 

تقدما. 
وفي هذا الصدد، قال د.جون 
أندرسون، كبير احملاضرين في 
قسم العلوم املالية واملصرفية في 
اجلامعة البريطانية في دبي: »إن 
إمكانية ضبط ومتابعة  تعزيز 
املخاطر ستلعب دورا رئيسيا في 
سالمة البنوك اإلماراتية، كما أنها 
ستكون ذات أهمية كبيرة لضمان 
البدء  البنوك مع  تنافسية هذه 
بتنفي���ذ اتفاقية بازل »2« حول 
العالم. إننا بحاجة ماسة للمزيد 
من اخلبراء واملختصني في مجال 
إدارة املخاطر في اإلمارات العربية 
املتحدة، خصوصا اننا على أعتاب 
الدخول في مرحلة انتقالية في 

الصناعة املالية واملصرفية«.

سعر سلة خامات »أوپيك« 
يرتفع ويستقر عند 73.05 دوالرًا للبرميل

الذهب يسجل أعلى مستوى 
في أسبوعين ويتجاوز 1120 دوالرًا

ڤيينا � كونا: اعلنت منظمة الدول املصدرة للنفط 
)أوپيك( عن ارتفاع سعر سلة خاماتها ال� 12 مبقدار 
دوالرين وثالثة س����نتات لتستقر عند 73.05 دوالرا 
للبرميل بعد ان كان����ت 71.02 دوالرا في اليوم الذي 
سبقه. وذكرت النشرة ان املعدل السنوي لسعر السلة 

للعام املاضي بلغ 95.45 دوالرا للبرميل.

وتضم سلة أوپيك 12 نوعا وهي خام )صحارى( 
اجلزائري وااليراني الثقيل و)البصارة( العراقي وخام 
التصدير الكويتي وخام )السدر( الليبي وخام )بوني( 
النيجيري واخل����ام البحري القطري واخلام العربي 
اخلفيف السعودي وخام )مريات( واخلام الفنزويلي 

و)جيراسول( االنغولي و)اورينت( االكوادوري.

لندن � رويترز: ارتفع س����عر 
الذهب نح����و 1% ليس����جل أعلى 
مستوياته خالل أسبوعني في ظل 
ارتفاع اليورو أمام الدوالر وسط 
تراجع اإلقبال على العملة األميركية 
بفعل بيانات أميركية قوية ونتائج 

األعمال اجليدة للشركات.
وارتفع املعدن النفيس ليصل 
إلى حوالي 1123.45 دوالرًا لألوقية 
في مس����تهل التعامالت باألسواق 
األوروبية. وقال محللون إن الذهب 
لقي دعما من حتسن الطلب بعد 

تراجع األسعار األسبوع املاضي.
وبلغ سعر الذهب في املعامالت 
الفورية 1122 لألوقية مقارنة مع 
1113.95 دوالرا في أواخر املعامالت 
في بورصة نيويورك أمس األول 

الثالثاء.

املصارف اإلماراتية تواجه مخاطر في خضم األزمة املالية

�شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�صل اخلدمات العالجية للعناية ب�صحتك يف منزلك

التمري�صية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ص�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�صت�صاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �صفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �شباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�شاًء – 9:30 م�شاًء

 للإ�شتف�شار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عـرو�ض خـا�صـة
مبن��ا�صب���ة �ص�ه���ر فب��راي���ر

عيادة اجللدية والليزر
د/ حممد عمران - اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

د/ دمـيـانـــة �شـمــيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عيـادة املمـار�س العـام وال�شـكـر
د/ �شكيـنــة ابــراهــيــم

الفنية/ �شـــويـــان وانـــج
فنية العناية بالب�شرة


