
اقتصادالسبت  27  مارس  2010   20

الشمالي: االتفاق على متابعة تنفيذ مبادرة 
صاحب السمو الخاصة بصندوق المشروعات الصغيرة

 مؤشر »االتصاالت« الخليجي يسجل أعلى مستوى
منذ بداية العام وارتفاع القيمة السوقية بـ 2.9 مليار دوالر

»القمة العربية« تتابع استعدادات السوق العربية المشتركة في 2020

»جلوبل«: »زين« تتصدر قيمة التداول بنسبة %40.3

مصطفى الشمالي

مصطفى زنتوت خالل افتتاح

واالجتماع���ي أيض���ا الدول 
العربية الى انجاز المتطلبات 
الباقية لمنطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى وتقديم الدول 
األعضاء الدعم المادي والفني 
العربي���ة األقل نموا  للدول 
ودعوة مجلس وزراء الصحة 
العرب الى مواصلة جهوده في 
مجال تحسين مستوى الرعاية 
العربية  الدول  الصحية في 
خصوصا األقل نموا والطلب 
الدول األعضاء ومنظمة  من 
العمل العربية تنفيذ البرنامج 
المتكامل لدعم التشغيل والحد 
من البطالة فيها ودعم جهود 
العربي���ة للتربية  المنظمة 
والثقافة والعلوم )ألسكو( 
الوطن  التعليم في  لتطوير 

العربي.
وثم���ة حقيق���ة ينبغي 
االلتفات اليها هي ان المشروع 
االقتصادي العربي – موجود – 
لكن تحجبه مشكالت سياسية 
فهناك مش���روع عربي قائم 
على اقتصادات 22 دولة كلها 
تستهدف اعمال قوى السوق 
واعطاء دور للقطاع الخاص 
والمجتمع المدني في عملية 
التنمي���ة وخف���ض معدالت 
البطالة في الوطن العربي. 

البيع، وان مجموعة  اتفاقية 
زين ستباشر مع شركة بهارتي 
 ايرتل، العمل على اس���تكمال 
المطلوبة  الموافق���ات  جميع 
المتمم���ة التفاقية البيع، كما 
أفادت الش���ركة بأنها تود ان 
تؤكد على ان العرض المقدم 
من شركة بهارتي  ايرتل لمتد 
في تاريخ 11 فبراير 2010 لشراء 
أصول مجموعة زين في أفريقيا 
 )ما عدا الس���ودان والمغرب( 
تق���در قيمت���ه 10.7 مليارات 
دوالر، علما انه ينتج  عن ذلك 
قيمة للمنشاة )ايكويتي فاليو( 
حدود 9 مليارات دوالر، بعد 
خصم  االلتزامات المالية على 

األصول األفريقية. 
ع���دد  ان  التقري���ر  وذك���ر 
المش���تركين ف���ي خدم���ات 
المتنقلة )الهاتف  االتصاالت 
النقال( ف���ي المملكة العربية 
السعودية حسب النشرة التي 
أصدرته���ا هيئ���ة االتصاالت 
وتقنية المعلومات السعودية 
بلغ 44.8 مليون مشترك نهاية 
ديسمبر 2009 مرتفعا بنسبة 
25% عن الع���ام 2008 والذي 
بلغ فيه عدد المشتركين 36.0 

مليون مشترك.

التكتالت الدولية.
وعلى هامش مشاركته في 
اجتماعات المجلس االقتصادي 
واالجتماعي التحضيري للقمة 
المالية  ق���ال وزي���ر  العربية 
مصطفى الش���مالي ل� »كونا« 
ان���ه تم االتفاق عل���ى متابعة 
تنفيذ مبادرة صاحب الس���مو 
األمير بإنشاء الصندوق الخاص 
بدعم المش���روعات الصغيرة 
والمتوسطة برأس���مال قدره 
مليارا دوالر يديره الصندوق 
العرب���ي لإلنم���اء االقتصادي 

واالجتماعي.
أك���د مدي���ر اإلدارة  كم���ا 
الخارجية  االقتصادية بوزارة 
الشيخ علي الخالد الذي شارك 
أيضا في االجتماعات التحضيرية 
للقمة أن المجلس االقتصادي 
واالجتماعي ركز مناقشاته على 
متابعة تنفي���ذ مقررات القمة 
االقتصادية خاصة ما يتعلق 
بمبادرة صاحب السمو األمير 
بش���أن توفير الموارد المالية 
القطاع  الالزمة لدعم مشاريع 
الخاص الصغيرة والمتوسطة 

في الوطن العربي.
المجل���س تابع  ان  وق���ال 
كذلك الق���رارات الصادرة عن 
الكويت االقتصادية فيما  قمة 

الع���رب خ���الل اجتماعاته���م 
التحضيري���ة للقمة من حيث 
المب���دأ على وثيقة مش���روع 
األحزمة الخض���راء في أقاليم 
الوطن العربي وتكليف المركز 
العربي بدراسة األراضي القاحلة 
واعداد برنامج تنفيذي تفصيلي 
المالية  التكالي���ف  يتضم���ن 
للمرحل���ة األولى للمش���روع 
بالتنسيق مع الجهات المعنية 
في الدول العربية وإعادة عرض 
المشروع على المجلس في دورة 

فبراير 2011.
ال���وزراء حول  كما توافق 
إدخال اللغة العربية كلغة عمل 
في منظمة التجارة العالمية فيما 
رفض عدد م���ن الدول المبالغ 
المتطلبة لتنفيذها وقيمتها 15 

مليون دوالر في السنة.
وال ش���ك أن إدخ���ال اللغة 
العربية في ترجمة المصطلحات 
والقوانين والرموز أمر له أهمية 
بالغة في التفاوض بيد أن هناك 
مش���كلة كبي���رة تواجه هذه 
الخطوة وهي التمويل الضخم 
الن تحويل جميع المصطلحات 
للغة العربية أمر صعب وربما 
ال���ى صيغة  القمة  تتوص���ل 

توافقية حول هذه الفقرة.
المجلس االقتصادي  ودعا 

على الرغ���م من ان الجانب 
السياس���ي يهيمن على أجندة 
القمة العربية التي تبدأ أعمالها 
اليوم في مدينة سرت الليبية 
بسبب التطورات الخطيرة التي 
البعد  المنطقة فان  تش���هدها 
االقتصادي ال يقل أهمية وسط 
األزمات والمتغيرات العالمية.

وعلى خط متواز تس���تعد 
العربية للدخول  االقتصادات 
في سوق عربية مشتركة بحلول 
عام 2020 في ظل وجود عالقات 
اقتصادي���ة مع جمي���ع الكتل 

الرئيسية في العالم.
وبوس���ع العالم العربي - 
بما له من فوائض مالية- أن 
يساعد على استقرار نظم النقد 
والمدفوعات الدولية الراهنة في 
جو من التعاون البناء متعدد 

األطراف.
وتع���د القم���ة االقتصادية 
التنموي���ة االجتماعي���ة التي 
استضافتها الكويت في يناير 
2009 منطلقا مهما للعمل العربي 
المشترك في المجال االقتصادي 
لمواجهة تحديات األزمة المالية 
العالمية وذلك بفضل ما يتمتع 
به العالم العربي من إمكانيات 
اقتصادية هائلة ال تتوافر لكثير 
من دول العالم خاصة مع تعدد 

ق���ال تقرير 
ب����ي�������ت 

االس���تثمار 
الع����الم���ي 
)جلوب����ل( ان مؤش���ر قط���اع 
الخليجي س���جل  االتص���االت 
أعلى مستوياته منذ بداية العام 
2010 حيث أنهى مؤشر جلوبل 
لقط���اع االتص���االت الخليجي 
تداوالت األس���بوع المنتهي في 
25 مارس 2010 مسجال ارتفاعا 
ملحوظا بنسبة 2.94% وصوال 
ال���ى مس���توى 316.14 نقطة، 
هذا وق���د ارتفع إجمالي القيمة 
الس���وقية للقطاع بواقع 2.93 
مليار دوالر وصوال الى 102.58 

مليار دوالر. 
وأوض���ح التقري���ر ان قط���اع 
االتصاالت الخليجي شهد صعودا 
في أنشطة التداول هذا األسبوع، 
حي���ث ارتفعت كمية األس���هم 
المتداولة بنسبة 11.18% وصوال 
الى 97.69 مليون سهم بإجمالي 
ت���داوالت بلغت 508.96  قيمة 
ماليين دوالر أي بارتفاع بلغت 
نسبته 29.42% مقارنة باألسبوع 
السابق. وقد استحوذت الكمية 
المتداولة لقطاع االتصاالت على 
ما نس���بته 2.05% من إجمالي 

يتعلق باألزمة المالية العالمية 
وتداعياته���ا على االقتصادات 
العربية، اضاف���ة الى مخطط 
العربي بالسكك  البري  الربط 
الحديدية ودور القطاع الخاص 
العربي في دعم العمل العربي 
المش���ترك والبرنامج الطارئ 
لألمن الغذائي العربي واالتحاد 
الجمركي العربي واألمن المائي 

العربي.
كما ناقش وزراء الخارجية 
العرب حجم الدعم المالي الالزم 
لمواجهة خطط االس���تيطان 
االسرائيلي في القدس وآليات 

تقديمه.
ووافق وزراء المال واالقتصاد 

هذا األس���بوع على ما نسبته 
42.79% )41.81 مليون س���هم( 
بقيمة )205.17 ماليين دوالر( 

اي ما نسبته %40.31. 
من جهة أخرى، جاء سهم شركة 
اتصاالت قطر )كيوتل( األكثر 
ارتفاعا بارتفاعه بنسبة بلغت 
5.29% ليغلق عند 153.20 رياال 
قطريا، من جهة اخرى كان سهم 
شركة االتصاالت المتنقلة )زين 
الس���عودية( المتراجع الوحيد 

بانخفاضه بنسبة 0.51% ليغلق 
عند 9.80 رياالت سعودية.

وأش���ار التقرير الى ان شركة 
»زين« أفادت بان مرحلة الفحص 
النافي للجهالة قد انتهت بنجاح، 
وقد حصلت  ش���ركة »بهارتي« 
ايرتل على المعلومات المطلوبة، 
وان المجموع���ة بص���دد إعداد 
 الوثائ���ق النهائية مع ش���ركة 
ايرتل، على ان يتبعها  بهارتي 
خالل األيام القليلة  المقبلة توقيع 

الكمية المتداولة في األس���واق 
الخليجية، بينما اس���تحوذت 
القيم���ة المتداولة للقطاع على 
ما نس���بته 6.76% من إجمالي 
القيمة المتداولة في األس���واق 

الخليجية. 
وبين التقرير ان س���هم شركة 
االتص���االت المتنقل���ة )زي���ن 
الكويت( تصدر قائمة األسهم من 
حيث الكمية والقيمة المتداولة 
حيث اس���تحوذ خالل تداوالت 

»جلوبل« تفتتح استراحة في كلية الهندسة والبترول
.. والشركة تساهم مع مؤسسة إنجاز

لتهيئة الفرص االقتصادية للشباب األردني
أعلن بيت االستثمار العاملي )جلوبل( في األردن عن دعمه 
ملؤسسة إجناز لتهيئة الفرص االقتصادية للشباب األردني، 
وذلك من خالل قيام مجموعة من موظفي الشركة بالتطوع 
لتقدمي دورات تدريبية لطالب مدرس��ة احلسني الثانوية 
للبنات تتراوح أعمارهم بني 14 و16 س��نة خالل الفصل 
الدراسي الثاني لعام 2010، ويأتي ذلك إميانا مبسؤوليتها 

في تقدمي دور إيجابي جتاه املجتمع األردني.
كما تأتي أيضا مبادرة جلوبل لهذا النوع من األنشطة 
حرصا منها على املشاركة االجتماعية وإميانا مبسؤوليتها 
جتاه املجتمع األردني واملساهمة في توفير الدعم الالزم 
لهذه املؤسس��ات التي تعمل على تطوير الشباب وصقل 

مهاراتهم وإبداعاتهم.
وتعكس هذه املشاركة رسالة الشركة الداعية لتعزيز 
قدرات الش��باب وإتاحة الفرص جلمي��ع فئات املجتمع 

احمللي.
وبهذه املناس��بة قالت مديرة التس��ويق في جلوبل 
األردن داليا عدوية »نحن س��عداء بتقدمي هذا النوع من 
التطوع الذي يساهم ببناء املنهجيات التعليمية في األردن، 
باالضافة الى بناء وتعزيز قدرات الش��باب األردني مبا 
يوس��ع من دائرة املعرفة لديهم وتعريفهم مبا يحيطهم 

من حتديات في سوق العمل«.

أعلنت بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( عن افتتاح »اس����تراحة 
جلوبل« في كلية الهندسة والبترول 
في جامع����ة الكوي����ت باخلالدية 
والتي جهزته����ا »جلوبل« لطالب 
الكلي����ة كج����زء من مس����اهمتها 
جتاه املجتمع ولتكون متنفس����ا 
لهم بعد عناء الدراس����ة. وذكرت 
الش����ركة في بيان صحافي أمس 
ان االفتت����اح حضره كل من مدير 

مكتب التوجيه واإلرشاد في كلية 
الفاضل  الهندسة والبترول خالد 
ورئيس إدارة التسويق واالتصال 
في جلوبل مصطفى زنتوت واملدير 
التنفيذي والناطق الرسمي جلمعية 
الهندسة والبترول أحمد الهويشل 
وعدد من طلبة الكلية. وفي هذه 
املناسبة قال خالد الفاضل »إن كلية 
الهندسة والبترول حريصة على 
إعداد الطلبة إعدادا متميزا، وتقدر 

حاجتهم لتصفية أذهانهم بعد عناء 
الدراسة، لذا فإن االستراحة ستمنح 
املناس����بة  البيئة  طلبة اجلامعة 
للراحة بني احملاضرات اليومية«.

من جهته أكد مصطفى زنتوت 
ان اهتمام جلوبل بالطلبة هو جزء 
من التزام الش����ركة جتاه املجتمع 
وباألخص جيل الشباب واالستراحة 
هي مساهمة متواضعة من »جلوبل« 

في ذلك االجتاه.

كجزء من التزام الشركة تجاه جيل الشباب

 إعالن لجنة التحكيم بجوائز
مهرجان »كان ليونز« 2010

 »أوفيتشيني بانيراي« تطرح ساعة
لسباقات تحدي بانيراي لليخوت الكالسيكية

بلغت 6.6 مليارات ريال في يناير

ارتفاع ودائع البنوك بسلطنة عمان بـ %2.5

أعلن منظمو جوائز مهرجان كان ليونز 2010 
لجنة التحكيم لجوائز اإلذاعة واإلعالم واألنشطة 
الخارجية، وعلق رئيس المهرجان، تيري سافيج، 
على االختيار بالتعبير عن حماسته للعمل مع 
فرق التحكيم إلنجاح المهرجان الذي يستقطب 
أبرز المبدعين في جميع المجاالت المش���اركة. 
س���يقام االحتفال يوم 22 يونيو 2010، وفيما 

يلي قائمة الحكام:
األنشطة الخارجية: تاي غوان هين )سنغافورة( 
المدير اإلقليمي ل� JWT Asia )رئيس اللجنة(، 
ماكسي اتزكوف )األرجنتين( المدير التنفيذي 
ل� Del Compo/Nazco Saatchi & Saatchi، روكي 
 Belgiovane �رانالو )استراليا( المدير التنفيذي ل
Williams Mackay، ماركو فيرسوالتو )البرازيل( 
 Chief Creative Officer، Y&R �المدير التنفيذي ل
Brazil، أوليفيير أبرز )فرنسا( المدير التنفيذي 
ل���� BETC Euro RSCG، سيباس���تيان هاردييك 
 ،BBDO Düsseldorf �ألمانيا( المدير التنفيذي ل(
س���اجان راج كوروب )الهند( مؤسس ورئيس 
Creativeland Asia، تورو فوجي )اليابان( المدير 
التنفيذي ل� ADK TOKYO، دايمون س���تابلتون 
TBWA/ �جنوب أفريقيا( المدي���ر التنفيذي ل(

Hunt/Lascaris Johannesburg، ليوناردو رابوسو 
 McCann Erikson �أسبانيا( المدير التنفيذي ل(
Madrid، كاربات بوالت )تركيا( رئيس والمدير 
التنفيذي ل� DDB&Co Istanbul، جون ويليامز 
 EMEA، �بريطانيا( مسؤول الشؤون الرقمية ل(
Grey، كاثي ديالني )أمي���ركا( رئيس والمدير 

.SapientNitro �التنفيذي ل
اإلعالم: لورا دزموند )دولي( المدير التنفيذي 
ل� Starcom MediaVest Group )رئيس اللجنة(، 
سيباس���تيان س���يفيت )األرجنتي���ن( المدير 
التنفيذي MediaCom Argentina، بيتر هورغان 
 ،OMD Australia �اس���تراليا( المدير اإلداري ل(
زافيير راينود )النمس���ا( المدي���ر التنفيذي ل� 
Initiative Austria، فرانس���وا شودوا )بلجيكا( 
المدير التنفيذي ل� Space، مونيكا دي كارفاليو 
 ،DDB Brasil �البرازيل( نائ���ب مدير اإلعالم ل(
فريد فورستر )كندا( رئيس والمدير التنفيذي 
ل� PHD Canada، إستيبان كالفو )تشيلي( المدير 
 ،Andean Region، Havas Media ����التنفي���ذي ل
باولينا بارا كونتري���راس )كولومبيا( رئيس 
Andean Region، Initiative، سيباستيان دانيه 
 ZenithOptimedia �فرنسا( المدير التنفيذي ل(

Francenbsp، ينس إيركس���ن )ألمانيا( المدير 
اإلداري ل� Carat، رافي كيران )الهند( رئيس مجلس 
 South Asia & Emerging Market Leader إدارة
 - Specialist Solutions، Starcom MediaVest
Group، جلعاد كات )إس���رائيل( المدير اإلداري 
 ،International Accounts، MediaCom Israel ����ل
اليساندرو مانديللي )إيطاليا( المدير التنفيذي ل� 
Havas Media، هيدو راي )اليابان( مدير اإلعالم 
ل� Dentsu، باري ويليامسون )نيو زيالندا( مدير 
اإلعالم ل� Mediaedge:cia، ديميتري ناسالسكي 
)روسيا( المدير اإلداري ل� UM Russia، آن فان 
 The �روزنبرغ )جنوب أفريقيا( المدير اإلداري ل
Jupiter Drawing Room، Cape Town، بييتريس 
 Mindshare �ديلغادو )اسبانيا( المدير التنفيذي ل
Spain، فريدريك سفنسون )السويد( شريك ل� 
Naked Sweden، سيكان كي )سويسرا( المدير 
اإلداري ل� Vizeum Switzerland، ستيف ويليامز 
)بريطانيا( المدير التنفيذي ل� OMD، مايك كوبر 
)دولي( المدير التنفيذي الدولي ل� PHD، جوشوا 
 Goodby �س���بانيير )أميركا( مدير االتصالت ل
Silverstein & Partners، مات س���ييلر )أميركا( 

.UM �المدير التنفيذي ل
اإلذاعـة: بول الفوي )دولي( رئيس ش���ركة 
TAXI )رئيس اللجنة(، ريكي سول )األرجنتين( 
مدي���ر RAYA Producciones، غرانت رذرفورد 
)اس���تراليا( المدي���ر التنفيذي ل���� DDB، راف 
 Cobra �دابريكيلييه )بلجي���كا( منتج ومدير ل
Radio Brewery، ألف���ارو رودريغيز )البرازيل( 
رئيس والمدير التنفيذي ل� Agência3، جين مري 
)كندا( المدير التنفيذي المشارك ل� Ogilvy، توني 
 Prolam �ساروكا )تش���يلي( المدير التنفيذي ل
 Y&R، توم هوس���ر )ألمانيا( المدير التنفيذي

ل� Grabarz&Partner، مانوهار ناياك )الهند( المدير 
التنفيذي ل� Lingo India، كريس سكوفيلد )نيو 
زيلندا( مدير DraftFCB، أندريه كووت )النرويج( 
 Shnel & Melnychuck & �شريك ومدير الفنون ل
Forsman & Bodenfors، إيفان جونسون )جنوب 
 Network BBDO Cape �افريقيا( المدير التنفيذي ل
 Town، برينو كوتا )أسبانيا( المدير التنفيذي

ل� neasيRuiz Nicoli L، راوول بانيس )الفلبين( 
المدير التنفيذي ل� Leo Burnett Manila، توني 
المال���ك والمدير التنفيذي  هيرتز )بريطانيا( 

ل� Hertz:Radio، ديڤيد جيربوسي )أميركا( مدير 
.Another Country الصوتيات

أعلنت »أوفيتشيني بانيراي« عن اطالق اصدار 
جديد من الس���اعات الخاصة بس���باقات تحدي 
بانيراي لليخوت الكالسيكية 2010، وهي تجمع 
بين مختلف الوظائف المتنوعة التي تميز صناعة 
الراقية، وتتميز ساعة  الميكانيكية  الس���اعات 
8th Second Titanio/1 Radiomir Regatta � 47 ملم 
بأنها كرونوغراف ذو مينا تظهر أجزاء الثواني، 

وتضم أيضا مقياسا لحساب سرعة القارب 
بالعق���دة البحرية. وتس���مح وظيفة 

تجزئ���ة الثواني أو الكرونوغراف 
المزدوج بحس���اب زمن حدثين 

متزامنين يقعان في وقت واحد، 
ويعود ذلك إلى وجود عقربين 
متداخلين ومستقلين جزئيا. 
وتقوم وظيفة كرونوغراف 
الثوان���ي بتفعيل  تجزئة 
حركة عقرب صغير يدور 
ف���ي موضع  المينا  ف���ي 
الس���اعة 9 ويكمل دورة 
واحدة كل ثانية: وعندما 
الكرونوغراف،  يتوق���ف 
العقرب في جزء  يتوقف 
نسبي من الثانية. مع ساعة 
الجديدة، أصبح   Radiomir

هذا األمر أكثر دقة بنس���بة 
تصل إل���ى ثمانية أجزاء من 

الثانية.
 Radiomir Regatta وتضم ساعة

8th Second Titanio/1 � 47 ملم معيار 
 OP أوفيتشيني بانيراي األوتوماتيكي

XXI بقطر يبلغ 13 ¼ وحدة قياس قطرية 
و40 محور ارتكاز، مع عجلة مزدوجة األعمدة، 
وجهاز مضاد للصدمات وجسور مزخرفة بأناقة 
 côtes de( بزخارف دائرية ونمط كوت دو جنيڤ
Genève(. وتدور عجلة االتزان 28.800 مرة في 
الساعة بتردد يبلغ 4 هرتز مما يسمح بالحصول 
على دقة تصل لثمانية أجزاء من الثانية. ويبلغ 
مقدار احتياطي الطاقة في الساعة 42 ساعة. أما 
العلبة الحافظة فه���ي مصنوعة من التيتانيوم 
المخشن مع إبزيم مصقول أنيق، ويبلغ قياسها 

47 ملم وهي مقاومة لضغ���ط المياه بمقدار 10 
بار )حوالي 100 متر( وهو أمر غير اعتيادي مع 
كرونوغراف بهذه المواصفات لكنه صفة تقليدية 
لدى أوفيتشيني بانيراي. ويحتوي الغطاء الخلفي 
للعلبة الحافظة على نافذة كبيرة مصنوعة من 
الكريستال الياقوتي إلظهار أجزاء حركة الساعة، 
في حين يحتوي تاج التدوير واإليقاف مخروطي 
الشكل على زر التحكم بعقرب كرونوغراف 

أجزاء الثانية.
 وتعمل الطبقة المانعة لالنعكاس، 
المصنوع���ة م���ن الكريس���تال 
الياقوتي بسمك 1.9 ملم على 
حماي���ة مينا الس���اعة التي 
الكالسيكية  المالمح  تحمل 
لمينا ساعات بانيراي مع 
رقمي���ن عربيين كبيرين 
ومضيئي���ن ومؤش���رات 
للساعات، ويقع في جهة 
اليسار مينا صغير يشير 
ألجزاء الثانية، وعلى جهة 
اليمين يوجد عداد للدقائق 
لقياس السرعة بالعقدة 
البحرية، أي بتعبير آخر، 
البحرية  لقياس األمي���ال 

)1.852متر( في ال����ساعة.
هذا وقد تم إنتاج س���اعة 
 8th Second/1 Radiomir Regatta
Titanio � 47 مل���م، التي تح��مل 
المرجع���ي PAM00343 في  الرقم 
إص��دارة فردية تضم 500 وحدة، ويكمل 
الساعة س���وار جلدي يتم ربطه بواسطة 
إبزيم مصنوع من التيتانيوم المخشن. وتتمتع 
الساعة الجديدة بحركة أوتوماتيكية ميكانيكية 
التدوير، معيار بانيراي OP XXI الحصري، و13¼ 
وحدة قياس قطرية، 40 محور ارتكاز، وعجلة 
ات���زان Glucydur® أحادية المعدن، وتردد يبلغ 
 ®Incabloc 28.800 ذبذبة في الس���اعة، وجهاز
المض���اد للص��دمات. احتياط���ي طاقة يبلغ 42 
 ساعة، زخارف دائرية وزخرفة كوت دو جنيڤ

)côtes de Genève( على الجسور.

دبي � األسواق.نت: ارتفعت القيمة اإلجمالية 
للودائع اخلاصة لدى البنوك التجارية في سلطنة 
عم���ان نهاية يناير املاضي بنس���بة 2.5% لتصل 
الى 6.6 مليارات ريال مقارنة بالش���هر نفسه من 

عام 2009.
وذكرت النش���رة االحصائية الشهرية للبنك 
املركزي العماني ان القيمة االجمالية لتلك الودائع 
بنهاية يناير املاضي متثلت في ودائع األجل التي 
بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال عماني وودائع التوفير 
التي بلغت 1.79 مليار ريال وودائع حتت الطلب 

والتي بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال.
وأشارت إلى أن القيمة االجمالية لتلك الودائع 
منها 6 ملي���ارات ريال و549 ملي���ون بالعمالت 
األجنبية، وعن املؤشرات املصرفية للبنوك التجارية 
بالنسبة املئوية بنهاية شهر يناير املاضي قالت 

النش���رة ان نس���بة مجموع النقد واملقاصة الى 
الودائع بالريال بلغ مقدارها 12.4%، في حني بلغت 
نسبة مجموع النقد واملقاصة الى اجمالي الودائع 
10.7%، فيما بلغت نس���بة مجموع القروض الى 

الودائع %107.5.
وقالت ان نسبة الودائع بالعملة األجنبية الى 
اجمالي الودائع بلغت 13.4%، في حني بلغت نسبة 
املوجودات االجنبية الى اجمالي املوجودات %13.1، 
ونسبة املطلوبات االجنبية الى اجمالي املطلوبات 

بلغت %13.4.
بينما بلغت نسبة الودائع حتت الطلب اخلاصة 
ال���ى جملة الودائع اخلاص���ة 28.7%، فيما بلغت 
نسبة رأس املال واالحتياطات الى اجمالي الودائع 
20.7%، في حني بلغت نسبة املخصصات والفوائد 

احملتجزة الى اجمالي االئتمان حوالي %4.1.

تقـرير


