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اليمن وافق على استثمار 150 مليون 
دوالر في النصف األول من 2010

 البنك اإلفريقي للتنمية يقرض مصر
 550 مليون دوالر إلنشاء محطة كهرباء

  الهند تستجوب وزيرًا سابقًا
 في أكبر قضية فساد في البالد 

العامة  الهيئة  أن  )الجمعة(  أم��س  السعودية  األنباء  وكالة  ذك��رت   [
لالستثمار في اليمن وافقت على 113 مشروعًا استثماريًا بقيمة 31.9 
مليار ريال )148.7 مليون دوالر( في األشهر الستة األولى من 2010.
كانت  االستثمارات  معظم  أن  للهيئة  تقرير  عن  نقاًل  الوكالة  وأضافت 

في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة.
وذكرت الهيئة أن قطاع الصناعة تصدر قائمة المشروعات المرخصة 
تاله  ريال  مليار   14 بقيمة  بمشروعات  الجاري  العام  من  األول  للنصف 

قطاع السياحة بمشروعات قيمتها 9.4 مليار ريال.
في  األمنية  المشكالت  بسبب  اليمن  في  السائحين  أع��داد  وتراجعت 
في  متمردين  مع  هشة  هدنة  لتعزيز  جاهدة  الحكومة  وتسعى  البالد. 
الشمال ولسحق حركة انفصالية متنامية في الجنوب فيما تقاتل جناحًا 

لتنظيم القاعدة يتمركز في البالد.
منذ  ل��ل��دوالر  ري���ااًل   215 عند  اليمني  ال��ري��ال  ص��رف  سعر  واستقر 

أغسطس/ آب.
إن  الشهر  هذا  قوله  الصهيبي  نعمان  اليمني  المالية  وزي��ر  عن  ونقل 
اليمن وهو أفقر دولة عربية حصل على تمويل حجمه 370 مليون دوالر 

من صندوق النقد الدولي خالل السنوات الثالث الماضية.

] قال البنك األفريقي للتنمية اليوم الجمعة إنه قدم قرضا بقيمة 
550 مليون دوالر لمصر لبناء محطة كهرباء بقدرة 650 ميجاوات.

وقال البنك إن المحطة ستستخدم الغاز كوقود تشغيل. وأضاف 
في بيان »القرض البالغ 550 مليون دوالر - أكبر قرض يقدم لمصر 
في عملية واحدة - يبرز األهمية التي يوليها البنك اإلفريقي للتنمية 

لتوليد الكهرباء«.

سابق  ـــر  وزي )الــجــمــعــة(  أمـــس  الــهــنــديــة  الــســلــطــات  اســتــجــوبــت   [
أن  الحكومة  تأمل  خطوة  في  البالد  في  فساد  قضية  أكبر  في  لالتصاالت 

تهّدئ الخالفات السياسية مع المعارضة.
تراخيص  بيع  في  دوره  عن  لالستجواب  ــا  راج انديموثو  ويخضع 
بخس  بثمن  منحت  ربما  أنها  الحكومة  حسابات  مراجعو  يقول  اتصاالت 
خسائر  في  تسبب  ما  و2008   2007 العامين  في  مؤهلة  غير  لشركات 
اآلونة  في  سياسي  خالف  أخطر  القضية  وأثــارت  دوالر.  مليار   39 بقيمة 
التي  للبرلمان  تشريعية  دورة  آخر  المعارضة  عطلت  إذ  الهند  في  األخيرة 
استدعاء  صالحية  له  مشترك  تحقيق  بإجراء  مطالبة  الشهر  هذا  انتهت 

رئيس الوزراء للمثول أمام البرلمان.
تأجيل  فــي  وتسبب  بالشلل  ــرار  ــق ال صنع  عملية  الــخــالف  ـــاب  وأص

اإلصالحات االقتصادية في ثالث أكبر اقتصادي في آسيا.
راجا  »إن  ار.كيه:  للتحقيقات  المركزي  المكتب  باسم  المتحدث  وقال 

يخضع لالستجواب في نيودلهي«. وينفي راجا ارتكاب أي مخالفات.

انكماش مؤشر بورصة البحرين 1,1 ٪ بنهاية األسبوع

اقتصاديون: كثرة الشائعات تلتهم معظم أسهم صغار المتداولين في البورصة
§ الكويت - كونا

إن  ــون  ــي ــت ــوي ك ــون  ــادي ــص ــت اق ـــال  ق  [
بعض  تطلقها  ــي  ــت ال الــشــائــعــات  ــرة  ــث ك
خاصة  مصالح  لها  التي  المجموعات 
ــوق في  ــس ــــاط ال ــي أوس ــا ف ــاره ــش ــت ــن ان م
كثيرة  مــآرب  لها  الشفافية  ــدام  ــع ان ظــل 
معظم  تلتهم  ــت  ــح ــب وأص ــل  ب ــرة  ــي ــط وخ
ــوق  ـــي س ــن ف ــي ــداول ــت ــم أســهــم صــغــار ال

الكويت لألوراق المالية )البورصة(.
لقاءات  في  االقتصاديون  هؤالء  ودعا 
الكويتية  ـــاء  ـــب األن وكـــالـــة  مـــع  مــتــفــرقــة 
صيغة  عن  البحث  ــرورة  ض إلــى  )كونا( 
المعلومات  تسريب  تــجــرم  تشريعية 
في  ويــقــع  ــط  ــواب ض دون  أصبحت  الــتــي 
االستثماري  الوعي  تفتقد  شرائح  شركها 
المتداولين  صغار  من  وغالبيتهم  السليم 
بيع  أو  شــراء  أوامـــر  فــي  يدخلون  الــذيــن 

ــار  ــب األخ حــقــائــق  لمعرفة  الــتــريــث  دون 
المرسبة داخل أروقة البورصة.

هيئة  من  المقبلة  المرحلة  إن  وقالوا 
ـــادة  إع ــــرورة  ض تتطلب  الــمــال  ــــواق  أس
النظر في كثير من اللوائح المنظمة لعمل 
وجهة  أنها  المفترض  من  التي  البورصة 
مهمة لمساعدة تحويل الكويت إلى مركز 
المستثمرين  يستقطب  وتــجــاري  مالي 
البحث  من  البد  وبالتالي  إليها  األجانب 
السليمة  بالطرق  المعلومات  توافر  عن 

المتعارف عليها دوليًا.
الصناعات  ــة  ــرك ش عـــام  ــر  ــدي م ـــال  وق
مصدر  إن  النقي  محمد  القابضة  الكويتية 
أما  اتجاهين  من  البورصة  في  الشائعات 
أو  يمثلهم  ومن  الشركات  في  قياديين  من 
منافسة  شركات  في  آخرين  قياديين  من 
وهذا  األسهم  أسعار  على  التأثير  بهدف 
ــآزق  م ــي  ف ــة  ــورص ــب ال إدارة  يــضــع  ـــر  األم

للمعلومات  المستثمرين  فقدان  بسبب 
الصحيحة أواًل بأول.

إدارة  عــلــى  البـــد  أنـــه  الــنــقــي  ــــاف  وأض
كبح  ــــل  أج ـــن  م ــل  ــدخ ــت ت أن  الـــبـــورصـــة 
كلما  تنتشر  التي  الــظــاهــرة  ــذه  ه جماح 
ـــاالت الــتــرقــب لــقــرارات ما  كــان هــنــاك ح
أن  ـــداً  ـــؤك م ــات  ــق ــف ــص ال ــــدى  إح إتـــمـــام  أو 
ثروة  البورصة  في  المستثمرة  األمـــوال 
تترك  وإال  عليها  المحافظة  يجب  قومية 
أمــوال  ــاًل  أص وهــي  الشائعات  هــذه  لمثل 
ما  كويتيين  ـــــراد  وأف كــويــتــيــة  شــركــات 
من  تحوطية  تشريعات  استحداث  يحتم 
بالطرقة  واستثمارها  عليها  الحفاظ  أجل 

االقتصادية السليمة.
)دريــال(  فريق  رئيس  قــال  جهته  من 
إن  الــهــاجــري  مــحــمــد  ــي  ــن ــف ال للتحليل 
ــة ما  ــه ــدر مـــن ج ــص ـــًا ت ـــم ــات دائ ــع ــائ ــش ال
وتطلق  مــا  ــة  ــرك ش بــأســهــم  ــة  ــالق ع ذات 

السوق  صناع  أو  اإلدارات  مجالس  مــن 
وسائل  بعض  أو  المتداولين  صغار  أو 
اإلعالم المرئية أو المقروءة أو المسموعة 
التدقيق  أهمية  فــي  الخطر  يكمن  وهــنــا 
أم  صحيحة  كانت  سواء  المعلومة  على 
يطلق  من  أن  الهاجري  وأضاف  ذلك.  غير 
تجارية  مصالح  مع  عالقة  له  الشائعة 
التصريف  أو  بالتجميع  القيام  بهدف 
من  الــخــبــر  ـــروج  خ قــبــل  ــم  ــه األس لبعض 
بأقصى  ــادة  ــف ــت ــالس ل ــي  ــل األص ــدره  ــص م

شيء ممكن أن يحصده.
يعمل  تكتيكات  هناك  أن  ــى  إل وأشـــار 
يعتمدون  حيث  الشائعات  مطلقو  بها 
من  شائعاتهم  نشر  في  التوقيت  عنصر 
آخرين  وتضّر  تفيدهم  بلبلة  خلق  أجــل 
ـــرام  ــًا أثــنــاء إب ــي ــل وهــــذا األمــــر يــتــضــح ج
إلى  يهدفون  حيث  الصفقات  أو  العقود 
إلحباط  أو  ما  سهم  لنزول  شائعة  إطالق 

المتداولين أو على العكس تمامًا.
كلها  الشائعات  أن  الهاجري  وأوضح 
مبطنة كما أن هناك شائعات تبدأ من بين 
في  كالهشيم  وتسير  أنفسهم  المتداولين 

السوق والبعض يؤمن بها ويصدقها.
ــن  ــي ــداول ــت ــم ــــال رئــيــس جــمــعــيــة ال وق
لها  الشائعات  إن  الطراح  محمد  الكويتية 
وأكثر  المتداولين  صغار  على  كبير  تأثير 
وبعض  ــات  ــرك ــش ال بــعــض  يطلقها  مــن 
خبايا  يــعــرفــون  الــذيــن  ــرار  ــق ال أصــحــاب 

األمور في كثير من األحيان.
المتداولين  صغار  أن  الطراح  وأضاف 
أخــبــار  أي  وراء  يــنــجــرفــون  ـــف  ـــألس ل
ــة  ــاري ــم ــث ــت ـــم االس ـــه ـــرارات ــــذون ق ــــأخ وي
المطلوب  من  بأعلى  ويشترون  بالشراء 
وحين  للخسارة  أنفسهم  ويــعــرضــون 
اتضاح  بعد  منها  التخلص  يــحــاولــون 

الرؤية يمنون بالخسائر الفادحة.

§ الوسط - المحرر االقتصادي

المالية  لـــألوراق  البحرين  ــوق  س مــؤشــر  فقد   [
ليغلق  نقطة،   16.12 الماضي  األسبوع  )البورصة( 
المئة،  فــي   1.13 منخفضًا  نقطة،   1411.02 عند 
بنسبة  نقطة   11.86 استيراد  مؤشر  خسر  بينما 

0.79 في المئة ليغلق عند 1493.20 نقطة.
تداولوا  المستثمرين  أن  إلــى  البيانات  وأشــارت 
إذ  شـــركـــة،   18 ــم  ــه أس الــمــاضــي،  ـــوع  ـــب األس خـــالل 
أسعار  انخفضت  فيما  ــات،  ــرك ش  8 أســهــم  ارتفعت 
باقي  فيه  احتفظت  الذي  الوقت  في  شركات،   9 أسهم 

الشركات بأسعار إقفالها السابق.
وتــــداول الــمــســتــثــمــرون خـــالل األســبــوع نــحــو 7 
إجمالية  بقيمة  سهمًا  ألفًا  و860  ألفًا  و422  ماليين 
تبلغ مليونًا و470 ألفًا و810 دنانير، نفذها الوسطاء 

لصالح المستثمرين من خالل 290 صفقة.
التجارية  المصارف  قطاع  أّن  البيانات  ــرت  وذك
إذ  األسبوع،  تعامالت  في  األول  المركز  على  استحوذ 
بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 769 ألفًا و414 
ديناراً أو ما نسبته 52.31 في المئة من إجمالي قيمة 
و744  ألفًا  و525  ماليين   5 قدرها  وبكمية  األسهم 

سهمًا، تم تنفيذها من خالل 116 صفقة.
قطاع  نصيب  من  كانت  فقد  الثانية  المرتبة  أمــا 
ألفًا   420 المتداولة  أسهمه  قيمة  بلغت  إذ  الخدمات، 
إجمالي  من  المئة  في   28.62 بنسبة  ديناراً  و941 

قدرها  وبكمية  السوق  في  المتداولة  األسهم  قيمة 
مليونًا و293 ألفًا و688 سهمًا، تم تنفيذها من خالل 

127 صفقة.
بنسبة  الصناعة  قطاع  الثالثة  المرتبة  واحتل 
بنسبة  االستثمار  وقطاع  المئة،  في   12.93 تبلغ 
في   0.62 بنسبة  التأمين  وقطاع  المئة،  في   5.18

في   0.34 بنسبة  والسياحة  الفنادق  وقطاع  المئة، 
المئة.

األهلي  البنك  تصدرت  الشركات،  مستوى  على  أما 
المتحد المركز األول من حيث قيمة األسهم المتداولة 
دنانير  و203  ألفًا   492 قدرها  بقيمة  البورصة،  في 
وبنسبة 33.46 في المئة من قيمة األسهم المتداولة 

تم  سهمًا،  و629  ألفًا  و791  مليونًا  قدرها  وبكمية 
تنفيذها من خالل 10 صفقات.

ــاالت  ــص ــة ات ــرك ــة، ش ــي ــان ــث ــة ال ــب ــرت ــم ــت ال ــل ــت واح
و894  ألــفــًا   312 تــبــلــغ  بقيمة  بــتــلــكــو،  الــبــحــريــن 
األسهم  قيمة  من  المئة،  في   21.27 وبنسبة  ديناراً، 
تم  سهمًا،  و574  ألفًا   640 قدرها  وبكمية  المتداولة، 

تنفيذها من خالل 85 صفقة.
ألمنيوم  شــركــة  الــثــالــثــة،  الــمــرتــبــة  ــي  ف وجــــاءت 
وبنسبة  ديناراً  و189  ألفًا   190 بقيمة  ألبا  البحرين 
و193  ألفًا   85 بقيمة  إثمار  وبنك  المئة،  في   12.93
ديناراً، وبنسبة 5.79 في المئة، وشركة ناس بقيمة 

79 ألفًا و876 ديناراً وبنسبة 5.43 في المئة.
انخفض  القطاعية،  بالمؤشرات  يتعلق  وفيما 
ومؤشر  االستثمار،  قطاع  مؤشر  وهــمــا:  ــران،  ــؤش م
ثالثة  أرتــفــعــت  فيما  الــتــجــاريــة،  ــارف  ــص ــم ال قــطــاع 
مؤشر  ــات،  ــدم ــخ ال ــاع  ــط ق ــر  ــؤش م وهـــي:  مـــؤشـــرات 
التأمين،   قطاع  مؤشر  والسياحة،  الفنادق  قطاع 
السابقة  إقفاالته  الصناعة  قطاع  مؤشر  حافظ  فيما 
في  المتداولة  المعدالت  إلى  وبالنسبة  تغيير.  دون 
بيانات  فإن  عمل،  أيام   4 خالل  من  الماضي  األسبوع 
األسهم  لقيمة  اليومي  المتوسط  أن  إلى  تشير  السوق 
كان  حين  في  دنانير،  و703  ألفًا   367 بلغ  المتداولة 
مليونًا  المتداولة  األسهم  لكمية  اليومي  المتوسط 
الصفقات  عدد  متوسط  أما  سهمًا،  و715  ألفًا  و855 

فبلغ 73 صفقة.

شهدت بورصة البحرين إدراج شركة ألبا ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 49

الذهب يرتفع صوب 1385 دوالرًا مع 
تنامي المخاوف بشأن الديون السيادية

النفط قرب أعلى مستوى في عامين بدعم موجة برد الشتاء
§ لندن - رويترز

أعلى  قرب  الجمعة  اليوم  النفط  أسعار  حومت   [
مستوياتها في أكثر من عامين مدعومة بموجة باردة 
المنطوية  األصول  على  وباإلقبال  العالم  أنحاء  في 
ــك  أوب أن  عــلــى  ــرات  ــؤش ــم ال وبــغــيــاب  مــخــاطــر  عــلــى 

مستعدة للتدخل لوقف االرتفاع.
وسجلت عقود مزيج برنت خام القياس األوروبي 
وهو  للبرميل  دوالراً   94.74 شباط  فبراير  تسليم 
 2008 األول  تشرين  أكتوبر  منذ  لها  مستوى  أعلى 
الساعة  بحلول  دوالراً   93.90 نحو  إلى  تراجعت  ثم 

11:15 بتوقيت غرينتش في تعامالت هزيلة.
ــود الــخــام  ــق ــــداول ع ـــس )الــجــمــعــة( ت ــف أم ــوق وت
أعلى  سجلت  والــتــي  القياسية  الخفيف  األميركي 
أمس  دوالراً   91.63 عند  شهرا   26 في  لها  مستوى 
بسبب إغالق بورصة نيويورك التجارية )نايمكس( 

لبرنت  الحاد  الصعود  ويرجع  الميالد.  عيد  لعطلة 
ــة  ــي ــارة األوروب ــق ــي ال ــرودة ف ــب ــدة ال ــدي ــى مــوجــة ش إل

وبريطانيا.
أجزاء  في  الثلوج  تساقط  يستمر  أن  المتوقع  ومن 
أمد  بإطالة  يهدد  ما  وهو  األسبوع  مطلع  ــا  أوروب من 
حالة الفوضى في شبكات النقل بالطائرات والسكك 

الحديدية وقد يزيد الطلب على الوقود بشكل أكبر.
أسعار  عن  رضاهم  اآلن  حتى  أوبــك  وزراء  وأبــدى 
النفط ووصفوها بأنها » عادلة« ولم يظهروا ميال إلى 
أوبك  في  العربية  الدول  وزراء  ويعقد  اإلنتاج.  زيادة 
اجتماعا في القاهرة اليوم )السبت( قد يبحثون فيه 
رسمي  قــرار  أي  يتخذوا  لن  لكنهم  واألسعار  اإلنتاج 
اجتماعها  أوبك  تعقد  أن  المقرر  ومن  اإلنتاج.  بشأن 

القادم في يونيو/ حزيران.
أمس  العطية  اهلل  عبد  القطري  الطاقة  وزير  وقال   
أي  تتلق  لم  قطر  وإن  جــدا  مستقرة  النفط  ســوق  إن 

للصحافيين  العطية  وقال  اإلمدادات.  بشأن  شكاوى 
العربية  األقــطــار  لمنظمة  اجتماع  قبل  القاهرة  في 
السوق  أن  يعتقد  ــه  إن )أوابـــك(  للبترول  المصدرة 

مستقرة جدا حتى اآلن.
جديداً  سعراً  للبرميل  دوالر   100 كــان  إن  وسئل 
ألن  ذلك  توقع  جدا  الصعب  من  »إن  فقال:  مستهدفًا 

األمر يتعلق حاليا بالضغوط الموسمية«. 
الليبية  الوطنية  المؤسسة  رئيس  قال  جهته،  من 
للنفط شكري غانم: »إن ليبيا لديها القدرة على إنتاج 
لكنها  يوميا  النفط  من  برميل  مليوني  من  يقرب  ما 

تنتج نحو 1.5 مليون برميل فقط«.
تقارب  لليبيا  اإلنتاجية  الطاقة  إن  غانم  وقــال 
تماشيا  مليون   1.5 نحو  تنتج  لكنها  برميل  مليوني 

مع االلتزامات الدولية خاصة التزامها في أوبك.
أن  ــن  ــراه ال الــوقــت  فــي  تــريــد  ال  ليبيا  أن  ـــاف  وأض

تزعزع استقرار السوق.

اهلل  العبد  احمد  الشيخ  الكويتي  النفط  وزير  وقال 
الصباح إن سعرا للنفط بين 85 و90 دوالراً للبرميل 
بسبب  ــاج  ــت اإلن ــادة  ــزي ل نية  ال  وانـــه  عـــادل  سعر  هــو 

ارتفاع أسعار الخام.
منظمة  اجتماع  قبل  القاهرة  في  لـ«رويترز«  وقال 
و85  ومقبولة.  عادلة  الحالية  النفط  »أسعار  أوابك 

دوالرا إلى 90 دوالرا هذا مستوى مقبول«.
وأضاف الشيخ احمد قوله انه ال نية لزيادة اإلنتاج 

الذي قال انه أيضا في »مستوى عادل ومقبول«.
قال:  النعيمي  علي  السعودي  البترول  وزيــر  أما 
و80   70 بين  النفط  سعر  عــن  راضــيــا  يــزال  ال  »انــه 
إذا  عما  لـ«رويترز«  سؤال  على  وردا  للبرميل.  دوالرا 
النعيمي  قال  النطاق  هذا  في  األسعار  عن  راضيا  كان 
»نعم«. وكان الوزير السعودي يتحدث لدى وصوله 
العربية  األقطار  منظمة  اجتماع  لحضور  القاهرة  إلى 

المصدرة للبترول )أوابك(.

§ لندن - رويترز

)الجمعة(  أمس  األوروبية  التعامالت  في  قليال  الذهب  أسعار  ارتفعت 
أمام  أسابيع  ثالثة  في  له  مستوى  أدنــى  من  اليورو  بانتعاش  مدعومة 
خفض  بسبب  الــيــورو  منطقة  ــون  دي بشأن  المخاوف  وتنامي  ـــدوالر  ال
الماضية  الليلة  فيتش  مؤسسة  وخفضت  االئتمانية.  للتصنيفات  جديد 
تصنيف البرتغال في األجل الطويل درجة واحدة إلى )A+( مع توقعات 
دوالراً   1381.50 الــفــوريــة  الــســوق  فــي  الــذهــب  سعر  وســجــل  سلبية. 
لألوقية )األونصة( بحلول الساعة 10:24 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 
1379.89 دوالر في أواخر تعامالت نيويورك. وتراجع سعر عقود الذهب 
 1380.50 إلى  لألوقية  دوالرات   6.90 شباط  فبراير  تسليم  األميركي 
عيد  عطالت  موسم  حلول  مع  هزيلة  تعامالت  السوق  وتشهد  دوالراً. 
أن  المتوقع  ومن  أوروبا.  في  )الجمعة(  أمس  ظهر  بعد  بدأت  التي  الميالد 
كانون  ديسمبر   29 حتى  تستمر  التي  العطلة  قبيل  محدودا  النشاط  يظل 

األول في العديد من المناطق.

وزير مالية اليابان: سنتدخل في 
سوق الصرف إذا ما دعت الضرورة

§ طوكيو - رويترز

] قال وزير المالية الياباني يوشيهيكو نودا أمس )الجمعة( إنه ليس 
سوق  في  حاسم  إجــراء  باتخاذ  الخاص  اليابان  موقف  في  تغيير  هناك 

الصرف األجنبي إذا ما دعت الحاجة.
للتدخل  المخصص  للتمويل  االقتراض  حد  زيادة  عن  سؤال  على  ورداً 
إتاحة  إلى  هذا  »يهدف  صحافي  مؤتمر  في  نودا  قال  الصرف  أسواق  في 

الفرصة عندما نحتاج التخاذ إجراءات ضد تحركات أسعار الصرف«.
في  موازنة  أكبر  مسودة  على  الحكومة  موافقة  بعد  يتحدث  نودا  وكان 
تاريخ اليابان التي تتضمن زيادة قدرها خمسة تريليونات ين )60 مليار 
وهو  األجنبي  بالصرف  خــاص  حساب  في  االقــتــراض  سقف  في  دوالر( 

التمويل المخصص للتدخل في أسواق الصرف.

المركزي العماني يصدر شهادات إيداع بقيمة 832 مليون دوالر
§ مسقط - العمانية

العمانية  ــداع  اإلي شهادات  إصــدار  نتائج  جلسة  العماني  المركزي  البنك  بمبنى  عقدت   [
نحو  عماني  ريال  مليون   314 المخصصة  الشهادات  قيمة  إجمالي  بلغ  حيث   698 رقم  اإلصدار 
832 مليون دوالر(.   وذكرت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات 
تلك  مــدة  أن  إلــى  مشيرة  المئة،  في   0.07 مقبول  سعر  أعلى  بلغ  فيما  المئة،  في   0.07 كــان 
كانون  يناير/  شهر  من  عشر  التاسع  في  استحقاقها  سيتم  حيث  يومًا   28 إلى  تصل  الشهادات 

الثاني المقبل.  
وتعتبر شهادات اإليداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك فيها البنوك المرخصة 
السيولة  فائض  امتصاص  إلى  ترمي  التي  النقدية  السياسات  عمليات  لتنفيذ  مالية  أداة  فقط 
النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى 
الثاني  من  للفترة  الشراء  إعــادة  عمليات  على  الفائدة  سعر  أن  يذكر  عــام.   بشكل  المال  سوق 

والعشرين من شهر ديسمبر الجاري وحتى والرابع من شهر يناير المقبل منه هو 2 في المئة.

نمو العمالة الوطنية العمانية 13 ٪
القطاع  في  العمانية  الوطنية  العاملة  القوى  عدد  ارتفع   [
العام  من  الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية  حتى  بأجر  الخاص 
آالف   204 عددهم  بلغ  حيث  المئة  في   13.43 بنسبة  الجاري 
و838 مواطنًا ومواطنة من العاملين مقارنة ب� 180 ألفًا و590 

مواطنًا ومواطنة خالل الفترة نفسها من العام 2009.
وذكرت النشرة الشهرية لمؤشرات القوى العاملة الصادرة 
عن وزارة القوى العاملة أنه في التوزيع النسبي حسب مستوى 
المهارة فإن االختصاصين شكلوا نسبة قدرها 9 في المئة من 
شهر  بنهاية  بأجر  العاملة  الوطنية  العاملة  القوى  عدد  إجمالي 

نوفمبر الماضي حيث بلغ عددهم 18465 مواطنًا ومواطنة. 

وشكل الفنيون نسبة قدرها 6.2 في المئة حيث بلغ عددهم 
المئة  في   30.9 بنسبة  والمهنيون  ومواطنة  مواطنًا   12619
 18 بنسبة  والمهرة  ومواطنة،  مواطن   63301 عددهم  بلغ  إذ 
ومحدودو  ومواطنة،  مواطنًا   36835 عددهم  بلغ  إذ  المئة  في 
عددهم   بلغ  حيث  المئة  في   35.9 قدرها  نسبة  شكلوا  المهارات 

73618 مواطنًا ومواطنة.
خالل  م��رة  ألول  عمل  ع��ن  كباحثين  المسجلين  ع��دد  وبلغ 
 6164 تعيين  وت��م  وم��واط��ن��ة  م��واط��ن��ًا   6321 نوفمبر  شهر 
التدريب  تحت  ومواطنة  مواطنًا   212 منهم  ومواطنة،  مواطنًا 

المقترن بالتشغيل.

تحسن أسواق النفط مع تنامي الطلب أوبك تؤكد على آلية العرض والطلب في سوق النفط

إعداد دراسة لمشروع ربط السكك 
الحديدية بين 21 دولة عربية

] أعلن بمقر األمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة اختيار 
الهندسية  شركتها  ــالل  خ مــن  اإليطالية  الحديدية  السكك  هيئة 
إلعداد  عمران«  آل  »دار  األردنية  الشركة  مع  بالمشاركة  فير«  »ايطال 
عربية  دولة   21 بين  العربي  السككي  الربط  لمشروع  جدوى  دراسة 
التابع  واالجتماعي  االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  بتمويل 

للجامعة العربية. 
العامة  األمانة  ممثلي  بين  مشترك  صحافي  مؤتمر  في  ذلك  جاء 

للجامعة والسفارة اإليطالية بالقاهرة. 
في  إيطاليا  بسفارة  والتجاري  االقتصادي  المكتب  رئيس  وقال 
مناقصة  إن  كاستيفيكيو  دي  استنسيه  تسوني  نيكوال  القاهرة 
إعداد الخطة الرئيسية لشبكة السكك الحديدية العربية تعد انجازاً 
األوروبــي  الشريك  تكون  أن  تعتزم  حيث  إيطاليا  به  تفخر  تاريخيًا 
في  ملموس  بشكل  تسهم  وأن  العربي  للعالم  بالنسبة  المفضل 
الشراكة  توطيد  وفي  المنطقة  في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 

بين ضفتي المتوسط. 


