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6.864 مليارات دينار حجم الودائع بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة المناظرة

عقاريون لـ»األنباء«: الحكومة مطالبة بمزيد من اإلجراءات لخروج العقار من »اإلنعاش« إلى »االنتعاش«

»بيتك« يربح 72 مليون دينار في النصف األول بواقع 32 فلسًا للسهم

المحكمة المستعجلة ترفض استشكال الحكومة ضد »بيتك« حول قانوني 8 و9 العقاريين
 عمر راشد

رفضت دائرة االمور املس�تعجلة االستشكال املقدم من احلكومة ضد حكم اس�تئناف بيت التمويل الكويتي »بيتك« أمس، 
والقاضى باعفائه من تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 في شأن الرهن والتمويل العقاري على السكن اخلاص.

وعقب صدور احلكم اوضح محللون عقاريون ل� »األنباء« ان احلكم سيفتح املجال واسعا امام رفع التداوالت على السكن اخلاص 
والعمل على ضخ سيولة تعزز اداء السوق العقاري في القطاعني التجاري واالستثماري.وبينوا ان احلكم وحده ال يكفي وان السوق 
العقاري يحتاج الى محفزات ايجابية اخرى مثل فتح باب االقراض امام الشركات العقارية واشراك القطاع اخلاص في املشروعات 
التنموية وزيادة القدرات االقتصادية امام القطاع العقاري خالل املرحلة املقبلة، وأكدوا ان التداول على السكن اخلاص سيشهد 
ارتفاعا لسقف معني يتوقف على تفاعل املضاربني واملقترضني في السوق العقاري. ولفتوا الى ضرورة املطالبة بالعمل على شمول 

احلكم البنوك التجارية وذلك إلحداث نقلة نوعية في اداء التداوالت العقارية بصورة عامة. وفيما يلي التفاصيل:

في البداية اكد امني سر احتاد 
العقاريني قيس الغامن ان رفض 
استشكال احلكومة ضد استئناف 
الرهن والتمويل  بيتك بش����أن 
العقاري هو تصحيح الوضاع 
خاطئة نتجت عن تطبيق قانوني 
8 و 9 لسنة 2008، مشيرا الى ان 
احلكم سيؤدي الى تفاعل حركة 
التداوالت العقارية على السكن 
اخلاص ما س����يؤدي الى رفعها 
لس����قف معني ولكنها لن تعود 
الى مراحل التداول السابقة التي 
كانت عليه����ا قبل االزمة املالية 

العاملية.
ولف����ت الغامن ال����ى ان حكم 

محكم����ة التمييز ه����و الفيصل 
في ه����ذه القضي����ة، خاصة ان 
االستش����كال ورغم اهميته يعد 
وقتيا حلني معرفة مصير الطعن 
أمام محكمة التمييز في احلكم، 
الفتا الى ان ارتفاع حركة التداول 
العقاري س����تتركز على السكن 

اخلاص خالل الفترة املقبلة.
وقال الغامن ان احلكم وحده 
ال يكفي خلروج السوق العقاري 
من ركود التداوالت العقارية وامنا 
هناك عوام����ل اخرى ملحة مثل 

األوضاع املتأزمة التي يعيشها 
التجاري واالستثماري  القطاع 
وامتناع البنوك عن اإلقراض وهو 
ما خلق أجواء ضبابية سيطرت 
على اداء السوق العقاري وأوقفت 
حركة التمويل والرهن وهما رئتا 
السوق والذي ال ميكنه االستمرار 

على قيد احلياة من دونهما.
وتط����رق الغامن ال����ى اهمية 
دور الدولة في تنشيط القطاع 
العقاري من خالل إشراك القطاع 
اخلاص في التنمية االقتصادية 

وفتح املج����ال امام الش����ركات 
العقارية للمس����اهمة وبفاعلية 
في مشروعات البنية التحتية.

مطلوب تعاون حكومي

أشار نائب رئيس مجلس ادارة 
العقارية حسني  شركة مشاعر 
العتال الى ان رفض االستشكال 
املقدم من احلكومة ضد استئناف 
الكويتي )بيتك(  التمويل  بيت 
يأتي تصحيحا ألوضاع السوق 
العقاري والذي تضرر من تطبيق 

قانوني 8 و9 لس����نة 2008 في 
الرهن والتمويل العقاري.

واوضح ان هذا احلكم سيعيد 
الثقة ف����ي األداء خالل املرحلة 
املقبلة، الفتا ال����ى انه يجب اال 
العقاري  التسجيل  ادارة  تكون 
خصما عنيدا امام تنفيذ القانون 
وانه من املفروض تثبيت وزارة 
العدل حكم االس����تئناف وعدم 
اللجوء الى االستشكال، متمنيا 
منها العمل على تسهيل األمور 
امام العقاريني وليس تعقيدها.

وقال ان ما ينطبق على اجلزء 
يؤدي الى تطبيقه على الكل في 
اشارة منه الى ان احلكم ال يشمل 
عقارين فقط تابعني لبيت التمويل 
الكويتي وامنا ينطبق على كل 
العقارات التابعة لبيت التمويل 

وكذلك البنوك االسالمية.
وقال ان احلكم ستستفيد منه 
بنوك أخرى مثل بوبيان والبنك 
الدولي كونهما بنكني اسالميني ال 
يخضعان ألحكام قانوني 8 و9 

لسنة 2008.

وب����ني ان احلكم س����يؤدي 
الى انتعاش حرك����ة التداوالت 
العقارية، خاصة السكن اخلاص 
الذي يعد صم����ام األمان لألداء 

العقاري بصورة عامة.
وأوضح ان تطبيق القانونني 
رقمي 8 و9 لسنة 2008 لم يؤديا 
الى خفض األس����عار بالش����كل 
املطلوب وامنا الى وضع مأزق 
ام����ام املواطن في عدم  حقيقي 
التص����رف فيما ميل����ك بالرهن 
او التموي����ل رغ����م ان ذلك حق 

أعلن الرئيس التنفيذي لبيت 
التمويل الكويتي »بيتك« محمد 
العم���ر أن األرب���اح اإلجمالية 
ل�»بيتك« في النصف االول بلغت 
188 مليون دينار، منها 72 مليون 
دينار حصة املساهمني، وبلغت 

ربحية السهم 32 فلسا.
 وأوض���ح العمر ف���ي بيان 
صحافي أمس أن حجم األصول 
وصل إلى 10.801 مليارات دينار 
بزيادة قدرها 535 مليون دينار 
وبنسبة زيادة 5% عن نفس الفترة 
من العام الس���ابق، وبلغ حجم 
الودائ���ع 6.864 مليارات دينار، 
بزيادة قدرها 550 مليون دينار، 
وبنسبة زيادة 9% عن نفس الفترة 

من العام السابق.
وأضاف العمر إن هذه النتائج 
تأتي وفق م���ا توقعه كثير من 
احملللني في ظل ظروف صعبة 
متر بها أسواق املنطقة من جراء 
استمرار التأثيرات السلبية لألزمة 
املالية في األسواق العاملية، األمر 

الذي يدفعنا إلى انتهاج سياسة 
املالي  املركز  إلى تعزي���ز  متيل 
لبيتك ومتكنه من مواجهة إفرازات 
األزمة وهو ما جعلنا نرفع رصيد 
املخصصات املجمعة املكونة حتى 
نهاية النص���ف األول بناء على 

توجهات بنك الكويت املركزي.

خطوة إيجابية

العمر على أن قانون  وشدد 
حتقيق االستقرار املالي خطوة 
ايجابية مهمة في االجتاه الصحيح، 
لكنها حتت���اج من احلكومة الى 
املبادرة إلى زيادة اإلنفاق العام 
ضمن خطة اقتصادية متكاملة، 
تتضمن طرح مشروعات كبرى، 
تعمل على تشغيل املوارد املتاحة 
للبلد، فمثل هذه املشروعات تعمل 
على إط���الق محفزات النمو في 
االقتصاد احملل���ي في وقت هو 
بأمس احلاجة إليها، وتنسجم مع 
توجيهات صاحب السمو األمير 
بإعادة الكويت مركزا ماليا مهما 

على مس���توى املنطقة والعالم، 
وتسهيل اإلجراءات وإزالة العوائق 
والتش���ريعات التي تعرقل دور 
القطاع اخلاص، وحتد من فرص 
االستثمار، وتساهم في هروب 

االستثمارات إلى اخلارج.
وجدد استعداد بيتك لتقدمي 
التمويل الالزم للشركات الكويتية 
وفق الضوابط واملعايير املهنية 
املتبعة، وقد بلغ اجمالي التمويالت 
التي قدمت خالل الشهور املاضية 
أكث���ر م���ن 400 ملي���ون دينار 
منها نح���و 110 ماليني دينار مت 
منحها وفقا لقانون االس���تقرار 
املالي، واستطاع بيتك أن يفتح 
خطوط متويل مع عمالء جدد، 
مع االستمرار في توفير التمويل 
إدراكا حلجم  الالزم لعمالئ���ه، 
األزمة وأهمية العمل على تخفيف 
آثارها عل���ى االقتصاد الوطني، 
علما بان عملية توفير التمويل 
للشركات مستمرة ولم تتوقف 
خالل الفترة املاضية سواء قبل 

األزمة أو بعدها.
وأوضح ان سياسة التوسع 
الدول���ي ق���د حقق���ت جناحات 

وإضاف���ات مهمة خ���الل الفترة 
املاضية، أبرزه���ا على الصعيد 
االقليم���ي كان جن���اح بيتك في 

احلصول عل���ى ترخيص بيت 
التمويل الس���عودي � الكويتي 
� الس���عودية( برأسمال  )بيتك 
نصف مليار ريال، مما يعد إضافة 
نوعية مهمة بجانب شركة بيتك 
االستثمارية التي يبلغ رأسمالها 
2.5 مليار ريال سعودي، والتي 
دخلت ف���ي تنفي���ذ العديد من 

املشاريع العقارية هناك.

جهود التوسع

واعتبر أن جهود بيتك نحو 
التوس���ع في السوق السعودي 
الغن���ي واملتعدد القدرات، تعبر 
عن االهتمام بالسوق اخلليجي 
الذي أصبح بيتك يعمل في معظم 
دوله اآلن، كما أن التوس���ع في 
األسواق املستهدفة مضى وفق 
اخلطط املرس���ومة، وقد جنح 
بيت���ك - ماليزيا في زيادة عدد 
فروعه وساهم في مشاريع مهمة 
عقارية وصناعية، وتوسع إلى 
األسواق احمليطة في سنغافورة 

واستراليا، ويعمل للمشاركة في 
مشاريع كبرى في الصني خاصة 

مشاريع التطوير العقاري.
 وفي البحرين يواصل بيتك � 
البحرين تنفيذ مشاريعه املهمة 
مثل درة البحرين، وقد مت االنتهاء 
من املرحلة األولى للمش���روع 
وتس���ليمها، ويعتبر املشروع 
اكبر مشروع تطوير عقاري في 
املنطقة بحجم استثمارات تصل 
إلى 4 مليارات دوالر، باإلضافة 
إلى مش���روع ديار احملرق وهو 
مشروع سكني استثماري يتوقع 
أن يقطنه نحو 10% من س���كان 

البحرين.
وأشار الى أن أرباح بيتك - 
تركيا زادت ومنت أصوله وودائعه 
بنسب تتراوح بني 40 و50%، كما 
افتتح بيت���ك فرعا في دبي بعد 
فرعه في البحرين وحصل على 
موافقة السلطات األملانية الفتتاح 
فرع آخر ف���ي أملانيا، ويواصل 
جهود تعزيز التعاون التجاري 

بني الكويت ودول اخلليج وتركيا 
ودول أوروبا وآسيا الوسطى.

العمر على األهمية  وش���دد 
التي يوليها بيتك للسوق احمللي 
وحرص���ه عل���ى تنمية حصته 
الس���وقية في جمي���ع املجاالت 
واألنشطة، باإلضافة إلى التميز 
في ط���رح منتج���ات وخدمات 
منافسة مع توسيع قاعدة العمالء، 
وجتويد اخلدمة وتطوير األداء، 
مع اس���تمرار الدور االجتماعي 
الرائد، مشيرا إلى أن اجلوائز التي 
حصل عليها بيتك مؤخرا تؤكد 
أن املتابع الدقيق ألعماله ال شك 
سيجد العديد من نواحي التميز، 
ومن أهم ه���ذه اجلوائز جائزة 
أفضل بنك في الكويت وجائزة 
أفضل عالمة جتارية في الشرق 
األوسط وجائزة البنك االسالمي 
األكثر ثقة في العالم، وجميعها 
نقدمها لعمالئنا الذين لهم الفضل 
األول بعد اهلل في جناح وتقدم 

بيتك في جميع املجاالت.

العم�ر: حجم األص�ول وصل إل�ى 10.8 مليارات دين�ار بزيادة قدره�ا 535 ملي�ون دينار عن نف�س الفترة من العام الس�ابق

محمد العمر

األسبوع الماضي و»أوپيك« تتوقع انخفاض الطلب على النفط في 2010 لتباطؤ االقتصاد

»جلوبل«: ارتفاع العقود اآلجلة للنفط الخام األميركي
 بأكثر من 2% مسجلة أول مكاسب خالل شهرين

ق����ال تقرير بيت االس����تثمار العاملي 
)جلوبل( ان اسعار العقود اآلجلة للنفط 
اخلام االميركي ارتفعت يوم اجلمعة املاضي 
اكثر من نسبة 2% مسجلة أول مكاسب 
اسبوعية خالل شهر بعد ان اثارت بيانات 
املساكن االميركية تفاؤال بان يكون ذلك 
القطاع من االقتصاد على اعتاب االنتعاش.

واوضح التقرير ان سعر اخلام االميركي 
تسليم اغسطس 2009 انهى تعامالته في 
بورصة ناميكس على ارتفاع مبقدار 1.54 
سنت، أو بنسبة 2.48%، عند سعر 63.56 
دوالرا للبرميل. اما على صعيد االسبوع، 
فقد ارتفعت االسعار مبقدار 3.67 دوالرات 
للبرميل، أو بنسبة 5.77%، عن سعر اغالق 
االسبوع الذي سبق. وفي لندن، استقر 
سعر خام مزيج برنت تسليم سبتمبر 
2009 على ارتفاع ليغلق عند سعر 65.38 
دوالرا للبرميل، اي مرتفعا مبقدار 1.63 
دوالر للبرميل. في حني ارتفع سعر العقود 
اآلجلة للبنزين تسليم اغسطس 2009 
مبقدار 5.64 سنتات، او بنسبة %3.29، 
ليستقر عند سعر 1.7699 دوالر للغالون. 
وذكرت منظمة البلدان املصدرة للبترول 
»أوپيك« انها تتوقع ان ينخفض الطلب 
العاملي عل����ى انتاجها من النفط في عام 
2010 نتيجة ارتفاع االمدادات من الدول 
غير االعضاء فيها وتباطؤ وتيرة االنتعاش 
االقتصادي العاملي، حيث ذكرت املنظمة 
في تقريرها الشهري أن الطلب على نفطها 
اخلام سيبلغ في املتوسط 28.11 مليون 
برميل يوميا في عام 2010، اي بانخفاض 
قدره 380 الف برميل يوميا عن مستواه 

في عام 2009.
الى ذل����ك، ذكر عضو املجلس االعلى 
للبترول في الكوي����ت عماد العتيقي ان 
منظمة أوپيك  قد تقرر تخفيض االنتاج 

اثناء اجتماعها املقرر عقده في سبتمبر 
إذا ما انخفض س����عر النفط  اخلام عن 
نطاق 50-55 دوالرا للبرميل. وأضاف 
العتيقي انه »اذا انخفض س����عر النفط 
عن 60 دوالرا للبرميل فسيؤدي ذلك الى 
ازعاج الدول االعضاء في املنظمة النه قد 
يلحق ضررا مبيزانياتها، لكن ال يوجد 
اي ضمانات لتحسن االسعار إذا خفضت 

أوپيك االنتاج«.
أما على صعيد املخزون النفطي، فقد 
اظهرت بيان����ات ادارة معلومات الطاقة 
االميركية يوم االربعاء 15 يوليو اجلاري 
انخفاض املخ����زون االميركي من النفط 
اخل����ام بأكثر من املتوقع في االس����بوع 
املاضي وذلك نتيجة الرتفاع الطلب من 
قبل مصافي التكرير، بينما ارتفع مخزون 
املنتجات املكررة إلى مستويات جديدة لم 
يصلها منذ 25 سنة. فقد ذكرت الوكالة 
ان مخزون النفط اخلام االميركي تراجع 
بواقع 2.8 مليون برميل ليصل الى 344.5 
مليون برميل. مقارنة بتوقعات احملللني 

لتراجع قدره 1.6 مليون برميل، بينما ارتفع 
مخزون املنتجات املكررة، التي تش����مل 
الديزل وزيت التدفئة، مبقدار 600 ألف 
برميل ليصل إلى 159.3 مليون برميل. كما 
ارتفع مخزون البنزين مبقدار 1.5 مليون 
برميل ليصل الى 214.6 مليون برميل، في 
حني كانت التوقعات تشير الى زيادة قدرها 
مليون برميل. ف����ي غضون ذلك، ارتفع 
معدل تشغيل مصافي التكرير مبقدار 1.1 
نقطة مئوية ليصل الى نسبة 87.9% من 
الطاق����ة االنتاجية.وذكر التقرير انه في 
بورصة نيويورك التجارية )ناميكس(، 
اقفلت العقود اآلجلة للغاز الطبيعي يوم 
اجلمعة 17 اجلاري على ارتفاع مدعومة 
بارتفاع اس����عار النفط اخلام واملخاوف 
من نشاط العواصف االستوائية التي قد 
تضرب احمليط االطلسي، حيث ارتفعت 
اسعار العقود اآلجلة للغاز الطبيعي تسليم 
اغسطس 2009 مبقدار 0.1 سنت لتغلق 
عند سعر 3.669 دوالرات لكل مليون وحدة 
حرارية بريطانية. واشار التقرير الصادر 

عن ادارة معلومات الطاقة االميركية يوم 
اخلميس 16 اجلاري ان الزيادة املسجلة 
ملخزون الغاز الطبيعي عند 90 مليار قدم 
مكعبة كانت حيادية، حيث جاء اعلى من 
توقعات احملللني لزيادة قدرها 87 مليار 
قدم مكعبة وفوق متوسط اخلمس سنوات 
مبقدار 88 مليار ق����دم مكعبة، لكن اقل 
من املستويات املسجلة في العام املاضي 

مبقدار 102 مليار قدم مكعبة.
م����ن ناحي����ة أخرى، س����جل الدوالر 
االميركي اكب����ر تراجع له مقابل اليورو 
منذ مايو املاضي، حيث جتاوزت ارباح 
الشركات االميركية التوقعات والتقارير 
التي بينت تعافي قطاع االسكان وتباطؤ 
انخفاض الن����اجت الصناعي، حيث اغلق 
الدوالر على انخفاض بنسبة 1.23% هذا 
االس����بوع عند 1.4101 دوالر لليورو من 
1.3930 دوالر لليورو، في حني انخفض 
الني بنسبة 1.79% مقابل الدوالر ليغلق 
هذا االسبوع عند 94.21 ينا للدوالر من 

92.55 ينا للدوالر.

العت�ال: عل�ى الحكوم�ة أال تك�ون عائق�ًا أمام تط�ور األداء العق�اري فاألزم�ة تحت�اج إلى تع�اون الجميع
يعقوب الصانعقيس الغامن

الغانم: الحكم 
س�يؤدي إلى رفع 
التداوالت العقارية 
في السكن الخاص 
معي�ن لس�ق�ف 

 : ن�ع لص��ا ا
االستش�كال  رفض 
يفت�ح المج�ال أمام 
البن�وك اإلس�المية 
لتطبيق الق��انون

األداء منذ بداية العامأداء األسبوعاإلقفالالمؤشر
30.71%6.20%18.805.66هونغ كونغ � هانغ سينغ

38.00%5.33%2.430.96سنغافورة � ستريتس تاميز
28.07%0.80%1.440.10كوريا � كوسبي
BSEN � 52.84%9.19%14.744.92الهند

KSE � 32.38%3.48%7.764.01باكستان
BVSP � 38.67%5.79%52.072.49البرازيل
INMX � 56.38%10.89%966.18املكسيك
SSE180 � 92.79%3.52%7.804.08الصني
IRTS � 47.90%10.75%925.00روسيا

دستوري اصيل للمواطنني.
وطالب العتال بضرورة العمل 
على تطبيق احلكم على البنوك 
التجاري����ة مثلها مث����ل البنوك 
االس����المية، وذل����ك لتصحيح 

األوضاع الراهنة في السوق.

الرفض كان متوقعا

وفي تعقيبه القانوني على 
أداء الس���وق العقاري، اوضح 
ان  احملامي يعق���وب الصانع 
رفض االستشكال كان متوقعا، 
وذلك على خلفية عدم وجود 
أسانيد قانونية كافية من قبل 

احلكومة لتدعيم موقفها.
ورأى الصان���ع ان حك���م 
االستش���كال س���يفتح املجال 
البنوك اإلسالمية  امام  واسعا 
للعم���ل عل���ى تنفي���ذ احلكم 
باعتبار ان مواد تأسيس���ها ال 
يشملها تطبيق قانوني الرهن 
والتمويل العقاري رقمي 8 و9 

لسنة 2008.
واش���ار الى ان احلكم يلزم 
»بيت���ك« بضرورة العمل على 
تنفي���ذ االلتزام���ات اخلاصة 
جتاه عمالئه في عقود اإلجارة 
والعمل كذل���ك على تنفيذ كل 
ما يترتب على تلك العقود من 

التزامات.

نمو الناتج المحلي األميركي قد يسجل 1.5%  بحلول 2011
رفعت جلنة السوق املفتوحة الفيدرالية خالل 
اجتماعها الذي عقد في يونيو من مستوى توقعاتها 
لنمو الناجت احمللي االجمالي للواليات املتحدة لعام 
2011، لكنها تنبأت بارتفاع معدالت البطالة والتضخم 
عن توقعاتها السابقة في شهر ابريل املاضي، حيث 
ذكر اعض���اء اللجنة ان الناجت احمللي االجمالي قد 
يصل الى بني 1 و1.5% اي اقل س���وءا من النس���بة 
املتوقعة في التقرير السابق في ابريل عند 1.3 و%2، 
كما واصل االعضاء توقعاتهم استئناف النمو في 
العامني املقبلني، لكن بوتيرة اسرع مما كان متوقعا 
م���ن قبل، في حني يتوقع االعضاء ان يصل معدل 

البطالة بني نسبة 9.8 و10.1% هذا العام.
 بينما تشير توقعاتهم الى ان يصل املعدل الى 
نسبة 9.5 و9.8% في عام 2010 ونسبة 8.4 و%8.8 
في عام 2011.وذك���رت اخلزانة االميركية ان عجز 
امليزانية في الواليات املتح���دة بلغ 94.32 مليار 
دوالر في يونيو، وهو مستوى قياسي لهذا الشهر، 
وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف انقاذ شركات صناعة 
السيارات والبنوك، بينما تراجعت العوائد املالية، 
وكانت امليزانية قد حققت فائضا بلغ 33.55 مليار 

دوالر في يونيو عام 2008.
واش���ار التقرير الى ان بيان���ات وزارة العمل 
ذكرت ان عدد العمال االميركيني املتقدمني بطلبات 
جديدة للحصول على اعانات بطالة للمرة االولى 
قد انخفض مبقدار 47 الفا ليصل الى مستوى اقل 
مما كان متوقعا عند 522 الفا لالسبوع املنتهي في 

احلادي عشر من يوليو.
وكانت التوقعات في االستطالع الذي اجرته وكالة 
»رويترز« االخبارية تشير الى عدم التغير في عدد 
الطلبات عند مستوى 565 الفا املسجل في االسبوع 
الذي سبق، حيث اثرت عملية خفض الوظائف من 

قبل مصانع السيارات على هذه القراءة.
وذكر جون كلود تريشيه، رئيس البنك املركزي 
االوروبي، ان االمر قد يحتاج الى وقت قبل ان تترجم 
السيولة الضخمة التي ضخها البنك املركزي في 
القط���اع املصرفي الى زيادة ف���ي اقراض البنوك، 
كما حث تريش���يه البنوك على تذكر مسؤولياتها 
في اقراض الشركات واالسر، لكنه ذكر انه يتعني 
عليها كذلك اس���تيعاب التموي���ل االضافي البالغ 
422 مليار يورو بأجل 12 ش���هرا والذي مت ضخه 

في الشهر املاضي.
الى ذل���ك، ارتفع الن���اجت الصناعي في منطقة 
اليورو على اساس شهري في مايو للمرة االولى منذ 
اغسطس 2008، حيث اضاف عالمة اخرى على ان 
الركود االقتصادي لتلك املنطقة رمبا يكون قد وصل 
الى منتهاه، فقد ذكر مكتب االحصاءات االوروبي 
ان الناجت الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 
16 دولة ارتفع بنس���بة 0.5% على اساس شهري 
لكنه انخفض بنسبة 17% على اساس سنوي، في 
حني اثر ارتفاع انتاج السلع الوسطية الرأسمالية 
والسلع االستهالكية غير املعمرة على ارتفاع الناجت 

الصناعي الشهري.
اما في اململكة املتحدة، فقد اظهرت بيانات رسمية 
انخفاض معدل تضخم اسعار املستهلكني السنوي 
في يونيو الى نسبة 1.8% من نسبة 2.2% املسجلة 
في مايو، وذلك كما كان متوقعا، وتعتبر تلك القراءة 
االدنى منذ سبتمبر 2007 واقل من احلد املستهدف 
الذي حدده بنك اجنلترا املركزي والبالغ نسبته %2، 

بينما ارتفعت النسبة الشهرية مبقدار %0.30.
وانخفضت معنويات املستثمر واحمللل االملاني 
في يوليو للمرة االولى خالل تسعة اشهر، فقد ذكر 
معهد زد.ايه.دبليو والذي مقره مدينة مانهيم ان 
مؤشر الش���عور االقتصادي الشهري قد انخفض 
الى مس���توى 39.5 في يوليو من مس���توى 44.8 
في يونيو، وذلك للمرة االولى منذ اكتوبر 2008، 
بينما ارتفع مؤشر الظروف الراهنة الى مستوى 
89.3 � من مستوى 89.7 � وذلك للمرة الثانية على 

التوالي بعد انخفاض دام ثمانية اشهر.
وذكر التقري���ر ان مجل���س ادارة بنك اليابان 
املرك���زي وافق على متديد اج���راءات الدعم املالي 
للشركات لتاريخ يتخطى شهر سبتمبر، حيث صوت 
املجلس باالجماع على مواصلة شراء االوراق املالية 
وسندات الشركات قصيرة االجل واالستمرار في 
تقدمي القروض ملدة ثالثة اشهر اضافية، كما ابقى 
البنك على اسعار الفائدة عند نسبة 0.1% كما كان 
متوقع���ا، في حني خفض البنك من توقعاته لنمو 
الناجت احمللي االجمالي للسنة املنتهية في مارس 
من السنة املقبلة لتصل الى نسبة انكماش وقدرها 
3.4% من نسبة انكماش وقدرها 3.1% واملقدرة في 

شهر ابريل املاضي.


