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تراجع جديد للدوالر أمام العمالت

بورصة قطر: البنوك اإلسالمية ترتفع
بالنسبة القصوى.. والتقليدية تعاكس االتجاه

ارتفاعات كبيرة  البنوك اإلسالمية  سجلت 
وبالنسب القصوى املسموح بها، بخالف البنوك 
التقليدية، التي تراجعت بنسب متفاوتة، عقب 
قرار مصرف قطر املركزي والهادف إلى إغالق 
جميع الفروع اإلس���المية للبن���وك التقليدية 

تدريجيا حتى نهاية العام احلالي.
وقاد بن���ك قط��ر الوطن�����ي )أكبر البنوك 
القطرية( األسهم املتراجعة عقب تراجعه بنحو 

5%، مغلقا عند 139 رياال كأدنى س���عر للسهم 
منذ أغسطس 2010، بينما أنهى سهما »الدوحة« 
و»األهلي« تداوالتهما على تراجع طفيف بعد 
أن س���جال تراجعا بأكثر من 3% خالل جلسة 

اليوم.
أما على صعيد البنوك اإلسالمية املتمثلة في 
»مصرف قطر اإلسالمي« و»الريان« و»الدولي 

اإلسالمي« فقد ارتفعت بالنسبة القصوى.

البدري: أرباح ضرائب الوقود في بريطانيا 
أعلى من عائدات السعودية والكويت

تحذير من تهاوي العملة اليمنية
إثر منع البنك المركزي سحب العمالت األجنبية

إيران تعلن امتالك أكبر مصفاة نفطية
في الشرق األوسط بطاقة 250 ألف برميل يوميًا

المستثمرون يخشون نظامًا معاديًا للسوق في مصر
نيويورك � رويترز: يخش���ى 
مستثمرون أن متتد االحتجاجات 
ضد حكم الرئيس املصري حسنى 
مبارك لدول عربية أخرى مما يؤدي 
إلى قيام أنظمة معادية ملمارسات 

االستثمار الغربية في املنطقة.
اكثر  ورمبا تش���جع حكومة 
دميوقراطية في مصر االستثمار 
ف���ي البلد الذي ينظ���ر إليه على 
انه مقياس لالستقرار في الشرق 

األوسط وشمال افريقيا.
لكن الوضع السياسي في مصر 
»مائع« ولم تع���رف بعد نتيجة 
االحتجاجات الشعبية الدائرة منذ 
11 يوما ويخشى مستثمرون أن 
الرأسمالية  يعارض نظام جديد 

الغربية.
ومتثل االصول املصرية نسبة 
ضئيل���ة في صناديق األس���واق 
العاملية الناشئة ولكن مصر عادة 
السياسة وتؤثر  ما حتدد اجتاه 
على املعنويات الشعبية في الشرق 

األوسط.
وقال دونالد ايلفس���ون مدير 
احملافظ املش���ارك ف���ي صناديق 
هاردينج لوفن���ر ويدير محفظة 
حجمها 210 ماليني دوالر »لطاملا 
كانت مصر من أكثر الدول تسامحا 
جتاه العقائد املتعددة في العالم 

االسالمي«.

في فوروارد فرونتير »مصر كانت 
من���ذ فترة طويل���ة احدى ركائز 
الديبلوماسية األميركية في الشرق 
االوسط، لذا فإن أي شكوك هناك 
تسبب حالة من عدم اليقني ليس 
في الواليات املتحدة فحسب بل في 
أي دولة لها مصالح هناك، وميتد 
تأثير أي شكوك بهذه املنطقة في 

أرجاء العالم«.

تستثمر في منطقة الشرق االوسط 
وافريقي���ا ومن بينه���ا مصر ما 
قيمته نحو 13.4 مليار دوالر من 
السندات واالس���هم التي تديرها 
الصناديق االستثمارية وصناديق 

املؤشرات.
 ويق���ول معهد انفس���تمنت 
كومباني في واش���نطن إن هذه 
نسبة ضعيفة من 23.7 تريليون 

ما، واجه عدد كبير منها احتجاجات 
شعبية في اآلونة األخيرة.

وقد غير العاهل األردني امللك 
عبداهلل رئيس وزرائه يوم الثالثاء 
املاضي بعد احتجاجات على اسعار 
الغذائية وتردي الظروف  املواد 
املعيشية. وشهد اليمن نزول اآلالف 
إلى الشوارع االس���بوع املاضي 
لالحتج���اج على حك���م الرئيس 
علي عبداهلل صال���ح القائم منذ 
ثالث���ة عقود ورغ���م عدم حتول 
االحتجاجات حلركة مس���تدمية 
حتى اآلن فان التهديد لالستقرار 

اليزال قائما.
ومنحت دول اخلليج مواطنيها 
رخ���اء نس���بيا مقاب���ل اخلنوع 
السياسي ولكن الشعوب ادركت 
ان املنطقة رمبا تشهد تغيرا جذريا. 
ويقول اريك ديڤيدسون العضو 
املنتدب لالستثمار في بنك ويلز 
فارجوبرايفت »دعونا ال ننسى أن 
15 سعوديا كانوا ضمن 19 نفذوا 
هجمات 11سبتمبر 2001ال ميكن ان 
نفكر في ان هذا النوع من االستياء 

يقتصر على اماكن مثل مصر«.
واهتزت األس���واق املالية في 
مصر منذ اندالع أكبر احتجاجات 
مناهضة للحكومة قبل ما يزيد عن 
عشرة ايام ونزلت بورصة االسهم 
7% في أربعة أيام وهبط اجلنيه 

وتابع »اليزال املس���يحيون 
االقب���اط أقوياء ج���دا رغم انهم 
ميثلون اقلية ويوجد عدد كبير 
من الش���ركات الضخمة مملوكة 
لعائالت قبطية. واخلطر الوحيد 
ال���ذي يحدق مبن���اخ االعمال ان 

تتحول مصر لدولة إسالمية«.
وعلى نهج تونس حيث اطاح 
مواطنون بالرئيس زين العابدين 
بن علي الذي امضي 23 عاما في 
احلكم نزل املصريون إلى الشارع 
منذ 25 يناي���ر مطالبني برحيل 
مبارك على الفور وس���ط احباط 
عميق في ظل ظروف اقتصادية 

صعبة وقليل من احلريات.
ويخشى املستثمرون والساسة 
في ارجاء العال���م أن يتيح تنح 
فوري ملبارك جلماعات معارضة 
من بينها جماعة االخوان املسلمني 
تولي السلطة وإقامة نظام اجتماعي 
وسياسي إسالمي ناهيك عن حتول 
عكسي في عالقة مصر املستقرة 

مع إسرائيل.
ويتعارض االقتصاد الذي يتقيد 
بالشريعة اإلسالمية مع الكثير من 

ممارسات الشركات الغربية.
واقتصاد مصر صغير نسبيا 
وميثل نحو 0.3 على مؤشر ام.اس.

سي.آي لالسواق الناشئة، وميثل 
166 صندوق���ا في أنح���اء العالم 

وتراقب الس���عودية واألردن 
وأنظمة شمولية أخرى في الشرق 
االوس���ط الوضع بعناية ملعرفة 
إلى أي مدى ستمتد االضطرابات 
ومدى تأثيرها على احلكم فيها. 
واليمن والس���ودان والسعودية 
وليبيا وإيران وافغانستان وعمان 
ونيجيريا ضمن قائمة الدول التي 
تطبق الشريعة اإلسالمية بدرجة 

دوالر تستثمر في اصول مملوكة 
لصناديق استثمار في أرجاء العالم 

بحلول نهاية الربع الثالث.
لك���ن األه���م م���ن دور مصر 
االقتصادي في الش���رق األوسط 
انها متثل االس���تقرار السياسي 
واالعت���دال الديبلوماس���ي التي 

حتتاجه املنطقة بشدة.
وقال بول هربر مدير محفظة 

املصري ليسجل اقل مستوى له 
في ستة أعوام.

ورغم ان اقتصاد مصر صغير 
ومن ثم فان االضطرابات الداخلية 
لن يكون لها تأثير يذكر على اسعار 
االصول العاملية فان قناة السويس 
متثل 8% من حركة التجارة البحرية 

على مستوى العالم.
وقال اريك فاين من مؤسسة 
فان اي���ك جلوبال »قد يكون ألي 
مؤشرات على ان الوضع في مصر 
س���يقود لتباطؤ أو ما هو أسوأ 
أي إغالق القناة قناة الس���ويس، 
تأثير كبير على أس���عار السلع 
األولية وس���يؤثر على األسواق 

العاملية«.
الوق���ت احلالي يترقب  وفي 
املس���تثمرون فتح األسواق في 
مصر االسبوع اجلاري وان تهدأ 
االحتجاج���ات العنيف���ة قبل ان 
يقرروا م���ا إذا كانت الدولة التي 
يقطنها أكثر من 80 مليون نسمة 

ستتبنى اقتصادا إسالميا.
ايلفس���ون »احملتجون  وقال 
يس���يطرون على الوضع ولكن 
اخلوف األكبر هو تغيير النظام. 
وقد تسوء األمور من وجهة نظر 
البورصة ألن هذا قد ميثل ضربة 
للمس���تثمرين في أشد ما يؤملهم 

وهو القوائم املالية«.

إي����الف: وجه أمني عام منظم����ة الدول املصدرة 
للبترول »أوپيك« عبداهلل البدري، في حوار حصري 
مع صحيفة »تاميز«، رسالة الى الشعب البريطاني 
مفادها هذا يعود الى الضرائب العالية التي جتبيها 

حكومتهم على الوقود.
وقال إن أرباح اخلزانة البريطانية من هذه الضرائب 
»تفوق ما حتصل عليه اململكة العربية السعودية 

والكويت من عائداتهما من صادرات النفط«.
وأضاف الب����دري مخاطبا أصحاب الس����يارات 
البريطاني����ني: »حكومتكم تزعم أن ارتفاع أس����عار 
الوقود يأتى بسبب ارتفاع أسعار النفط اخلام، هذا 
غير دقيق. والصحيح هو أنها تفرض ضرائب عليه 
تأتي لها بأكثر مما حتصل عليه السعودية والكويت 

من ثروتيهما النفطية، هذه هي احلقيقة«.
يذكر أن س����عر برميل النفط اخلام جتاوز 103 
دوالرات يوم اخلميس املاضي للمرة األولى منذ العام 
2008. ومع الضرائب احلكومية في بريطانيا فإن هذا 
يعني أن سيارة متوسطة احلجم من سعة 55 ليترا 

تكلف صاحبها حوالي 110 دوالرات مللء خزانتها.
وكان س����عر الليتر في فبراير 2010 أقل من 1.7 
دوالر لكنه جتاوز الدوالرين اآلن. ويتألف هذا الرقم 

رئيسيا من ضريبتي اجلمرك والقيمة املضافة اللتني 
تؤلفان 67% منه. وقال البدري، وهو اقتصادي وخبير 
نفط ليبي يتولى منصبه منذ العام 2007، إن أوپيك، 
التي تقف دولها األعضاء وراء 40% من سوق النفط 
العاملية، على استعداد لزيادة اإلنتاج في حال أدت 
األحداث اجلارية في مصر الى تعطيل اإلمدادات الى 
أوروبا والواليات املتحدة عير إغالق قناة السويس 
أو أنبوب سوميد )الذي ميتد من العني السخنة على 
خليج الس����ويس إلى سيدي كرير وهو بديل لقناة 
السويس لنقل البترول من اخلليج العربي إلى ساحل 

البحر األبيض املتوسط(.
لكن ناطقا باسم مقر رئيس الوزراء البريطاني، 
10 داونينغ ستريت، ناقض زعم الوزارة هذا، وقال 
إن السياسة احلكومية عموما هي خفض الضرائب 
على الوقود عندما ترتفع أسعار النفط اخلام. لكنه 
أضاف قوله: »إحدى أكبر املشاكل االقتصادية التي 
تواجهنا حاليا تتمثل في العجز املالي الهائل الذي 
نعاني منه، ولهذا قررنا رفع الضرائب على الوقود 

في محاولة البد منها خلفض ذلك العجز«.
م����ن جهته قال البدري إن أس����عار النفط اخلام 

احلالية »استثناء غير مألوف«.

صنعاء � يو.ب����ي.آي: حذر مركز 
الدراسات واإلعالم االقتصادي بصنعاء 
امس من تهاوي العملة اليمنية )الريال( 
اث����ر منع البنك املركزي من س����حب 
العمالت األجنبية وطالب البنك بتزويد 
السوق احمللي باحتياجاتها من العملة 
الصعبة )الدوالر( للحيلولة دون انهيار 
العملة وخلق سوق سوداء. وقال املركز 
في بيان صحافي »تلقينا شكاوى من 
مواطنني عقب رفض البنوك التجارية 
في اليمن السماح لهم بسحب مبالغ 

مالية بالدوالر األميركي من حساباتهم 
الشخصية أو التجارية«. وأكدت مصادر 
في البنوك احمللية أن البنك املركزي 
رفض تزويد البنوك خالل األيام القليلة 
املاضية مبزيد من العمالت الس����يما 
الدوالر ف����ي حني قام بعض املودعني 
بسحب ودائعهم لدى البنوك حتسبا 
ألي أعمال شغب أو مظاهرات عنيفة كما 
حدث في بعض الدول العربية. وسجل 
االقتصاد اليمنى عددا من مؤش����رات 
الع����ام املاضي  األداء خالل  تراج����ع 

2010 على عدد من املستويات نتيجة 
تراجع حصة احلكومة من صادراتها 
النفطية وتدهور قيمة صرف الريال 
أمام العمالت األجنبية وتفاقم االوضاع 
املعيشية بسبب ارتفاع أسعار السلع 
األساسية وتراجع احتياطات البالد من 
العمالت األجنبية. وحمل املركز البنك 
املركزي أي مسؤولية عن انهيار العملة 
الوطنية الريال، مشددا على ضرورة 
توفي����ر احتياجات األف����راد وتغطية 

االعتمادات للتجار واملستثمرين.

طهران � أ.ف.پ: أعلنت إيران 
انها باتت متلك اكبر مصفاة نفطية 
في الشرق االوسط رغم العقوبات 
الدولية وذلك بعد تدشينها السبت 
قس����ما جديدا من مجمع »اراك« 
النفطي )وسط(، كما ذكرت وسائل 
اإلعالم اإليرانية. وذكرت وكالة مهر 
ان قدرة مصفاة شزند قرب اراك 
ستبلغ 250 ألف برميل في اليوم 
من اآلن حتى سبتمبر بعد اجناز 
قس����م اخير من االشغال، مقابل 
170 ألف برميل في اليوم أصال. 
وتوسيع املصفاة تطلب استثمار 
3.3 مليارات دوالر شاركت فيها 
شركة سينوبيك النفطية الصينية 

بنسبة %33.
وبحسب وكالة شانا التابعة 
لوزارة النفط، فان مجمع شزند 
سيكون قادرا على انتاج 16 مليون 

ليتر م����ن البنزين في اليوم من 
اآلن حتى سبتمبر، اي 12 مليون 
ليتر أكثر مما ينتج حاليا. وإيران 
التي تواجه عقوبات دولية قاسية 
تستهدف قطاعها النفطي بسبب 
برنامجها النووي املثير للجدل، 
انطلقت في مس����يرة حثيثة في 
مجال تنمي����ة قدرتها االنتاجية 
من البنزين وغيره من املشتقات 
النفطية وصوال الى االكتفاء الذاتي. 
وعلى رغم انها ثاني دولة منتجة 
للنفط في منظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوپيك(، اال انه تعني على 
ايران ان تستورد نحو 20 مليون 
ليتر من البنزين يوميا في ربيع 
2010، أي ثلث حجم اس����تهالكها 

من هذه املادة.
ومع اطالق العمل بتوسيع نحو 
نصف مصافيها االثنتي عش����رة 

وبينها مصفاة اراك، اعادت طهران 
الصيف املاضي تكييڤ مجمعات 
بتروكيميائية عدة بصورة عاجلة 
ما سمح لها ببلوغ االكتفاء الذاتي 

في مجال البنزين في سبتمبر.
وانهي����ار االس����تهالك � الذي 
تدهور بنحو 25% منذ إلغاء الدعم 
على املشتقات النفطية في ديسمبر 
� س����مح لطهران باعادة املصانع 
البتروكيميائية في يناير الى ما 
كانت تقوم به في األس����اس، مع 
إبقاء االكتف����اء الذاتي في مجال 

احملروقات، بحسب السلطات.
واالشغال التي جتري والتي 
ستزيد القدرة االجمالية للبالد الى 
65 مليون ليتر من البنزين في 
اليوم في سبتمبر 2011، ستسمح 
إليران بان تصبح مصدرا للبنزين، 

وفق التوقعات الرسمية.

عقب قرار مصرف قطر المركزي بإغالق جميع الفروع اإلسالمية للبنوك التقليدية

إغالق 3 مصارف أميركية
في أسبوع واحد

واشنطن � يو.بي.آي: أعلن الناظمون الفيدراليون أن 3 
مصارف أميركية أغلقت هذا األسبوع أكبرها مصرف لديه 
3 ف����روع في مدينة روزريل في جورجيا. وذكرت صحيفة 
»وول ستريت جورنال« أن مصرف »أميركان تراست بنك« 
في روزيل لديه 3 فروع وأصول تقدر ب� 238.2 مليون دوالر 
وإيداعات ب� 222.2 مليون دوالر وستس����تولي عليه شركة 
»ريناس����انت كورب«. كما أغلق مصرف »نورث جورجيا 
بنك« ولديه أصول ب� 153.2 مليون دوالر وايداعات ب� 139.7 
مليون دوالر. وأغلق مصرف »فيرست بنك شيكاغو« ولديه 
أصول ب� 51.1 مليون دوالر وإيداعات ب� 49.5 مليون دوالر. 
وقد تولت شركتان السيطرة على املصرفني. وقدر الناظمون 
أن يكلف إغالق املصارف الثالثة صندوق تأمني االيداعات 

ب� 118.4 مليون دوالر.

»الوطني«: تقّلب في أسواق العمالت والدوالر يتراجع
قال بنك الكويت 
الوطن�����������ي 
ف����ي تقري����ره 
األس����بوع���ي 
العاملية، إن  النقد  حول أسواق 
أمام  الدوالر األميرك����ي تراجع 
جميع العمالت الرئيس����ية في 
بداية األس����بوع عل����ى خلفية 
حتسن التوقعات بشأن املؤشرات 
االقتصادية العاملية التي رفعت 
درجة اس����تعداد املس����تثمرين 

للمخاطرة.
وأش����ار »الوطن����ي« إلى ان 
تراجع العملة األميركية استمر 
حتى يوم اخلميس املاضي لكن 
اجتاهات السوق تغيرت بشكل 
كبير يوم اجلمعة معززة وضع 
الدوالر ليقفل وهو في وضع أقوى 
بنهاية التداول مس����اء اجلمعة، 
ويعزى ه����ذا التحول للبيانات 
االقتصادية األميركية التي أعلنت 
يوم اجلمعة والتي جاءت، وبشكل 
مفاجئ، أفضل مما كان متوقعا، 
وقد ساعدت هذه البيانات على 
حتس����ني التوقعات املستقبلية 

بشأن العملة األميركية.
وارتفع اليورو خالل األسبوع 
ليصل إلى 1.3860 مقابل الدوالر 
مستفيدا من الضغوط التضخمية 
التي فرضت على البنك املركزي 
األوروبي رفع أسعار الفائدة، إال 
أن العملة األوروبية أقفلت مساء 
اجلمعة عند مس����توى 1.3560 
دوالر، مس����جلة بذلك خسارة 

واضحة.
أما اجلنيه االسترليني، فقد 
استفاد من أداء قطاعي اإلنتاج 
الصناعي واخلدمات في اململكة 
املتحدة وارتفع خالل األسبوع 
إلى 1.6277 دوالر لكنه أقفل على 
خسارة صافية في نهاية األسبوع 
عند مستوى 1.6108 دوالر، بينما 
إلى  الدوالر االس����ترالي  ارتفع 
1.0199 دوالر خالل األسبوع وأقفل 
في نهاية الت����داول على 1.0131 
دوالر، وبقي سعر الني الياباني 
ضمن نطاق 81.30 و82.40 مقابل 

العملة األميركية.
األثن����اء، فوجئت  وفي هذه 
األسواق األميركية باإلعالن عن 
انخفاض معدل البطالة في شهر 
أدنى مستوياته منذ  إلى  يناير 
حوالي سنتني، حيث انخفض إلى 
9.0% مقارنة ب� 9.4% في الشهر 
السابق، إال أن أعداد العاملني في 
القطاعات غير املزارع جاءت أدنى 
مما كان متوقعا حيث ارتفع عدد 
العاملني في ه����ذه القطاعات ب� 

ديسمبر، علما بأن أي قراءة فوق 
مس����توى ال� 50 نقطة تدل على 

حتقيق النمو.
ومبوازاة ذلك، سجلت طلبيات 
املصانع ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 
أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات، 
علما بأن املراقبني االقتصاديني 
كانوا يتوقعون تراجع هذا املؤشر 
ب� 0.2%. وعل����ى اجلانب اآلخر 
من االقتصاد، قال تقرير معهد 
إدارة التوريد إن قطاع اخلدمات 
سجل منوا لألسبوع اخلامس على 
التوالي وبقي فوق مستوى ال� 
50 نقطة طوال السنة املاضية، 
فقد ارتفع مؤشر املعهد لقطاع 
اخلدمات إلى 59.4 نقطة في شهر 
يناي����ر مقارنة ب� 57.1 نقطة في 

شهر ديسمبر.

منطقة اليورو

على صعيد اقتصادات منطقة 
الي����ورو، أبقى البن����ك املركزي 
األوروب����ي على س����عر الفائدة 
املتدني  األساسي عند مستواه 
بشكل قياسي بعد أن وازن صناع 
القرار بني مخاطر تسارع التضخم 
من جهة وخطر ارتفاع تكاليف 
االقتراض الذي ميكن أن يجعل 
االنعكاسات السلبية ألزمة الديون 
السيادية لدول املنطقة أعمق أثرا. 
وقد أبقى البنك على معدل الفائدة 
املعياري عند مستواه القياسي 
املتدني، وهو 1% للش����هر ال� 22 
على التوالي، وهو القرار الذي 

36.000 خالل الشهر املاضي في 
حني كانت أوساط السوق تتوقع 
خل����ق 146.000 وظيفة جديدة، 
ويعزى هذا األداء إلى العواصف 
الثلجية التي ضربت أجزاء كبيرة 

من الواليات املتحدة.
وفي غضون ذلك، قال رئيس 
مجلس االحتياط الفيدرالي بن 
برنانك����ي إن مس����يرة التعافي 
االقتصادي في الواليات املتحدة 
يجب أن تتس����ارع خالل السنة 
احلالي����ة، غير أن بق����اء معدل 
البطالة عند مس����تويات عالية، 
وتدني معدل التضخم يتطلب 
استمرار الدعم من املجلس. وقلل 
برنانكي من أهمية االرتفاع األخير 
ألسعار الس����لع وقال إن معدل 
التضخم اليزال »منخفضا للغاية« 
بشكل عام، وكرر حتذيره بشأن 
التحدي����ات املرتبطة بامليزانية 
احلكومي����ة ودع����ا للقي����ام في 
أقرب وقت ممكن بوضع خطة 
لتخفيض العج����ز في امليزانية 

خالل السنوات القادمة.
وتسارعت وتيرة منو قطاع 
اإلنت����اج الصناعي في الواليات 
املتحدة وبشكل غير متوقع في 
شهر يناير حيث سجل القطاع 
أعلى معدالت النمو منذ شهر مايو 
2004 معززا بذلك الدالئل على قوة 
عملية النمو منذ بداية السنة، وقد 
ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد 
لقطاع اإلنتاج الصناعي إلى 60.8 
نقطة مقارنة ب� 58.5 نقطة في 

كان متوقعا من قبل معظم أوساط 
السوق. وفي مؤمتر صحافي بعد 
اجتماع البنك املركزي األوروبي، 
صرح البنك على لسان رئيسه 
ج����ان � كل����ود تريش����يه، بأن 
املسؤولني اليزالون قلقني بشأن 
أسعار السلع االستهالكية اآلخذة 
باالرتفاع، حتى وإن كانت أسعار 
الفائدة »مناس����بة« حاليا، على 
حد تعبيره. وأضاف تريش����يه 
أن األمر »يتطلب متابعة وثيقة 

جدا« للتضخم.

تزايد الضغوط التضخمية

ارتفع التضخم في دول منطقة 
اليورو خالل شهر يناير بشكل 
فاق توقعات السوق، األمر الذي 
زاد الضغوط على صناع السياسة 
ملراقب����ة ارتفاع األس����عار الذي 
جتاوز نسبة ال� 2% املستهدفة من 
قبل البنك املركزي األوروبي، فقد 
سجل التضخم في منطقة اليورو 
أعلى معدالته منذ شهر أكتوبر 
2008 ليصل إلى 2.4% بعد أن كان 

2.2% في شهر ديسمبر.
 ويعزى ارتفاع معدل التضخم 
هذا بش����كل رئيسي إلى ارتفاع 
أس����عار الس����لع ال����ذي زاد من 
الضغوط على الشركات وجعلها 
تقوم بتحويل ارتفاع التكاليف 
إلى املستهلكني عن طريق رفع 

أسعار منتجاتها.
وبقي معدل البطالة في دول 
منطقة الي����ورو على حاله عند 

مستوى 10% في شهر ديسمبر، 
وكانت األسواق تتوقع ارتفاع هذا 
املعدل إلى 10.1%، ومقارنة بشهر 
نوفمبر انخفض عدد العاطلني عن 
العمل ب� 73.000 شخص ليصل 
إلى 15.775 مليون شخص في 

جميع دول املنطقة.

المملكة المتحدة

هذا وقد ارتفعت بش����كل غير 
متوقع أسعار املساكن في اململكة 
املتحدة خالل شهر يناير، إال أنها 
انخفضت إلى أدنى مستوى سنوي 
لها منذ أكثر من س����نة، واليزال 
التوجه األساس����ي لهذه األسعار 
ضعيفا، فقد ارتفع مؤشر هاليفاكس 
ألسعار املساكن ب� 0.8% بعد شهرين 
من التراجع، ولم تسترد األسعار 
إال جزءا من االنخفاض البالغ %1.1 
الذي طرأ في شهر ديسمبر. وعلى 
أساس سنوي، انخفضت أسعار 

املساكن بنسبة %2.4.
وشهد شهر يناير تسارعا غير 
متوقع للنشاط االقتصادي في قطاع 
اإلنتاج الصناعي في اململكة املتحدة 
مع زيادة طلبيات التصدير وارتفاع 
اإلنفاق من قبل كل من املستهلكني 
ومؤسس����ات األعمال، فقد ارتفع 
مؤشر مديري الش����راء إلى 62.0 
نقطة مقارنة ب� 58.7 نقطة )بعد 

التعديل( في شهر ديسمبر. 
ومبوازاة ذلك، س����جل قطاع 
اخلدمات انتعاشا كبيرا في شهر 
يناير وارتفع مؤش����ر هذا القطاع 
إلى 54.5 نقط����ة مقارنة ب� 49.7 
نقطة في ديسمبر والذي كان أدنى 
مستوى لهذا املؤشر منذ 20 شهرا، 
واخترق املؤشر حاجز ال� 50 نقطة 
الذي يفصل بني حالتي التوس����ع 

والتقلص.

اليابان

سجل اإلنتاج الصناعي الياباني 
في شهر ديسمبر أكبر زيادة يحققها 
هذا القطاع في أي شهر واحد منذ 11 
شهرا، مستفيدا من الطلب اخلارجي 
الذي يشكل محركا فعاال لعملية 

التعافي االقتصادي.
 وبالتزامن مع ذلك، قفز إنتاج 
املصانع ب� 3.1% في ديس���مبر 
مقارنة ب���� 1% في نوفمبر، مع 
مالحظ���ة أن ش���ركات كثيرة، 
مثل شركتي السيارات هوندا 
ونيس���ان، عمدت إل���ى زيادة 
الطلب من  إنتاجه���ا لتلبي���ة 
الصني والواليات املتحدة وهي 
الس���وق الرئيسية للصادرات 

اليابانية.

على خلفية تحسن التوقعات بشأن المؤشرات االقتصادية العالمية

أداء البنوك اإلسالمية خالل جلسة »أمس«
مالحظاتسعر اإلغالق )ريال(اسم البنك

أعلى سعر منذ 18 يناير 88.32011مصرف قطر اإلسالمي

أعلى سعر منذ يناير 56.62009الدولي اإلسالمي

أعلى سعر منذ يونيو 23.12008مصرف الريان

تقرير


