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نبيل معروف 

الشيخة حصة الصباح ومدير عام الشركة حسان القناعي في جولة باملعرض

يعقوب الوزان مترئسا عمومية الشركة

جانب من اجتماع جلنة املشاريع العامة واإلسكان بالغرفة

الشيخ سالم العبدالعزيز

الكويتية  شاركت الشركة 
لتطوير املشروعات الصغيرة 
في معرض »التغيير لسيدات 
الكويتي���ات« والذي  األعمال 
افتتحته مؤخرا رئيسة جلنة 
سيدات االعمال العرب الشيخة 
حصة سعد العبداهلل في جمعية 

املهندسني الكويتية.
وقام مس���ؤولو الش���ركة 
بعرض ألب���رز اخلدمات التي 
تقدمها الشركة للمبادرين من 
الشباب والتي تتضمن دراسة 
وتقييم اجلدوى االقتصادية 
للمشروع ومتويل املشروعات 
عن طريق املشاركة املتناقصة 
بنسبة تصل إلى 80% من تكلفة 
إلى  املش���روع وبقيمة تصل 
400 ألف دين���ار بدون فوائد 
أو رسوم ودون احلاجة لتقدمي 
أي رهون���ات أو ضمانات مع 
حتملها ملخاطر املشروع بحسب 

مشاركتها.
وتقدم الشركة للمبادرين 
واملهنيني من أطباء وصيادلة 
ومهندسني وغيرهم من اصحاب 
املشاريع املختلفة حوافز أداء 
تص���ل إل���ى 60% م���ن أرباح 
املشروع باإلضافة حلصصهم 
من األرباح بحسب نسبتهم في 

رأسمال املشروع.
كما تفتح الشركة باب التقدمي 
القطاعني  ف���ي  امام املوظفني 
احلكومي واخلاص واملسجلني 
في التأمينات االجتماعية وذلك 
وفق الضوابط املعمول بها في 

الشركة.
الكويتية  وتعتبر الشركة  عمر راشد

كشف نائب رئيس مجلس 
اإلدارة لشركة رابطة الكويت 
واخللي���ج القابض���ة يعقوب 
الوزان عن توسعات الشركة 
في مش���روعاتها وأنشطتها 
الس���وداني من  الس���وق  في 
خ���ال الش���ركة اخلليجي���ة 
األفريقية القابضة حيث بلغت 
استثماراتها نحو 100 مليون 

دوالر.
واشار إلى أنه من أهم تلك 
الربط  املشروعات مش���روع 
النهري بني الشمال واجلنوب 
الس���وداني باملش���اركة م���ع 
مجموعة عارف االستثمارية 
بنظام حق االنتفاع ملدة خمسني 
عاما، والذي يعد أول مشروع 
اس���تثماري يربط بني شمال 

السودان وجنوبه.
وأوضح أن جهود الشركة 
تنصب نحو تخفيض تكاليف 
التشغيل وإعادة هيكلة شركاتها 
التابعة، حيث قامت بدمج بعض 
األنشطة املتشابهة لديها، كما 
قامت بإعادة جدولة تسهياتها 
املصرفية وذلك مبا يتناسب 
م���ع برامج وخطط الش���ركة 
ومش���اريعها الطويلة األجل، 
وكذلك انتهت خال العام املالي 
2008 من تأسيس شركة كي جي 
ال للماحة كش���ركة مساهمة 
مقفلة ملمارسة نشاط تسيير 

وتشغيل السفن. 
ولفت الوزان إلى أن الشركة 
ستواصل جهودها خال العام 
2009 نحو اس���تكمال هيكلة 

الشباب  واملتوسطة وتوجيه 
ال���ى األعمال احلرة  الكويتي 
القطاع  مبا يساعد في تنمية 
اخلاص مبا يتماشي مع سياسة 

الدولة االقتصادية.
وتعد املشاركة في املعارض 
التي تعنى مبشروعات الشباب 
من ابرز األنشطة التي حترص 
عليها الشركة كونها تتيح لها 
التعرف على املواهب  فرصة 
واملوارد الوطنية الشابة التي 
ميكن ان تتحول هواياتها الى 
الى جانب  مش���اريع ناجحة 
كونها فرصة لعرض خدماتها 
وما تقدمه للش���باب من دعم 

معنوي ومالي.

إلى حتقيق الش���ركة إيرادات 
في العام املال���ي 2008 بل���غت 
48.5 ملي���ون دينار، مق����ابل 
إي���رادات بلغت 63.09 مليون 
دينار في العام الس���ابق، كما 
بلغ���ت املصروف���ات 46.35 
مليون دين���ار، مقارنة مببلغ 
51.27 مليون عن مصروفات 
عام 2007. وبلغ إجمالي األرباح 
التي حق���قتها الش�����ركة هذا 
العام 2.21 مليون دينار مقارنة 
مببلغ 11.81 مليون دينار عام 

.2007
 وق���د وافق���ت اجلمعي���ة 
البنود  العمومية على جميع 
الواردة في جدول األعمال والتي 
من أهمها إدراج أسهم الشركة 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
وكذلك انتخاب عضوين مكملني 

ملجلس اإلدارة.

لتطوير املشروعات الصغيرة 
التي تأسس���ت عام 1996 من 
الشركات املتخصصة التي تعنى 
بدراسة املشروعات الصناعية 
والتجارية واحلرفية واملهنية 
الصغيرة واملتوسطة املجدية 
الباد  والتي تخدم حاج���ات 
العمالة  التنموي���ة وتوظيف 
التوجه  الوطني���ة وتنمي���ة 
ملثل هذه املشروعات وتوفير 
املختصني من اخلبراء لإلرشاد 

والتوصية.
الش���ركة  وتعتم���د رؤية 
عل���ى املس���اهمة ف���ي تنمية 
االقتص���اد الوطني من خال 
اقامة املش���روعات الصغيرة 

مجموعة شركاتها، وكذلك تعزيز 
عوائد استثماراتها في أنشطة 
إدارة اإلمداد والنقل واخلدمات 
اللوجستية املتكاملة، باإلضافة 
إلى تقدمي خدمات إدارة املوانئ 
وأعمال النقل البحري والنهري 
داخل وخارج الكويت، باإلضافة 
إلى أن الش���ركة تدرس حاليا 
مدى ماءمة قانون االستقرار 
املالي الذي صدر مؤخرا لبرامج 
الش���ركة وكيفية االستفادة 
منه في دعم أنش���طة الشركة 

املستقبلية.

الجمعية العمومية

 واستعرض الوزان اجلمعية 
العمومية العادية وغير العادية 
التي عقدت، أمس، التقريرين 
اإلداري واملالي للسنة املنتهية 
في 2008/12/31، حيث أش���ار 

أنهى بنك الكويت الوطني اكتتاب صندوق 
اإلجارة اإلسامي الثاني بالدينار وذلك بعد 
يوم واحد فقط من بدء فترة االكتتاب وبحجم 
30 مليون دينار، ويأتي هذا اإلقبال كتأكيد 
على قدرة بنك الكوي���ت الوطني في تلبية 
حاجات املستثمرين من خال توفير احللول 
االستثمارية اإلسامية. وجاء هذا اإلصدار بعد 
ازدياد الطلب على صناديق الوطني لإلجارة 
التي أثبتت جناحها من خال حتقيق عوائد 

مجزية لعماء الوطني.
 وبهذه املناسبة قال مدير عام إدارة األصول 
في شركة الوطني لاستثمار نبيل معروف 
»إن توجه املستثمر نحو النوعية واجلودة 
قد زاد من الطلب عل���ى خبرة بنك الكويت 

الوطني الواسعة ونهجه احملافظ الذي يعتمد 
على توفير عوائد مغري���ة واحملافظة على 

رأس املال«؟
هذا وتبلغ مدة الصندوق 5 سنوات قابلة 
للتجديد لفترة سنتني، ويتيح الصندوق 
للمستثمرين فرصة االستثمار في محفظة 
متنوعة من عقود اإليجار للمعدات التي مت 
هيكلتها وفقا ألحكام الشريعة اإلسامية 
الس���محاء. وتتضمن عقود اإليجار هذه 
أنواعا مختلفة من املعدات والتي تش���مل 
معدات اتصاالت، أجهزة خدمات الشبكات، 
أشرطة التخزين، معدات صناعية، أجهزة 
الكمبيوتر الكبيرة، ومعدات البناء وغيرها 
من املعدات للشركات التي تتمتع بتصنيف 

ائتماني عال.
 واجلدي���ر بالذكر أن صن���دوق اإلجارة 
اإلس���امي الثاني بالدين���ار الكويتي يتيح 
للمستثمرين االستفادة من توزيعات الدخل 
الكويتي مبعدل %6.25  بالدينار  الش���هري 

سنويا.
 وأض���اف معروف أن »معامات اإلجارة 
أثبتت أنها تتفوق عادة خال فترات الركود 
االقتص���ادي حيث تقوم الش���ركات بتقليل 
النفقات بش���كل ملح���وظ وتفضيل إجارة 
املعدات باملقابل. باإلضافة، يقوم املستأجر 
باحلفاظ على املعدات لفترات أطول ملوازنة 
خسائر االئتمان املرتفعة الناجتة عن الركود 

االقتصادي«.

شاركت بنجاح في معرض التغيير لسيدات األعمال 

تدرس كيفية االستفادة من قانون االستقرار في دعم أنشطة الشركة

»الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة« تفتح 
باب التقدم لموظفي »الحكومة« و»الخاص« 

»رابطة الكويت والخليج القابضة« تتوسع
في السودان وتتجه لإلدراج بالسوق الرسمي

الغرفة تلتقي ممثلي اتحاد المصارف لبحث
انعكاسات األزمة االقتصادية على التمويل

االرتفاع والطلبيات اجلديدة تتوارد 
بوتيرة أفضل بينما معدالت تسريح 
العاملني أصبحت أدنى مما كانت 
عليه في الفترات الس����ابقة. وقد 
ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد 
في قطاعات اإلنتاج الصناعي من 
48.9 إلى 52.9 نقطة، وهو املستوى 
ال����ذي كان عنده هذا املؤش����ر في 
ش����هر يونيو 2007، وقد تعززت 
هذه املرحلة األولى من تعافي هذا 
القطاع نتيجة للحاجة والذي رفع 
اإلنتاج ملقابل����ة الطلب بعد فترة 
ظل فيها اإلنت����اج أقل من الطلب 
بهدف تقليص املخزون الصناعي 

واإلنتاجي في الفترات املاضية.
أما قطاع اخلدم����ات، فقد جاء 
معدل تعافيه أبطأ خال هذه الفترة، 
إال أن ق����وة دفع هذا القطاع آخذة 
في التحسن تدريجيا، حيث ارتفع 
مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع 
اخلدمات من 46.4 إلى 48.4 نقطة 
في شهر أغسطس، مستعيدا بذلك 
اجتاهه الصعودي بعد انتكاسته 
خال ش����هر يولي����و، بيد أن هذه 
القراءة هي األفضل لهذا املؤش����ر 
منذ 11 ش����هرا، علما بأن أي قراءة 
فوق مستوى ال� 50 نقطة تدل على 
التوسع في هذه الصناعات التي 
تش����كل أكثر من 90% من عناصر 

أكبر اقتصاد عاملي.
واشار »الوطني« الى أن معدل 
البطالة ارتفع إلى 9.7% في الشهر 
املاضي، وهو أعلى مستوى له منذ 
26 س����نة، األمر الذي يدل على أن 
قوة العمل التزال تعاني من ضغوط 
كبيرة حت����ى وإن كانت البيانات 
األخرى تدل على تراجع الركود، 
فقد انخفض عدد العاملني في جميع 
ب�  املزارع  القطاعات غير قط����اع 
216.000 شخص الشهر املاضي، 
وكان أغسطس هو الشهر العشرين 
على التوالي الذي يشهد عمليات 

استغناء عن العاملني.

قال تقرير بنك الكويت الوطني 
انه على مدى األس����بوع املاضي، 
رك����زت أس����واق العم����ات على 
الرئيسية  املؤشرات االقتصادية 
في مختلف أرجاء العالم، وخاصة 
تقارير العمالة في الواليات املتحدة 
ودول منطق����ة اليورو، وجاء أداء 
العمات الرئيسية مختلطا مقابل 
الدوالر األميركي ولم يبرز أي توجه 

واضح للتطورات.
التقري����ر أن اجلنيه  وأوضح 
اإلس����ترليني ع����زز موقعه خال 
األس����بوع وأقف����ل ي����وم اجلمعة 
املاضي على 1.6392 دوالر بعد أن 
بل����غ 1.6413 دوالر يوم اخلميس 
املاضي. من جهة أخرى، كان أداء 
اليورو سلبيا إلى حد ما، عاكسا 
بذلك وضع البطالة في دول منطقة 
اليورو. وكانت العملة األوروبية 
املوحدة قد بدأت األسبوع من موقع 
قوي وارتفعت إلى 1.4378 مقابل 
العملة األميركية في بداية األسبوع، 
إال أنها ما لبثت أن خسرت بعض 
مكاسبها السابقة لتقفل في نهاية 
األسبوع عند مستوى 1.4297 دوالر 
بعد أنباء فوز احلزب الدميوقراطي 
الياباني في االنتخابات العامة التي 
جرت األسبوع املاضي، وسجل الني 
مكاسب واضحة على مدى األسبوع 
ليصل إلى 91.95 ينا مقابل الدوالر، 
وليقفل مس����اء اجلمعة عند سعر 
93.01. وعن محضر اجتماع مجلس 
االحتياط الفدرالي قال »الوطني« 
ان اللجنة أصدرت األسبوع املاضي 
محضر اجتماعها الذي عقدته يوم 12 
أغسطس، وفي هذا احملضر عبرت 
اللجنة عن ثقتها بصحة توقعاتها 
بأن يصبح النمو االقتصادي حقيقة 
واقعة خ����ال النصف الثاني من 
سنة 2009، وإن كانت التزال تعتقد 
أن بع����ض املخاطر التزال تواجه 

االقتصاد.
وأش����ار احملضر أيضا إلى أن 

أعضاء اللجنة أجمعوا على أن معدل 
التعافي االقتصادي سوف يرتفع 
خال سنة 2010، إال أنهم لم يكونوا 
واثقني من وتيرته، وأبدوا مخاوف 
بشأن اإلنفاق االستهاكي وأوضاع 

االئتمان بشكل خاص.
ومحلي����ا ق����ال» الوطني« ان 
س����عر صرف ال����دوالر األميركي 
مقابل الدينار الكويتي افتتح على 

0.28735 صباح يوم األحد املاضي، 
العملة األميركية  أداء  على ضوء 

خال األسبوع املاضي.
وعلى صعي����د التضخم، ذكر 
أعضاء اللجنة أنهم يخش����ون أن 
الكبير الستخدام  التراجع  يؤدي 
املوارد إلى تراجع الدخل الفردي 
وتقيي����د تضخم األس����عار خال 
القادمة، ولهذه  القليلة  السنوات 

التوقعات  إلى جانب  األس����باب، 
بتحقيق معدل تع����اف متواضع 
خال الفترة القادمة، ارتأى أعضاء 
اللجنة اإلبقاء على س����عر الفائدة 
على األموال الفدرالية عند مستوى 

0.0 – 0.25% لفترة أطول.
وأصبح قطاع اإلنتاج الصناعي 
املتح����دة في وضع  الواليات  في 
التوسع الكامل، فاإلنتاج آخذ في 

..وتقرير للبنك: البطالة في منطقة اليورو ترتفع ألعلى مستوى في 26 عامًا

 كونا: قال محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ 
سالم العبدالعزيز »انه في ضوء املتابعة التي يوليها 
البنك املركزي ضمن اطار رقابته على ش���ركات 
االستثمار وحيث انه لم يتم حتى اآلن اعتماد بنك 
الكويت املركزي للبيانات املالية اخلتامية لشركة 
دار االستثمار عن عام 2008 والتي قدمتها الشركة 
في يونيو املاضي ونتيجة ملا تكشف للبنك اثناء 
مراجعة البيانات املالية املقدمة من الش���ركة من 
ان مراقبي احلس���ابات لم يتمكنا من إبداء الرأي 
في هذه البيانات بسبب عدة أمور جوهرية وردت 
تفصيا في تقريرهما املعد في هذا الش���أن حيث 
انهما لم يتمكنا من احلص���ول على أدلة تدقيق 
كافية ومناس���بة لتوفير أساس إلبداء رأيهما في 
تلك البيانات، فقد مت على اثر ذلك مطالبة الشركة 
بضرورة متكني مراقبي احلسابات من إبداء رأيهما 
بالبيانات املالية وموافاة البنك املركزي ببيانات 
مالية معدلة تؤدي إلى إزالة التحفظ الوارد بتقرير 

مراقبي احلسابات«.
 وذك���ر احملافظ في بيان له أمس انه لم تقدم 
الش���ركة املذكورة حتى تاريخه البيانات املالية 
املطلوبة وفقا ملا سبق بيانه، موضحا أن املركزي 
يتابع تطورات خطة إعادة الهيكلة املالية للشركة 
لسداد التزاماتها وأنه تلقى مؤخرا معلومات من 
جلنة دائني الشركة تطلب ضرورة تدخل املركزي 

لضمان شفافية عملية إعادة الهيكلة.
 وأضاف قائا: »ان املركزي تلقى خال الشهور 
املاضية عدة شكاوى من مساهمي ودائني شركة دار 
االستثمار تشير إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها 
املستحقة عليها، مبينا انه في ضوء ما سلف بيانه 
فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت املركزي بجلسته 
املنعق���دة بتاريخ أمس تعيني مراقب مؤقت على 

شركة دار االستثمار اعتبارا من اليوم ملتابعة سير 
العمل بالشركة«، حيث ستكون من أهم اختصاصات 
املراقب »معاجلة أوجه القصور في إعداد البيانات 
املالية للش���ركة لعام 2008 ومبا يؤدي إلى إزالة 
التحفظ الوارد بتقرير مراقبي احلسابات على تلك 
البيانات فضا عن التأكد من حسن سير عملية 
املفاوضات مع دائني الشركة والتأكد من سامة 
إجراءات التسويات املقترحة في خطة اعادة الهيكلة 
وكذلك اإلش���راف على س���امة وصحة تعامات 

الشركة على أصولها وحسن إدارتها«.

لمعالجة أوجه القصور في البيانات المالية لعام 2008

محافظ المركزي: تعيين مراقب مؤقت لمتابعة
سير العمل في »دار االستثمار« من اليوم

 عق���دت جلنة املش���اريع العامة واالس���كان 
بغرفة جتارة وصناع���ة الكويت لقاء مع ممثلي 
احتاد مصارف الكويت لبحث انعكاسات االزمة 
االقتصادية الراهنة على حجم وشروط وتكلفة 
التمويل املصرفي للمقاولني عامة السيما الراغبني 

في دخول املناقصات احلكومية.
 وقال���ت الغرفة في بي���ان صحافي أمس ان 
الهدف من اللقاء بلورة افكار وتوصيات تخفض 
من انعكاسات االزمة على متويل قطاع املقاوالت 
واالنش���اءات عل���ى اعتبار ان املش���اريع العامة 

ومقاوالتها من اهم مجاالت االنفاق العام الرأسمالي 
وأكثرها أثرا في الدورة االقتصادية.

 وأضافت ان���ه مت خال اللقاء طرح مجموعة 
من االفكار التي تهدف الى تخفيض حجم االئتمان 
الذي يحتاج���ه املقاول ومنهج���ه ودقة وكفاءة 
وسامة التمويل املصرفي لقطاع االنشاءات من 

جهة ثانية.
وذكرت الغرفة انها ستعمل مع احتاد املصارف 
على بلورة هذه االفكار ملعرفة رأي بنك الكويت 
املركزي فيها كونه اجلهة امللمة بالصورة كاملة.

أعلن بنك اخلليج املتحد 
أن وكالة »موديز« خلدمات 
املستثمرين قد أكدت تصنيف 
البنك االئتمان����ي للودائع 
 Baa3/Prime-3 مبع����دل 
وتصنيف القوة املالية للبنك 
التصنيف  أما   ،D+ مبعدل
الثانوية  االئتماني للديون 
للبنك، فقد مت تأكيدها من 

.Ba1 قبل »موديز« مبعدل
وذك����ر البنك ف����ي بيان 
صحافي أمس انه في إطار 
مراجعته����ا للتصنيف����ات 
االئتمانية أوضحت وكالة 
»موديز« أن »السبب وراء 
التصنيف����ات يعود  تأكيد 
البنك للدخل  إلى استبدال 
املباشر من األعمال املصرفية 
التجارية بإيرادات ذات جودة 
مماثلة، ولم تتأثر سيولة 
البنك ورس����ملته بش����كل 
جوهري بهذه التغييرات«.

واش����ار البن����ك الى أن 
توقع����ات »مودي����ز« نحو 
االحتم����االت املس����تقبلية 
للتصنيف����ات االئتماني����ة 
للبن����ك تعتب����ر س����لبية، 
وان »االحتماالت الس����لبية 
البنك  بش����أن تصنيف����ات 
االئتمانية تتأثر بصعوبة 
أوضاع التش����غيل احلافلة 
بالتحديات في مجال األعمال 
املصرفية االستثمارية وإدارة 

األصول«.
تعليقا على تصنيفات 
وكالة »موديز«، قال العضو 

املنتدب للبنك مسعود حيات 
»يعتب���ر تأكيد تصنيفات 
مودي���ز بالغ���ة األهمية 
انه  بالنسبة للبنك حيث 
ينعكس بصورة ايجابية 
على قدرة البنك وإمكانياته 
إلدارة مخاطر أعماله حتى 
خال فترة التحديات املالية 
التي تواجه القطاع املصرفي 
العاملي. يؤكد هذا س���امة 
إدارة مخاطر  ممارس���ات 
البن���ك والنوعية اجليدة 
ألصول���ه وكفاي���ة حجم 

رسملته«.
اجلدي����ر بالذكر أن بنك 
اخلليج املتحد، وهو شركة 
مصرفية استثمارية تابعة 
الكويت  لشركة مش����اريع 
القابضة )كيبك����و(، يقوم 
بإدارة ش����بكة إقليمية من 
بنوك استثمارية وشركات 

إدارة األصول.

للودائع والقوة المالية والتصنيف االئتماني للديون 

»موديز« تؤكد تصنيفات
بنك الخليج المتحد االستثمارية

)أحمد باكير( 

نظرًا لإلقبال الشديد على الصندوق

»الوطني« يغلق باب اكتتاب صندوق اإلجارة اإلسالمي 
الثاني بعد يوم واحد من بداية االكتتاب فيه

أسعار العمالت
ثالثة أشهرأسبوع واحد المدى المتوقعالفوري4 سبتمبر 2009

اآلجلاالعلىاالدنىاالقفالالعملة
1.42961.40001.45001.4300يورو

1.63961.61001.66001.6393جنيه استرليني
93.0491.0096.0093.03ين ياباني

1.06101.05001.10001.0607فرنك سويسري

انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي في منطقة اليورو بنسبة %0.1
بني تقرير »الوطن���ي« أن الناجت احمللي 
اإلجمالي في دول منطقة اليورو قد انخفض 
بنسبة 0.1% فقط خال ربع السنة الثاني، حيث 
عوض اإلنفاق الفردي املرن واإلنفاق احلكومي 
الذي اتس���م هو اآلخر بقدر من املرونة، عن 
استمرار تراجع حجم االستثمار. وقد استفاد 
أداء قطاع اإلنتاج الصناعي وبشكل كبير من 
تخفيضات املخ���زون الصناعي، األمر الذي 
ساعد الصادرات على جتاوز الواردات، وأدى 
صافي التبادل التجاري إلى إضافة 0.7% إلى 
الناجت احمللي اإلجمالي، وهو ما عوض عن 
املساهمة السلبية من جانب املخزون. وقد 
اعتبرت هذه األرقام إيجابية لكونها جاءت 
بعد تراجع حاد بنس���بة 1.8% و 2.5% حول 
الربع األخير من سنة 2008 والربع األول من 
س���نة 2009، على التوالي، علما بأن الناجت 

احمللي اإلجمالي قد انخفض بنس���بة %4.7 
على أساس س���نوي. ونوه »الوطني« الى 
أن شهر أغسطس شهد، بشكل غير متوقع، 
عودة الصناعات اإلنتاجية وصناعة اخلدمات 
في أوروبا إلى النمو من جديد للمرة األولى 
منذ أكثر من سنة، األمر الذي يدل على عودة 
االقتصاد للتعافي من جديد. فقد أعيد النظر 
في أداء مؤش���ر مديري الش���راء في منطقة 
اليورو لشهر أغسطس برفع هذا املؤشر إلى 
48.2 نقطة للش���هر املذكور مقارنة ب 46.3 
نقطة في شهر يوليو، وكان هذا االرتفاع هو 
السادس على التوالي، وتدل الزيادة البالغة 
1.9 نقطة في شهر أغسطس على قوة تعافي 
االقتصاد خال الربع الثالث من هذا العام، 
بعد أن بدا هذا التعافي في شهر يونيو وكأنه 

بدأ يفقد قوة اندفاعه.


