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االقتصادية21.9 - أعلن السوق أن بنك الكويت املركزي وافق على 
طلب الشركة الدولية للتمويل شراء أو بيع ما ال 
يتجاوز 10% من أسهمها املصدرة ملدة ستة أشهر 
اعتبارا من تاريخ انته���اء املوافقة، مع ضرورة 
االلتزام مبا وضعه البن���ك املركزي من ضوابط 

وشروط في شأن متلك الشركة املساهمة ألسهمها، 
كما أعلن الس���وق عن موافقة املركزي على طلب 
شركة االستش���ارات املالية الدولية »إيفا« شراء 
وبيع ما ال يتجاوز 10% من أسهمها املصدرة ملدة 

6 أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء املوافقة.

»المركزي« يوافق لـ »الدولية للتمويل« و»إيفا« 
على شراء أو بيع ما ال يتجاوز 10% من أسهمهما

الفالح األقرب للرئاسة والسيف »مضمون« ضمن األعضاء األربعة

38% منها قروض بنكية و32% بطاقات ائتمان

تسمية أعضاء مفوضية هيئة أسواق المال »جاهزة« 
أمام مجلس الوزراء واإلعالن عنها خالل شهر

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان 
تش���كيلة مفوضية أعضاء هيئة أسواق 
امل���ال باتت جاهزة أم���ام رئيس مجلس 
الوزراء العتمادها بعد االس���تقرار على 
تسمية األعضاء والرئيس. وأشارت الى 
أن صالح الفالح ورغم تخوفات البعض 
من ترش���يحه إال أنه األقرب إلى رئاسة 
املفوضية، مبينة أن اإلعالن عن التشكيلة 
النهائية س���يكون في غضون شهر بعد 
استكمال املفاوضات مع بقية أعضاء الهيئة، 
مضيفة أن اختيار حامد السيف شبه مؤكد 

ضمن تشكيلة الهيئة.
وحول مخالفة تشكيل املفوضية في 
ظل تأخرها عن التوقيت احملدد في قانون 
الهيئة الصادر بهذا الشأن، أوضحت املصادر 
انه ال توجد مخالفة دس���تورية صريحة 

بهذا الش���أن والتأخير له أكثر من مبرر 
قانوني ميكن االستناد إليها.

وانتقدت املصادر ما يثار حول تشكيل 
الهيئة من لغط في وسائل اإلعالم مبختلف 
أنواعها، الفتة الى ان ما سيحدث لن يتعدى 
سوى نقل اختصاصات جلنة السوق إلى 
مفوضية هيئة سوق املال ال أقل وال أكثر 

من ذلك.
 وقالت إن هيئات أسواق املال لها دور 
رقابي محدد ومعروف في كل الدول التي 
أسستها مثل السعودية واإلمارات ودبي، 
موضحة أن أس���باب تعطيل دور الهيئة 
تكمن في تخوف بع���ض اجلهات من أن 
يؤدي الدور الرقاب���ي للهيئة إلى إحلاق 
الضرر ببعض الش���ركات والتي تعاني 
من أوضاع مالية صعبة قد تخرجها من 

السوق بشكل كامل.

خالل العام الماضي و13.4 ألف معاملة خالل الربع األول من 2010

الهاجري لـ »األنباء«: »التجارة« أنجزت 
51057 معاملة بقسم العالمات التجارية 

بيان إحصائي عن معامالت قسم العالمات التجارية لعام 2009
مالحظاتالعددنوع المعاملة

7852إيداع عالمة جتارية

9147فحص عالمة جتارية

9086إخطار سداد رسوم االشهار

200معارضة على تسجيل عالمة جتارية

6827شهادة تسجيل عالمة جتارية

2695تأشير على عالمة جتارية

2401طلب جتديد عالمة جتارية

5طلب فحص عالمة جتارية

1927شهادة ملن يهمه األمر

393طلب مستخرجات

7602إعداد النشر

2922اإلفادات

51057اإلجمالي

جتارية وشهادة ملن يهمه األمر 
وطلب مستخرجات وإعداد النشر 

واالفادات.
وأضاف الهاجري ان قس���م 
التجارية أجنز أيضا  العالمات 
4812 معاملة خالل شهر فبراير 
2010، موضحا ان القسم أجنز 
كذلك 3721 معاملة خالل ش���هر 
م���ارس 2010 املاض���ي ليكون 
التي أجنزها  اجمالي املعامالت 
القسم خالل الربع األول من العام 

احلالي 13.4 ألف معاملة.
اجلدير ذكره ان قسم العالمات 
التجارية بالوزارة أجنز 4647 
معاملة خالل شهر ابريل 2010 
وأجنز أيضا 4396 معاملة خالل 

شهر مايو 2010.

العام لهذه املعامالت  االجمالي 
التي متت خالل 2009 نحو 51057 

معاملة.
من جهة أخرى، أفاد الهاجري 
التجارية  العالمات  بأن قس���م 
بالوزارة أجنز 13.4 ألف معاملة 
خ���الل الربع األول م���ن العام 
احلالي، مشيرا الى 4871 معاملة 
أجنزها القسم خالل شهر يناير 
2010 تتمثل في معامالت ايداع 
عالمة جتاري���ة وفحص عالمة 
جتارية واخطار س���داد رسوم 
االشهار ومعارضة على تسجيل 
عالمة جتارية وشهادة تسجيل 
عالمة جتارية وتأشير على عالمة 
جتارية وطل���ب جتديد عالمة 
جتارية وطل���ب فحص عالمة 

عاطف رمضان
أك���د مدي���ر ادارة العالمات 
التجارية وبراءة االختراع في 
وزارة التجارة والصناعة علي 
الهاجري ل� »األنباء« ان االدارة 
أجنزت 51057 معاملة بقس���م 
العالمات التجارية خالل العام 
2009، مشيرا الى ان انواع هذه 
املعامالت تتمثل في ايداع عالمة 
جتارية وعددها 7852 معاملة 
اضافة الى 9147 معاملة فحص 
عالمة جتاري���ة و9086 معاملة 

اخطار سداد رسوم االشهار.
وأضاف الهاجري ان من بني 
املعامالت التي أجنزتها الوزارة 
الع���ام 2009 معامالت  خ���الل 
معارضة على تس���جيل عالمة 
جتارية وعدده���ا 200 معاملة 
وكذل���ك 6827 معاملة ش���هادة 
تسجيل عالمة جتارية و2695 
معاملة تأشير على عالمة جتارية 
و2401 معاملة طلب جتديد عالمة 
جتارية و5 معامالت لطلب فحص 
عالمة جتارية الى جانب 1927 
معاملة ش���هادة ملن يهمه األمر 
و393 معاملة طلب مستخرجات 
و7602 معامل���ة إعداد النش���ر 
و2922 معاملة االفادات، ليكون 

علي الهاجري

»أرابيان بزنس«: 139 مليار دوالر 
حجم القروض الشخصية في دول الخليج 

إعداد: محمد البدري
139 ملي����ار دوالر هي حجم القروض التي حصل عليها 
املستهلكون في دول اخلليج عبر قروض شخصية ورهن 
وبطاقات ائتمان، استأثرت منها اململكة العربية السعودية 

بحوالي 48.5 مليار دوالر.
حيث بلغ إجمالي الديون االستهالكية القائمة في دول 
مجلس التعاون اخلليج الستة ذروته عام 2008 حني وصل 

إلى 151 مليار دوالر وارتفعت الديون مستحقة السداد مبعدل 
80% بني عام����ي 2002 و2010، ووفقا مل����ا أوردته »ارابيان 
بزنس«، اس����تنادا إلى بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة 
األبحاث واالستشارات »الفيرتي جروب« التي اجرت مسحا 
ش����امال عن بطاقات االئتمان والتمويل االستهالكي في 65 

سوقا حول العالم.
وعزا رئيس وحدة جمع املعلومات في الفيرتي، أندرو 

نيسون، ارتفاع مس����تويات املديونية غير القابلة للسداد 
في دول اخلليج الى أس����باب عدة أهمها خسارة الوظائف 
والتس����اهل مع معايير اإلقراض خاص����ة في مرحلة النمو 
االقتصادي املرتفعة نسبيا في هذه البلدان خالل السنوات 
األخيرة. وبحس����ب املؤسسة نفسها، متثل قروض البنوك 
38% من القروض الشخصية في دول اخلليج ومنطقة الشرق 

األوسط، يليها بطاقات االئتمان بنسبة %32.


