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االقتصادية

عاطف رمضان
كش����ف الوكيل املساعد لشؤون الرقابة 
التجارية في وزارة التجارة والصناعة علي 
البغلي ل����� »األنباء«، عن متكن الوزارة من 
إحباط 57 مخالفة تورطت فيها ش����ركات 
وأحالتها للنيابة التجارية التخاذ اإلجراءات 
القانونية جتاهها. وأضاف البغلي ان جهاز 
الرقابة التجارية في الوزارة يقوم بتكثيف 
جهوده خالل شهر رمضان الفضيل لرصد 
األسواق، مشيرا الى ان ال� 57 محضرا التي 
أعدتها الوزارة متت خالل فترة األسبوعني 
املاضي����ني. وأعرب البغلي عن اس����تعداده 
لتلقي اتصاالت من اجلمهور في حال عدم 
اس����تجابة بعض املراكز التجارية التابعة 
للوزارة لتلقي شكاوى تفيد بوجود مخالفات 
جتارية في األسواق. ولفت الى ان املستهلك 
ميكن����ه االتصال على رقم 135 في حال أراد 
تقدمي شكوى للوزارة، مشيدا بجهود جهاز 
الرقابة بالوزارة واملراكز التجارية املنتشرة 
في مختلف مناطق الكويت. وقال انه ملس 
خالل الفترة األخيرة التزام األسواق بعدم رفع 

األسعار وعدم محاولة زيادتها، موضحا ان 
بعض السلع تشهد ارتفاعا في أسعارها بشكل 
غير مصطنع في األسواق العاملية واصفا هذه 
الس����لع بأن أعدادها محدودة وانها ال تؤثر 
على السوق احمللي. ونصح البغلي جمهور 
املستهلكني مبحاربة ارتفاع األسعار في حال 
وجوده باقتناء السلع البديلة، مؤكدا ان شراء 
السلع البديلة عالج جذري لعودة األسعار 
ملا كانت عليه في السابق. من جانبه، أفاد 
مراقب تفتيش العاصمة عيد الرشيدي بأن 
فريق تفتيش العاصمة متكن من إحباط 57 
مخالفة بإشراف الوكيل املساعد علي البغلي، 
مشيرا الى ضرورة تطبيق القوانني الوزارية 
واحلد من ارتفاع األسعار بشكل مصطنع. 
وأضاف الرشيدي ان هذه املخالفات تتمثل 
في إجبار املستهلك على شراء سلعة دون 
رغبته ورفع األسعار بشكل مصطنع ورفض 

البيع والغش في نوعية اللحوم.
ولفت الرش����يدي الى ان فريق تفتيش 
العاصمة متكن من السيطرة على األسواق 

خالل الفترة األخيرة لرصد املخالفات.

حامد البسام 

عيد الرشيدي علي البغلي

طارق الكندري

املؤشر 
السعري 

6647.8
بتغير قدره

- 10.8

املالي  ذكرت شركة نور لالس���تثمار 
أنها حصلت على موافق���ة بنك الكويت 
املركزي على بياناتها املالية املرحلية للفترة 
املنتهية في 2010/6/30 حيث حققت الشركة 
خس���ائر بقيمة 12.7 مليون دينار بواقع 
16 فلسا للسهم الواحد حيث بلغ اجمالي 
املوجودات املتداولة 120.2  مليون دينار 

واجمالي املطلوبات املتداولة 189.1 مليون 
دينار ليصل اجمالي حقوق املساهمني 90 
مليون دينار بينما بلغ اجمالي االيرادات 
من التعامالت مع االط���راف ذات الصلة 
42.9 مليون دينار واجمالي املصروفات 
من التعامالت مع االط���راف ذات الصلة 

19.7 مليون دينار.

»نور« تخسر 11.7 مليون دينار للـ 6 أشهر

خسائر »األولى لالستثمار« 
 بين 4 و 5 فلوس في النصف األول

أرباح محدودة أو بخسائر طفيفة مع نهاية 2010

الكندري: 222.3 ألف دينار أرباح
»حيات لالتصاالت« في النصف األول 

النتائج المالية القياسية والنمو المتوازن
والمستمر للشركة يؤكدان سالمة مركزها المالي

شريف حمدي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان الش����ركة 
األولى لالستثمار بصدد االعالن عن النتائج املالية 
للنصف االول من العام 2010 حيث توقعت املصادر 
أن تكون محملة بخسائر تترواح بني 4 و 5 فلوس 

للسهم.
وقالت املصادر ان الشركة تنتظر اعتماد امليزانية 
من قبل بنك الكويت املركزي ومن ثم االعالن عنها 
رسميا في سوق الكويت لالوراق املالية، مشيرة الى 
ان خسائر الش����ركة في الربع الثاني كانت اقل من 
خسائرها في الربع األول والتي حققت فيه 2.128 مليون 

دينار خسائر مبا يعادل 3.27 فلوس للسهم.
وذكرت املص����ادر ان الش����ركة تواصل تقليص 
خسائرها جراء تأثرها بتداعيات األزمة، الفتة الى 
انه من املتوقع ان تنهي العام املالي احلالي بأرباح 
محدودة او بخس����ائر طفيفة على ان تعود لألرباح 

احلقيقية في 2011.
ولفتت املصادر الى ان خسائر النصف األول سببها 
اخذ مخصصات حتوطية النخفاض قيم بعض األصول 
اململوكة حاليا، مشيرة الى انه في حال حترير هذه 
املخصصات فستنعكس ايجابيا على النتائج املالية 

للشركة في الفترات املالية املقبلة.

 أعلن���ت ش���ركة حي���ات 
لالتصاالت )حي���ات كوم( أنها 
حققت نتائج مالية قياسية في 
النص���ف األول املنتهي في 30 
يونيو2010، حيث بلغت أرباحها 
الصافية نحو 222.377 ألف دينار 
ما يعادل 2.4 فلس ربحية للسهم 
الواحد وذلك مقارنة بأرباح بلغت 
47.570 ألف دينار ما يعادل 0.55 
فلس ربحية للسهم الواحد في 
العام 2009،  الفترة نفسها من 
وبلغ إجمال���ي املوجودات في 
النصف األول 17.7 مليون دينار 
فيما بلغ إجمالي حقوق املساهمني 
11 مليون دينار حتى نهاية يونيو 

 .2010
وقال نائ���ب رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب للشركة 
طارق عبد الرزاق الكندري في 
تصريح صحافي ان نتائج العام 
احلالي جاءت مختلفة متاما عن 
السابقة، حيث جنحت  األعوام 
الشركة في إطفاء خسائرها في 
الربع األول من خالل حتقيقها 

عاطف رمضان
الوكيل املساعد لشؤون  أكد 
السجل والعالمات التجارية في 
وزارة التجارة والصناعة شاكر 
الصالح ل� »األنب���اء«، ان ادارة 
السجل التجاري بالوزارة أجنزت 
خالل العام 2009 اعداد مشروع 
الذي  قانون جديد لالس���تيراد 
الى »الفتوى والتشريع«  احيل 
إضافة إلى عدم تسجيل االسماء 
التجارية ذات العالقة بأسماء او 
القاب أحد أمراء الكويت او االماكن 
ذات االرتباط التاريخي مبؤسسة 
احلكم وحتسني وسائل اخلدمة 
للمراجع���ني وتنظيم املعامالت 
م���ن خ���الل الشاش���ة الرقمية 
والتش���دد في اجراءات استيراد 
الكيميائية بالتنسيق مع  املواد 
الهيئة العامة للبيئة وتقدمي ورقة 
عمل في احللقة النقاش���ية التي 
نظمتها وزارة االش���غال العامة 
حول االختناقات املرورية واشراك 
مجموعة من املوظفني في دورات 

تدريبية.
واض���اف الصال���ح ان إدارة 
العالمات التجارية وبراءة االختراع 
الوزارة اجنزت ايضا خالل  في 
العام املاضي إصدار قرار وزاري 
بإضافة بعض الفئات للعالمات 
التجارية، مشيرا الى ان االدارة 
استطاعت القيام بعملية فحص 

ألرباح جي���دة في الربع الثاني 
بلغت 6.2 فلوس ربحية للسهم 
وبذلك يكون إجمالي أرباح الشركة 
في النصف األول 2.4 فلس ربحية 
أنه  الى  الواحد، مشيرا  للسهم 
على الرغم من التحديات الكبيرة 
التي واجهت جميع الش���ركات 
مبا فيها »حي���ات لالتصاالت« 
واس���تمرار التداعيات السلبية 
لألزمة املالية العاملية ومخاطر 

طلبات الرسوم والنماذج 
الصناعية »للمرة األولى في 
تاريخ الوزارة« وذلك من 
خالل جهود وطاقات وطنية 
مت تكرميه���م بش���هادات 

تقديرية.

العالمات التجارية

واش���ار ال���ى ان ادارة 
العالمات التجارية وبراءة 
االختراع متكنت من اصدار 
شهادات بتسجيل مناذج 
صناعية للمرة األولى في 
الكويت خالل العام 2009 
واعداد مشروع قانون بشأن 
براءات االختراع والرسوم 
والنماذج الصناعية وتبني 
موضوع التدقيق الداخلي 
على مس���توى تس���جيل 
العالمات التجارية لتفادي 

االخطاء التي قد تقع اثناء عملية 
الفحص واش���راك مجموعة من 
املوظفني ف���ي دورات تدريبية 
واملشاركة في الندوة التي نظمتها 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
التي ش���ارك فيها محام اميركي 
البراءات  ل���دى مكت���ب  معتمد 
االميركي حول خطوات تسجيل 
براءات االخت���راع واالنتهاء من 
فحص جميع العالمات التجارية 
املتراكمة والت���ي يقارب عددها 

تقلبات أسواق املال إال أن الشركة 
جنحت في حتقيق نتائج مالية 
جيدة ومنو متوازن ومستمر في 
األرباح، مما يؤكد سالمة وضع 
الشركة وقوة مركزها املالي في 
مواجهة الظ���روف االقتصادية 
واملالية الصعبة ويدل على تعافي 
الشركة متاما من تداعيات األزمة 

املالية العاملية.
وأضاف: »لقد قامت الشركة 
مبراجعة وتعديل إستراتيجيتها 
ملواجهة الظ���روف االقتصادية 
احلالية واملتوقعة مع االلتزام 
بتق���دمي منتجات ونش���اطات 
مختلفة وافتتاح فروع جديدة 
واحلصول على وكاالت حصرية 
عاملية«، مؤكدا أن الشركة تسعى 
خالل املرحل���ة املقبلة لتعظيم 
حقوق املساهمني وتركيز اجلهود 
عل���ى حتقيق احلد األقصى من 
الكفاءة التش���غيلية في جميع 
فروع الشركة وشركاتها التابعة 
س���واء في الس���وق احمللي أو 

السوق اخلارجي.

2500 عالمة اضافة الى تقليص 
فترة فحص العالمات التجارية 
من 5 ش���هور الى ش���هر واحد 

تقريبا.

إدارة الملكية الفكرية

الفكرية  امللكية  إدارة  اما عن 
بالوزارة خ���الل العام 2009 فقد 
ذكر الصالح ان هذه االدارة قامت 
بالتنس���يق مع املكت���ب العربي 
في الويب���و للزي���ارة التي قام 

بها املدي���ر العام للمنظمة 
العاملي���ة للملكية الفكرية 
فرانسيس غوري لاللتقاء 
التجارة والصناعة  بوزير 
اضافة الى عقد اجتماع مع 
ممثلي إدارة مكافحة اجلرائم 
االلكترونية التابعة لالدارة 
العامة للمباحث اجلنائية 
ملناقش���ة س���بل التعاون 
الى جانب  بني االدارت���ني 
عقد اجتماع مبكتب وكيل 
الوزارة جمعه مع مدير عام 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلوم���ات وممثلني عن 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات مع ممثلني عن 
شركة مايكروسوفت اخلليج 
ملناقشة موضوع تعطيل 
املالي���ة إج���راءات  وزارة 
عق���د ش���راء برمجي���ات 
اضافية للقطاع احلكومي وكذلك 
املشاركة في مؤمتر امللكية الفكرية 
الدولية  واجلرائ���م االلكترونية 
ال���ذي اقامته جمعي���ة احملامني 
الكويتية، واملش���اركة في حفل 
تكرمي بعض مسؤولي حق املؤلف 
اخلليجيني في دب���ي بدعوة من 
شركة مايكروس���وفت اخلليج 
مبناسبة االحتفال باليوم العاملي 
للملكية الفكرية، مشيرا الى انه 
مت عقد اجتماع مع ممثلي شركة 

مايكروسوفت اخلليج واالحتاد 
العربي ملكافحة القرصنة ومدير 
إدارة الرقابة التجارية ملناقش���ة 
موضوع انته���اك حقوق املؤلف 
وكذلك الغش التجاري من بعض 
احملال التي تقوم ببيع منتجات 
ش���ركة مايكروسوفت باإلضافة 
إلى موضوع الرسيفر الذي يتم 
مبوجبه فك شفرات بث القنوات 
الفضائية بطريقة غير قانونية، 
إضافة إلى عقد اجتماع بني ممثلي 
شركة مايكروس���وفت اخلليج 
الكويتية  مع جمعية املهندسني 
بحضور ممثل ادارة امللكية الفكرية 
بشأن مناقش���ة موضوع مذكرة 
التفاهم يرخص مبوجبها جلمعية 
الهندسية  املهندس���ني واملكاتب 
الراغب���ة ف���ي ش���راء برمجيات 
مايكروسوفت وغيرها مع ضمان 
اقل االسعار ومتت كذلك مخاطبة 
الهيئة العامة للبيئة إليجاد وسيلة 
مثالي���ة للتخلص م���ن كميات 
املصنفات االلكترونية املضبوطة 
والص���ادرة فيها احكام باالتالف 
بطريقة صديقة للبيئة ومت ايضا 
ايفاد موظفني حلضور االجتماع 
التنس���يقي االقليم���ي العرب���ي 
اخلامس املش���ترك ب���ني الويبو 
وجامعة ال���دول العربية لفائدة 
مديري مكاتب امللكية الصناعية 

وحق املؤلف في بيروت.

نتيجة أخذ مخصصات تحوطية النخفاض قيم بعض األصول

حقوق المساهمين ارتفعت إلى 11 مليون دينار

»الصفاة لالستثمار« انتهت من جدولة
التزاماتها المالية مع »التجاري«

البسام: »عربي القابضة« و»الصفاة للطاقة« فشلتا في الحصول 
على تسهيالت ائتمانية الستكمال تنفيذ مشاريعهما 

الحكومة مطالبة بضرورة التحرك السريع إلنقاذ شركات الكويت
عمر راشد 

إدارة  كشف رئيس مجلس 
»الصفاة للطاقة« ونائب رئيس 
مجموعة عربي القابضة حامد 
البسام عن قيام »عربي القابضة« 
و»الصفاة للطاقة« بطرق أبواب 
البنوك احمللية للحصول على 
تس���هيالت ائتماني���ة وذل���ك 
للولوج في تنفيذ مشروعات 
الش���ركات التابع���ة والزميلة 

للشركتني والتي معظمها تكون 
تشغيلية. 

البس���ام في تصريح  وأيد 
خاص ل���� »األنباء« أي مقترح 
من ش���أنه فك حصار التمويل 
عن الشركات من قبل البنوك مبا 
فيها مقترح تأسيس صناديق 
لتمويل الش���ركات التي باتت 
ميتة مثل األشجار التي انقطعت 

عنها املياه. 

وأوضح أن القطاع اخلاص 
منذ بداي���ات األزمة لم يحصد 
الوعود وال���كالم من  س���وى 
احلكوم���ة، متمني���ا أن تنظر 
احلكوم���ة إلى القطاع اخلاص 
نظرة مختلفة ألنه يعد العمود 

الفقري لالقتصاد. 
وبني البس���ام أن ش���ركات 
تشغيلية قدمت للبنوك ضمانات 
قوية لتمويل مشروعات تابعة 

للحكومة إال أنها أعرضت عنها 
وذلك بحج���ة وضع ضمانات 
أكث���ر للبن���وك ف���ي مواجهة 
شركات تسعى لتعزيز كياناتها 
االقتصادية في مواجهة تداعيات 

األزمة املالية. 
وطالب احلكومة بضرورة 
التحرك إلنقاذ شركات الكويت 
التي يس���اهم فيه���ا كل أبناء 

الشعب الكويتي. 

محمود فاروق
ذكرت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان شركة الصفاة 
لالستثمار انتهت من جدولة التزاماتها املالية وذلك 
عبر نقل وجتميع مديونياتها في البنك التجاري ليقوم 
بتنظيم القروض اخلاصة بالشركة وحتويل القروض 

املستحقة من قصيرة األجل إلى طويلة األجل.
وقال���ت املصادر ان تلك اخلط���وة جاءت مكملة 
جلهود مجلس اإلدارة بعد التغير الذي حدث مؤخرا 
مع البنوك وإجراء العديد من االتفاقيات إلعادة هيكلة 
وسداد بعض املديونيات، مبينة ان أصول الشركة 
وجودته���ا مقارنة بحجم ديونها ق���د اقنعتا البنك 

املدير لالتفاقية.
وأفادت بأن الش���ركة تعمل حالي���ا على ترتيب 
اوضاعها الداخلية بعد ان حققت ارباح لل� 3 اش���هر 
املنتهي���ة في 31 مارس 2010 بقيمة 1.2 مليون دينار 
بواقع 1.59 فلس للس���هم ليصل اجمالي املوجودات 
املتداولة 71.7 مليون دينار واجمالي املطلوبات املتداولة 
58.1 مليون دينار وإجمالي حقوق املساهمني 121.8 

مليون دينار.
وكانت الشركة قد اعلنت من قبل عن التوصل الى 
تسوية ودية للوكالة باالستثمار املستحقة لصالح 
شركة رساميل للهيكلة املالية 2.4 مببلغ مليون دينار 
بحيث مت سداد مبلغ 1.725 مليون دينار سداد عيني 
ونقدي ووكالة باالستثمار بالرصيد املتبقي مببلغ 

675 الف دينار باستحقاق بتاريخ 2010/1/31.

عبر نقل وتجميع مديونياتها وتحويل القروض المستحقة من قصيرة إلى طويلة األجل

قال إن القطاع الخاص لم يحصد سوى الكالم والوعود من الحكومة

الصالح لـ »األنباء«: »التجارة« فحصت
2500 عالمة تجارية خالل 2009

الوزارة أعدت مشروع قانون جديدًا لالستيراد واستطاعت القيام
بعملية فحص طلبات الرسوم والنماذج الصناعية خالل العام الماضي

شكلت جميع العالمات المتراكمة
ضمن جهود الوزارة لوقف التالعبات خالل شهر رمضان

البغلي لـ »األنباء«: »التجارة« أحالت 57 مخالفة
لشركات متورطة إلى النيابة التجارية

شاكر الصالح


