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«األهلي» يعلن الفائزين في حملة حتويل الراتب
أعلن البنك األهلي الكويتي 
(ABK) عن أســماء الفائزين 
في الســحب الشهري لشهر 
يوليــو حلملة «حول راتبك 

وابتسم» لعام ٢٠٢٠.
وقال البنك ان هذه احلملة 
متاحة لكافة عمالء البنك من 
املواطنــني والوافدين الذين 
إلى  قاموا بتحويل رواتبهم 
حســاباتهم من فئة «إليت» 
أو «بريستيج» أو «الرائد».

وقــد أقيم الســحب لهذه 
احلملــة بتاريــخ ٢٠ يوليو 
اجلاري حتت إشراف وزارة 
التجارة والصناعة، والذي مت 
مــن خالله اإلعالن عن اثنني 
من الفائزين احملظوظني الذين 
ســيحصل كل منهما على ما 
يعادل راتبه الشهري وهما: 
باريــارات كريشــنا داســان 
وأســيت سودهيرشــاندرا 

باريك.
ومــن اجلديــر بالذكر أن 
السحب القادم سيقام بتاريخ 
٢٠ أغسطس ٢٠٢٠، في حني أن 

الترويجية  راتبك وابتسم» 
الراتــب  حســاب  لعمــالء 
املكافــآت  مــن  مجموعــة 
االســتثنائية، حيث ميكنهم 
احلصول على جائزة نقدية 
قد تصــل قيمتهــا إلى ١٠٠٠ 
دينار، بشــرط أال تقل قيمة 
الراتب احملول عن ٥٠٠ دينار، 
وفضال عن ذلك، فإن العمالء 

الكويتيني مؤهلون للحصول 
على قرض بدون فائدة يصل 
لغاية ١٠٠٠٠ دينار، فيما تبلغ 
قيمة القرض للوافدين ٥٠٠٠ 

دينار.
وتخضع هــذه القروض 
ألحكام وشروط البنك األهلي 
الكويتي ولوائح وأنظمة بنك 

الكويت املركزي.

السحب األخير سيقام بتاريخ 
١٠ ديســمبر ٢٠٢٠. وللتأهل 
لالشتراك في السحب وفرصة 
الفــوز، ينبغي على العمالء 
حتويل رواتبهــم إلى البنك 
خالل شــهر واحد على األقل 

قبل موعد السحب. 
هــذا  إلــى  وباإلضافــة 
السحب، توفر حملة «حول 

«طيران اإلمارات» تغطي تكاليف
«كوفيد - ١٩» الطبية واحلجر ملسافريها

بتوجيهات من نائب رئيس 
دولة االمارات العربية املتحدة 
ورئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي الشــيخ محمد بن راشد، 
أطلقت طيران اإلمارات مبادرة 
رائدة من شأنها تعزيز الثقة 

بالسفر الدولي.
املبادرة األولى  وتتضمن 
من نوعها على مستوى العالم، 
تغطيــة مجانية ملســافريها 
العــالج  تكاليــف  تشــمل 
الطبــي واحلجــر املتعلقة بـ 
«كوفيــد-١٩» عند ســفرهم 
على رحالت الناقلة من وإلى 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

وحول العالم.
 وتتيــح املبــادرة لعمالء 
طيــران اإلمارات الســفر هذا 
الصيف بثقة تامة، مع إمكانية 
املطالبــة باســترداد نفقاتهم 
الطبية حتــى ١٥٠ ألف يورو 
وتكاليــف احلجــر الصحــي 
مببلغ ١٠٠ يورو يوميا ملدة ١٤ 
يوما، في حال مت تشخيصهم 
بـ «كوفيد-١٩» أثناء سفرهم 

بعيدا عن بلدانهم.
 وقــال الرئيــس األعلى 
التنفيــذي لطيران  الرئيس 
اإلمــارات واملجموعة ســمو 
الشيخ أحمد بن سعيد: «نعمل 
وفق رؤية الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، وتوجيهات 
سموه بتعزيز الثقة بالسفر 
الدولي، ونحن على يقني بأن 
الناس يتوقون إلى الســفر 

لكننــا نضع عمالءنــا أوال، 
ونثق في أنهم ســيرحبون 
بهذه املبــادرة التي متنحهم 
الثقة وتشجعهم على اتخاذ 

قرار السفر».
«كوفيــد-١٩»  تغطيــة 
الدولــي ألول مرة،  للســفر 
وتقدم طيران اإلمارات تغطية 
تكاليف العالج الطبي واحلجر 
املتعلقــة بـــ «كوفيــد-١٩» 
مجانا لعمالئها بغض النظر 
عن وجهتهم أو الدرجة التي 
يسافرون فيها، وتسري هذه 
التغطية على الفور جلميع 
العمالء الذين يسافرون على 
رحالت الناقلة حتى ٣١ أكتوبر 
٢٠٢٠ «اكتمال الرحلة األولى 
في أو قبل ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠». 
وسوف تبقى التغطية سارية 

ملدة ٣١ يوما بدءا من سفر أول 
قطاع من الرحلة، ما يعني أن 
العمالء ميكنهم االستمرار في 
االســتفادة من هذا الضمان 
حتى لو تابعوا سفرهم إلى 
مدينة أخرى بعد وصولهم إلى 
وجهتهم مع طيران اإلمارات.

 وتبــدأ طيــران اإلمارات 
توفير التغطية للمســافرين 
فورا من حلظة هذا اإلعالن، وما 
على أي عميل يتم تشخيص 
إصابته بـ «كوفيد-١٩» أثناء 
سفره ســوى االتصال بخط 
ساخن خاص لتلقي املساعدة 
والتغطية، وال يحتاج العمالء 
إلــى التســجيل أو مــلء أي 
مناذج قبل سفرهم، كما أنهم 
غير ملزمني باســتخدام هذه 

التغطية.

بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد

مــع إعــادة دول العالم فتح 
حدودهــا تدريجيــا، لكنهم 
ينشدون املرونة والثقة في 
حالة حدوث شيء غير متوقع 
أثناء سفرهم ومكوثهم خارج 
بلدانهم». وأضاف: «وضعت 
طيــران اإلمــارات تدابيــر 
وإجراءات وقائية واحترازية 
على كافة املستويات لضمان 
النظافــة والســالمة في كل 
خطوة من رحلة العميل، كما 
حدثت شروط احلجز لتوفير 
املرونة. أما اآلن، فإننا نرتقي 
إلى املستوى التالي، بتوفير 
تغطيــة مجانيــة لعمالئنــا 
تشــمل نفقات «كوفيد-١٩» 
الطبيــة وتكاليــف احلجــر 
الصحي عند سفرهم، حيث 
إنه استثمار ضخم من جانبنا،  البنوك الصغيرة
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قد ال يتفاجأ القارئ أن يرى اســم «ولز فارجو» و«جي بي 
مورغان تشيس» في قائمة أكثر ١٠ بنوك مولت املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة (قيمة القروض املقدمة) عن طريق برنامج القروض 
املقدم من «Small Business Administration» في الواليات املتحدة.
لكنه قد يســتغرب وجود بنك «اليف اوك» و«بايالن» في 
الصدارة، ووجود بنوك غير معروفة مثل «هنتغتون ناشيونال» 

و«سيلتك»، و«نيوتيك» في تلك قائمة.
شهدت الواليات املتحدة في التسعينيات عدة دراسات عن 
دور البنوك الصغيرة والبنوك الكبيرة في متويل املشاريع، بعد 
استحواذ عدة بنوك كبيرة على البنوك الصغيرة، مما أدى الى 
تخوف ان يتم تخفيض التمويل للمشاريع الصغيرة، حيث ان 

البنوك الصغيرة مصدر أساسي لتمويل املشاريع الصغيرة.
ذلك ان من الواضح، وكما أكدت الدراسات، ان البنوك الصغيرة 
متول نسبة أكبر من أصولها للمشاريع الصغيرة، مقارنة بالبنوك 
الكبيرة. وانه كلما زاد حجم البنك، قلت نســبة التمويل (من 

إجمالي أصول البنك) للمشاريع الصغيرة.
وقد يكون هذا الوضع طبيعيا بحكم حجم أصول البنوك 
الكبيرة، لكنه أيضا يدل على أهمية املشاريع الصغيرة للبنوك 
الصغيرة وقلة اهتمام البنوك الكبيرة للمشاريع الصغيرة. أي 
ان تركز البنوك الصغيرة على تطوير عالقاتها مع املشــاريع 
الصغيرة، في حني تركز البنوك الكبيرة على تطوير عالقاتها 

مع الشركات الكبيرة.
مما يوضح ان وجود عدد قليل من البنوك، وجميعها بنوك 
كبيرة، يعني قلة التمويل للمشاريع الصغيرة، وان قلة التمويل 
ذاته، يشــكل حتديا في سياسة البلد في دعم املشاريع، حيث 
تثبت الدراسات ان زيادة التمويل للمشاريع الصغيرة، يساهم 

في منو االقتصاد احمللي.
وأحد الفروقات بني البنوك الصغيرة والبنوك الكبيرة في 
متويل املشاريع هو االختالف في نظام التمويل. ذلك ان البنوك 
الكبيرة تركز على الشــفافية والدقة في املعلومات واالعتماد 

على معايير رقمية لتقييم القروض.
فــي املقابل تعتمــد البنوك الصغيرة أكثــر على اجلانب 
«الشــخصي» في تقييم املشــاريع، الن الشركات الصغيرة، 
بعكس الشــركات الكبيرة، تفتقد لعدة معلومات وبيانات، مما 
يصعب تقييمها ويزيد من خطورة متويلها، السيما املشاريع 
اجلديدة، اي أن لدى البنوك الصغيرة استعدادا أكبر في متويل 
املشــاريع التي ال متلك بيانات ماليه دقيقة، وذلك العتمادها 

على معايير مختلفة.
وان الفرق اآلخر بني النوعني من البنوك، هو ان بتركيزها 
على املشاريع الصغيرة، تعتمد البنوك الصغيرة على توظيف 
أصحــاب خبرة في قطاع املشــاريع الصغيرة، بعكس خبرة 

املوظفني في البنوك الكبيرة.
كما ان إدارة ومراقبة املديرين للبنوك الصغيرة أسهل من 
إدارة البنوك الكبيرة، مما يعني ان حاجة املعايير الصارمة تقل 
في البنوك الصغيرة، وان املرونة في تقييم املشاريع مسموحة، 
بل وأحيانا مطلوبة. وكل ذلك يؤدي إلى تقدمي البنوك الصغيرة 

متويل لعمالء، قد ال يستوفون شروط التمويل الصارمة في 
البنوك الكبيرة.

وقد يعتقد القارئ ان باالعتماد على معايير أدق، ذلك يعني 
ان اختيار املشاريع التي يتم متويلها أفضل لدى البنوك الكبيرة، 
إال ان دراســة قامت بتقييم عوائد القروض التجارية، املعدلة 
حسب املخاطر (risk-adjusted loan yields)، للبنوك الصغيرة 
والكبيرة لفترة ١٩٩٦ - ٢٠٠١، بينت ان البنوك الصغيرة حتقق 
عائدا اكبر من البنوك الكبيرة، مما يدل على ان البنوك الصغيرة 
تتخذ قرارات أفضل في اختيار املشــاريع التي متولها. بل ان 
دراسة نشرت في عام ٢٠١٥ عن دور البنوك الصغيرة في أملانيا، 
بينت ان لدى البنوك الصغيرة تأثيرا كبيرا على منو االقتصاد، 
السيما في مناطق تعاني من قلة حصول املشاريع على متويل 

من املصادر التقليدية، كما هو احلال في الكويت.
ان متويل املشــاريع الصغيرة واملتوسطة مرتبط مبخاطر 
كبيرة، ولذلك، اعتماد الدولة على متويل مباشر في املشاريع 
يعرض أموال الدولة خلطورة كبيرة، السيما في ظل فشل عدد 
كبير من املشــاريع كما هو طبيعة حال هذا املجال. ولذلك، من 
األجدر ان تستخدم أموال الدولة لتطوير بيئة متويلية للمشاريع 
الصغيــرة، من خالل نهجني: أوال: من خالل الســماح باتخاذ 
مخاطر لدى اجلهات التمويلية، حيث ان تلك املخاطرة ضرورية 
في خدمة قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة. وثانيا: العمل 
على تنويع مصادر التمويل، وإنشاء جهات متويلية مختصة 

في املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
فتجب دراســة تطوير نظام التمويل في الكويت من خالل 
توفير أساليب متويل متنوعة مثل القروض الصغيرة، والقرض 
اجلماعي، والرأســمال املغامر، وغيرها، فاالعتماد على نظام 
التمويل التقليدي ال يخدم هدف متويل وتشــجيع عدد كبير 
من املشاريع الصغيرة. أما تنويع مصادر التمويل، فيساهم في 
مواجهــة التحدي الذي نواجهه وهو انه رغم توفر األموال، إال 

ان هناك قلة متويل.
على سبيل املثال، من املمكن دراسة ترخيص بنوك صغيرة 
مختصة في متويل املشاريع الصغيرة، وقد حتصل تلك البنوك 
على ضمان من الصندوق الوطني، في حال فشل املشاريع. وقد 
يسمح لتلك البنوك أيضا ان تقدم قروضا للمشاريع اجلديدة 
(أقل من ٣ سنوات)، بحكم ان هذا النوع من املشاريع غير قادرة 

على احلصول على قرض من البنوك احلالية.
كما يتطلب دراسة إعطاء مرونة أكبر للبنوك في رفع احلد 
األعلى للفائدة املتعلقة في القروض املقدمة للمشاريع الصغيرة، 
ليتسنى للبنوك احلصول على عائد مناسب للخطورة املتعلقة 
في متويل املشاريع، باإلضافة إلى ذلك، من املمكن دراسة تطبيق 
نظام سجل االئتمان لدى األشخاص ولدى املشاريع، ملساعدة 

اجلهات املمولة في تقييم خطورة املشاريع التي يتم متويلها.
ختاما، ان بيئة التمويل في الكويت بحاجة للتطوير والسماح 
لبعض املرونة واملخاطرة املالئمة لقطاع ريادة األعمال، حيث ان 
تطوير بيئة التمويل، يساهم في بناء قطاع جديد يوفر فرص 

عمل للمواطنني، باإلضافة الى تقدمي خدمة أفضل للمشاريع.

«لينكون كونتيننتال».. رمز الفخامة والراحة

عند اقترابك، تستشعر «كونتيننتال» 
حضــورك وتســتقبلك بالترحاب من 
خالل سلســلة مــن امليــزات املضيئة 
بالداخل وباخلارج، اإلضاءة احمليطة 
تضعك بعرض خاص، وحاملا تسترخي 
في مقعدك تفتــح املرايا اجلانبية مع 
ميــزة الطي التلقائي تبعــا إلعداداتك 

املخصصة.
 «لينكون كونتيننتال» متاحة بقوة 
حصانية تبلغ ٤٠٠ ومبحرك V٦ بشاحن 
توربيني مزدوج، يأخذك في أي مكان 

حتتاج الذهاب إليه في أناقة وراحة.
أمــا داخليــة «كونتيننتــال» فهي 
مستوحاة من الطائرات اخلاصة، حيث 
إن مقاعد الوضعية املثالية املبتكرة التي 
مت اعتمادها للمرة األولى تتميز بتصميم 
داعم للجسم ميتد من حولك ويحتضنك 
بشكل مخصص تبعا جلسمك، وميزة 
 Active Motion® التدليــك املســتمر
وستصل إلى وجهتك مرتاحا ومنتعشا.
وتضفي إضــاءة لينكــون املميزة 
باملصابيــح العاملة بتقنية LED فوق 

املصابيــح األماميــة واخللفية، مزيدا 
من الشــعور باحلفاوة، في حني تغمر 
املصابيح الداخلية املثبتة على لوحات 
األبواب وعلى لوحة العدادات ومؤشرات 
القيــادة وحامالت األكواب، املقصورة 
الداخلية للسيارة بأجواء هادئة لطيفة.

وتتواصل ملسة التميز والتفرد مع 
ميزة E-Latch احلصرية من لينكون. 
ومبجرد ضغط الزر على مقبض الباب 
ينشط معالج إلكتروني يتحكم بنظام 
E-latch ملقابض األبواب اإللكترونية، 
فيفتح الباب ليمكن السائق من الدخول 
بهدوء إلى مقصورة السيارة، في حني 
تضمن ميزة auto-cinch إغالق املقبض 

بهدوء عند إطباق الباب.
وبهدف تعزيز الراحة، مت استلهام 
املقاعد األمامية مع ميزة الوضع املثالي

Perfect Position (احلائــز على براءة 
اختراع) من مقاعد الطائرات اخلاصة 
بنظام النقل املريــح الذي يتوافق مع 
وضع اجلسم ويدعمه، وتتوافر املقاعد 
مع وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، 

جنبا إلى جنب مع ميزة التعديل آليا 
في ٣٠ وضعية.

ويأخذ التصميم مستوى يتجاوز 
الشــكل اخلارجي مع شــبكة مكبرات 
الصوت بنظام Revel التي مت تصميمها 
وهندســتها واختبارها إلنتاج أفضل 
صوت ممكن، حيث مت اقتراح أكثر من 
٢٠٠ تصميم لشبكة املكبرات لتحسني 

جودة الصوت.
وقالت «لينكون الغامن» انها تسعى 
جاهدة على تشــجيع العمالء بأسعار 
اســتثنائية وتنافســية علــى جميع 
موديالت لينكون، ومنها MKC ابتداء 
من ٩٤٩٩ دينار، وكورسير ابتداء من 
١١٩٩٩ دينــارا، ونوتيلوس ابتداء من 
١٢٩٩٩ دينــارا، وكونتيننتــال ١٣٩٩٩ 
دينــارا، وأفياتــور ابتداء مــن ١٦٩٩٩ 
دينارا، ونافيجيتور ابتداء من ٢٣٩٩٩ 
دينار، باإلضافة الى حزمة راحة البال 
من لينكون الغامن وهي ٥ سنوات لكل 
من الكفالة، الصيانة وخدمة املساعدة 

على الطريق أو ١٠٠ ألف كلم.

أسعار استثنائية وتنافسية من «لينكون الغامن»

الروضان يبحث العالقات التجارية مع السفيرة التركية
التقى وزير التجارة والصناعة 
خالد الروضان سفيرة اجلمهورية 
التركية لدى الكويت عايشة كويتاك.
التجــارة فــي  وقالــت وزارة 
حســابها على «تويتر» انه جرى 
خالل اللقاء مناقشــة سبل تعزيز 
التعــاون فــي املجــاالت التجارية 
والصناعيــة، فضال عن تســليط 
الضوء على الفرص املتاحة لزيادة 
التبادل التجاري وفق االمكانيات 
والقدرات في ظل الظروف الراهنة 
ألزمة جائحة كورونا (كوفيدـ  ١٩).
وتباحث الطرفان حول ســبل 
تعزيــز العالقــات التجاريــة بني 
البلديــن وزيادة التبادل التجاري 

جانب من لقاء خالد الروضان مع السفيرة عايشة كويتاكخالل الفترة املقبلة.

«التجارة» تعدل إجراءات دمغ املعادن 
واملشغوالت الثمينة املستوردة

أعلنــت وزارة التجــارة 
والصناعــة عن صــدور قرار 
جديد بإعادة تنظيم إجراءات 
دمــغ املعــادن واملشــغوالت 
الثمينة املســتوردة، تضمن 
تعديال للقرار الــوزاري رقم 

(١٦٥) لسنة ٢٠١٩.
وقالت «التجارة» في بيان 
صحافي، إن املادة األولى نصت 
على استبدال نص املادة األولى 
من القرار الوزاري رقم (١٦٥) 
لسنة ٢٠١٩ بـ:«يجوز اعتماد 
خامت العالمــات املدموغ على 
مشــغوالت املعــادن الثمينة 
املســتوردة ذات العالمــات 
لــدى  املســجلة  التجاريــة 
دولة منشــأ أو دولة تصدير 
املشغوالت بقرار وزاري ينشر 
باجلريدة الرسمية لإلعفاء من 

الدمغ».
وأضافــت أنــه يطبق في 
شــأن اعتماد خــامت دمغ هذه 
العالمــات اجراءات وضوابط 
وشروط مقسمة على الشروط 
اإلجرائية، واملشغول املشمول 
باالعتماد ومدة االعتماد وإلغائه 

ووقفه.
وأوضحــت أن الشــروط 
االجرائيــة تضمنــت إعــداد 
سجل خاص العتماد خامت هذه 
العالمات يقيد به اعتماد خامت 
هذه العالمات الصادرة دوريا 
وما يجري عليها من تعديالت 
أو جتديد أو وقــف أو إلغاء، 

بناء على طلب صاحب االعتماد 
في موعد أقصاه شهر قبل نهاية 
القرار الوزاري الصادر باعتماد 
العالمة. وفيما يتعلق بشروط 
املشغول املشمول باالعتماد، 
ذكــرت «التجارة» ان صاحب 
االعتمــاد يلتزم بوضع أرقام 
مسلسلة واضحة وغير مكررة 
علــى كل قطعة متى كان ذلك 
ممكنا بحســب حجم القطعة 
وسماكتها، وتقدمي بيان بهذه 
املشــغوالت املرقومــة علــى 
النمــوذج اخلــاص املعد لهذا 
الغرض إلى اإلدارة املختصة 
موقعــا عليــه ممن لــه صفة 
توقيــع الطلــب العتماده من 
هــذه اإلدارة علــى أن يرفــق 
بالنموذج اسطوانة ممغنطة 
(cd) او أي شروط او ضوابط 

حتددها اإلدارة املختصة.
صاحــب  أن  وأضافــت 
االعتماد ملــزم بتدوين أرقام 
املشغوالت املبيعة املوسومة 
التجاريــة املعتمدة  بالعالمة 
لــدى اإلدارة املختصــة على 
الفاتــورة املقدمة للمشــتري 
عنــد بيع أي من املشــغوالت 
على أن تشتمل الفاتورة على 
البيانات األساسية التي يصدر 
بها تعميم من اإلدارة املختصة.، 
مؤكدة ضــرورة أن أال يكون 
املشغول موسوما بغير العالمة 
املعتمدة وعيار املعدن الثمني 
وبلد املنشأ إن وجد باإلضافة 

الى ما يتم وســمه من اإلدارة 
املختصــة في احلــاالت التي 

تقتضي ذلك.
القــرار، بحســب  وحــدد 
«التجارة» مدة اعتماد العالمة 
التجارية ســنتني من تاريخ 
صدور القرار الوزاري تنقضي 
بانتهائها دون أن يتقدم صاحب 
االعتماد بطلب جتديده، الفتة 
إلى أنــه يجــوز للوزير بعد 
صدور قــرار االعتمــاد األول 
إصدار قرار باعتماد خامت دمغ 
عالمات جتارية أخرى وتنتهي 
مدة االعتماد بذات يوم انتهاء 
قرار االعتماد األول، مبينة أن 
صاحب االعتماد يلتزم بتعليق 
شهادة اعتماد خامت دمغ العالمة 
التجارية في كل محل جتاري 
تعرض فيه مشغوالت املعادن 

الثمينة املعفاة من الدمغ. 
إلغــاء ووقــف  وبشــأن 
االعتماد أوضحت «التجارة» 
انــه يلغــى في حــال ارتكاب 
صاحــب االعتمــاد أو ممثله 
أي مــن اجلرائــم واملخالفات 
املنصوص عليهــا بالقوانني 
املشــار إليهــا في صــدر هذا 
القــرار أو في حــال اتخاذ أي 
اجــراءات احترازية بشــأنها 
قانونا، مشيرة إلى أنه يجوز 
في كافة األحوال وقف العمل 
باالعتماد مؤقتــا خالل فترة 
التحقيقات أو احملاكمة حتى 

الفصل فيها بحكم نهائي.

باإلضافــة إلى تقــدمي مالكي 
العالمة التجارية أو أصحاب 
احلق في استخدامها طلبا خالل 
الفترة التي حتددهــا اإلدارة 
املختصة العتماد خامت الدمغ 
(العالمة) وقيدها في السجل 
املعد لهــذا الغرض، مرفقا به 
شهادة موثقة تفيد بتسجيل 
العالمة بدولة املنشأ أو الوارد 
منها املشغوالت موضوع هذا 

القرار.
وأشــارت «التجــارة» إلى 
أن فحــص الطلب والبت فيه 
يكــون خالل شــهر مــن قبل 
االدارة املختصــة، مبينــة ان 
االدارة املختصــة تعد تقريرا 
بفحص الطلبات وبيانا بخامت 
دمغ العالمات التجارية التي مت 
قبول اعتمادها، على أن يصدر 
الوزير قرارا وزاريا كل سنتني 
يضم قائمــة بخامت العالمات 

التجارية املعتمدة. 
وأكدت ان االعتماد يصدر 
كل سنتني وال يتم جتديده إال 


