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تواصل شركة معرض الكويت 
الدولي استعداداتها إلقامة الدورة 
الثامنة في سلسلة دورات معرض 
الذهب واملجوهرات العاملي الذي 
ترتب إلقامته على ارض املعارض 
الدولية مبشرف خالل الفترة من 

15 إلى 21 فبراير املقبل.
وبهذه املناس����بة صرح مدير 
املع����ارض لدى ش����ركة معرض 
الكويت الدولي علي الشطي بأن 
االستعدادات اجلارية إلقامة الدورة 
الثامنة ملعرض الذهب واملجوهرات 
العامل����ي تعكس حجم النجاحات 
التي حققها املع����رض على مدى 

دوراته السبع املقامة، وإقبال الشركات املتزايد على 
املشاركة في املعرض يعكس املكانة التي بات يتمتع 
بها املعرض بني األوساط التجارية احمللية واإلقليمية 
والعاملية حيث يشهد املعرض سنويا منوا ملحوظا 
في حجم املشاركات.  وتابع الشطي تصريحاته مشيرا 
إلى أن مس����احة املعرض ستتسع لتصل إلى 7 آالف 

متر مربع وهي مساحة قياسية 
تستوعب حجم املشاركات املتوقعة 
باملعرض. وقد حظي املعرض في 
دورته السابقة مبشاركة كبيرة 
من العديد من الشركات احمللية 
والدولية فيما اجتذب لرعايته نخبة 
من أكبر وأعرق الشركات احمللية 
شملت كال من ش����ركة اجلوهرة 
للمجوهرات وش����ركة مجموعة 
ش����ركة الغنام )داماس( وشركة 
توسكانا إلنتاج املنتجات الذهبية 
والفضية وش����ركة حمد عبداهلل 
حمد الفارس وأوالده ومجوهرات 
الماركيز وألول مرة اطياب املرشود. 
وقدرت أعداد الزوار الذين زاروا املعرض خالل دورته 
السابقة مبا ال يقل عن 55 ألف زائر وهو رقم قياسي. 
ووفقا لإلحصاءات الرسمية فإن إجمالي عدد قطع الذهب 
واملجوهرات الواردة إلى السوق احمللي 158581 قطعة 
وإجمالي وزن الذهب واملجوهرات املدخلة للمعرض 

من السوق احمللي 21814659.6 كيلوغراما.

البورصة عانت من تذبذب األداء وانخفاض قيم التداول خالل سبتمبر

سارة املنصور

مقارنة أداء األسواق الخارجية خالل شهر رمضان

علي الشطي

غياب المحفزات الحقيقية خالل شهر رمضان السبب الرئيسي في فتور التداول في شهر الصيام

»الُجمان«: شائعات صفقة »زين« ضغطت على معدل التداول اليومي 
لينخفض بمقدار 15% في سبتمبر بالغًا 88.1 مليون دينار

باله�روب ويوص�ف  ش�ديد  بضع�ف  يتس�م  الس�وق  إدارة  موق�ف 
 من مواجهة الواقع الخطير المتعلق بمستقبل س�وق الكويت لألوراق المالية

ق���ال تقري���ر مرك���ز اجلمان 
ان  لالستش���ارات االقتصادي���ة 
مؤشرات األس���عار والتداول في 
سوق الكويت لألوراق املالية قد 
تباينت خالل شهر سبتمبر، حيث 
انخفض املؤش���ر الوزني مبعدل 
1%، بينما ارتفع السعري بشكل 
طفيف للغاية مبعدل 0.1%، وبذلك 
يكون منو األداء املتراكم منذ بداية 
العام حتى تاريخ إعداد هذا التقرير 
إيجابيا بالنسبة للمؤشر الوزني 
مبع���دل 13.2%، وإيجابيا أيضا � 
ولكن بشكل طفيف � مبعدل %1.5 
للسعري، كما تراجع معدل التداول 
اليومي خالل سبتمبر مبعدل %15 
ليبلغ 88.1 ملي���ون دينار مقابل 
103.9 ماليني دينار خالل ش���هر 

أغسطس.
أداء  التقرير أن زخم  وكشف 
سوق املال الكويتي تراجع خالل 
س���بتمبر باملقارنة مع أغسطس 
ويعزى ذلك لسبب رئيسي واحد، 
وهو: االنحسار امللحوظ لتداول 
سهم ش���ركة االتصاالت املتنقلة 
»زين«، على خلفية أفول األخبار 
والشائعات حول صفقة السيطرة 
على حصة رئيسية في »زين«، 
وذلك اعتبارا من تاريخ 2009/9/9، 
وهو تاريخ املؤمتر الصحافي الذي 
شهد اإلعالن رسميا عن نوايا إبرام 
الصفقة، حيث انخفض متوسط 
التداول اليومي على سهم »زين« 
إلى 18.3 مليون دينار في ش���هر 
سبتمبر باملقارنة مع 36.3 مليون 
دينار في ش���هر أغس���طس، أي 
بتراجع معدله 50%، كما انخفضت 
األهمية النسبية لتداوالت »زين« 
خالل سبتمبر إلى 21% من إجمالي 
التداوالت في مقابل 35% من إجمالي 

تداوالت شهر أغسطس.

األداء الرمضاني

من جانب آخر أوضح التقرير 
أن البعض يعزو التراجع في أداء 
البورصة خالل شهر سبتمبر إلى 
حلول شهر رمضان املبارك خالله، 
وفي ثلثيه األولني حتديدا، حيث 
البورصة  ف���ي  الفتور  أن  يرون 
يصاحب الش���هر الفضيل دائما، 
مشيرا الى ان السبب غير صحيح، 
حي���ث إنه عند تواف���ر محفزات 
حقيقية خالل شهر رمضان، فإن 
ذلك ال مينع من النشاط في شهر 

الصيام.
التقري���ر أن س���بب  وأك���د 
االنخفاض في شهر سبتمبر هو 
رجوع تداوالت سهم »زين« إلى 
مستوياتها العادية، بعدما شهدت 
تداوالت الفتة خالل أغس���طس 
املاضي كما أسلفنا، ونظرا لكون 
سهم »زين« األكبر من حيث القيمة 
الرأس���مالية في بورصة الكويت 
� كون���ه يش���كل 14% منها � فإن 
التداوالت عليه بشكل  انخفاض 
ملحوظ يلقي بظالله على تداوالت 
السوق ككل، وهذا ما حدث متاما 

خالل شهر سبتمبر.

بورصات الخليج

واضاف ان ما يفسر ان رمضان 
ليس سببا في فتور البورصة هو 
أن أسواق املال اخلليجية حققت 
أداء متميزا خالل شهر سبتمبر، 
والذي صادف وقوع شهر رمضان 
في معظمه، حيث كان أداء أسواق 
اخلليج إيجابيا مبعدل 7.7% في 
املتوسط، وقد كانت بورصة دبي 
في املقدمة مبكاسب قدرها %17.3، 
تلتها أبوظبي بنسبة 10.8%، ثم 
كل من الدوحة ومسقط بنسبة 9 
و8.8% على التوالي، بينما كانت 

كبيرة جدا وغير مبررة، ناهيك 
عن مس���اهمة تلك الشركات في 
زعزعة الثقة بسوق املال الكويتي 
ككل، إضافة إلى اإلضرار بسمعته 

بشكل غير مسبوق.
وأشار التقرير الى انه سبق أن 
طالب بإقصاء عدة شركات ورقية 
من قائمة الشركات املدرجة في 
سياق التقرير اخلاص بالنزاع ما 
بني إدارة السوق ومجموعة من 
الشركات املدرجة، والذي صدر 
بتاريخ 2007/10/8، أي قبل حدوث 
األزمة بأكثر من عام، حيث كانت 
مجموعة الشركات تلك تعارض 
اجت���اه البورصة في التش���دد 

بعمليات اإلدراج وقتها.
وق���ال التقرير: »كان موقفنا 
حيال النزاع بعدم املوافقة على 
إدراج شركات ال يشكل أي قيمة 
مضافة، كم���ا يجب أن ينحصر 
إدراج الشركات بالتي لها نشاط 
تش���غيلي واضح وموجودات 
تشغيلية، وكذلك أن تكون أرباحها 
ذات جودة مقبولة وليست طارئة 
أو غير تشغيلية، أو ناجتة عن 
إعادة تقييم، كما تعدى موقفنا 
موضوع إدراج شركات اجلديدة 
إلى ضرورة النظر في ش���طب 
ش���ركات مدرجة ال تتوافر فيها 
املذكور  القيمة املضافة  عناصر 

بعضها أعاله«.
وورد ف���ي التقرير أن جلنة 
الفنية  الس���وق وكذلك جلنتها 
قامت خالل شهر أغسطس املاضي 
ببح���ث موضوع حتويل بعض 
الش���ركات من السوق الرسمي 
إل���ى الس���وق امل���وازي، وذلك 
املبررة  الكبيرة غير  للمخاطرة 
واملرتبطة باستمرار إدراجها من 
حيث تعثرها أو كونها ورقية أو 
نادرة التداول وغيرها من معايير 
املخاطرة، حيث انكش���فت تلك 
الشركات بوضوح على خلفية 
األزمة األخيرة كما أسلفنا، مشيرا 
إلى انه كان���ت املفاجأة بإغالق 
هذا املوضوع في بداية سبتمبر 
اجلاري كما مت نشره بالصحف، 
وكانت املبررات واهية للغاية لهذا 
التراجع، وذلك خشية إشكاليات 
قانونية قد يثيرها املتضررون 

من هذا القرار.
وأعرب التقرير عن استغرابه 
من ذلك التراجع السيما أن حتويل 
بعض الش���ركات من الس���وق 
الرس���مي إلى املوازي أو تعليق 
تداولها ورمبا ش���طبها نهائيا 
املتداولني  يصب في مصلح���ة 
بالدرجة األولى والس���وق ككل 
واالقتصاد الوطني برمته، حيث 
إن التداول على شركات ورقية 
ومتعث���رة يرقى إلى مس���توى 
القمار نظ���را ملصيرها املجهول 
واحملفوف باملخاطر اجلسيمة، 
وأيضا املفاج���آت الكارثية لها، 
كونها متعرضة لسيل من امللفات 

القانونية الشائكة واخلطيرة.
وكشف التقرير أن موقف إدارة 
الس���وق أو جلانه املتخصصة 
ينم عن ضعف شديد، ويوصم 
باله���روب من مواجه���ة الواقع 
اخلطير والوشيك فيما يتعلق 
مبستقبل سوق الكويت لألوراق 
املالية والذي ال يبش���ر بخير، 
وهذا ما تؤكده عدة مؤش���رات، 
منها أن معظم األسواق العاملية 
واإلقليمية قد بدأت تتعافى بشكل 
ملحوظ عدا سوق الكويت األسير 
في التخب���ط والتردد واالفتقار 
لإلدارة املهنية، والتي هي انعكاس 
للوضع العام الذي تعيشه الكويت 

لألسف الشديد. 

البحرين والس���عودية  بورصتا 
في مؤخ���رة الرابحني مبعدل 2.1 
و5.8%  على التوالي، في حني كانت 
بورصة الكويت اخلاسر الوحيد 
ولو بشكل طفيف بلغ 0.01% على 
الوزني، ومبعدل  أساس املؤشر 

0.56% على أساس السعري.

صفقة »زين«

ورد ف���ي التقري���ر أن كثرة 
الش���ائعات واألخب���ار ح���ول 
صفق���ة بيع 46% من رأس���مال 
شركة االتصاالت املتنقلة »زين« 
اعتبارا من مايو املاضي وحتى 
اآلن، وكذلك املراحل التي مر بها 
تعاطي وسائل اإلعالم املختلفة 
م���ع املوضوع، علما أن احلديث 
عن بيع احلصة املذكورة، كانت 
سبقته نيات لبيع عمليات الشركة 
في أفريقيا سواء جزئيا أو كليا، 
وهو الذي مازال ساريا وبشكل 

رسمي حتى اآلن.
رأى التقرير أن يقوم املهتمون 
ببورصة الكويت عموما، وبشركة 
زين عل���ى وج���ه اخلصوص، 
بالتعاطي مع املوضوع بعقالنية 
اندفاع، نظ���را لغموض  ودون 
وضبابية بعض جوانب الصفقة، 
هذا من جانب، ومن جانب آخر 
وضوح بع���ض املعطيات التي 
ميكن االستناد إليها في بناء القرار 
املتعلق بشركة »زين« وبسوق 

الكويت املالي.
وكش���ف ان من أكثر النقاط 
وضوحا في الصفقة، أنها لم تتم 
حتى اآلن بش���كل نهائي، أي أن 
ما مت هو مجرد اتفاق مبدئي ال 
ميكن اس���تكماله إال بعد حتقق 
عدة شروط، كما أن إعالن شركة 
االستثمارات الوطنية كان واضحا 
فيما يتعلق بعدم حسم الصفقة 
حتى اآلن، حيث أش���ار اإلعالن 
املذك���ور إل���ى أن »اإلج���راءات 
التحضيرية إلمتام عملية البيع 
ال تعد بيعا نهائيا«، وفي موقع 
آخر من اإلعالن، أفاد بأنه »ستتم 
املوافقة على جميع الطلبات التي 
تقدم في حدود الكمية املذكورة 

عند إمتام البيع«.
وتابع »ال شك أن هناك بعض 
األطراف لديها معلومات أوضح 
وأدق عن توقعات إبرام الصفقة 
بشكل نهائي أو عدمه، لكن عامة 
حملة أسهم زين واملتداولني في 
بورصة الكويت غير متأكدين، بل 
إنهم متأرجحون بشكل كبير جدا 
من حيث القرارات املناسبة التي 
ميكن اتخاذها على ضوء تعدد 

سيناريوهات الصفقة«.
وقال التقرير: رمبا يكون من 
املناسب لفئة »احلائرين« وضع 
احتمال إبرام الصفقة بشكل نهائي 

الكلي بشأن املوضوع، ورغم أن 
وجهة نظرنا ه���ذه قد ال تروق 
لكثيرين كونها ال حتسم املوضوع 
وال حتدد االجتاه، ومن منطلق 
التقري���ر ان ما مت عرضه أفضل 
سيناريو للتعامل مع املوضوع، 
وذلك في ظل املعطيات املتاحة 
الذي مت طرح املوضوع  واملقام 

من خالله. 

الفصل بين الوساطة واالستثمار

أوضح التقرير أن من األمور 
احلساسة واخلطيرة اجلمع بني 
أكثر م���ن مهنة أو ترخيص من 
جانب طرف واح���د، فمنذ عدة 
عقود ثار اجلدل في الغرب حول 
اجلمع بني دوري املستشار ومدير 
االس���تثمار، وقد ص���درت عدة 
قوانني وقواعد هناك للفصل ما بني 
الوظيفتني منعا لتضارب املصالح، 
حيث حدث العديد من الوقائع كان 
املستشار � س���واء كان فردا أو 
مؤسسة � يقدم فيها استشارات 
للعامة، وهي في ظاهرها حيادية، 
بينما كانت في جوهرها مجيرة 

منفعته احملضة، وقد انكشف ذلك 
النوع من االحتيال بعد أن وقع 

الفأس بالرأس كما يقال.
وقال: بدأنا نرصد � ومنذ عدة 
سنوات � سلوكيات مشابهة في 
الكويت، واملتمثلة في س���يطرة 
شركات استثمار كبرى وبنوك 
على شركات الوساطة في سوق 
الكويت لألوراق املالية، ورمبا ال 
تكون جميع عمليات السيطرة 
تلك لغرض التالعب على النمط 
»املادوفي«، إال أن املخاطرة بدأت 
تتصاعد وبش���كل واضح بعد 
سيطرة املؤسسات املالية الكبرى 
على معظم عمليات الوس���اطة 
في سوق املال الكويتي، وطالب 
التقرير بتدخل سريع وحازم من 
جانب اجلهات الرسمية املختصة، 
وذلك جتنب���ا لتحول املخاطرة 

احلالية إلى كارثة.
وأضاف أن األمر يتطلب من 
الكويت املركزي وس���وق  بنك 
الكويت لألوراق املالية أخذ هذا 
املوضوع اخلطي���ر على محمل 
اجلد، وذلك من خالل فصل ملكية 

بنسبة 50%، وذلك بالسعر املتفق 
عليه مبدئيا وخالل فترة أربعة 
اش���هر، وبالتالي يكون احتمال 
عدم إبرام الصفقة 50% األخرى، 
وهذا أمر منطقي مبدئيا في ظل 
املعطي���ات احلالية، ونهدف من 
حتديد نس���بة لعدم التأكد، إلى 
جتنيب مساهمي »زين« أو شريحة 
منهم الشعور بالصدمة عند عدم 
إب���رام الصفق���ة، وأيضا عموم 
الكويت،  املتداولني في بورصة 
حيث ستكون هناك صدمة كبرى 
لدى املفرطني بالتفاؤل فيما يتعلق 
بإجناز الصفقة عند عدم إمتامها، 
مبا س���ينعكس سلبا على سهم 
الش���ركة وعلى الس���وق ككل، 
كون سهم »زين« أكبر سهم في 
سوق الكويت لألوراق املالية من 
حيث القيمة الرأس���مالية وعدد 
األس���هم ورمبا عدد املساهمني 
أيضا، وبالتالي، نتوقع مبالغة 
في ردة الفعل السلبية بالنسبة 
للمفرطني بالتف���اؤل، كما تعبر 
النسبة املفترضة لنجاح الصفقة 
البالغة 50% عن ع���دم اإلغفال 

بشكل مباشر لدعم استثماراته 
اخلاصة أو استثمارات عمالئه، 
مما أدى إلى إشكاالت معقدة في 

نهاية املطاف.
ومن وس���ائل االحتيال التي 
مارس���ها املدعو مادوف وغيره 
والتي انكش���فت خ���الل األزمة 
العاملية األخيرة، أنه أتقن عملية 
»التموضع في الطليعة«، وتعني 
العمل في مجال الوساطة املالية 
بكثافة وبحجم كبير، وخلق اسم 
جذاب في هذا املجال، وذلك حتى 
يبقى مطلع���ا قبل اجلميع على 
الش���راء والبيع احملركة  أوامر 
لس���وق املال، وبناء عليه يتخذ 
القرارات الت���ي تخدم مصاحله 
ومآربه، أي أنه »ضرب عصفورين 
بحجر واحد« كم���ا يقال، حيث 
توافر لديه منفذ لتوليد األرباح 
من أعمال الوساطة، وهو األمر 
املشروع والظاهر، والعصفور 
الثان���ي هو حتويل ه���ذا املنفذ 
إلى مركز للمعلومات ملصلحته 
اخلاصة، وبعبارة أخرى مركز 
جتسس على أعمال اآلخرين يخدم 

شركات الوس���اطة عن شركات 
االستثمار والبنوك منعا لتضارب 
املصالح واحلد من إفشاء أسرار 
املتداول���ني وتس���ريبها، والذي 
يتطلب عدة إجراءات منها: منح 
البنوك وش���ركات االس���تثمار 
فت���رة زمنية معينة يتم خاللها 
التخلص من ملكياتها في شركات 

الوساطة.
وكشف انه من املظاهر احلالية 
اخلطيرة للوضع القائم واخلاطئ، 
ت���ردد بعض كبار املتداولني في 
التعامل مع ش���ركات الوساطة 
باسمه خش���ية معرفة أسراره 
وإفش���ائها، ك���ون بع���ض تلك 
الش���ركات تتبع أطرافا منافسة 
له أو ذات عالقة حساسة معه، 
مما يجعل بعض كبار املتداولني 
يتعامل بواس���طة أسماء أخرى 
وخالفه من األس���اليب لتجنب 
ظهور أسمائهم وتعامالتهم في 
سجالت مؤسس���ات معينة، قد 
تس���تفيد منها في أغراض غير 
أقل  مشروعة أو مشبوهة على 

تقدير.

نقطة إيجابية

أقرت جلنة الس���وق تأجيل 
تأخي���ر بث معلوم���ات التداول 
على موقع البورصة االلكتروني 
ألجل غير مسمى، وذلك بتاريخ 
2009/9/13، علما أن نش���ر قرار 
التأخي���ر مل���دة 10 دقائق صدر 
ف���ي 2009/8/25 عل���ى س���بيل 

التقريب.
وقد أثار قرار التأخير استياء 
املتداول���ني واملراقبني على حد 
سواء، وذلك بالنظر إلى سلبياته 
املتعددة، في مقابل املقابل املادي 
املتواضع جدا لس���وق الكويت 
ل���ألوراق املالية من بيع حقوق 
البث اللحظي، وكم متنينا إلغاء 

القرار نهائيا.
وبني التقرير أن تأجيل تطبيق 
قرار التأخير إلى أجل غير مسمى 
يعتبر مكسبا للصالح العام في 
الظروف احلالية، خاصة بالنظر 
إلى جتاوب جلنة الس���وق إلى 
صوت العقل واملنطق فيما يتعلق 
بهذا املوضوع، والذي يعتبر نقطة 

إيجابية للجنة املذكورة.

لماذا التراجع؟

أوض���ح التقري���ر أن قائمة 
الش���ركات املدرجة في س���وق 
الكويت ل���ألوراق املالية حبلى 
بالش���ركات املتعثرة والورقية، 
والتي انكشف أمرها مبا ال يدع 
مجاال للشك خالل األزمة األخيرة، 
وقد كبدت تلك الشركات مساهميها 
خسائر جسيمة للغاية، كما أن 
استمرار إدراجها يشكل خطورة 

يقيمه مركز »جاينكس« لتنظيم المعارض خالل الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر المقبل 

 »جلوبال فرانشايز« تشارك في معرض التنمية البشرية الثاني 
أعلن���ت ش���ركة »مجموعة 
جلوبال فرانشايز« للتدريب عن 
مشاركتها في معرض »التنمية 
الثاني« والذى ينظمه  البشرية 
مركز جاينكس لتنظيم املعارض 
واملؤمترات الدولية خالل الفترة 
من 5-8 اكتوب���ر املقبل برعاية 
وزارة التعليم العالي ووس���ط 
حضور كبرى الشركات الكويتية 

والعاملية.
 وبهذه املناسبة قالت املديرة 
التنفيذية والعمليات للشركة سارة 
املنصور ان الشركة كانت حريصة 
على املشاركة في املعرض باعتباره 
من أهم املعارض املتخصصة في 
التنمية البش���رية وخاصة بعد 
النجاح الذي حققه املعرض في 
نسخته األولى خالل شهر إبريل 
إلى أن الشركة  املاضي، مشيرة 
ستقوم خالل فترة املعرض بعقد 
دورات متخصصة بإدارة املوارد 
البش���رية وادارة العلوم املالية 

الكويت مثل كندا ولندن، مشيرة 
إلى ان الشركة بصدد افتتاح فرع 
جديد في دول���ة قطر في نهاية 

العام احلالي. 
ولفت���ت املنص���ور إل���ى أن 
املجموعة جنحت في حتقيق ارباح 
قياسية خالل النصف األول من 
2009 على الرغم من تراجع األرباح 

واالستثمارية فضال عن الدورات 
الهندسية املتخصصة.

 وأش���ارت املنص���ور إلى أن 
الشركة تهدف من املشاركة في 
املعرض إلى اطالع املؤسس���ات 
والش���ركات اخلاص���ة وكذل���ك 
الوزارات على آخر أنشطة الشركة 
املتخصص���ة في وض���ع أحدث 
البرامج االدارية واملالية والفنية 
والهندسية واحدث املستجدات في 
عالم التدريب والتطوير موضحه 
أن الش���ركة تقوم بتلبية جميع 
التدريبية ملختلف  االحتياجات 
القطاعات الفنية والتخصصية مما 
يساهم في تطوير فعلي وحقيقي 
لرأس املال البشري لدى الشركات 
والعمل على رف���ع كفاءة األداء 

الوظيفي ومستوى االنتاج .
 وأضافت املنصور أن الشركة 
تقوم بعق���د العديد من البرامج 
التدريبية عبر فروعها املنتشرة 
س���واء داخل الكويت أو خارج 

بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة 
من الع���ام املاضي نتيجة االزمة 

االقتصادية العاملية.
 واش���ارت إل���ى أن األزم���ة 
االقتصادية العاملية اثرت وبشكل 
واضح على ميزانيات الشركات 
الدورات والعقود  والتي تخص 
التدريبية وبالتالي فإن معرض 
التنمية البشرية يعد فرصة مثالية 
إلبراز جدوى برامج التدريب في 

تطوير أداء املوظفني. 
وأضافت أنه الب���د أن تتخذ 
الالزم���ة  التدابي���ر  الش���ركات 
وتخصيص امليزانيات املناسبة 
لتدريب وتنمية موظفيها مبختلف 
الفئات والقطاعات لإلعداد بشكل 
مهن���ي وتقني عالي املس���توى 
ملواجهة مثل هذه األزمات مستقبال 
واحلؤول دون وقوعها من خالل 
إعداد البحوث ودراسات السوق 

وتوجهاته دوليا ومحليا. 
أن  املنص���ور  وتابع���ت 

الش���ركة حريصة على تطبيق 
االس���تراتيجيات الناجحة التي 
الش���ركات  تطبقه���ا كبري���ات 
املتخصصة في العالم والتوسع 
بها وفق اخلطة االستراتيجية في 
منطقة اخلليج العربى والشرق 
االوسط، مشيرة إلى أن مجموعة 
جلوبال فرانش���ايز تعد من أهم 
الشركات الرائدة في الكويت ملا 
تقدمه من خدمات مهنية فريدة من 
نوعها ما بني دراسات واستشارات 
وأنشطة هامة لصالح الشركات 
املصرفية واالستثمارية وشركات 
التأمني التكافلي وذلك من خالل 
التعاون مع أكبر املراكز العاملية 
والش���ركات املرموقة في أميركا 
وبريطانيا وماليزيا وكذلك دول 
الشرق األوسط مثل دبي ومصر 
وبيروت وعمان مما يضمن أحدث 
املعلومات وأفضل التقنيات وامهر 
اخلبراء لصالح العمالء على كل 

املستويات.

تنظمه »معرض الكويت الدولي« من 15 إلى 21 فبراير المقبل

الشطي: االستعدادات تتواصل إلقامة الدورة 
الثامنة لمعرض الذهب والمجوهرات العالمي
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