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أكد أنه يتعارض مع آليات السوق الحر وتوجه تحويل الكويت إلى مركز مالي

مراد: قرار »التجارة« بتحديد موعد للمعارض العقارية تقييد 
و»استقواء« ووصاية على شركات تنظيم المعارض 

وبدعم كامل من املسؤولني لقطاع 
صناعة السياحة 15 مليار دوالر، 
لتطوير هذا القطاع وترويجه، 
كما أن اإلمارات تعتبر األنشط 
من بني دول املنطقة في صناعة 
اكثر  إذ ينظ����م فيها  املعارض، 
من 100 معرض، تتضمن جميع 
القطاعات االقتصادية خصوصا 
أن م����ردود صناعة املعارض ال 
يقتص����ر على قطاع واحد، فهي 
تنشط حركة السياحة والقطاع 
السياحي، وتنشط حركة اخلدمات 

األخرى.
ولفت ال����ى ان املعارض اقل 
تكلفة من اإلعالن التقليدي عند 
املقارنة بالعائد، وان الشركات 
األميركي����ة على س����بيل املثال 
تنفق نحو 20% من ميزانياتها 
على املعارض )بحسب بيانات 
م����ا قب����ل األزمة املالي����ة( وفقا 
لبيانات أعدتها مجلة »جورنال 
اوف ماركتنج«، مشددا على أن 
املعارض ذات جدوى، وتعتبر من 
اكثر الوسائل التسويقية حتقيقا 
للمبيعات ويعني ذلك ان املعارض 
التجارية حتقق عائدات تفوق 
العناصر األخرى  التي حتققها 
للبرنامج التسويقي، اضافة الى 
املزايا األخ����رى لهذه املعارض، 
ومنها ان تكون مكانا للقاءات بني 
املستثمرين ومطوري العقارات 
وفرصة للترويج للمشروعات 
القائمة، والتي حتت اإلنش����اء 
واملستقبلية والتواصل مع العمالء 
القدامى وتعريف العمالء اجلدد 
بالشركات وفرصة للتوسع في 
النطاق العمراني للسوق العقارية 
بني الكويت ودول اخلليج فضال 

عن الدول األوروبية.
التسويق في  ان  الى  وأشار 
حال����ة تطور دائم منذ عام 1910 
وانه يش����تمل عل����ى مجموعة 
نش����اطات وعملية ديناميكية 
الظروف  يجب ان تتجاوب مع 
االقتصادية وحاجات العميل ومن 
ابرز عناصرها الترويج الذي تأتي 
حتت عباءته املعارض التجارية 
وذكر ان املعارض تأتي في املرتبة 
الثانية بعد التسويق املباشر في 
ترويج املبيعات وان للمعارض 
إبرام  العقارية دورا مهم����ا في 
العقود والصفقات والتحالفات بني 
الشركات املعنية بالعقار وبناء 

تعاون استراتيجي بينها.

الكويت ملصلحة البعض.

قطاع المعارض

وأوض����ح م����راد ان قط����اع 
املعارض هو أنس����ب وس����يلة 
ملواجه����ة التداعيات الس����لبية 
التي  العاملي����ة  املالية  لالزم����ة 
أثرت بدورها على أداء الشركات 
العقارية احمللية، وبالتالي فإن 
محاولة تقييد هذا القطاع تثير 
االستياء واالستغراب في الوقت 
ذات����ه موضحا أن����ه ال غنى عن 
املعارض في عمليات التسويق 
حيث انها تأتي في املرتبة الثانية 
بعد التسويق املباشر، الفتا إلى 
أن املنتج العقاري يختلف عن أي 
انه  منتج استهالكي آخر حيث 
وبحسب االحصاءات احلديثة فإن 
50% من إجمالي حجم التجارة 
العاملية، تتم عبر جهود الترويج 
واللقاءات بني الشركات والتجار 
والزيارات واملتابعات من خالل 
افتتاح  املع����ارض حيث يت����م 
نحو 30 معرضا سنويا جديدا 
في أرجاء العالم، مشيرا إلى أن 
قطر التفتت إلى أهمية صناعة 
املع����ارض واملؤمترات، في دعم 
عملية النمو واالقتصاد، فأنشأت 
هيئة عامة للسياحة، ووضعت 
الهيئة خطط����ا لترويج  ه����ذه 
قطر، تتضمن دعم����ا لصناعة 
املع����ارض حيث رصدت الهيئة 

االحتكار، معتبرا أنه في الوقت 
ال����ذي تس����عى كل دول العالم 
إلى تعزيز صناع����ة املعارض 
واملؤمترات ف����إن الكويت تغرد 
خارج هذا السرب عبر تكريس 
مبادئ االنغالق، كما ان توقيت هذا 
القرار يثير التساؤالت والشكوك 
في آن واحد حول جدية احلكومة 
في مواجهة التداعيات السلبية 
لالزمة املالية، فمن املعروف ان 
املعارض واملؤمترات تساهم في 
تنشيط الدورة االقتصادية كما 
انها الوسيلة األفضل � بعد التدخل 
احلكومي املباشر لإلنقاذ وضخ 
السيولة � في مواجهة التداعيات 
السلبية لألزمة املالية ثم يأتي 
هذا القرار املباغت واملفاجئ ليشل 
صناع����ة املعارض العقارية في 

فلم����اذا يت����م معاقبتها بحصر 
جمي����ع املعارض في ش����هرين 
فق����ط على مدار العام؟ انه ظلم 
بني وإجحاف مبالغ فيه يخالف 
املنطق«،  وتساءل مراد: ملاذا ال 
تقوم إدارة حماية املستهلك في 
وزارة التجارة والصناعة بدورها 
بدال من تقييد عمل شركات تنظيم 
املعارض؟ ملاذا ال تباش����ر إدارة 
العقار بوزارة التجارة والصناعة 
دورها ايضا في تشديد رقابتها 
العقار وتنظيم  على ش����ركات 
عمل وآليات مشاركة الشركات 
العقارية في املعارض واملشاريع 
التي تعرضها مضيفا »استقبلت 
األوساط االقتصادية بارتياح بالغ 
خبر تعيني احمد الهارون وزيرا 
انه  للتجارة والصناعة خاصة 
وزير أتى من رحم غرفة التجارة 
والصناع����ة، ومازلنا على ثقة 
بقدرة الوزير وخبراته لكن هذا 
القرار يكشف عن جتاهل ملعاجلة 
األزمة املالية ويقيد عمل قطاع 

املعارض واملؤمترات«.

مركز مالي

وأك����د مراد ان ه����ذا التوجه 
يتعارض بشكل كبير مع الرغبة 
الس����امية في حتويل  األميرية 
الكويت إلى مركز مالي وإقليمي 
في املنطقة كما انه ميثل تدخال 
سافرا في االقتصاد احلر ويكرس 

انتقد مدير عام مجموعة املسار 
املع����ارض واملؤمترات  لتنظيم 
س����عود عبدالعزيز مراد القرار 
الوزاري اجلديد املزمع إصداره 
اقامة املعارض  بش����أن تنظيم 
العقاري����ة في الكوي����ت والذي 
يحصر تنظيم املعارض العقارية 
في الكويت خالل شهري ابريل 
وأكتوب����ر معتبرا أن هذا القرار 
حال صدوره رس����ميا س����يقيد 
بشكل كبير عمل املعارض التي 
متثل أبرز األدوات التس����ويقية 
كما أنه يتعارض مع مبدأ السوق 

احلر.
وأوضح م����راد في تصريح 
صحافي أن القرار اجلديد عبارة 
عن 10 مواد أساسية أهمها »انه 
يسمح بإقامة املعارض العقارية 
لألشخاص الطبيعية واملعنوية 
)أفراد � شركات( احلاصلني على 
ترخيص جتاري بتنظيم اقامة 
وإدارة معارض والغرف التجارية، 
مرتني بالسنة خالل شهري ابريل 
وأكتوبر، في األماكن املخصصة 
إلقامة مع����ارض جتارية أو أي 
مكان آخر توافق عليه اجلهات 
املعنية، على أال تزيد مدة املعرض 
على أسبوع«، مشيرا إلى أن هذه 
املادة متثل تدخال سافرا في آليات 
الس����وق ووصاية على شركات 

تنظيم املعارض واملؤمترات.
وأضاف مراد أنه اذا كان القرار 
اجلديد يهدف إلى تقليص عدد 
الشكاوى املقدمة بشأن شركات 
ش����اركت في مع����ارض عقارية 
وباعت الوه����م لعمالئها الذين 
تعرضوا للنص����ب فإنه يجدر 
ان تتم معاقبة هذه الش����ركات 
وتش����ديد الرقابة عليها وليس 
»االستقواء« على شركات تنظيم 
املعارض واملؤمترات متابعا »هذا 
املنطق الغريب واألعوج يشبه 
إغالق ش����ارع نتيج����ة رعونة 
السائقني وتسببهم في حوادث 
عدة بدال من معاقبة السائقني، 
كان من األجدر أن يتم تش����ديد 
الرقابة على الشركات العقارية 
وليس تقييد عمل شركات تنظيم 
املعارض واملؤمترات، فاجلهات 
املنظمة للمعارض وظيفتها أن 
تك����ون منفذا تس����ويقيا يجمع 
اجلمهور والعمالء بالش����ركات 
كما انها ال تتمتع بصفة رقابية 
القضائية  أو صفة الضبطي����ة 

سعود مراد

»الشامل الدولية« تخّصص مجموعة من االستثمارات 
بالتحالف مع »إتش بي« و»مايكروسوفت« و»سيسكو« 

مراك���ز خدمية متخصصة على 
الربط بني مكاتبنا في كل من دولة 
الكويت واإلمارات العربية املتحدة 
البحرين  ودولة قطر ومملك���ة 
واململك���ة األردنية الهاش���مية. 
وستوفر مايكرو سوفت قاعدة 
للبيان���ات، وأنظمة التش���غيل 
وحلول تخطيط موارد املؤسسات 
التي ستكون عونا كبيرا لنا في 
إدارة احلسابات وخدمة العمالء 

والسفريات واملوارد البشرية.
من ناحية أخ���رى، حتالفت 
»الش���امل الدولي���ة« أيضا مع 
ش���ركة »بي سي إس جي« التي 
ستتولى تلبية متطلبات السفر 
اخلاصة وتوفير معلومات احلجز، 
وبأسلوب واضح يتيح جلميع 
مستخدمي الشبكة الوصول إليها 

بسهولة.

 وتعليقا على حتديث البنية 
التحتية التقنية للش���ركة، قال 
نائب الرئيس لتقنية املعلومات 
في الشامل الدولية سمير األمعري 
ان الشركة من خالل هذه اخلطوة 
تس���عى إلى إيجاد بنية حتتية 
متكامل���ة ترتك���ز عل���ى أحدث 

التقنيات املتطورة«. 
وأضاف: لقد اعتمدنا بالفعل 
حلوال تقنية للشبكات واالتصاالت 
ومراكز االتصال من سيس���كو 
الشركة الرائدة في مجال الشبكات 
واالتصاالت، مما سيوفر لنا مركز 
اتصال افتراضيا يتيح ملوظفينا 
مرونة وكفاءة أكبر في التواصل 
مع عمالئنا ومع وكالء السفر في 
كافة أنحاء العالم، وبالتالي تقدمي 
أفضل اخلدمات للعمالء على مدار 
الساعة. من ناحية أخرى، ستقوم 

املتنوعة التي توفرها الش���امل 
الدولية، فهدفنا األسمى هو تعزيز 
منونا من خالل وضع تقنياتنا 
وخبراتنا في خدمة قطاع السفر 

باملنطقة عموما«.

في يناير 2010.
 وبهذه املناسبة، قالت نائبة 
رئي���س مجلس إدارة الش���امل 
الدولية دالل الدوسري: سيكون 
لهذا االس���تثمار تأثير إيجابي 
كبير على مجمل عمليات الشامل 
الدولية. وفي ظل النمو املتسارع 
الذي تش���هده الشركة، فإننا لن 
ندخر جه���دا لتزوي���د عمالئنا 
بأفضل اخلدمات. ويسعدنا القول 
ان منو شركتنا خالل الشهرين 
التوقعات  ف���اق  ق���د  املاضيني 
واألهداف املنشودة، واننا نتطلع 
إلى حتقيق املزي���د من التطور 
القريب،  والنمو في املس���تقبل 
كما نتطلع قدما لهذا التوس���ع 
التكنولوجي الذي سيتيح لفريق 
العمل لدينا ولعمالئنا ووكاالت 
السفر االستفادة من باقة اخلدمات 

أعلنت شركة الشامل الدولية 
أم���س عزمها توظيف املزيد من 
االستثمارات بهدف توسعة البنية 
التحتي���ة لتقنية املعلومات في 

الشركة. 
 وحتالفت »الشامل الدولية« 
التقنيات في  مع عمالقة ورواد 
العالم، مب���ا في ذلك »إتش بي« 
و»مايكروسوفت« و»سيسكو«، 
بهدف تطوير اتصاالت وأنظمة 
الشركة والربط على نحو فعال 
بني موظفيها وعمالئها ووكالء 
السفر في جميع أنحاء املنطقة.

 وتأت���ي ه���ذه اخلط���وة 
االستراتيجية متاشيا مع التزام 
»الش���امل الدولية« وحرصها 
الدائم على تبني أحدث التقنيات 
واحلل���ول املبتك���رة، علما أن 
تطبيق التقنيات اجلديدة سيبدأ 

سمير األمعري

القيام بدور نشط في املشاريع 
الرائدة باملجتمع.

ومنذ عام 2006، اس���تثمرت 
شركة أجيليتي في مساعدة 500 
ألف شخص من خالل 290 مشروعا 
خدمي في 52 بلدا حول العالم. 

ولدى »أجيليتي« إميان راسخ 
بأهمية رد اجلميل، ليس فقط في 
املجتمعات احمللية، ولكن أيضا في 
العالم الذي نعيش فيه بأسره، 
حيث تشارك أجيليتي في انشطة 
املنتدى االقتصادي العاملي لتحديد 
أفضل املمارسات للحد من انبعاثات 
الكربون، كما تعمل بنشاط على 
إشراك املوظفني وتوعيتهم بكيفية 
الكربون في  انبعاثات  احلد من 
الش���ركة، باإلضاف���ة إلى عملها 
من أجل مس���اعدة العمالء على 
فهم اآلثار البيئية املترتبة على 

قراراتهم الشرائية.

اللوجيستي ألعمال  »أجيليتي« 
اإلغاثة والطوارئ HELP يساهم 
في اس���تخدام خبرات الش���ركة 
اللوجيستية في التأهب حلاالت 
الطوارئ وعمليات االس���تجابة 
إلى األحداث البيئية األكثر حتديا 
العالم،  وخطورة على مستوى 
ففي الس���نوات الثالث املاضية، 
قدمت أجيليتي الدعم اللوجيستي 
التي  الك���وارث  ملواجهة حاالت 
تعرض���ت لها كل م���ن ميامنار، 
لبنان، والفلبني، وإندونيس���يا، 
والعراق، وبنغالديش من دون 

مقابل.
ويشجع برنامج »أجيليتي« 
للمس���ؤولية االجتماعي���ة على 
حتفي���ز موظفي الش���ركة على 
العم���ل التطوعي م���ن أجل رد 
اجلميل للمجتمعات التي يعملون 
ويعيشون فيها وذلك من خالل 

ويعمل برنام���ج »أجيليتي« 
للمسؤولية االجتماعية من خالل 
ثالث مبادرات هي عمليات اإلغاثة 
التطوعي،  اإلنس���انية، والعمل 

والعمل البيئي.
اجلدي���ر بالذك���ر أن برنامج 

تركز على املداومة في االستجابة 
للكوارث، والعمل التطوعي وانه 
لش���رف لنا احلصول على هذه 
اجلوائ���ز التي تقدر جهودنا في 

هذا املجال.
وأشاد القائمون على اجلائزة 
الريادي لرئيس مجلس  بالدور 
اإلدارة والعض���و املنت���دب في 
»أجيليت���ي« ط���ارق س���لطان 
والذي ك���ّرم ل���دوره البارز في 
مج���ال املس���ؤولية االجتماعية 
في منطقة الشرق األوسط. كما 
حازت »أجيليتي« على تكرمي من 
قبل جلن���ة التحكيم لدورها في 
تقدمي برامج للمشاركة املجتمعية 
وذلك ضمن برنامجها للمسؤولية 
االجتماعية. وقد فازت أجيليتي 
بهاتني اجلائزتني من بني 100 شركة 
إقليمي���ة قدموا أوراقهم ملنظمي 

املؤمتر.

ف���ازت »أجيليتي« بجائزتني 
للمس���ؤولية االجتماعية خالل 
احلفل الس���ادس املقام لتوزيع 
جوائز قمة املسؤولية االجتماعية 
للشركات في دبي. وأقيم احلفل 
حت���ت رعاية وزيرة الش���ؤون 
االجتماعية ورئيس مجلس إدارة 
صندوق املسؤولية االجتماعية 
في اإلمارات العربية املتحدة مرمي 

الرومي.
وبهذه املناس���بة قال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للش���ركة ط���ارق س���لطان إننا 
ف���ي أجيليتي لدينا مس���ؤولية 
اجتماعي���ة متكاملة تتغلغل في 
ثقافتنا املؤسساتية. ونعتقد بشدة 
في رد اجلمي���ل إلى املجتمعات 
التي نعمل فيها وليس فقط عن 
طريق التبرعات، ولكن من خالل 
سلسلة شاملة من املبادرات التي 

طارق سلطان

أخـبـار الشـركات»أجيليتي« تفوز بجائزتين للمسؤولية االجتماعية

مركز سلطان يدرس خططًا توسعية 
عبر مشاريع تشغيلية

عموميتها تناقش تغيير سنتها المالية األحد المقبل

المال: 1.3 مليون دينار أرباح المال للصرافة

جاذبية االستثمار في الخليج 
مرهونة بتحدي تنويع مصادر الدخل 

محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مجلس ادارة شركة مركز سلطان 
يعكف حاليا على دراس����ة عدة فرص استثمارية عبر مشاريع تشغيلية 
وضمن خطتها التوس����عية في اخلارج. وأشارت املصادر الى ان مجلس 
ادارة الشركة يعمل على تنويع استثماراته الداخلية واخلارجية ملواجهة 
تبع����ات االزمة املالية. وتوقعت املصادر ان حتقق الش����ركة ارباحا جيدة 
بالربع االخير من العام احلالي نتيجة تنويع استثماراتها فضال عن الفرص 

االستثمارية التي تدرسها حاليا للدخول فيها.
ومن جانب آخر يشهد سهم مركز سلطان عودة جديدة لالرتفاع بعد ان 
ش����هد على مدار عدة جلسات ماضية اغالقات دون تغيير في سعر السهم 
ليغلق على 250 فلسا وبذلك ترتفع املكاسب السوقية للسهم خالل العام 

احلالي لتصل الى %25.
جتدر االشارة الى ان السهم حقق أعلى مكاسب له خالل العام احلالي عندما 

بلغ سعره 295 فلسا مرتفعا بنسبة 1.7% مبكاسب بلغت 5 فلوس.

منى الدغيمي
كش����ف رئيس 
إدارة  مج����ل����س 
شركة املال للصرافة 
عبداهلل جنيب املال 
ع����ن أن الش����ركة 
أرباح����ا  حقق����ت 
مليون   1.38 نحو 
دينار في الس����نة 
املالية املنتهية في 
2009/3/31 مسجلة 

منوا نس����بيا مقارنة بالس����نة 
املاضية التي كان����ت في حدود 

1.100 مليون دينار.
وأض����اف في تصريح خاص 
ل� »األنباء« أن الشركة ستناقش 
بياناتها املالية خالل عقد عموميتها 
العادية وغير العادية األحد املقبل، 
وستعدل من مدة سنتها املالية 
بطلب من وزارة التجارة لتصبح 
بدايتها من 2009/4/1 لتنتهي في 
2009/12/31 لتكون السنة األولى 

بعد التغيير 9 أشهر 
فقط، مشيرا إلى أن 
األرباح بالنس����بة 
للس����نة املقبل����ة 
ستكون أقل باعتبار 
السنة ستكون  أن 

غير مكتملة.
وأوض����ح املال 
انه بداية من 2010 
س����تكون الس����نة 
املالي����ة األول من 

يناير إلى 31 ديسمبر 2010.
اجلدير بالذكر أن املال للصرافة 
حتولت من شركة ذات مسؤولية 
محدودة إلى ش����ركة مس����اهمة 
كويتية مقفل����ة لكي تتواءم مع 
التوس����عات املرجوة للش����ركة 
وافتت����اح أفرع تنتش����ر في كل 
الكوي����ت، وكذلك تقدمي  أرجاء 
خدمات متميزة في سوق مميزة 
ومبا يحقق النفع على مساهمي 

الشركة.

أحمد يوسف
توقعت مصادر مطلعة ل� »األنباء« عودة النش����اط االس����تثماري مرة 
أخرى مع نهاية العام احلالي. وقالت انه على مدى العقود املاضية شكلت 
حوالي 46 ش����ركة خدمات مالية مدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية 
أكبر موطن لقطاع االستثمار في دول اخلليج من حيث التاريخ والربحية 

والنشاط. 
وأضافت أن األزمة االقتصادية التي احدثت خسائر قياسية جتاوزت 
ال� 3 مليارات دوالر س����جلتها صناعة االس����تثمار خالل عام 2008، اال ان 
مؤش����رات التعافي بدأت في االنتشار مدعومة بخطط الشركات املدروسة 
لإلعادة هيكلتها ومن ثم إحراز بعض التقدم، خصوصا مع بدء احلكومة 

في إطالق قوي ملشروعاتها التنموية والتي طال انتظارها.
وأكدت على أن زيادة حجم اخلس����ائر بالسوق احمللي قد اتت من عدة 
أسباب أهمها غياب عنصر الش����فافية، وتأثير العامل النفسي الذي لعب 

دورا مؤثرا للغاية في االستثمار خالل الفترة املاضية.
وأش����ارت الى أن ما تشهده أس����واق األموال العاملية اليوم من حركة 
ارتداد سريعة وحتقيق عوائد جيدة، يعمق اإلحساس بقرب زوال حتديات 
االزمة على االقل العامل النفس����ي، كما انه من الطبيعي أن تكون تقلبات 
األسواق قد تش����هد حالة ايجابية في حال مت االلتزام بإستراتيجية إدارة 
مخاطر فعالة وتطبيق سياس����ة استثمارية تقوم على حتقيق عائد أعلى 

من املؤشر باالستفادة من التقلبات.
وقالت ان السواق الكويتي يحتاج الى جهة مستقلة تشرف على إدارة 
شؤون الس����وق، لتواكب املعايير العاملية املعتمدة من حيث االفصاحات 
وحماية حقوق املس����تثمرين بفئاتهم الرئيسية الثالث، وهي املؤسسات 

وصغار املستثمرين واملستثمر األجنبي.
وتوقعت املصادر أن حتافظ منطقة اخلليج على جاذبيتها لالستثمار 
اذا جنح����ت في مواجهة حتدي تنويع مص����ادر الدخل وتدعيم االقتصاد 
احلقيقي فيه����ا، الفتة الى أن دول اخلليج تتمي����ز بارتفاع االحتياطيات 
الس����يادية، واخلصائص الدميوغرافية املساعدة، وتركيبة املجتمع التي 

التزال تتميز بالنمو الدميوغرافي القوي. 
وهذه العوامل ستس����اهم مجتمعة في تكريس أهمية اخلدمات املالية 
كعنصر مهم للنمو وعلى األخص خدمات ادارة األصول واخلدمات املالية 

والتمويلية واالستثمار املباشر. 

عبداهلل جنيب املال

»آجال القابضة« انتخبت مجلس إدارتها 
للسنوات الـ 3 المقبلة

عاطف رمضان
صادق����ت اجلمعي����ة العمومية 
القابضة  العادية لش����ركة آج����ال 
أمس على انتخاب أعضاء مجلس 
اإلدارة ل����� 3 س����نوات مقبلة وهم 
الدولية لالس����تثمار،  املجموع����ة 
القابضة،  ومجموعة املستثمرون 
املجموعة اخلليجية للمال، أصول 
لالستثمار، والتكافل الدولية للتأمني 

التكافلي.
وكانت العمومية عقدت بنسبة 
حضور 69.29% برئاسة نائب رئيس 

العميري.  مجلس اإلدارة سليمان 
انعقاد اجلمعية  وعن سبب تأخر 
العمومية للشركة العتماد البيانات 
املالية للعامني املاضيني أفاد العميري 
بأن سبب التأخير هو انتظار اعتماد 
بنك الكويت املركزي لبيانات »آجال 
للتمويل واالستثمار« التابعة لها، 
متوقعا إقرار امليزانية وعقد اجلمعية 
العمومية في القريب العاجل، مؤكدا 
أنه مت عقد هذه اجلمعية بناء على 
طلب وزارة التجارة والصناعة النتهاء 

مدة مجلس اإلدارة السابق.

جانب من أحد املعارض العقارية


