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مؤسسها في مقابلة مع «األنباء» :نموذج عملنا يوفر بيانات دقيقة للشركات التخاذ قرار استثماري صحيح

بوشهري« :جلوبل ماركتس» ..أول منصة كويتية ألبحاث نوعية للسوق
مصطفى صالح

أصعب ما يواجه املستثمر في مرحلة
اتخاذ القرار االســتثماري هو توافر
املعلومات عن الفرصة االستثمارية
وعوائدها وتوقعات منوها املستقبلي.
هذه املعضلة وجدت طريقها إلى

«أمبريلال» منصة
إلكترونية تابعة
للشركة وتوفر
خدمات خاصة
للعمالء

لذلك جاءت لدي فكرة تأسيس
شــركة خاصة تعمل في مجال
األبحاث ،حيث ميكنني من خالل
التواجد في السوق احمللي عمل
إحصائيات مدققة وشاملة جلميع
القطاعات ،وتقدميها للشركات
واجلهات التي تبحث عنها وال
جتدها.

املبادر علي بوشهري ،الذي اكتشف
فيها فرصة استثمارية ،فأسس شركته
اخلاصة «جلوبل ماركتس» لتقدمي
خدمات املعلومات للمستثمرين في
الكويت واخلليج .ويوفر بوشهري هذه
اخلدمات عن طريق منصة الكترونية
«أمبريلال» .ويقول في مقابلة اجرتها
«األنباء» معه :إن شركته تعمل على
تقدمي جميع البيانات األساســية
عن الســوق مثل أسعار اخلدمات
واملنتجات وطبيعة عمل املنافسني
واختيار موقع املشروع املناسب
وتكلفة وحجم قوة العمل التي يحتاجها
املشروع .وفيما يلي تفاصيل املقابلة:

ما منوذج عمل شركة جلوبل
ماركتس؟
٭ «جلوبل ماركتس» هي شركة
استشارية متخصصة في خدمات
أبحاث السوق واألعمال التجارية،
حيث نعمل على إعداد إحصائيات
تشتمل على معلومات وبيانات
توضح حجم السوق من الناحية
التشــغيلية ،ونقدمها بأســهل
طريقة ممكنة ملساعدة الشركات
على اتخاذ القرارات الصحيحة.
فنحن لدينا منوذج عمل مختلف،
اذا نقوم باالحصائيات بشــكل
مباشــر واســتقصائي ونذهب
ألماكــن العمــل ونراقب حركة
املبيعات والزبائن وأمورا عدة
ونقــدم احصائيــات مقارنــة
وحقائق قريبة جدا من الواقع
متكن من اتخاذ قرارات سليمة
بناء على معطيات حقيقية.

نستقصي املعلومات
مباشرة من امليدان..
ال نعتمد على العينات
والطرق التقليدية
نستخدم التفتيش
السري لنراقب
األسواق واملنتجات
بشكل محايد
نرصد املشروعات
العقارية الكويتية..
لنبلغ العمالء باملوقع
املناسب لتوسيع
أعمالهم
ثقافة الشركات
الكويتية التقليدية..
أبرز حتدياتنا

علي بوشهري

كيف بدأت فكرة الشركة؟
٭ البدايــة كانــت مــن خــال
جتربة شــخصية ،فحال اغلب
املبادرين ،كان لي جتربة فاشلة
في احد املشــاريع بسبب عدم
توافــر املعلومات ،لذلك قررت
أن أخوض غمار شــركة تؤمن
املعلومات للمبادرين ومديري
الشــركات .فقد وجدنا فرصة
في سوق املعلومات والبيانات
نظــرا لعدم توافــر املعلومات
واإلحصائيات اخلاصة بالسوق،
والتي من شــأنها املساعدة في

فهم اخليارات املتاحة وتوضيح
افضل الفرص .حتى اإلحصائيات
الصادرة عن الشركات العاملية
اخلاصة بالســوق الكويتي ،ال
توفــر معلومــات دقيقيــة في
اغلب األحيان لعدم توافرها من
املصادر األساسية أوال ولعدم
تواجدها في السوق ،فمعظم هذه
الشــركات لها مقرات باخلليج
وال تعمــل علــى ارض الواقع
بالســوق الكويتي نظرا لعدم
وجود عــدد كاف من املوظفني
لتغطية السوق كامال.

أعلنت السعودية عن إطالق
مشــروع أكبــر مدينــة ثقافية
ورياضية وترفيهية من نوعها
على مستوى العالم ،وستكون
في منطقة القدية جنوب غرب
العاصمة الريــاض ،حيث تعد
األولــى مــن نوعها فــي العالم
مبســاحة تبلغ  334كيلومترا
مربعــا ،مبــا فــي ذلــك منطقة

هل لنا مبثال على نوعية

«أمبريلال» هي منصة الكترونية الستقصاء معلومات األعمال
التي وضعتها شركة جلوبل ماركتس ،لتمكن العمالء من الوصول
إلى األبحاث وحتليالت األســواق والصناعات بصورة سلسة
وبأسرع وقت ممكن .وتوفر هذه املنصة املعلومات والبيانات
التي يحتاج إليها العمالء ســواء املتواجدون بالسوق حاليا أو
الداخلون اجلدد ،للتعرف على إمكانيات األســواق ووضعها،
تغطي هذه املظلة الشركات في دول مجلس التعاون.
وميكن للعمالء االشتراك في املنصة بعضوية سنوية ،حيث توفر
هذه العضوية تلقي التحديثات مثل مواقع األخبار ،والعالمات
التجارية ،وحتديثات املشغل واملبيعات ،والتغييرات التشغيلية
على مدار العام.

عن وكالة «واس» السعودية.
وأوضــح أن هذا املشــروع
الرائد واألكثر طموحا في اململكة
يأتي ضمن اخلطط الهادفة إلى
دعم (رؤية الســعودية )2030
بابتــكار اســتثمارات نوعيــة
ومتميزة داخــل اململكة تصب
فــي خدمــة الوطــن واملواطن،
وتسهم في تنويع مصادر الدخل

الوطني ،ودفع مسيرة االقتصاد
الســعودي ،وإيجــاد املزيد من
الفرص الوظيفية للشباب.
وكشف رئيس مجلس إدارة
صندوق االســتثمارات العامة
عن أن الصندوق هو املستثمر
الرئيسي في املشروع ،إلى جانب
نخبــة من كبــار املســتثمرين
احملليني والعامليني.

«بيان» :شبح الهدر
احلكومي يخيم
على امليزانية
تطــرق تقرير شــركة بيان
لالســتثمار إلى تصريح نائب
رئيس مجلــس الوزراء ووزير
املالية أنس الصالح حول جتميد
وثيقــة اإلصــاح االقتصــادي
احلالية ،وذلك على هامش ملتقى
الكويت املالي األسبوع املاضي،
وشدد الوزير على االستمرار في
ملف اإلصالح االقتصادي ،متوقعا
ان تشهد األسابيع املقبلة طرح
وثيقة جديدة تنطلق مع الواقع
االقتصادي اجلديد .وأضاف ،ان
احلكومة تســتهدف رفع سقف
االقتراض إلــى  20مليار دينار
من  10مليارات حاليا.
وقال التقرير انه بالرغم من
تعدد وثائق اإلصالح االقتصادي
وتنوعهــا ،وجلــوء الدولة إلى
االســتعانة بعدد مــن اخلبراء
واملستشارين اخلارجيني على
مدى السنوات املاضية وذلك لقاء
مبالغ مالية ضخمة ،وهدر الوقت
بوضع خطط وإصــدار وثائق
إصالح ذات طابع متشــابه ،إال
أن هذه اخلطط تفتقر إلى آليات
تنفيذية واضحة مرتبطة ببرنامج
زمني محدد .كما ان هذه اخلطط
يجب أن تعالج أوال االختالالت
الهيكلية في االقتصاد الوطني
وبالذات اتخــاذ إجراءات فاعلة
لوقف الهدر احلكومي ،الذي اليزال
شبحه يخيم على امليزانية العامة
للدولة ،وان توجه احلكومة إلى
ســوق الدين العام في ظل عدم
وجود خطة اقتصادية واضحة
حلل املشكالت العالقة ،ألمر يثير
الدهشة ،حيث يجب أن يتزامن
تخفيض امليزانية العامة للدولة
مــع اســتعمال بعــض العوائد
اآلتية من استثمارات الصندوق
السيادي.

كيف ترى مستقبل صناعة
املعلومات واالبحاث بالسوق
الكويتي؟
٭ أرى أن مســتقبل هــذه
الصناعة بالكويت واعد جدا،
فــا توجــد شــركات أبحاث
كويتية أو غير كويتية توفر
مثل هذا النوع من املعلومات
واألبحاث ،فالشركات األجنبية
غالبا ما تكون مقراتها في دبي
وتعمل من خالل هذا املقر جلمع
البيانــات فــي دول اخلليج،
وهــو ما يجعلهــا غير قادرة
على تقدمي إحصائيات وتقارير
دقيقة وشاملة للسوق .أما في
«جلوبل ماركتس» فنحن نعمل

ماذا عن املنافسة محليا
وخليجيا ،وما امليزة التنافسية
لـ «جلوبل ماركتس» عن غيرها؟
٭ ال توجــد لدينا أي منافســة
بالســوق احمللي ،أما منافســة
الشــركات العاملية لنــا فنحن
نتفوق عليها ملا منتلكه من ميزة
العمل على ارض الواقع وتقصي
املعلومات بصــورة أدق بكثير
منها ،عالوة على معرفتنا بثقافة
السوق واحتياجاته بشكل أعمق.
وفيما يخص امليزة التي نتمتع
بها ،فمعظم الشــركات احمللية
تعاني من عدم امكانية التحقق
من حالــة منتجاتها في قنوات
التوزيع املختلفــة ،لذلك توفر
«جلوبــل ماركتــس» خدمــة
التفتيــش امليدانــي لتزويدهم
بــردود فعــل محايــدة مــن
خــال عــرض منتجاتهــا على
أرفــف األســواق واجلمعيــات
االستهالكية.
كمــا نقدم هــذه اخلدمــات مع
التحديثات املستمرة من خالل

هل هناك أي معوقات تواجهكم؟
٭ املعوقات التي نواجهها خالل
عملنا تتعلق بتغيير الثقافة لدى
الكثيــر من الشــركات العاملة
بالســوق الكويتــي بضــرورة
االعتماد على األبحاث واملعلومات
اخلاصة بالسوق ،بدال من النظام
التقليدي املتبع.
فبالنظر إلى األســواق العاملية
جنــد أن واقع األســواق يتبدل
ويتطور بصورة سريعة ،لذلك
ليس هناك بديــل عن االعتماد
على األبحــاث العلمية ملعرفة
اجتاهات السوق وأين الفرص،
وكيف يطور املســتثمر شركة
بصورة عملية ،فاملعلومات التي
نقدمها توفر عليهم جهدا كبيرا
حيث نقدم لهم «الوجبة جاهزة»
ونوفر عليهم عناء حتضيرها،
أي نرشدهم إلى الفرص وكيفيه
استغاللها.
وهناك أيضا عائق آخر ،وهو أن
مثل هذه اخلدمات التي نقدمها
ليست معروفة ،وال يعلم عنها
الكثير من الشــركات بالسوق
احمللي ،وهو ما نعمل عليه من
خــال اإلعالن عن هــذا املنتج
والتعريــف بأهميتــه لتطوير
أعمال الشركات.

هكذا جنمع معلوماتنا ..بدقة

ما هي «أمبريلال»؟

السعودية تطلق أكبر مدينة ترفيهية في العالم
ســفاري كبرى .وقال ولي ولي
العهد السعودي رئيس مجلس
إدارة صنــدوق االســتثمارات
العامة األمير محمد بن سلمان
إن هذه املدينة ستصبح معلما
حضاريا بــارزا ومركــزا مهما
لتلبية رغبات واحتياجات جيل
املستقبل الترفيهية والثقافية
واالجتماعية فــي اململكة ،نقال

في ضوء ذلك ،كيف تتم عملية
جمع املعلومات؟
٭ نعمل في «جلوبل ماركتس»
على تطبيق أفضل املمارســات
العاملية في مجال األبحاث ،وهو
ما مييز الشركة بالسوق احمللي،
حيث تعتمد منهجية البحث في
«جلوبل ماركتس» على تغطية
 %100من الشــركات التي لديها
وجود فعلي بالسوق.
كما أن البحث امليداني الذي نعتمد
عليه بنسبه  %100يساعدنا على
الوصول الســتنتاجات وأفكار
من املســتحيل الوصــول اليها
من خــال إحصاء عينات فقط
من الســوق ،حيث إن الدراسة
التفصيليــة والدقيقة لألعمال
والعالمات التجارية هي منوذج
عملنا الرئيسي.
وباإلضافة إلى ذلك ،تتمثل قوة
شركة جلوبل ماركتس في قدرتها
على ربط املعلومات من أصحاب
األعمال لفروع التشــغيل ،مما
يجعلهم قادرين على فهم أفضل
ظروف السوق الذي يعملون فيه.

املعلومات التي تقدمونها؟
٭ «جلوبــل ماركتس» جتري
مسحا سنويا جلميع املشاريع
قيد اإلنشاء في الكويت ،والغرض
من هذه الدراســة هو مساعدة
مشغلي املطاعم في التخطيط
لتوســيع العالمــة التجاريــة
اخلاصــة بهــم ،حيث يشــتمل
املسح على معلومات حول موقع
املشروع اجلغرافي وامللكية ومدة
البناء التقديرية تاريخي البدء
واالنتهاء ،وأي معلومات أخرى
منشورة حول التطورات.
كما نحدد املوقع املناسب للمتجر،
حيــث يحصــل العمــاء على
درجة تقييم مدى مالءمة املوقع
لعالماتهم التجارية ،وباإلضافة
إلى ذلك نساعد العمالء للتعرف
على مالمح عمالئهم املستقبليني.

علــى ارض الواقع ونتقصى
املعلومة بكل دقة.
وهناك أيضا التغيرات الكبيرة
والسريعة التي حتدث باألسواق
والقطاعات االقتصادية املختلفة،
حيث تدفع هذه التغيرات أصحاب
الشــركات نحــو االعتماد على
األبحاث واإلحصائيات ملعرفة
مــدى تطور الســوق وحاجته
لتطويــر منتجاتــه وخدماتــه
املقدمة للعمالء.

وســائل اإلعالم املطبوعة مثل
احلمالت ،واملبيعات ،والترقيات،
واإلعالنات ،للتأكد من أن حمالتهم
قد خرجت بشكل صحيح وكما
هو مقرر لها لضمان جتربة أفضل
للعمالء.

تعمل شركة جلوبل ماركتس لألبحاث وفقا
للممارسات العاملية مبجال جمع املعلومات
وإحصائها ،حيث يقول علي بوشهري إن
الشــركة تعتمد على منهجية عمل خاصة،
نوضحها فيما يلي:
 1ـ تعريف المشروع

خالل هذه املرحلة نعمل على حتديد املخرجات
فهي املفتاح لنجاح املشروع ،حيث يتم عقد
اجتماعات مع العميل لتحديد األهداف املرجوة
من املشروع وخطة سير العمل.

 2ـ بحث ثانوي

يأخذ الفريق البحثي مسؤولية إجراء البحوث
املكتبية ،حيث يعمل على استكشاف املعلومات
املتاحة للجمهور ،عن طريق وكاالت األنترنت
والصحف واملجالت والوثائق احلكومية.
 3ـ بحث أولي

يتم بناء تقديراتنا من خالل إجراء مقابالت
جتارية واسعة من شأنها حتقيق الواقعية
لتوقعات السوق الصغيرة ،حيث يزور فريق

أبحاث السوق األولية لدينا املواقع املشابهة
للمشــروع الذي نعد له الدراسة مبتوسط
من  3إلى  5زيارات ،لتحديد صورة كاملة
ومدققه عن كل ما يخص هذا املشروع.
 4ـ بناء التقارير

بعد االنتهاء من مرحلتي البحث االبتدائي
والثانــوي ،يجمع فريق عمــل «جلوبل
ماركتس» كل املعلومات ويحولها إلى قواعد
البيانات ،لتوليــد التقارير والوصول إلى
النتائج املرجوة.

