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اإلمارات والكويت األكثر استقرار ًا من خالل اخلطط االستثمارية طويلة األمد

تعافي إنتاج أوابك للنفط وأداء قوي بعد تذبذب دام ألعوام
كشفت الشركة العربية لالستثمارات البترولية
«ابيكورب» ،املؤسسة التنموية متعددة األطراف والذي
يركز على قطاع الطاقة ،عن أحدث تقاريرها البحثية
الشهرية ،ويتناول البحث لهذا الشهر أداء الدول املصدرة
للبترول في الشرق األوسط وشمال أفريقيا (أوابك) .
وسيتعرض التقرير في بدايته األح��داث التي أثرت
على أداء اإلنتاج في الربع الثاني من عام  ،2014عندما
وصل املعروض من اخلام إلى أرقام تفوق مجموع الطلب
في األس��واق ،والذي أدى إلى اختالل التوازن ووصول
معدل اإلنتاج إلى  1.5مليون برميل في اليوم الوحد
خالل عام  .2015وتواصل هذا اخللل في عامي  2016و
 2017بالرغم من محاولة احتواء املسألة ،إال أن القطاع
شهد ارتفاع للمخزون بشكل فائض.
وبعد ما يسمى بالربيع العربي ال��ذي ب��دأ في عام
 ،2010تعطلت إمدادات العديد من دول منطقة الشرق
األوسط وأفريقيا ،مما أدى إلى خسائر كبيرة في املنطقة
والذي ساهم بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط .وخالل
هذه الفترة ،ومع ارتفاع األسعار شهدت األسواق طلباً
قوياً خصوصاً من الواليات املتحدة األمريكية .إال أن
انكماش منو الطلب العاملي ،أدى إلى حالة اضطراب في
السوق وعدم التوازن ،وانخفاض حاد في أسعار النفط،
ليصل سعر البرميل الواحد إلى أقل من  30دوالر في
شهر يناير .2016
وارت��ف��ع��ت احل��ص��ة ال��ت��ج��اري��ة ملنظمة ال��ت��ع��اون
االقتصادي والتنمية من حوالي  2،640مليون برميل
في مايو  ،2014لتصل إلى ذروتها مبعدل  3110مليون
برميل في يوليو  .2016مما أدى إلى حتسن في أسعار
النفط ،ووضع احتياطات جديدة من قبل منظمة (أوابك)

مقر أوبك

إلع��ادة االستقرار إلى األس��واق ،في حني سعت بلدان
االقتصاد املختلفة القائمة على النفط من جميع أنحاء
املنطقة إلى االستثمار بشكل أكبر في مصادر الطاقة
للتغلب على زيادة العرض.

وتتصدر كل م��ن دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة
والكويت قائمة الدول الطامحة لالستثمار في مشاريع
للطاقة ،وذلك من خالل اخلطط واالستراتيجيات التي
تطمح إلى حتقيقها بحلول عام  ،2022ومن املتوقع أن

تصل قيمة استثمارات الدولتني في قطاع الطاقة إلى
أكثر من  220مليار دوالر .حيث أعلنت اإلم���ارات في
نوفمبر  ،2017عن خططها لالستثمار في هذا القطاع
بقيمة  109مليار دوالر حتى ع��ام  .2022وتبعتها
الكويت مؤخرا ً بإعالنها عن خطة استثمار في القطاع
نفسه بقيمة  112مليار دوالر خ�لال اخلمسة أع��وام
القادمة ،وذلك لزيادة القدرة إنتاجية للنفط من 3.2
مليون برميل في بداية هذا العام لتصل إلى  4مليون
برميل في اليوم الواحد بحلول عام .2020
وفي تعليقه على هذا املوضوع ،قال غسان االكوع،
خبير قطاع الطاقة في ابيكورب « :ال يزال قطاع النفط
مزدهرا ً ،وهذا يتأكد من خالل أداء الدول املصدرة للنفط
املختلفة ،وتعافي الكثير من الدول بعد مرورها مبراحل
وظ��روف اقتصادية وسياسية صعبة ، ،وسيستمر
الطلب على النفط خصوصاً مع حاجة قوية للعديد
من السلع التي تعتمد بشكل كبير على النفط ،والذي
من شأنه أن يضمن زي��ادة في الطلب خ�لال املستقبل
القريب».
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال مصطفى األن���ص���اري ،اال��ب��اح��ث
االقتصادي األول في ابيكورب« :متر األسواق مبرحلة
مثيرة لالهتمام ،وفي حني تواصل بعض الدول مرحلة
التعافي ،فإنه ال بد من ال��دول املصدرة للنفط إيجاد
حلول جذرية إلعادة التواز في املنطقة وفائض اإلنتاج
التي متر به األس��واق حالياً .وق��د أظهرت االتفاقيات
املختلفة بني الدول األعضاء في منظمة (أوابك) وغيرها
من الدول ،على قدرتها الحتواء التحديات وإيجاد حلول
مناسبة وفعالة .للحد من اإلنتاج بشكل يتماشى مع
الطلب في السوق».

تأجير موسم احلج املقبل حلمالت تركية وبحرينية

املرشاد :حصلنا على املوافقات لتفويج رحالت العمرة من السودان
اعلنت شركة السحاب العاملية القابضة
وشركاتها التابعة ف��ي مكة املكرمة انها
جنحت ف��ي تشغيل مجموعه ف��ن��ادق دار
امل��رش��اد مل��وس��م رم��ض��ان احل��ال��ي بنسبه
اشغال  %٩١ط��ول فترة الشهر الفضيل ،
الفتا الى ان موسم رمضان لهذا العام يعتبر
مرضيا ملالك الفنادق حيث استطاعوا تغطية
الطاقة االستيعابية للفنادق بشكل كامل.
واكد رئيس مجلس االدارة شركة السحاب
العاملية م��ش��اري امل��رش��اد أن كافة فنادق
املجموعة تعمل بكامل قوتها التشغيلية،
في ظل املنظومة املتكاملة للخدمات رفيعة
املستوى من حيث املأكل واملشرب وصاالت
االستراحة واالنتظار واملوائد وأداء األعمال
التي مت وضعها خلدمة ضيوف الرحمن ،
موضحا ان��ه مت تأجير موسم احل��ج املقبل
حلملة تركية في فندق دار املرشاد ( )1بحي
الهجرة اما فندق دار املرشاد ( )2بالعزيزية
فقد مت االت��ف��اق مع حمله حجاج البحرين
ملوسم احلج  ١٤٣٩هجري
وكشف املرشاد عن ان��ه مت ش��راء جميع

مشاري املرشاد متوسطا اداره الفنادق

حصص ش��رك��اء ش��رك��ة مناسك الدولية
للعمرة واحل��ج وإلدارة وتشغيل الفنادق
شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة
بالكامل ورف��ع راس امل��ال من  ٥٠الف ريال
ال��ي  ٥ماليني ري��ال س��ع��ودي لتتواكب مع
استراتيجية املجموعة ف��ي ال��ت��وس��ع في

معنويات املستثمرين األملان
تتراجع ألدنى مستوى
في خالل  5سنوات
أظهر مسح أن معنويات املستثمرين األملان تراجعت ألدنى
مستوياتها في نحو خمس سنوات ،متأثرة باخلالف التجاري
مع الواليات املتحدة ومخاوف بخصوص مدى التزام إيطاليا
مبنطقة اليورو.
وقال معهد زد.إي.دبليو لألبحاث يوم الثالثاء إن مؤشره
انخفض إلى  -16.1في يونيو حزيران من  -8.2في مايو أيار.
وهذا أدنى مستوى للمؤشر منذ سبتمبر أيلول  ،2012وجاءت
القراءة دون متوسط التوقعات البالغ  -14.0في استطالع
لرويترز.
ويحذر عدد من قادة العالم ومؤسسات اقتصادية عاملية من
أن سياسات احلماية التجارية التي يتبناها الرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،مبا في ذلك فرض رسوم استيراد على الصلب
واأللومنيوم ،تلقي بظالل قامتة على االقتصاد العاملي.
وبرلني في حاجة ماسة لتجنب حرب جتارية مع واشنطن،
كونها أكبر مصدر للواليات املتحدة في أوروب��ا ،وهي عالقة
تبقي على وظائف أكثر من مليون أملاني.
وفاجأ ترامب حلفاء الواليات املتحدة مطلع األسبوع احلالي
ح�ين سحب تأييده لبيان ختامي مشترك اتفق عليه ق��ادة
مجموعة السبع في كندا وذكر احلاجة إلى ”جتارة حرة ونزيهة
قائمة على املنفعة املتبادلة“ وأهمية مكافحة سياسات احلماية
التجارية .وتتألف احلكومة اجلديدة املشكلة هذا الشهر في
إيطاليا من أحزاب مناهضة للمؤسسات تعهدت بتغييرات في
االحتاد األوروبي ،لكن وزير االقتصاد قال مطلع هذا األسبوع
إن بالده ملتزمة بالعملة املوحدة.
وأجري مسح زد.إي.دبليو في األسبوعني السابقني ألمس
االثنني ،مما يشير إلى أن معظم املشاركني فيه أرسلوا تقييمهم
في وقت كانت فيه املخاوف املتعلقة بإيطاليا أب��رز من تلك
املرتبطة بالتجارة .وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم
املستثمرين لألوضاع االقتصادية الراهنة إلى  80.6من 87.4
الشهر املاضي ،في حني بلغ متوسط التوقعات في استطالع
رويترز .85.0

الصني ستطلق ص�ن��دوق استثمار
بقيمة  47مليار دوالر

قالت اللجنة الوطنية للتنمية واإلص�لاح الصينية امس
الثالثاء إنها ستطلق بالتعاون م��ع بنك االن��ش��اء الصيني
صندوقا بقيمة  300مليار ي���وان ( 46.88مليار دوالر)
لالستثمار في الصناعات االستراتيجية والناشئة.
وذك���رت اللجنة على موقعها اإللكتروني أن الصندوق
سيستثمر ف��ي صناعات م��ن بينها تكنولوجيا املعلومات
وامل��ع��دات املتطورة وامل���واد اجل��دي��دة واملركبات التي تعمل
بالطاقة اجلديدة.ومعظم الصناعات التي ذكرتها اللجنة جزء
من مبادرة ”صنع في الصني .“2025

خدمات لضيوف الرحمن  ،مشيرا الى ان هذا
االم��ر سيكون له انعكاسات ايجابية على
اعمال وميزانية املجموعة خالل عام . 2018
و ذكر املرشاد انه متت املوافقة لشركة دار
املرشاد للسياحة والسفر السودانية لتفويج
رح�لات العمرة من السودان بعد احلصول

على موافقة سامية من وزير السياحة واحلج
بحصة م��ن جمهورية ال��س��ودان ١٠االف
معتمر ألداء فريضة العمرة طوال فتره العام
 ،كما استطاعت» دار املرشاد» ايضا احلصول
على موافقة ل��ع��دد  ٣٠٠٠ح��اج م��ن دول��ة
السودان لصالح الشركة االمر الذي سيساهم
في رفع نسب االشغال ملجموعه دار املرشاد
الفندقية في مكة املكرمة واملدينة املنورة
 .وش��دد امل��رش��اد على ان ف��روع شركة دار
املرشاد للسياحة والسفر في كل من السودان
،البحرين  ،تركيا ،فرنسا ومصر تستعد
لتنظيم رحالت طيران العمرة علي مدار العام
فور االنتهاء من موسم احلج القادم حيث مت
وض��ع ج��دول متكامل للرحالت على م��دار
املوسم لضمان حتقيق اعلي نسب االشغال
في فنادق املجموعة ،الفتا الى ان يجري على
قدما وساق العمل على افتتاح فرعني جديدين
في كال من ماليزيا واندونيسيا خالل شهر
نوفمبر املقبل مم��ا يعزز تشغيل القطاع
الفندقي الستقبال املعتمرين واحلجاج علي
م��دار العام ملجموعه دار املرشاد الفندقية

مبكة املكرمة واش��ار املرشاد الى ان شركة
ال��س��ح��اب العاملية ال��ق��اب��ض��ة تطمح إلى
الوصول لعدد  ٥٠فندق خالل االعوام الثالث
املقبلة حيث يتم حاليا دراسة عمليات ادارة
او االستحواذ على عدد من الفنادق املميزة
في مكة املكرمة واملدينة املنورة وذل��ك مبا
يتوافق مع رؤية اململكة العربية السعودية
 2030لزيادة الطاقة االستيعابية الستقبال
ضيوف الرحمن املعتمرين من  8ماليني إلى
 30مليون معتمر سنويا ،واالرتقاء كذلك
مبنظومة اخلدمات املقدمة للمعتمرين من
نقل وإقامة وغيرها.
وع��ن ارب��اح الربع الثاني لسنه ٢٠١٨
توقع املرشاد انها سترتفع عن العام املاضي
بنسبة منو بلغت  %٧عن الربع الثاني لعام
 2017وذلك في ظل التغيرات والتطورات
التي شهدتها ارباح الشركات التابعة من فرع
مكة املكرمة لتشغيل موسم رمضان وكذلك
طرح نسبه  %١٠اكتتاب عام في بورصة
ال��س��ودان لشركه اس��اس��ات لالستثمارات
الزراعية السودانية.

في تقريرها اإلحصائي خالل الربع السنوي األول من العام احلالي

اجلالوي :اجلمارك تلعب دور ًا حيوي ًا في تنمية
االقتصاد وجلب االستثمار
اجل �م ��ارك م ��ورد م �ه��م م��ن م ��وارد ال��دخ��ل وخ ��ط دف ��اع َم �ن �ي��ع ف��ي م��واج �ه��ة اخل��ارج�ي�ن
واردات ال �ك ��وي ��ت م ��ن امل � ��واد ال �غ ��ذائ �ي ��ة ب �ل �غ��ت  898.735.647م �ل �ي��ون ك�ج��م
أك��د م��دي��ر ع��ام اإلدارة العامة
للجمارك املستشار جمال اجلالوي،
على أن اجلمارك تلعب دورا ً حيوياً
في تنمية االقتصاد وجلب االستثمار
وتقدمي التسهيالت للمستوردين
واملصدرين إلى جانب احلفاظ على
أمن البالد ،مشيرا إلى انها تعد موردا ً
مهماً من موارد الدخل للدولة وخط
دف��اع منيعاً في مواجهة اخلارجني
على القانون الذين يحاولون تهريب
املمنوعات إلى داخل البالد.
وأش���ار إل��ى أن رج��ال اجلمارك
ي��ق��وم��ون بجهود حثيثة م��ن أجل
التصدي لعمليات التهريب ،وحماية
ال��س��وق احمل��ل��ي ،م��ن دخ��ول السلع
املمنوعة والبضائع التجارية املقلدة
واملضرة بالصحة العامة.
ولفت إلى أن اجلمارك تعمل على
حماية املصالح االقتصادية الوطنية
كدعم الصناعة وجلب االستثمار
وحماية املجتمع والبيئة من تهريب
املخدرات وكافة البضائع والسلع
العابرة بشكل غير شرعي ومن ثم
إل��ى حتقيق التنمية االقتصادية
(تسهيل ال��ت��ج��ارة) وص����والً إل��ى
لعب دور أمني أكبر للحماية من
التهديدات التي تتعرض لها سلسلة
اإلمداد بكافة أشكالها.
وذكر اجلالوي أن مهام اجلمارك
تتلخص ف��ي تشجيع االستثمار
وتسهيل حركة التبادل التجاري
ومراقبة حركة املسافرين والبضائع
ووس��ائ��ط النقل ال��ع��اب��رة للحدود
وم��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��ري��ب واحل����د من
األنشطة التجارية غير املشروعة
واملساهمة في حماية املجتمع احمللي
والبيئة من املواد اخلطرة.
وأش��ار اجل�لاوي إل��ى أن العمل
جار على قدم وساق لترجمة رؤية
حضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح

جمال اجلالوي

حفظه الله  -لتحويل الكويت إلىمركز مالي وجتاري عاملي ،من خالل
تبسيط اإلجراءات اجلمركية مع عدم
اإلخالل بدقة املراقبة وجودة العمل
امل��ن��اط بها ،الفتا إل��ى أن اجلمارك
تعمل على زيادة اإليرادات للخزانة
العامة للدولة م��ن خ�لال تقليص
اإلج�����راءات اخل��اص��ة بالتخليص
اجلمركي وتيسير حركة البضائع
واحلاويات للمساهمـة برفع كفاءة
وحتسني بيئة األعمال  ،مضيفاً أن
ذلك ظهر جليا ً في التقرير اإلحصائي
األخير الذي اصدرته اجلمارك حول
حجم واردات دولة الكويت من املواد
الغذائية وعدد البيانات اجلمركية
وح��رك��ة احل���اوي���ات خ�ل�ال ال��رب��ع
السنوي األول للعام .2018
وأوض��ح اجل�لاوي أن املؤشرات
اإلحصائية ف��ي تقرير اجل��م��ارك ،
تشير إل���ى زي����ادة أع����داد بيانات
ال��وارد خ�لال الربع السنوي األول
من العام اجل��اري عن نظيرتها من
نفس الفترة من العام املاضي ،حيث
بلغت 168.320الف بيان مقابل
157.956الف بيان العام املاضي.
وفيما يخص ب��ي��ان��ات ال��ص��ادر
فقد ارتفعت إلى  38.847الف بيان
خالل الربع السنوي األول من العام

اجلاري مقارنة بـ  37.830الفبيانفي
نفس الفترة من العام املاضي.
وأش����ار إل���ى أن واردات دول��ة
ال��ك��وي��ت م��ن امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة عبر
ج��م��ي��ع امل��ن��اف��ذ اجل��م��رك��ي��ة بلغت
 898.735.647م��ل��ي��ون��ك��ج��م،
وبلغ نصيب إدارة اجلمرك البري
 352.045ال��ف ك��ج��م ،واجل��م��رك
اجلوي17.912.495ميلون كجم،
ومنفذ الدوحة  46.912.412مليون
كجم ،والساملي  96.595.654مليون
ك��ج��م ،وامل��س��ت��ودع��ات اجلمركية
العامة بحري  2.25.2541مليون
ك��ج��م ،وامل��س��ت��ودع��ات اجلمركية
العامة جوي  7.740االف كجم.
ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت واردات ال��ك��وي��ت
م��ن امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة عبر امل��وان��ئ
اجلنوبية133.604.577مليون
ك���ج���م ،وامل�����وان�����ئ ال��ش��م��ال��ي��ة
 484.825.525مليون كجم ،ومنفذ
النويصيب  88.220.233مليون
كجم ،ومركز حطني 1.014الف كجم،
وش��ب��رة اخل��ض��ار 28.051.341
مليون كجم ،ومركز الصديق 70
الف كجم.
وأش�����ار اجل��ل��اوي إل���ى ح��رك��ة
احل���اوي���ات ع��ب��ر مختلف امل��ن��اف��ذ
اجلمركية ،موضحا أن احلاويات
ال���واردة إل��ى ميناء الشويخ بلغت
 66979ال��ف ح��اوي��ة ،وال��ص��ادرة
 17187ح��اوي��ة  ،فيما بلغ عدد
اإلحاالت للمراكز اجلمركية األخرى
 118إحالة ،وع��دد اإليقاف ، 396
وعدد محاضر الضبط  95محضرا،
واحمل��اض��ر التجارية  91محضرا
 ،واألم��ن��ي��ة  4م��ح��اض��ر ،فيما بلغ
ع��دد احل��اوي��ات ال��ت��ي مت احالتها
ال��ى بيت امل��ال وبيعها  49حاوية،
وامل��ض��ب��وط��ات األم��ن��ي��ة 15756
زج��اج��ة خ��م��ر ،و  60000كيس
تنباك .وت��اب��ع ام��ا ع��دد احل��اوي��ات

ال��ت��ي مت تخليصها ع��ب��ر امل��وان��ئ
اجلنوبية فبلغت  40.679الف
ح��اوي��ة ،وال���ص���ادرة  1.576الف
حاوية،وبلغت اإلح���االت للمراكز
اجلمركية  20إحالة ،واإليقاف ، 22
و 8محاضر ضبط.
وع��رج املستشار اجل�ل�اوي إلى
مشاركة اإلدارة العامة للجمارك في
فعاليات معرض الذهب واملجوهرات
العاملي السادس عشر الذي عقد في
شهر ابريل املنصرم بأرض املعارض
الدولية ،موضحاً ال��دور احليوي
ال��ذي قامت به اجلمارك في اجناح
فعاليات املعرض متمثلة في تنسيق
ألية إج���راءات ال��دخ��ول عبر وضع
األلية املناسبة لوصول الركاب من
مختلف ال��دول ونقل مستورداتهم
من الذهب واملجوهرات مباشرة إلى
املستودع اجلمركي العام ،مضيفاً
أن موظفو اجل��م��ارك ق��ام��وا داخ��ل
املستودع بأخذ عينات عشوائية
م���ن م���س���ت���وردات ك���ل ت��اج��ر ل��دى
حضوره وإج��راء املطابقة الالزمة
مع املستندات.
واش���ار إل��ى احصائية مبيعات
ال��س��وق اخل��ارج��ي ملعرض الذهب
وامل���ج���وه���رات ال��ع��امل��ي ال��س��ادس
عشر ،موضحا أن قيمة املبيعات
اخلاضعة للضريبة اجلمركية بلغت
 4.722.200مليون دينار كويتي،
فيما بلغت قيمة الضريبة اجلمركية
 236.110ال���ف دي���ن���ار ،وقيمة
املبيعات التي ال تخضع للضريبة
 1.129.334مليون دينار ،وقيمة
املخالفات اجلمركية  345دينارا،
وبلغت وقائع التهريب اجلمركي
 379.500الف دينار.
ام��ا إحصائية مبيعات السوق
احمللي فبلغ عدد القطع املباعة 2023
قطعة بقيمة اجمالية 1.589.908
مليون دينار كويتي.

اقتصاد

بالتنظيم مع البنك الكويتي للطعام

«التجاري» يوزع الوجبات
على املصلني

جانب من اعداد الوجبات

ش��ارك البنك التجاري الكويتي رواد املسجد الكبير الذين
توافدوا على املسجد حلضور شعائر صالة التهجد وإحياء ليلة
 27رمضان وذلك بتوزيع وجبات سحور خفيفة عليهم بالتعاون
مع البنك الكويتي للطعام.
وفي هذا السياق ،صرحت مساعدة املدير العام – إدارة اإلعالن
والعالقات العامة في البنك التجاري أماني الورع قائلة «جاءت
هذه املبادرة انسجاماً مع األجواء العطرة اخلاصة التي يشهدها
شهر رمضان الفضيل واملليئة بالروحانيات والنفحات اإلميانية
وضمن البرنامج االجتماعي واإلنساني احلافل الذي أعده البنك
لشهر رمضان الفضيل».
وتابعت أماني الورع مؤكدة أن الفعاليات التي أعدها البنك
ملشاركة كافة أطياف املجتمع األجواء اإلميانية التي تسود شهر
رمضان املبارك بشكل عام والعشرة األواخر بشكل خاص جاءت
كلها لتؤكد حرص التجاري على توفير أقصى درج��ات الراحة
للمصلني بتوزيع مثل هذه الوجبات اخلفيفة عليهم مبشاركة
فريق العالقات العامة وع��دد من املوظفني املتطوعني بالبنك
وبالتعاون مع البنك الكويتي للطعام.
وقد ملس فريق العالقات العامة واملتطوعني املشاركني في هذه
الفعالية االبتسامة وعالمات الرضا والسعادة التي ارتسمت على
وجوه رواد املسجد الكبير عند توزيع الوجبات اخلفيفة عليهم
والتي كانت أصدق من أي عبارات شكر أو ثناء.

«نون» توسع حضورها العاملي
بشراكة جديدة مع «إيباي»
وقعت «نون» ،منصة التسوق اإللكترونية التي مت تطويرها
في املنطقة وألج��ل املنطقة وبدعم من أب��رز شركات التجزئة
اإلقليمية ،اتفاقية شراكة طموحة مع منصة التسوق العاملية
«إيباي» .وفي خطوة سبّاقة من نوعها ،ستتيح الشراكة اجلديدة
بني منصتي «نون» و»إيباي» لعمالء املنطقة فرصة شراء أكثر
املنتجات مبيعاً من الواليات املتحدة األمريكية ومناطق أخرى
حول العالم بكل سهولة وبساطة.وستتولى «نون» إجناز جميع
الطلبات من «إيباي» التي يتم استكمالها عبر منصتها ،لتقوم
بتوصيلها إلى العمالء مباشرة.
وبهذه املناسبة قال محمد العبار مؤسس «ن��ون»« :تهدف
’نون‘إلى ب��ن��اء جسر ي��رب��ط ب�ين املنطقة وس���وق التجارة
اإللكترونية العاملية عبر شراكتنا اجلديدة مع ’إيباي‘ .وبهذه
اخلطوة ،نقدم لعمالئنا إمكانية الوصول إلى منتجات ليست
متوفرةحالياً في املنطقة .وبوصفنا منصة تسوق إلكترونية
مت تطويرها في املنطقة وألجل املنطقة ،نحرص على اإلصغاء
لعمالئنا لرفدهم بتجربة جتزئة إلكترونية تواكب متطلباتهم.
وال شك في أن شراكتنا مع ’إيباي‘ ستفتح أمامنا عاملاً جديدا ً
يزخر بتجارب التسوق املجزية».
وستتوفر جتربة «ن��ون» املدعومة من «إيباي» للعمالء في
دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية بدءا ً
من النصف الثاني لعام  ،2018وذلك عبر تطبيق «نون» ،وأيضا ً
على الهواتف املتحركة وأجهزة الكمبيوتر .وسيكون باإلمكان
إرجاع املنتجات التي مت شحنها من أي مكان في العالم ببساطة
إل��ى «ن��ون» ،مع إمكانية استرجاع قيمة شرائها كاملة وفقاً
للشروط واألحكام املنصوص عليها.
وستتعاون «نون» مع «إيباي» الستكشاف الفرص املشتركة
في مجاالت التسويق واخلبرات ومشاركة أفضل املمارسات
لالستفادة من الفرص املتنامية للتسوق اإللكتروني في املنطقة.
وأضاف العبار« :في ظل االزده��ار املتواصل الذي يشهده قطاع
التجارة اإللكترونية ،تأتي هذه الشراكة لتضمن ملنصة ’نون‘
تعزيز ريادتها على صعيد توجهات التسوق الرقمي وخيارات
ال��ع��م�لاء» .ويشير تقرير «س��وق ال��ت��ج��ارة اإللكترونية بني
الشركات والعمالء في الشرق األوسط  »2018إلى توقعات بنمو
مضاعف ملبيعات التجارة اإللكترونية بني عامي  2017و2020
ليصل إلى  20مليار دوالر ،في ظل املعدالت املرتفعة الستخدام
االنترنت وتطبيقات األجهزة املتحركة في منطقة دول اخلليج
العربي.

ضمن حملتها الرمضانية السنوية « زين الشهور «

«زين» تُشارك األطفال املرضى
في املستشفيات فرحة الشهر الفضيل
شاركت زين األطفال املرضى في عدد من أكبر املستشفيات
في الدولة فرحة الشهر الفضيل ،وذلك من خالل توزيع أكياس
احللوى واألل��ع��اب والهدايا ضمن حملتها الرمضانية «زين
الشهور» بالتعاون مع اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في
املستشفيات  )KACCH(.وذك��رت الشركة في بيان صحافي
أن مبادرة زي��ارة املستشفيات التي تنظّ مها م��رّات عديدة في
مختلف املناسبات خالل العام تأتي انطالقاً من استراتيجيتها
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة ،حيث تهدف هذه الزيارات
التفاعلية ملشاركة األطفال املرضى وذويهم والهيئة التمريضية
التي تعتني بهم فرحة وبهجة املناسبات واألعياد املختلفة وعلى
رأسها شهر رمضان املبارك .وبينت زين أن الزيارات التي قامت
بها قد اتسمت بروح عائلية امتألت باألجواء الرمضانية اجلميلة،
والتي تضمنت توزيع الهدايا والقرقيعان على األطفال وذويهم،
وذل��ك في مجموعة من أه��م وأكبر املستشفيات التي حتتضن
املرضى من األطفال في الكويت وهي مستشفى األميري والرازي
وابن سينا.
وأك��دت زي��ن أنها تهدف من ه��ذه ال��زي��ارات التفاعلية التي
حت��رص على تنظيمها على م��دار السنة إل��ى مشاركة املجتمع
مبختلف أطيافه الفرحة خالل املناسبات اخلاصة ،حيث أنها
تعتبر هذه املبادرات انعكاساً حقيقياً لعادات وتقاليد املجتمع
الكويتي ،باإلضافة إلى تفعيل استراتيجية الشركة في مجاالت
االستدامة .اجلدير بالذكر أن حملة زين الرمضانية لهذا العام
شهدت حزمة كبيرة م��ن امل��ب��ادرات والفعاليات االجتماعية
واخليرية التي ترتكز على القيم اجلميلة،والتي تغطي الشركة
من خاللها مختلف األنشطة اخليريةواالجتماعية والتطوعية،
والتي شملت صاالت إفطار الصائم اليومية خالل الشهر الفضيل،
باإلضافة ملبادرة توزيع املؤن الغذائية (ماجلة رمضان) على
األسر املتعففة داخل الكويت بالتعاون مع العديد من اجلهات
اخليرية ،وغيرها.

