
 35  اقتصاد  الثالثاء  ٤  يناير ٢٠١١ 
 رأي اقتصادي 

 هل استفدنا من العبر؟
 فــــي املاضي البعيــــد التقيت 
بالبروفيسور فيسسول االستاذ 
احملاضر في جامعات «مرسيليا» 
في فرنســــا وكان جل اهتمامي 
محاولة أخذ سبق صحافي ألنه 
مشهور بقلة الكالم، فسألته عن 
توقعاته ألبعاد األزمة االقتصادية 
العاملية، فــــكان جوابه قامتا خذ 
العبرة من األزمــــات الثالث في 
السنتني املاضيتني وسوف ألقاك 
في ٢٠١٢، صورة سوداء متاما ملا 
حصل في العــــام ٢٠٠٨، اجتهنا 
مهرولني إلى العالم العربي، فكتبنا 
العلمية،  في الصحف واملجالت 

وعقدنا املؤمتــــرات والنــــدوات، وأجرينا مقابالت 
ومناظــــرات تلفزيونية، وذكرنــــا ببعض احللول، 
ضرورة دمج املصارف الصغرى بالكبرى، االبتعاد 
أو التخفيف من القروض غير اآلمنة، عدم الدخول 
في مشــــاريع غير مجدية، ضخ سيولة في السوق 
(البورصة)، كنا جالسني ننتظر الفرج من اخلارج 
في الوقت الذي كانــــت اقتصادات العالم تغرق في 
مســــتنقعات، تفتش عــــن أدوات الدارة األزمة بعد 
أن استسلمت للحل، واليوم عدت من جديد ألسأله 
مستغال مناقشة شهادة الدكتوراه ألخي االصغر في 
االقتصاد الدولي، هل باستطاعتنا ان جننب العالم 
املزيد مــــن املصاعب االقتصادية وهل األزمات التي 
مرت كانت كفيلة بإعطاء العبر، فكان جوابه قامتا 
كذلــــك خذ العبرة من األزمات الثالث في الســــنتني 

املاضيتني وسوف ألقاك في ٢٠١٢.
  في رأيه أن االقتصــــاد العاملي يتجه نحو نظام 
اقتصادي جديد بعد انهيار األسواق املالية العاملية. 
واالضطرابات املالية في العامني الفائتني، وقد لفت 
نظري قولــــه ان األزمة مازالت مبفاعيلها واملطبات 
مازالت موجودة، فما الذي بنى عليه رأيه االقتصادي 
وهل أصاب أم أخطأ وبكل بساطة لنجر بعض املقارنة، 
بالعودة إلى األزمــــة االقتصادية العاملية نرى انها 
اتخذت أشكاال وموجات متكررة يتم مبوجبها فحص 
إرادة قــــوى العالم وقدرتها علــــى مواجهة األزمات 
خاصة في ظل واقعة كشفت اجلميع وباتت جميع 

الدول الكبرى أمام األمر الواقع.
   وإذا عدنا الى التحليل العلمي ألسباب األزمات 
نرى أنهــــا كانت مفتعلة بدليل النهوض الســــريع 
ومن ثم الســــقوط وفي الوقت الذي يبشر باألزمة 
ندرك أننــــا باجتاه كوارث ثم نســــتيقظ على دول 
صغيرة دفعت ضريبة مــــن املمكن أن جتعل منها 
مدينة لقرون ونعطي مثاال على ذلك أولى األزمات 
كانــــت فضيحة بنك «ليمان بــــراذرز» األميركي في 
سبتمبر ٢٠٠٨، واستمرت حتى عقد قمة العشرين 
بلندن في أبريل ٢٠٠٩ حينما اعترف زعماء البلدان 
املتقدمة والبلدان الصاعدة بان النظام املالي العاملي 

يتهدده خطر قاتل مهلك.
  وقد استعملت في التقرير كلمة خطر مهلك سرعان 
ما تكاثفت اجلهود وكان من دون شك املستفيد معروفا 
واخلاسر معروفا، وبرهن زعماء الدول العشرين في 
لندن على إمكانية الوصول إلجماع دولي، مفتشني عن 
مصاحلهم ومصوتني على من تدور عقارب الساعة 
على األقل في احلاالت التي يشــــعر فيها كل طرف 
بأنه يتعرض لنفس التهديد، وحترك زعماء العالم 
على األثر بســــرعة كبيرة معتمدين خطط حتفيز 
اقتصادي وخطط تقشــــف، كما ســــعى زعماء دول 
العالم للتوصل إلى اتفاقيات دولية إلصالح النظام 

املالي العاملي القائم.
  انتهت العاصفــــة األولى وارتاح القادة من عناء 
التفكير ورســــى املزاد وتوزعــــت الغنائم، البد من 
أزمة أخرى فقد بدأت وفق برمير بإعالن املستشار 
االقتصادي للبيت األبيض الري سامرز في ديسمبر 
٢٠٠٩ أن الكساد في االقتصاد األميركي انتهى ولكن 

إلى أين صار هذا الكساد ومن دفع الفواتير؟ 
  وإن كان سامرز على حق من الناحية الفنية، حيث 

استأنف االقتصاد األميركي منوه 
ولكن بوتيرة بطيئة، ولكن من 
الناحية السياسية فاته أنه خلق 
إلدارة الرئيــــس األميركي باراك 
أوباما مشــــاكل جديدة، حيث إن 
تبديد املخاوف أضعف احلاجة إلى 
الوحدة على الساحة الدولية وفتح 
املنافسة بني الدول على مصراعيها 
أي أقفــــل إلى مــــا ال نهاية الباب 
االقتصــــادي الوحيد الذي يجب 
على كل الدول الولوج منه طلبا 
للرزق وفتحت بل وشرعت األبواب 
الصغرى التي من املمكن أن تكبر 

بسرعة وخاصة الصني.
   وإذا اجتهنــــا نحو أوروبا فقد أبعدت اإلجراءات 
الطارئة التي اتخذها االحتاد األوروبي في مواجهة 
أزمة الديون السيادية، اليونان وإسبانيا وغيرهما 
من االقتصادات األوروبية الضعيفة، عن حافة العجز 
عن تسديد الديون ولكن بثمن سياسي عال، وفرضت 
إجراءات تقشف قاسية مما جعل الشعوب األوروبية 
تتذمر وتعرب عن ذلك باحتجاجات وإضرابات أقلها 
ذلك املشهد املعبر للصحافي الذي رمى بنفسه حتت 
قبة البرملان فــــكان خير جواب ملا يجول في خاطر 

األوروبيني.
  أما البريطانيون فكانت ردة فعلهم أكثر قساوة 
حني أداروا ظهرهم لرئيس الوزراء غوردون براون، 
فعاقبوه بالسياسة وأعادوه الى حيث كان ينبغي أن 
يكون وفي أملانيا فقد تعرض حزب املستشارة أجنيال 
ميركل املسيحي الدميوقراطي لهزمية في أكبر والية 
أملانية من حيث عدد السكان، اقفل البازار على خسائر 
جمة ولكن في هذه املرة كانت اخلسائر بالغة، فقد 
أثقلت اجلراح القادة ألنهم كانو مضطرين هذه املرة 
أن يكونــــوا في الواجهة، ليس هناك من دول فقيرة 
قادرة على حمل أوزان من هذا النوع، همدت نار األزمة 
االقتصادية العاملية، واستبشر العالم خيرا ليخرج 
علينا مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس 
في االجتماع السنوي للصندوق من أن احلكومات 
بدأت في اســــتعمال عمالتها كأسلحة في التنافس 

التجاري فيما بينها في إشارة حلرب العمالت.
  من جانبه، حذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك 
من أن جولة من اإلجراءات احلمائية قد تعود بالعالم 

إلى األزمة في ثالثينيات القرن املاضي.
  وصلت رسالة فيسسول من ان األزمات تدار ولكن 
احلل يبقى كما ذكرنا أنه أمام القوى الكبرى لالنطالق 
للعمل والتعاون مع الدول الصاعدة للوصول بالنهاية 
لنظام عاملي جديد يأخذ في اعتباره املتغيرات الطارئة 
وتوزيع القوى وإال فإن على العالم مواجهة موجة 
رابعة من األزمة ســــتكون األسوأ بل موجة خامسة 
ستكون مدمرة وليس في جميع احلاالت تدار األزمة 
اذ ان الفيل يكون دائما مربوطا في خيط رفيع يراهن 
صاحبه على سذاجته من أن االعتقاد لديه بأنه مقيد 
بجنزير من احلديد، ولكن في الســــيرك نرى أولى 
ضحايا الفيل يكون صاحبه وعادة تكون الدعســــة 

األولى واألخيرة.
  في اخلتام وكما في كل ختام نتوجه الى هذا البلد 
املعطاء بالدعاء بطول النعم وحفظ أهله النها تبقى 
صمام أمان للعالم العربي كما نتوجه بالشكر وطول 
العمر لصاحب السمو االمير، حماه اهللا، من كل مكروه 
ونتمنى له ســــنة مجيدة في العــــام ٢٠١١ يطل فيها 
على مشارق األرض ومغاربها وولي العهد أدامه اهللا 
وحفظه لهذا البلد، كما نتوجه بجل االحترام والتقدير 
للحكومة رئيسا ووزراء للجهود الكبيرة التي بذلت 
في الســــنوات املاضية ألنها كانت عصيبة لتجنيب 
هذا البلد حتمل نتائج األزمات العاملية وخاصة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الضمانة االقتصادية األكيدة 
لهــــذا البلد اخلير بفعل خبرته وصبره، عفاكم اهللا 
وحماكم، فأنتم مستقبل الكويت، ومستقبل األجيال 

القادمة، بكم نفتخر واهللا الى جانكم. 
 melhemmahmoud@hotmail.com  
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 «غزال للتأمين» تدشن 
موقعها اإللكتروني

 أعلنت شركة غزال للتأمني 
عن تدشني موقعها اإللكتروني 
ليكون بوابتها إلى العالم ومدخال 
ملختلف فئات عمالئها إلى عالم 

التأمني. 
  وبهذه املناسبة، قالت مديرة 
العالقات العامة بالشركة رزان 
السويدي في تصريح صحافي 
إن غزال للتأمني تعمل حاليا على 
إدخال نظم تكنولوجية متطورة 
لتســــويق خدماتهــــا التأمينية 
إلكترونيا خالل األسابيع القليلة 
املقبلة، ذلك ألن أحد أغراض هذا 
املوقع تسريع وتيرة الوصول إلى 

أكبر عدد ممكن من العمالء. 
  وأشارت السويدي إلى أنه مع 
تزايد عدد شركات التأمني ومكاتب 
العمولــــة وفروعها في مختلف 
التجارية والســــكنية  املناطق 
نتيجة اتســــاع رقعة ضواحي 
مدينة الكويت واالزدياد امللحوظ 
في عدد السكان، أصبح من املهم 
إيجاد أساليب تنافسية جديدة 
حتقق االستراتيجية التسويقية 
التي وضعتها الشــــركة موضع 
التنفيذ منذ األيام األولى لتأسيس 

الشركة. 
  وأضافت السويدي أن مجرد 
الوصــــول إلى العمالء احلاليني 
أو املستهدفني ودون استخدام 
تقنيات متطورة سيستغرق وقتا 
مضاعفا عما كان عليه الوضع 
في السابق بسبب اتساع الرقعة 
اجلغرافية إضافة إلى ازدياد عدد 
السكان، ما استوجب استحداث 
موقــــع إلكتروني للوصول إلى 
أكبر عدد ممكن بأقصر الطرق. 

 توفر «أجيليتي» حلوال متخصصة مثل إدارة السجالت واملعلومات وخدمات النقل العاملي من خالل مخازنها

 حسب قائمة تصنيف أصدرتها مجلة «أرابيان صبالي شين» عن أفضل ١٠ مخازن تابعة للشركة 

 القدرات التخزينية لـ «أجيليتي» في الكويت 
  بالمرتبة الثانية بين مخازنها بالشرق األوسط وأفريقيا

لذا فإن مخزن أجيليتي في مصر 
يحتوي على مساحة ١٥٤ ألف 
متر مربع منها ٤٣ ألف متر مربع 
عبارة عن مخازن مسقوفة و٣٥ 
ألف متر مربع عبارة عن أراض 

مفتوحة.
  يقع مخزن القاهرة في موقع 
استراتيجي مباشرة على أكبر 
الطرق التي توصل إلى القاهرة 
واإلسكندرية ودلتا النيل ومناطق 
صعيد مصر مما يسهل عمليات 
االستيراد والتخزين وتوصيل 

البضائع عبر مصر.
  افتتح مخــــزن القاهرة عام 
٢٠٠٦ من أجــــل تلبية طلبات 
قاعدة متنوعة من العمالء تشمل 
الشركات املتعددة اجلنسيات 
والشــــركات احمللية، ويعرف 
بأنه واحد من مجموعة قليلة 
مــــن املرافق عالية املســــتوى 
واحلديثة في مصر، كما يوفر 
التقنيات  القاهرة أحدث  مرفق 
وأنظمة التحكم مدعومة بفريق 
يتكون من ٣٣٠ موظفا موزعني 
في مكاتب للشركة عبر محافظات 

مصر.

  األردن

  يقــــع مخــــزن «أجيليتي» 
الرئيسي في األردن على مسافة 
قريبة من مينــــاء العقبة وهو 
مركز توزيع متميز في األردن 
واملنطقة. ويبلغ إجمالي مساحة 
املخزن ١٥ ألــــف متر مربع مع 
١٥ ألف موقــــع حتميل مبرفق 
العقبــــة، وباإلضافــــة إلى هذا 
املخزن هناك ٣ مخازن إضافية 
في األردن بســــعة إجمالية ٢٩ 
ألف متر مربع و٣٦ ألف موقع 
حتميل، وهذه املرافق تخدم عن 
طريق ٤٠٠ شاحنة نقل لضمان 
وجود شبكة توزيع سلسلة عبر 
القطر، وتوفر املناطق التخزينية 
مناطق متنوعة احلرارة تتناسب 
والصناعات املختلفة التي تخدمها 
الشركة هناك خصوصا صناعات 
السيارات والتكنولوجيا والسلع 

االستهالكية.

  أبوظبي

  توفر مخازن «أجيليتي» في 
أبوظبي سعة تخزينية تصل 
إلــــى ٤٠٠ ألف متر مربع ما بني 
مخازن مكيفة وجافة ومساحات 
خارجية ومبردة، ومتثل السعة 
التخزينية املغلقة ما مساحته ٩ 
آالف متر مربع، فيما تبلغ السعة 
التخزينية اخلارجية ٣٧٥ ألف 

متر مربع.
  ومتتلــــك «أجيليتي» أيضا 
مســــاحات التخزين اخلارجية 
التخزين اجلمركي  في منطقة 
علــــى مســــاحة ١٠ آالف متــــر 
مربع من أجل غايات التخزين 
الترانزيت، باإلضافة إلى ضابط 
جمركي مقيم ومرافق للتخليص 

اجلمركي.
  كما يحتوي مخزن أبوظبي 
على منطقة متخصصة بإدارة 
احلرارة والرطوبة لتوفر حلوال 
متخصصة خلدمة تخزين وثائق 
العمالء. وتقوم «أجيليتي» حاليا 
بتطوير منشــــأة جديدة على 
مســــاحة ٤٠ ألف متر مربع في 
أبوظبي لتلبية الطلبات املتنامية 

في العاصمة اإلماراتية. 

في الســـعودية بجانـــب ميناء 
الرياض اجلاف، داخل مقاطعة 
التخزين احلكومية، وتوفر مخازن 
«أجيليتي» في السعودية مدخال 
مباشرا مع شوارع جدة والدمام 
الرئيسية مع مدخل قريب يسهل 
الدخول إلى املناطق الصناعية.

  وتوفر املخـــازن مناطق ذات 
حرارة متنوعة وحلول لوجيستية 
متخصصة للعديد من العالمات 
الســـلع  التجارية املعروفة من 
االستهالكية والتكنولوجيا والنفط 
والغـــاز والصناعـــات الدوائية 
والتجزئة موفرة خدماتها ألكبر 
سوق استهالكي في منطقة اخلليج 
الرياض  العربي، يوفـــر مخزن 
٤٠٫٠٠٠م٢ من السعة التخزينية 
و٥٩٫٠٠٠ موقع حتميل، عبر أكثر 
من ٤٠٠ موظف موزعني في ثالثة 

مكاتب باململكة.
  ويعد مخزن الرياض اخلطوة 
األولى في إستراتيجية أجيليتي 
نحو شبكة لوجيستية متكاملة 
من مرافـــق التخزين والنقل في 
اململكة تتميز بالقدرة على تقدمي 
حلول محلية وإقليمية وعاملية.

  لبنان

  يقع مخزن شركة «أجيليتي» 
بلبنان في موقع استراتيجي بقلب 
املركز التجاري للعاصمة بيروت 
كما يبعد فقط ٥ دقائق عن ميناء 
لبنان الرئيسي وحوالي ٢٠ دقيقة 
عن مطار بيروت الدولي بني خطني 
رئيسيني حيث يوفر دخوال سهال 

عبر املدينة.
  ويقع املخزن على مســـاحة 
٣٠ ألف متر مربع ويوفر املخزن 
٢٠ الـــف موقع حتميل ومناطق 
متنوعة احلرارة ومجموعة من 
القيمة املضافة  اخلدمـــات ذات 
التكنولوجيا  مدعوما بأحـــدث 

واألنظمة األمنية.
  يوفر مخزن بيروت خدماته 
العمالء  لقاعـــدة متنوعة مـــن 
التي تشـــمل الشركات املتعددة 
اجلنســـيات في قطاع الســـلع 
االستهالكية ذات التحرك السريع، 
التجزئة  إلى شركات  باإلضافة 
والتكنولوجيا، ومن أجل تلبية 
املتطلبات تقوم أجيليتي حاليا 
بتطويـــر مخزن على مســـاحة 
٢٣ ألـــف متر مربـــع على أعلى 
املستويات يقع على بعد ١٥ دقيقة 

من مركز بيروت.

  مصر

  تعد مصر واحــــدة من أهم 
األســــواق في الشرق األوسط، 

قطر هي الصورة املثالية لتنوع 
محفظتها اخلدمية، لذا تركز على 
قطاعات الغاز والبترول والسلع 
االستهالكية والتجزئة والبنوك 
باإلضافة إلى ذلك توفر «أجيليتي» 
حلوال متخصصة أخرى مثل إدارة 
السجالت واملعلومات، وخدمات 
إلى  العاملـــي، باإلضافة  النقـــل 
املرافق املتخصصة لتخزين املواد 

الكيميائية.
  وتعـــد خدمة هذه األســـواق 
املختلفة متماشـــية مـــع تنامي 
خدمات أجيليتي اللوجيســـتية 
في قطر والتـــي يخدمها مخزن 
بسعة ٣٠ ألف متر مربع، يعمل 
فيها أكثر مـــن ٦٠٠ عامل و١٥٠ 
شاحنة ومقطورة، ليوفروا حلوال 
ألكثر مـــن ٢٠٠ عميل في جميع 
أنحاء البالد في مجال اخلدمات 
اللوجيستية، وتوفر املخازن ٣٢ 
ألف موقع للتحميل مع مزيج من 
املرافق املكيفة واملبردة والساحات 

اخلارجية.

  سلطنة ُعمان

  أسست «أجيليتي» مقرها في 
عمان في منطقة «غاال» ليكون على 
مسافة قريبة من املركز التجاري 
الرئيسي مبسقط باإلضافة إلى 
قربه مـــن مقر النقـــل البحري 
الذي دعم  األمـــر  واملطار، وهو 
دخولها ضمن قائمة أفضل عشر 

مستودعات للشركة.
ــات  ــودع ــت ــس   وتـــنـــدمـــج م
«أجيليتي» مع نظام النقل الوطني 
مما يؤدي إلى إمداد البلد بأكمله 
املناطق  في  للتخزين  مبواقع 
نــزوى،  مثل  منها  الرئيسية 
وهرا، وصاللة، وباإلجمال توفر 
«أجيليتي» مساحات تخزينية 
تصل إلى ١٩ ألف متر مربع من 
مرافق التخزين و٢٦ ألف موقع 
للتحميل، باإلضافة إلى ١٣٩ ألف 
متر مربع من مساحات التخزين 

املفتوحة.
العمليات احمللية في    وتركز 
سلطنة عمان على النفط والغاز 
والسلع االستهالكية والتجزئة 
واالتصاالت، واجلديـــر بالذكر 
أن مخزن «غاال» يقدم اخلدمات 
لكثير من العمالء من خالل توفير 
ما يقرب من ١٥ ألف من الســـعة 
املتفاوتة احلرارة،  التخزينيـــة 
وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 

١٢٫٥٠٠ موقع حتميل.

  المملكة العربية السعودية

  وفقا لتصنيف «أرابيان صبالي 
شـــني» تقع مخازن «أجيليتي» 

حراري، باإلضافـــة إلى أكثر من 
١٧٠ ألف متر مربع من مساحات 
التخزين املفتوحـــة، فيما يصل 
إجمالي مواقع التحميل إلى ٢٣٠ 
ألفا، علما ان هذه املرافق مدعومة 
أيضا بأسطول شاحنات يصل إلى 
أكثر مـــن ٥٨٠٠ من أصول النقل 
والتوزيع، يعمل عليها ما يفوق الـ 
١٠٢٤ من املوظفني الذين يعملون 

لدى الشركة.

  البحرين

  جاءت مســــتودعات شركة 
«أجيليتــــي» مبنطقــــة احليــــد 
الصناعية في البحرين بني القائمة 
التي نشرت في تصنيف «أرابيان 
صبالي شني» من حيث األهمية 
ملا تتمتع به من موقع جغرافي 
يخدم أهداف الشركة، حيث تعتبر 
البحرين بوابة مهمة للنفاذ إلى 
سوق اململكة العربية السعودية 
من خالل االتصال املباشر معها 
عبر جسر امللك فهد، باإلضافة إلى 
ذلك فان البحرين ستتصل مع 
أحد أقرب جيرانها وهي قطر من 
خالل افتتاح جسر مماثل خالل 

السنوات الـ ١٠ املقبلة.
  وأشارت املجلة إلى أن تصميم 
مرافق أجيليتي بالبحرين وضع 
باحلســــبان الوضع اجلغرافي 
للبحرين مبا يساهم في توفير 
شــــبكة التوزيــــع واخلدمــــات 
اللوجيستية املتكاملة لعمالئها 
فــــي مناطق اخلليــــج العربي، 
حيــــث تقع علــــى مقربــــة من 
ميناء البحرين البحري ومطار 
إلى  الدولي باإلضافة  البحرين 
مرافق احلجز املتوافرة في ميناء 
سلمان واملنطقة احلرة في مطار 

البحرين الدولي.
  ويسع املخزن الرئيسي املكيف 
واجلاف أكثر من ١٦٫٢٥٠ موقعا 
للتحميــــل، باإلضافة إلى توافر 
قسم مجمد ومبرد مع أكثر من 
٧٠٠٠ موقع حتميل، ويوفر هذا 
املرفق خدماته لعدد من الصناعات 
منها علوم احلياة، التكنولوجيا 
احليوية، الصناعات التحويلية، 
التجزئــــة وتكنولوجيا  جتارة 
املعلومات، ويدعم هذه املخازن 
أكثر من ٧٠ من أصول النقل والتي 
مت شراؤها لتقوم بتمكني التوزيع 

احمللي واإلقليمي بشكل دائم.

  قطر

  تأتي مخازن الشركة في قطر 
ضمن قائمة أفضل ١٠ مستودعات 
الشـــرق األوســـط، وألن  فـــي 
«أجيليتي» تؤمن بأن عملياتها في 

 أعلنت شـــركة «أجيليتي عن 
تصدر مخازنهـــا قائمة تصنيف 
مجلـــة «أرابيان صبالي شـــني» 
املتخصصة فـــي قطاع اخلدمات 
اللوجيستية العاملية، حول أفضل 
مستودعات التخزين لدى شركات 
اللوجيستيك في منطقة الشرق 

األوسط.
  وقالـــت الشـــركة فـــي بيان 
صحافي انـــه وفقا لتقرير مجلة 
«أرابيان صبالي شني» فإن شبكة 
اللوجيستية  املخازن واخلدمات 
لـ «أجيليتي» في الشرق األوسط 
وافريقيا تتكـــون من ٩٠ مخزنا 
و١٢ موقعا، تشكل أفضل ١٠ مراكز 
تخزين لديها في عدد من الدول منها 
اإلمارات العربية املتحدة، عمان، 
البحرين، الكويت، اململكة العربية 

السعودية، مصر، واالردن.

  دبي

  وجـــاء مســـتودع شـــركة 
«أجيليتي» الواقع في املنطقة احلرة 
بجبل علي في دبي من بني أفضل 
١٠ مســـتودعات تخزين لشركة 
«أجيليتي» حول العالم، خصوصا 
انه يعمل كمحور مركزي لعمليات 
الشركة اإلقليمية، والذي تستخدمه 
الشركة لتخزين مجموعة كبيرة 
ومتنوعة من البضائع، حيث تبلغ 
مساحته اإلجمالية ٢٢٫٦٠٨ آالف متر 
مربع من سعة التخزين املضبوطة 
احلرارة، باإلضافة إلى ٤١٧٢ مترا 
مربعا مخصصة للتخزين الدوائي، 
وكذلـــك ٣٠٫٤٠٥ آالف متر مربع 

للتخزين املكيف.
  وأشـــارت «أرابيـــان صبالي 
شني»، إلى أن تصنيف املستودعات 
املوجودة في دبي يأتي في املراتب 
الشـــرق  األولى على مســـتوى 
األوسط ملا تتميز به من قرب من 
محطة احلاويات وإدارة اجلمارك 
في ميناء جبل علـــي القيب مما 
يوفر املوقع املثالي لتشغيل مركز 
توزيع إقليمي، فضال عن أنها تبعد 
مســـافة ٤٠ دقيقة من مطار دبي 
الدولي و١٥ دقيقـــة من مطار آل 
مكتـــوم الدولي اجلديد، كما يعد 
هذا املخزن واحدا من أربع مرافق 
للتخزين في دبي، ويوفر خدمات 
متخصصة ملجموعة من العمالء 
املميزين مـــن مختلف القطاعات 
الصناعية منها السيارات، علوم 
احلياة، االلكترونيات، والقطاعات 
الســـرعة  ذات  االســـتهالكية 

العالية.

  الكويت

  ووفقا لتصنيف «أرابيان صبالي 
شني»، فان القدرات التخزينية لـ 
«أجيليتي» في الكويت تأتي في 
املرتبـــة الثانية بني مخازنها في 
الشـــرق األوسط، حيث ان هناك 
٥٢ مرفـــق تخزين، يقع ٤٠ منها 
في منطقة الصليبية، والباقي في 
موانئ عبداهللا والدوحة، والشويخ، 
وهي تخدم أطيافـــا متنوعة من 
العمالء من جميع القطاعات والتي 
تتنوع احتياجاتها بدءا من السلع 
االستهالكية إلى الصناعية الدوائية 
والبضائع القابلة للتلف إلى السلع 

االلكترونية.
التخزينية    وتصل املساحات 
ملرافق الشركة في الكويت من ٥٤ 
ألف متر مربع، وهي مســـاحات 
تخزينيـــة مغلقـــة وذات حتكم 
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