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أخبار الشركات

يشهد القطاع العاملي للخدمات اللوجستية 
في الوقت الراهن توجها هو األكبر من نوعه 
بعيدا عن ابتكارات الذكاء االصطناعي وتقنيات 
»بلوك تشني« واالنتشار، ويتمثل هذا التوجه 
في التخصيص الذي بدا كأنه يفتتح عهدا 
جديدا خلدمات التسليم لم تعهده في السابق 

إال الشركات الكبيرة والعاملية.
وتسهم الشركات الصغيرة واملتوسطة 
في الكويت حاليا بنسبة 3% من الناجت احمللي 
اإلجمالي للدولة. ومع ذلك يوفر التخصيص 
فرصا جديدة للشركات الصغيرة واملتوسطة 

للنمو وحتقيق ميزة تنافسية كبيرة.
وبالفعل وصــل قطاع النقل واخلدمات 
اللوجستية إلى مرحلة فاصلة من حيث اعتماد 
التخصيــص، واملتمثلة في تصميم جتربة 
الشحن بكل تفرد وديناميكية وفق متطلبات 

أي عميل أو فرد.
وفيما تدرك الكثير من الشركات الصغيرة 
قوة التخصيص على مستوى املنتج، إال أن 
قلة منها فقط تستفيد من االستراتيجيات 
اجلديدة للتخصيص والطابع الشخصي في 
اخلدمات اللوجســتية، والتي ميكنها إتاحة 

املزيد من الفرص.
وســتمتلك الشــركات الصغيرة في 
املنطقة القــدرة على توفير قدر أكبر من 
اخلدمات املخصصة في جتربة الشــحن 
واالعتماد على اخلدمات اللوجستية لتحقيق 
مكاسب ضد منافسني أكثر خبرة أو حجما 
أو استقرارا في السوق. ومن الضروري 
دراســة التغيرات واجلوانب املهمة عندما 
يتعلق األمر بالتخصيص في عالم ال تتجاوز 
نسبة مساهمة التقنيات الرقمية فيه بالناجت 

احمللي اإلجمالي العاملي %11.
وتتجلى اخلطوة األولى في تغيير أفكارنا 
حول اعتبار اخلدمات اللوجســتية مبنزلة 
أنشطة يتم إجنازها بعد توفير اخلدمات وبيع 
املنتجات. وعلى سبيل املثال ميتلك مزودو 
القدرة على مساعدة  اللوجستية  اخلدمات 
التجزئة عبر اإلنترنت من الشركات  جتار 
الصغيرة واملتوسطة إلجناز مزيد من األعمال 
على موقعها اإللكتروني، أو ضمن خدمات 
العمالء بعد البيع، وبشكل يحقق التوافق بني 
إستراتيجيات الشحن واحتياجات العمالء.

هذا، وتشــير التوقعات إلى إجناز نحو 
90% من اخلدمات اللوجســتية اليوم عبر 
الهاتف احملمول، ما يدعونا الى اتباع أسلوب 

مختلف في تسليم اخلدمات.
وأكثر من أي وقت مضى، يود املستهلكون 
املزيد من مزايا سلسلة التوريد واخلدمات 
اللوجستية، مثل إمكانية استرداد البضائع 
بســهولة، وتسليم رســالة نصية توضح 
للمشــتري موعد وصول شحنته، وتتبع 
متطلبات املنتج عبر اإلنترنت، وتغيير نافذة 
التســليم وموقعه، فضال عن القدرة على 
جتميــع البضائع من موقع آمن مثل مركز 

تسليم أو متجر محلي.
ومع ارتفاع عدد املستهلكني ممن يعتمدون 
أساليب الشــراء عبر اإلنترنت باستخدام 
األجهزة احملمولة، من املتوقع أن تتفوق جتربة 
العمالء على السعر واملنتج باعتباره عامل 
التفرد الرئيسي األول ألي عالمة جتارية. 
وتبدو الفرصة سانحة اآلن أمام الشركات 
اإلقليمية الصغيرة واملتوســطة لالنخراط 

في هذا التوجه!

رأي

اخلدمات اللوجستية 
ُتكسب الشركات 

الصغيرة طابع 
اخلصوصية!

ناتالي أميل فيرولت - نائب رئيس شؤون التسويق
وجتربة العمالء في فيديكس إكسبريس الشرق األوسط

هكذا سيكون النفط سالحاً بيد الصينيني بحربهم مع أميركا!

تابعة لـ »سفن« تفوز مبناقصة بـ 6 ماليني دينار

»التأمينات« تدخل قائمة مالك »اإلمناء العقارية«

»اإلمناء العقارية« تبيع عقاراً مبليون دينار

تابعة لـ »تنظيف« توقع عقداً إلنشاء مستودع مخازن تبريد

»A« وكالة »إيه إم بست« تؤكد تصنيف »اخلليج للتأمني« عند

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة 
وبناء السفن ترسية اجلهاز املركز للمناقصات 
العامة مناقصة على شركة اخلليج لإلنشاءات 
واألعمال البحرية واملقاوالت التابعة بـ ٩٩.٩٢% 
لـ »سفن«، بقيمة 5.٦٩ ماليني دينار )١8.7٦ 

مليون دوالر(.
وحسب بيان الشركة على موقع البورصة 

أمس، فــإن املناقصة تتعلــق بتنفيذ أعمال 
تعميق مآخذ مياه البحر في محطة الصبية 

لتوليد القوى الكهربائية، وتقطير املياه.
وأشــار البيان إلــى أن املناقصة لصالح 
وزارة الكهربــاء واملاء الكويتيــة، وملدة 3٦ 
شــهرا، مع التنويه بأن األثر املالي للصفقة 
يحقق أرباحا تشغيلية سيتم إدراجها ضمن 

البيانات املالية للشركة التابعة لألعوام ٢٠١٩ 
حتى ٢٠٢٢.

وكانت أرباح ســفن ارتفعت خالل الربع 
الثانــي من العام احلالي بنســبة ٢٢.7% إلى 
٢.7٩ مليــون دينار، وســجلت الشــركة في 
النصف األول من ٢٠١٩ أرباحا بـ 5.44 ماليني 

دينار، بنمو ١3.8%.

أعلنت بورصة الكويت دخول املؤسسة العامة 
للتأمينــات االجتماعية الكويتيــة قائمة مالك 
شــركة اإلمناء العقارية، وذلك بحسب التقرير 
اليومي للتغير في اإلفصاحات، حيث استحوذت 
التأمينــات على 5.١3% في اإلمناء بطريقة غير 

مباشرة.
يشار إلى أن رأسمال اإلمناء يبلغ 45.٠5 مليون 
دينار، موزعا على 45٠.53 مليون سهم، بقيمة 
اسمية ١٠٠ فلس للسهم الواحد. ويستحوذ بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« على 55.٦7% بصورة 

غير مباشرة في اإلمناء العقارية.
وكانت أرباح اإلمناء ارتفعت في الستة أشهر 
املنتهية في 3٠ أبريل ٢٠١٩ بنسبة ١47.7% إلى 
١.384 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 558.8١7 

ألف دينار للفترة املناظرة من ٢٠١8.

أعلنت شــركة اإلمنــاء العقاريــة بيع عقار 
استثماري مملوك لها في الكويت بقيمة مليون 
دينار. وأشــارت الشــركة في بيان على موقع 
البورصــة أمس، إلى أنه ســينتج عن الصفقة 
حتقيق الشركة صافي خسارة بـ 35 ألف دينار، 

على أن يتم إدراجها في بيانات الربع الرابع من 
العام احلالي.

يذكــر أن بورصــة الكويــت أعلنــت دخول 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية الكويتية 
األربعاء املاضي في قائمة مالك الشركة، من خالل 

االستحواذ على 5.١3% بطريقة غير مباشرة.
وكانت أرباح اإلمناء ارتفعت في الستة أشهر 
املنتهية في 3٠ أبريل ٢٠١٩ بنسبة ١47.7% إلى 
١.384 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 558.8١7 

ألف دينار للفترة املناظرة من ٢٠١8.

أعلنت شــركة تابعــة للشــركة الوطنية 
للتنظيف عن توقيع عقد مع مقاولني إلنشاء 
مستودع مخازن تبريد، لتوريد وتركيب غرف 
التبريد مبنطقة األحمدي الصناعية بإجمالي 

٢.١7 مليون دينار.
وأشــارت الشــركة فــي بيان علــى موقع 

البورصــة أمس، إلى أنه من املتوقع االنتهاء 
من إنشــاء املستودع خـــــالل النصف األول 
مــن ٢٠٢٠. وتابعت أنه ال ميكن حتديد األثر 
املالي للصفقـــة، إذ سيتـــم االعتراف باإليراد 
الناجت مــن تأجير املستــودع عند االنتهـــاء 

من إنشائه.

وكانــت أرباح الوطنية ارتفعـــــت خالل 
الربـــــع الثاني من ٢٠١٩ بنســبة 37.3% إلى 
48٩.8٦ ألف دينار، كمـــا سجلت الشركــــة في 
النصف األول مــــن العــــام احلالي أرباحــــا 
بقيمة ٩٢٢.45 ألف دينار، بنمــــو سنــــوي 

.%34.3

أكــدت وكالة »إيــه إم بســت« التصنيف 
 »A« االئتماني ملجموعة اخلليج للتأمني عند
ممتاز لعام ٢٠١٩، مع تعديل النظرة املستقبلية 

إلى سلبية.
وأشــارت الشــركة فــي بيان علــى موقع 
البورصــة أمس، إلى أن التصنيف االئتماني 
يعكــس املســتوى القــوي للمركــزي املالي 
للمجموعة، فضال عن األداء التشغيلي القوي، 
وملف العمال املتوازن، وأسلوب إدارة املخاطر 

الشاملة املالئم.
وتطرق تقرير الوكالة إلى أن معدل السيولة 

للمجموعة تطلب دعما مستمرا باستخدام ديون 
قصيرة األجل، ومع ذلك فقد خفضت املجموعة 
اعتمادها علــى تلك الديون في العام احلالي 

من خالل استخدام حلول متويلية أخرى.
ولفت البيان إلى أن املركز املالي للمجموعة 
مستثمر في االستفادة من إعادة التأمني الشامل 
واملدعوم من قبل معيدي التأمني ذي التصنيف، 
وتعكس النظرة السلبية عن االجتاه احملتمل 
على املدى املتوســط الــذي يتراوح بني ١٢ و 

3٦ شهرا.
وأوضح البيان أن مجموعة اخلليج للتأمني 

من أكبــر مجموعات التأمــني واألكثر تنوعا 
بالشرق األوسط، فقد حققت متوسط عائد قوي 
على حقوق املساهمني بنسبة ١3% خالل األعوام 
اخلمســة الســابقة )٢٠١4/٢٠١8(، ومتوسط 
ممتاز ملعدل اخلســارة اإلجمالي بنسبة ٩١% 

لنفس الفترة.
وكانت أرباح املجموعة ارتفعت في الربع 
الثاني من العام احلالي بنســبة 34.5%، إلى 
4.37 ماليني دينار، وسجلت في النصف األول 
مــن ٢٠١٩ أرباحــا بقيمة 8.١١ ماليــني دينار، 

بارتفاع ٢3.3%.

قام البنــك التجاري بإجراء الســحب الثاني على حملة 
»صيفــك كاش«، وقد مت إجراء الســحب بحضور ممثل عن 
وزارة التجارة والصناعة لطيفة اجليعان، وقد فاز كل من: 
عبدالعزيز سعد الدعاس، وعبداهلل يوسف العثمان، وفواز 
مبارك احلســاوي، بجائزة عبارة عن استرداد نقدي لغاية 

5 آالف دينار.
وأشار البنك الى ان حملة »صيفك كاش« موجهة حلاملي 
بطاقات التجاري االئتمانية، أو املســبقة الدفع أو الســحب 
اآللي وتتيح لعمالء البنك التجاري فرصا لدخول السحوبات 

عند إنفاق ٢5 دينارا داخل أو خارج الكويت.
وتشتمل هذه احلملة على 3 سحوبات الختيار ٩ فائزين 
للفوز باسترداد قيمة مشــترياتهم التي متت على البطاقة 
حتى 5 آالف دينار، إضافة إلى السحب الرابع واألخير الذي 
ســيقام الختيار عميل واحد للفوز بجائزة اســترداد قيمة 

املشتريات حتى ١٠ آالف دينار.
علما ان السحب الثالث سيكون بتاريخ 8 سبتمبر ٢٠١٩، 
والســحب األخير على جائزة استرداد نقدي حتى ١٠ آالف 

سيقام بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠١٩.

تبحث الصني في جميع 
أرجــاء العالــم عــن أماكن 
الســلع األساسية  لشــراء 
بعيدا عن الواليات املتحدة، 
وبالنسبة حلاجتها من فول 
الصويا كانت البرازيل هي 
الوجهة األكثر وضوحا كما 
كانت وستكون دائما، لكن 
األمر يبــدو معقــدا بعض 
الشــيء عنــد احلديث عن 
النفط، بحسب »فوربس«.

 ورغــم أن الصــني بدت 
النفط كوسيلة  تســتخدم 
للمنــاورة، رمبا لــن تظل 
الواليــات املتحــدة وجهة 
لهــا  بالنســبة  مرغوبــة 
عندما تقرر الرد على فرض 
تعريفات جمركية بنســبة 
١٠% على جميع الصادرات 

الصينية إليها.

 قرار بكني الصعب
وإذا توقفــت بكــني عن 
شــراء النفــط اخلــام مــن 
الواليات املتحدة مثلما فعلت 
مع فول الصويا األميركي، 

والغــاز  النفــط  تالحــق 
األميركيــني، كمــا كانــت 
تفعل في املاضي، فما الذي 
سيحدث لســوق الواليات 
املتحــدة؟ حتى اآلن جتنب 
النفط التعريفات الصينية، 
لكــن من احملتمــل أن بكني 
تضعــه كهدف فــي حربها 

من شــركات النفط احمللية 
خفــض مشــترياتها مــن 
الواليات املتحدة كجزء من 
مجموعة العراقيل البعيدة 

عن التعريفات.
القرار يشكل  ولكن هذا 
حتديــا للصــني فــي املقام 
األول نظــرا لتزايد الطلب 
احمللــي، ويوضــح حتليل 
لوحدة األبحاث »باجنيفا« 
أن واردات الصني من اخلام 
)مقاســة بالطــن( ارتفعت 
بنســبة ١3.٩% على أساس 
ســنوي خالل يوليو، بعد 
زيادة ٩.5% على مدار الربع 

الثاني.
أن  ويــرى »روجــرز« 
تأثيــر التحركات الصينية 
احملتملة للحد من مشترياتها 
من النفط األميركي سيكون 
ضعيفا، مضيفــا أن اخلام 
ســلعة قابلــة لالســتبدال 
بشــكل كبير على مستوى 
العالم، مبعنى أن اإلمدادات 
إعــادة  األميركيــة ميكــن 
توجيهها إلى أماكن أخرى.

التجارية مع واشنطن.
ويقول احمللل لدى وحدة 
أبحــاث سلســلة التوريــد 
التابعــة لـــ»إس آنــد بــي 
جلوبال ماركت إنتلجنس«، 
إنــه  »كريــس روجــرز«، 
حتى دون هذه التعريفات 
اجلمركية، فقد تطلب بكني 

ســيكون ذلــك ردا قاســيا 
للغاية، فالصني سوق ضخم 
والشركات األميركية حتب 
الوجــود به وحتــى أولئك 
الذيــن ال يحظــون بوجود 
هناك يتمنون ورمبا يسعون 

إلى ذلك.
لكن بافتراض أن الصني 

»املتحد« يتوج رابحي السحب األسبوعي 
جلوائز احلصاد اإلسالمي

»Ooredoo الكويت« 
أهدت احلجاج شرائح وباقات جتوال

أعلن البنك األهلي املتحد في 7 أغسطس 
اجلاري، أسماء الرابحني في السحب األسبوعي 
على جوائز احلصاد اإلسالمي، حساب السحب 
على اجلوائز اإلسالمي األول في الكويت، حيث 
يقدم لعمالئه أكبر عدد من فرص للفوز على 
مدار العام من خالل ما يزيد على 85٠ جائزة 
سنويا. وقد أسفر السحب عن حصول الرابح 
فؤاد أحمد البشيتي على اجلائزة األسبوعية 

الكبرى بقيمة ١٠ آالف دينار.
باإلضافة إلى حصول ٢٠ فائزا على ١٠٠٠ 
دينــار لكل رابح وهم: حصة أحمد البالول، 
منال محيي عبــداهلل، نورة فالح العازمي، 
سليمان خالد السبت، ناصر محمد الساير، 
منال زهير العزازي، علي حسن علي، عدوان 
عبــداهلل املطيــري، دومي فــالح املويزري، 
جاسينتا لينيتي ديسوزا، باقر أكبر عباس، 
جنيبة سلطان راضي، ناصر خالد املواش، 
جون جوسيف نيبرت، أجاي موتيالل جني، 
آمنة فاطمة سوالهني، فرانسيس فيرناندز، 
صديقة منصور العاشــور، خليفة فيصل، 

جعفر عبدالرسول علي.
ويتيح حساب احلصاد اإلسالمي لعمالء 
البنك الدخول في السحب على جوائز ربع 
سنوية كبري بقيمة ٢5٠ ألف دينار للرابح 
والتي متكنه من حتقيق أحالمه وتطلعاته، 
باإلضافة إلى السحب الشهري على جائزة 

بقيمة ١٠٠ ألف دينار.
ولعــل أحد أبــرز املميزات التــي يقدمها 
برنامج جوائز احلصاد اإلســالمي لعمالئه 
هي الســحب على جوائز العيدين لعمالئه 
الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر 
وعيد األضحى، حيث يحظى الرابحون من 
عمــالء املتحد بجائزة بقيمة ١٠٠ ألف دينار 
في كل من العيدين، أعادهما اهلل على األمة 
اإلسالمية باخلير والبركات. وباإلضافة ملا 

سبق تتضمن جوائز احلصاد اإلسالمي ٢١ 
جائزة أســبوعية تتكون من جائزة كبرى 
بقيمة ١٠ آالف دينار، باإلضافة إلى ٢٠ جائزة 

قيمة كل منها ١٠٠٠ دينار.
وباإلضافــة إلى باقة اجلوائــز اجلذابة، 
يحصل عمالء احلصاد اإلسالمي على أرباح 
سنوية متوقعة على أســاس عقد الوكالة، 
وهو ما يجعل حســاب احلصاد اإلســالمي 
مفيدا لألســرة وللمدخريــن بوجه عام من 
خالل حتقيقه للعديد من املميزات، وهو ما 
يلقى تقدير العمالء سواء اجلدد أو احلاليون.
اجلدير بالذكر أن احلد األدنى للمشاركة 
واالســتفادة من الســحوبات كافة هي ١٠٠ 
دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتني 
لدخول الســحب والتي تزيد حتى 3٠ ألف 
فرصة في الســحب باإلضافة الى احلصول 

على أرباح سنوية مثمرة.
وتتيح كل 5٠ دينارا في حساب العميل 
فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط 
أن يحافــظ على رصيده ملــدة ١5 يوما على 

األقل قبل تاريخ السحب.

انطالقــا مــن إميــان 
الكويت   Ooredoo شركة
النهــــوض  بأهميــــــة 
مبسؤوليتها االجتماعية، 
وانسجاما مع سياستها 
املتمحــورة حــول إثراء 
جتربة عمالئها، قام فريق 
من العاملني في الشركة 
مؤخرا بإهداء حجاج بيت 
اهلل احلرام املغادرين إلى 
األراضي املقدسة شرائح 
SIM مــع باقــات جتوال 
مفعلــة ومســبقة الدفع 

بهدف متكــني احلجاج مــن التواصل مع 
أهلهم وأقاربهم خالل أدائهم لفريضة احلج. 
وجاءت هذه املبادرة، التي أصبحت تقليدا 
ســنويا حترص »Ooredoo الكويت« على 
القيام به مع حلول موسم احلج، بالتعاون 
مع املكتب اإلعالمي التابع لوزارة الصحة، 

وبالتنسيق مع عدد من حمالت احلج.
وفــي تصريح لــه بالتزامــن مع هذه 
املبــادرة، أكــد مديــر أول إدارة االتصال 
املؤسســي في »Ooredoo الكويت« مجبل 
األيــوب التزام الشــركة الثابــت والدائم 
بالتعاون مع مختلف اجلهات املعنية لتقدمي 

خدمات تثري جتربــة العمالء الكرام مبا 
يتناســب مع احتياجاتهم، مشيرا إلى أن 
ذلك يعتبر جزءا ال يتجزأ من مسؤوليتها 

االجتماعية.
كمــا أعرب األيوب عن رغبة الشــركة 
في اغتنام هذه املناســبة لتوجيه الشكر 
للقائمــني على املكتب اإلعالمي في وزارة 
الصحة، إضافة إلى اإلدارة العامة للطيران 
املدني متمثلة بالقائمني على مطار الكويت 
الدولي، وذلك جلهودهم املستمرة في إجناح 
 Ooredoo هذه املبادرة السنوية التي تقيمها

في موسم احلج.

احلساب يقدم نحو 850 جائزة للعمالء على مدار العام

تضمنت 200 دقيقة جتوال و60 جيجابايت إنترنت فائق السرعة

فريق عمل »Ooredoo« يهدي احلجاج شرائح وباقات جتوال

»التجاري« يعلن فائزي 
سحب »صيفك كاش«


