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100 مليار دوالر مبيعات السفر والضيافة 
عبر اإلنترنت سنوياً في املنطقة بقدوم 2022

أشارت البيانات الصادرة عن معرض ومؤمتر 
ترافيل فورورد الذي سيقام للمرة األولى ضمن 
معرض سوق السفر العربي 2020 املزمع إقامته في 
مركز دبي التجاري العاملي في الفترة من 19 إلى 
22 أبريل 2020، إلى أن حجم اإلنفاق على تقنية 
»إنترنت األشياء« في صناعة السفر والسياحة 

سيرتفع بنسبة 22% بقدوم 2022.
ومع التقدم التكنولوجي املذهل الذي بات يسهم 
بشكل رئيسي في تسريع وتغيير نوعية احلياة عبر 
إدخال ابتكارات جديدة مثل »الذكاء االصطناعي« 

والروبوتات وتقنية »الواقع االفتراضي«.
وتتنبأ شركة »كوليرز إنترناشيونال« لألبحاث 

بأن تتفوق مبيعات السفر والضيافة عبر اإلنترنت 
في الشرق األوسط عن مبيعات السوق العاملية 
بنسبة 17% على مدى الســنوات الثالث املقبلة، 
حيث من املتوقع أن تتجاوز قيمة هذه املبيعات 
حاجز الـ 100 مليار دوالر سنويا بقدوم 2022.

في هذا اإلطار، قالت مديرة معرض ســوق 
السفر العربي في الشرق األوسط دانييل كورتيس 
»باتت التكنولوجيا واستخداماتها املستمرة جزءا 
أساســيا من احلياة اليومية، كما أصبح تأثيرها 
واضحا على مختلف املجاالت والقطاعات السيما 
قطاعات السفر والسياحة والضيافة، حيث تستثمر 
العديد من املؤسســات والشركات مبالغ ضخمة 

في التكنولوجيا بهدف تعزيز قدرتها التنافسية 
وحتسني اخلدمات املقدمة إلى العمالء واكتساب 

خبرة جديدة في تلك القطاعات«.
وأضافت »لهذه األسباب كان من الضروري 
استحداث معرض ومؤمتر ترافيل فورورد للتركيز 
على مستقبل قطاع الســفر والسياحة، والذي 
ســيجمع بني املشــترين واملوردين من منطقة 
الشــرق األوســط والعالم ويتيح لهم الفرصة 
اللقاءات الشخصيـــــة والثنائية، كما  إلجراء 
يسمح للمندوبني حتديد واختيار التقنيـــــات 
والتطبيقات املبتكرة التي تساعدهم على زيادة 

الكفاءة وتطوير العمليات«.

»إيكويت«: بدء التشغيل الرسمي 
ملصنع »إم إي جلوبال« في تكساس

أعلنت مجموعة إيكويت في بيان صحافي 
أمس عــن بدء التشــغيل الرســمي لإلنتاج 
التجاري ملصنع إم إي جلوبال في أويســتر 
كريك أللياف اإليثيلني جاليكول، حيث تبلغ 
ســعة املصنع اإلنتاجية 7٥٠٠٠٠ طن متري 
ســنويا من اإليثيلــني، فضال عــن ارتباطه 
بخطوط شــحن متعــددة لتوصيــل املنتج 
للعمالء حــول العالم. وتقوم شــركة إم إي 
جلوبال أميركاس انك التابعة لشركة ايكويت 
للبتروكيماويات بتشغيل املصنع اجلديد الذي 
يعتبر وحدة التصنيع األولى للمجموعة في 
الواليات املتحدة. ومن املقرر لهذا املوقع إنتاج 
مواد ألياف اإليثيلني جاليكول وثنائي اإليثيلني 
جاليكول التي تستخدم في عدد من التطبيقات، 
ومنها ألياف البوليستر والزجاجات ومواد 
التعبئــة املصنوعة مــن تيريفتاالت البولي 
إيثيلني، ومضادات التجمد وسوائل التبريد، 
فضال عــن الدهانات والراتنجات وســوائل 
التذويب وسوائل نقل احلرارة ومواد البناء.
وفــي تصريح له، قال الرئيس التنفيذي 
ملجموعة ايكويت د.راميش راماجندران »إن 
التنفيــذ الناجــح لهذا املشــروع أظهر قدرة 
ايكويت على االستفادة من أفضل املمارسات 
العامليــة في هــذا املجال. بدءا من الســالمة 
ووصوال إلى التزامنا باجلدول الزمني وقدرتنا 
على مراقبة التكاليف، لذلك فإن موقع ام إي 
جلوبال أويستر كريك يجسد التزامنا بالتميز 
التشغيلي والكفاءة بهدف تلبية احتياجات 
العمالء املتزايدة على اإليثيلني جاليكول في 

جميع أنحاء العالم«.
وأضاف راماجندران قائال: »إن هذا املصنع 
اجلديد هو أول استثمار رئيسي من قبل شركة 
مقرها الكويت على ساحل اخلليج األميركي 

بوالية تكساس. كما أن هذا املوقع هو حصيلة 
العالقة طويلة األمد التي جمعت بني الشريك 
الكويتي، شركة صناعة الكيماويات البترولية، 
والشريك األميركي، شركة داو، والتي بنيت 
خالل حترير الكويت. وقد أدت تلك العالقة إلى 
تأسيس شركة ايكويت للبتروكيماويات، وهي 
مشروع مشترك بني شركة داو وشركة صناعة 
الكيماويــات البترولية مبلكيــة 4٢.٥% لكل 
منهما وكذلك شركة بوبيان للبتروكيماويات 
مبلكية ٩% وشركة القرين لصناعة الكيماويات 
البترولية مبلكية 6%«. من جهته، قال النائب 
األول للرئيس فــي مجموعة ايكويت ناصر 
الدوسري: »يعد مصنع ام إي جلوبال أويستر 
كريك اجلديد امتدادا ألعمال إنتاج املجموعة 
لإليثيلــني جاليكول لتلبيــة الطلب العاملي 
املتزايد. ومن شأن هذا املوقع تعزيز وجودنا 
العاملي بصورة كبيرة ويأتي كجزء من خططنا 
املستمرة لتحقيق قيمة مضافة بصفتنا منتج 
ومــورد لإليثيلني جاليكول«. وسيســتفيد 
مصنع ام إي جلوبال أويستر كريك من ميزة 
وجــود الغاز الصخري األميركي بحيث يتم 
استخدام اإليثيلني املتوفر في منشأة شركة 
داو في أويستر كريك. وقد مت ترخيص تقنية 
ميتيور من داو لعمليات هذا املوقع. يذكر أن 
املشــروع قد حقق خالل عملية بنائه العديد 
مــن اإلجنازات البارزة، مبا في ذلك أكثر من 
3.٥ ماليني ساعة عمل آمنة متتالية. كما متكن 
املشــروع من خلق ٥٥ وظيفة جديدة بدوام 
كامــل و٢٥-3٥ وظيفــة من خــالل املقاولني 
املتعهدين. ووظف ما يقارب ٢٠٠٠ عامل بناء 
في مرحلة ذروة تشييد املشروع، ومن املتوقع 
للمشروع اإلسهام مبا قيمته ٢4 مليون دوالر 

سنويا في االقتصاد احمللي.

إلنتاج ألياف اإليثيلني جاليكول والواقع في ساحل اخلليج األميركي

»وربة« يُطلق منصة »عالقات املستثمرين« 
في إطار سعي بنك وربة 
الدائم لتقدمي أفضل اخلدمات 
التي  واحللــول املصرفيــة 
يحتاج اليها املتعاملون معه، 
يطلق بنك وربة خدمة جديدة 
من خالل موقعه االلكتروني 
الهواتــف  وتطبيقــه علــى 
 »Warbabank IR« الذكيــة
بوابة خاصة حتت مســمى 
»عالقات املستثمرين«، وذلك 
بهدف تزويد كل املستثمرين 
بالعديد من املعلومات حول 
األداء املالي والتشغيلي وأداء 

تداول سهم البنك، ويأتي إطالق منصة »عالقات 
املســتثمرين« كخطوة مبتكرة من قبل بنك 
وربــة، حيث انه يعــد أول بنك كويتي يقدم 
تلك املنصة بواسطة تطبيق خاص للهواتف 
الذكيــة والتي من خاللها ســيوفر مجموعة 
متكاملة من املعلومــات بالدقة الالزمة وفي 
الوقت املناسب ملستخدمي تلك البيانات ووفق 

آخر املستجدات. 
تأتي هذه اخلطوة ضمن واحدة من العديد 
من اخلطوات التي يقوم بها بنك وربة بهدف 
تعزيز التواصل مع املستثمرين ومتاشيا مع 
اللوائح الصادرة عــن بنك الكويت املركزي 
وهيئــة ســوق املــال واجلهــات ذات الصلة 
بتعزيز الشفافية في مجال عالقات املستثمرين 
وتوفير معلومات موثوقة وذات صلة يسهل 
الوصــول إليها. من خــالل هذه املنصة على 
املوقع االلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، 
سيصبح بإمكان املستثمر البقاء على اطالع 
دائــم وفي أي وقت ومــكان بآخر التطورات 
املالية والتشغيلية ومنها على سبيل املثال 
أداء التــداول على ســهم البنك، آخر األخبار 
واإلفصاحات املرتبطة بالبنك والنتائج املالية 
وأهم التقارير التحليلية املالية واالقتصادية. 
وتشتمل هذه املنصة اجلديدة على شاشات 

تفاعلية متكن املستثمر من 
احلصول على النتائج بتاريخ 
محدد بحيــث تعطي نظرة 
أدق علــى التغير في ســعر 
السهم خالل الفترة احملددة. 
وهــذه اخلاصيــة اإلضافية 
متاحــة في كل مــن بوابتي 
»النتائــج املالية« و»تاريخ 
ســعر الســهم« الفرعيتــني 
أيضــا. وتتضمــن املنصــة 
خاصية أخرى من خالل بوابة 
»حاســبة االستثمار« حيث 
متكن املستثمر في سهم البنك 
من معرفة العائد الرأسمالي الذي يحققه خالل 
فترة محددة من اقتناء الســهم وذلك بشكل 
فوري طبقا لتغيرات ســعر الســهم بسوق 
التداول وذلك من خالل إدخال املبلغ املستثمر 
أو عدد األسهم التي مت اقتناؤها، باإلضافة الى 
أهم املستجدات املهمة والتي تطرأ على نطاق 
األعمال ومنها على سبيل املثال: مؤمتر احملللني 
ربع الســنوي وإصدار الصكوك والتصنيف 
االئتماني وغيرها، واملوجودة على الشاشة 

الفرعية »األخبار واالعالنات«.
وحول إطالق هذه البوابة اجلديدة، علق 
خالد حافظ رئيــس مجموعة الرقابة املالية 
والتخطيط في بنك وربة قائال: متاشــيا مع 
اللوائح الصادرة عــن بنك الكويت املركزي 
وهيئة ســوق املــال واجلهــات ذات الصلة، 
وأيضــا مــع شــعورنا باملســؤولية جتــاه 
مســتثمرينا، يقدم بنك وربة بوابة »عالقات 
املســتثمرين« بحيث تكــون مبثابة املنصة 
اآلمنة للتــزود بجميع املعلومــات النوعية 
والكمية بكل شــفافية ومصداقية عن األداء 
املالي واالقتصادي واالجتماعي لبنك وربة، 
وهو ما سيمكن املستثمر من االطالع على كل 
املســتجدات املتعلقة بالبنك ويعزز وسائل 

التواصل املتاحة.

على تطبيق الهواتف الذكية واملوقع اإللكتروني

خالد حافظ

عبدالعزيز بن سلمان: احلرب التجارية 
وتباطؤ النمو االقتصادي أثّرا على أسعار النفط

Ooredoo الكويت تعلن عن 
ISO حصولها على أحدث اعتماد

كونــا: أكــد وزيــر الطاقة 
الســعودي صاحــب الســمو 
امللكــي األميــر عبدالعزيــز 
بن ســلمان أمــس ان احلرب 
النمــو  التجاريــة وتباطــؤ 
االقتصادي أثرا على أســعار 
النفط الذي تتعرض أسواقه 
الى »تذبذبات« بسبب زيادة 

العرض والطلب.
وقــال األميــر عبدالعزيز 
خالل مشــاركته فــي منتدى 
الرؤساء التنفيذيني السعودي 
ـ الروسي ان السعودية حذرت 
من تأثير األسعار على حجم 
االســتثمار في قطاع الطاقة، 
مشــيرا في الوقت نفسه الى 
وجود »توافق كبير« بني الدول 

األعضاء في )أوپيك+(.
وأضاف انــه ال ميكن ألي 
صناعــة في العالــم ان تنمو 
وتستقر وتكون استثماراتها 
عــدم  ظــل  فــي  مســتدامة 
وجود اســتقرار في األسعار 
ومستويات اإلنتاج ولن يكون 

أعلنت Ooredoo الكويت 
عــن حصولها علــى أحدث 
شهادة ٩٠٠١:٢٠١٥ ISO والتي 
جنحــت في جتديد االعتماد 
وتنفيذ أحدث معايير اجلودة 
العاملية، وقد أجريت املراجعة 
مبعاييــر دوليــة مــن قبل 
»بيورو فيريتاس« الكويت. 
مت حتقيق هــذا اإلجناز في 
١8 ســبتمبر ٢٠١٩ حيث قام 
املدققــون بزيــارة ميدانية 
للشركة للتحقق من إجراءات 
العمل في كل أقسام الشركة 
ومطابقتهــا مــع متطلبات 
املعايير الدولية. يجدر الذكر 
أن Ooredoo الكويت كانت أول 
شركة اتصاالت متنقلة في 
الكويت تنجح في استكمال 
وتنفيذ أحدث معايير اجلودة 

العاملية في عام ٢٠١6. 
وحرصا من إدارة الشركة 
على جودة ســير العمل في 
الشــركة،  مختلف قطاعات 
استطاعت الشــركة في كل 
أقسامها تطبيق هذه املعايير 
بنجاح بفضل االلتزام املهني 

وبــني األميــر عبدالعزيز 
بــن ســلمان ان »ممكناتنــا 
وإمكانياتنــا في الســعودية 
وروســيا التــي جتعلهما في 
وضع مختلف عــن كثير من 
الدول هو اننا منلك احتياطيات 

مجلــس إدارة شــركة أرامكو 
الســعودية ياسر الرميان إن 
إعالن الشركة عن نية الطرح 
األولي »قريب جدا جدا«، مبينا 
ان العمل على الطرح بدأ منذ 

3 أعوام.
وذكر الرميان الذي يشغل 
أيضا منصب محافظ صندوق 
االستثمارات العامة السعودي 
في مشــاركته خــالل املنتدى 
»أصبحنا أكبر مستثمر أجنبي 
في روسيا بعد ضخ ٢.٥ مليار 
دوالر فيهــا«، مشــيرا إلى أن 
العمل جار على تفعيل صندوق 
مشترك مع روسيا والصني.

التي  الهجمــات  وحــول 
تعرضت لها منشآت »أرامكو« 
قال الرميان انه »لوال سرعة 
اســتجابتنا بعــد الهجمات 
لقفز النفــط إلى ١3٠ دوالرا 
في شــهرين«، مشــيرا إلى 
أن الهجمات كانت ســتوقع 
العالم في ركــود كبير لوال 

استجابتنا السريعة.

املعايير املعترف بها دوليا، 
وذلك متاشيا مع نظام إدارة 
اجلودة في Ooredoo. محافظة 
الشركة في تطبيق معايير 
٩٠٠١:٢٠١٥ ISO يعتبر حدثا 
مهما، حيث يترجم التزامنا 
بتقدمي قيمة مضافة بشكل 
مستدام لعمالئنا وشركائنا. 
الشــركة قيــادة  انتهجــت 
مبادرات التحســني املستمر 
مــن خــالل تطبيــق أفضل 
املمارســات املعتمدة عامليا، 
حيث نهــدف من خالل هذه 
اإلجراءات إلى تقدمي أفضل 
جتربة لعمالئنا على مستوى 
قطاع تكنولوجيا االتصاالت.
ISO منظمــة مســتقلة 
غير حكوميــة دولية تضم 
في عضويتها ١64 هيئة من 
الوطنيــة، يجتمع  املعايير 
فيها اخلبراء لتبادل املعارف 
وتطويــر تطوعــات قائمة 
على توافق اآلراء وتسويق 
املعايير الدولية ذات الصلة 
التي تدعم االبتــكار وتقدم 
احللول للتحديات العاملية.

كبيرة مــن البتــرول والغاز 
ولدينا مــالءة ماليــة ممكنة 
وصناديــق اســتثمار مفعلة 
متكننا من األخذ منها على املدى 
الطويل املستقر واملستدام«.

مــن جهتــه، قــال رئيس 

هناك »توافق كبير« بني الدول األعضاء في »أوپيك+«

أجريت املراجعة مبعايير دولية من قبل »بيورو فيريتاس« الكويت

)رويترز( وزير الطاقة السعودي صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن سلمان متحدثا للصحافيني 

أمني تازي

مبقدور هذه الدول التي تعتمد 
على البترول والغاز ان توفر 
الكاملة، مشــددا  احتياجاتها 
على ان ذلك يجب اال يكون على 
حساب مســتقبلها واستدامة 

هذا الدخل.

إدارة وموظفــي  مــن قبــل 
Ooredoo، وينعكــس هــذا 
اإلجنــاز املهم على سالســة 
ســير العمــل فــي مختلف 
قطاعات الشركة، مما يضمن 
جودة اخلدمات املقدمة لعمالء 

الشركة.
وتعليقا على ذلك صرح 
أمــني تــازي، رئيــس قطاع 
اإلســتراتيجية لدى شركة 
Ooredoo الكويــت بالقــول: 
إن هذه الشهادة تضاف إلى 
اجلهود املستمرة للحفاظ على 

200% معدل متوقع المتثال »أوپيك+« 
بتخفيضات النفط في سبتمبر

رويترز: قالت مصــادر مطلعة أمس إنه من 
املتوقع أن يبلغ مســتوى امتثال منتجي النفط 
في أوپيك واملنتجني من خارج املنظمـــة باتفاق 
خفض اإلمــدادات ما يزيد عن 200% في سبتمبر.
وأضافت املصادر أن مستوى االلتزام املرتفع 
يرجع بشكل أساسي إلى الهجمات على منشأتي 

نفط في السعودية مما خفض إنتاج اململكة.
إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط خالل تعامالت 
أمس في الوقت الذي تسببت فيه التفاصيل الضئيلة 
بشأن املرحلة األولى من اتفـــــاق جتاري بني 
الواليات املتحـــــدة والصني في تقليل التفاؤل 

الذي ساد األسبوع املاضي بشأن ذوبان اجلليد بني 
البلدين مما ساعد في دفع أسواق اخلام لالرتفاع 
2%. وانخفضت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
برنت 25 سنتا إلى 60.62 دوالرا للبرميل، بينما 
بلغت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط 
األميركــي 54.45 دوالرا للبرميل منخفضة 25 
سنتا. وزاد اخلامان بأكثر من 3% األسبوع املاضي، 
وهو أول مكسب أسبوعي يحققانه في 3 أسابيع. 
وتلقت األسواق املالية العاملية الدعم بفضل إعالن 
املرحلة األولى من اتفاق جتاري بني الواليات املتحدة 
والصني وبادرة حسن نية من واشنطن بتعليق 

تهديد بفرض رسوم جمركية على منتجـــــات 
صينية. لكن احلذر مازال ينتاب املستثمرين في 
ضوء اإلعالن عن تفاصيل محدودة بشأن احملادثات.
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
»جازبروم نفت« إن األمر يستحق إعادة النظر في 
تعديل طفيف التفاق إنتاج النفط العاملي املبرم بني 
أوپيك وحلفائها لوضع مستوى الطلب في االعتبار.
وقال ألكسندر ديوكوف ان شركة »جازبروم 
نفت«، أســرع منتج للنفط منوا في روسيا، قد 
ترفع اإلنتاج مبقــدار 150 ألف برميل يوميا في 

غضون 3 أشهر إذا اقتضت الضرورة.

الرميان: إعالن »أرامكو« عن نية الطرح األولي »قريب جداً جداً«


