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انطالق أعمال منتدى احلكومة اإللكترونية السادس مبشاركة القطاع اخلاص

الصالح :تكليف اللجنة االقتصادية مبتابعة األجهزة
احلكومية املتأخرة في تقدمي خدماتها إلكتروني ًا
«الصناعة» تفوز بجائزة
اخلدمات اإللكترونية املتميزة
منح منتدى احلكومة االلكترونية السادس الهيئة
العامة للصناعة الكويتية جائزة متخصصة قدمها
ال��وزي��ر أن��س الصالح حتمل اس��م (ج��ائ��زة اخلدمات
االلكترونية املتميزة) وذل��ك نظير اجن��از الهيئة في
تقدمي كل خدماتها إلكترونيا ،حيث تعتبر الهيئة العامة
للصناعة أول جهة حكومية تنجز معامالتها الكترونيا
بنسبة  % 100وميكنة كل خدماتها.
الصالح يكرم اجلهات املتقدمة في اخلدمات اإللكترونية

جانب من احلضور

ه�شام املن�شاوي
أك��د نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح
إن رف��ع مستوى اخلدمات االلكترونية في
أجهزة الدولة يشغل حيزا كبيرا من اهتمام
احل��ك��وم��ة ،مشيرا ال��ى ان ال��ه��دف م��ن رفع
مستوى اخل��دم��ات االلكترونية في أجهزة
الدولة هو توفير اخلدمات وتسهيلها على
املواطنني واملقيمني من جهة ومواجهة ثقافة
ال��ف��س��اد م��ن جهة أخ���رى م��ن خ�لال وج��ود
خ��دم��ات الكترونية تبعد ت��دخ��ل العنصر
البشري في اجناز أي معاملة.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح أدل��ى ب��ه الصالح
للصحفيني عقب افتتاحه منتدى احلكومة
االلكترونية السادس (ادارة التغيير نحو
الرقمية) نيابة ع��ن سمو رئ��ي��س مجلس
ال��وزراء الشيخ جابر املبارك راعي املنتدى
الذي انطلقت أعماله بتنظيم من شركة نوف
إكسبو خ�لال الفترة م��ن  6 - 4ديسمبر
اجل���اري  ،وبحضور ق��ي��ادات م��ن اجلهات
احلكومية وممثلي الهيئات ومؤسسات
ال��دول��ة ومشاركة ق��ي��ادات القطاع اخلاص
وجمع غفير من مختلف وسائل اإلعالم املرئي
واملسموع.
وأوضح الصالح الذي يرأس مجلس ادارة
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات أن
وزي��ر التجارة والصناعة خالد الروضان
ال��ذي ي��رأس اللجنة املعنية في رفع ميكنة
اخلدمات احلكومية قدم في اجتماع مجلس
الوزراء االخير تقريرا استعرض فيه اجلهات
احلكومية التي ترفع من مستوى خدماتها
االلكترونية.
وب�ين ال��ص��ال��ح أن��ه بعد ال��ع��رض ال��ذي
قدمه ال��وزي��ر ال��روض��ان مت تكليف اللجنة
االقتصادية في مجلس ال���وزراء باالطالع
على االجهزة احلكومية التي حتتاج الى دعم
والتي تأخرت بتقدمي خدماتها إلكترونيا
ملعرفة أسباب التأخير وحل املعوقات لتمكني
هذه االجهزة من رفع مستوى خدماتها.
وبني الصالح انه مت الكشف خالل افتتاح
منتدى احلكومة االلكترونية السادس عن
اجلهة الفائزة بجائزة أفضل جهة حكومية
تقدم خدمات الكترونية ،وهي الهيئة العامة
للصناعة والتي فازت باجلائزة نتيجة ربطها
أكثر من  70خدمة تقدمها ،وه��ي إجمالي
اخلدمات التي تقدمها ،بالبوابة االلكترونية
لدولة الكويت ،مشيرا ً إلى تطلع احلكومة
إل��ى ان حت��ذو باقي اجلهات احلكومية هذا
احلذو وان ترفع جميع خدماتها الكترونيا

ال���ش���ط���ي :ت���وج���ه ح��ك��وم��ي ب����ض����رورة ب��ت��ن��ف��ي��ذ اخل����دم����ات اإلل��ك��ت��رون��ي��ة امل���ق���دم���ة ل��ق��ط��اع األع���م���ال
اخل��ش��ن��ام :امل��ن��ت��دى ي��وف��ر م��ن��ص��ة م���وح���دة جت��م��ع ب�ي�ن ش���رك���ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ع��امل��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة
خ������وي������ري :ال����ت����ح����ول ال����رق����م����ي ي����ؤث����ر ع���ل���ى م���خ���ت���ل���ف م�����ج�����االت ال���ص���ن���اع���ة وق����ط����اع����ات األع����م����ال

«كواليتي نت» تشارك برعاية املنتدى
أعلنت شركة “كواليتي نت” امل���زود األول خل��دم��ات االنترنت
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعلوماتية بدولة الكويت عن
مشاركتها ورعايتها ملنتدى احلكومة اإللكترونية السادس  ،حيث جاء
إعالن “كواليتي نت” عن رعايتها ملنتدى احلكومة اإللكترونية في
تصريح صحفي للرئيس التنفيذي بالشركة محمد نزار النصف الذي
أشاد بجهود املقيمني على تنظيم املنتدى .وقال النصف ان مشاركة
ورعاية شركة كواليتي نت ملنتدى احلكومة اإللكترونية تأتي دعما
للجهود اخليرة التي يقوم بها اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات
وان ترفع عناء اجناز املعامالت عن املواطنني
واملقيمني.
واختتم الصالح حديثه قائال ”:اطلعت من
خالل اجلولة في املعرض املصاحب للمنتدى
على ت��واج��د مميز للمؤسسات احلكومية
ال��ت��ي متكنت م��ن رف��ع مستوى اخل��دم��ات
االلكترونية لديها ،وهو أمر يأخذ حيز كبير
من االهتمام في مجلس الوزراء”.

منصة للتواصل

من جانبه قال مدير عام اجلهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات ب��اإلن��اب��ة قصى
الشطي ان منتدى احلكومة االلكترونية
السادس يعتبر منصة نوصل من خاللها
للمؤسسات احلكومية واخلاصة ،التوجه
احل��ك��وم��ي ب���ض���رورة بتنفيذ اخل��دم��ات
االلكترونية التي تقدم الى املواطنني واملقيمني
وقطاع االعمال في الكويت.

حتقيق االهداف

م��ن ناحيته ،ق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام لشركة
«ن��وف إكسبو» يوسف خالد امل���رزوق ان
شعار منتدى احلكومة اإللكترونية لهذا
العام يصلح ليكون احدى ضرورات النجاح
األساسية ألي عمل نقوم به على ال��دوام،

وك��اف��ة اجل��ه��ات احلكومية األخ���رى ف��ي تطوير منظومة احلكومة
اإللكترونية بدولة الكويت ،وشركة كواليتي نت تقوم كما يعلم اجلميع
بتوفير خدمات االنترنت واالتصاالت املعلوماتية اآلمنة لشريحة
كبرى من املواطنني واملقيمني واملؤسسات بدولة الكويت ،فاالنترنت
هي املدخل الرئيسي ال��ذي ينفذ منه مستخدمو خدمات احلكومة
اإللكترونية إلى مطوري ومزودي تلك اخلدمات ،ويعتبر توفير كافة
عناصر األمن السيبراني خالل استخدام اخلدمات اإللكترونية ضرورة
حيوية ملستخدمي تلك اخلدمات كما ملطوريها ومشغليها”.

س���واء تعلق بتكنولوجيا املعلومات أو
بغيرها ،ف���إدارة التغيير السليمة تشكل
الضمانة لتنفيذ خطط العمل بكفاءة والتعامل
اجليد مع املتغيرات الدائمة التي نتعرض لها
خالل ذل��ك ،ف��إدارة التغيير السليمة تسهم
في قدرتنا على اتخاذ ال��ق��رارات املناسبة
ف��ي ال��وق��ت املناسب ،كما تسهم ف��ي جناح
املؤسسات بتحقيق أهدافها وجتنبها املطبات
والعثرات خالل مسيرته.

تطور املجتمعات

م��ن جانبه ق��ال الرئيس التنفيذي في
مجموعة أنظمة الكمبيوتر املتكاملة العاملية
( )ITSعصام اخلشنام ان منتدى احلكومة
اإللكترونية ب��دورت��ه ال��س��ادس��ة ،يعكس
أهمية دور احلكومة اإللكترونية في تطور
املجتمعات بعصرنا احلاضر ،كما يعكس
دور املنتدى في دع��م جهود القائمني على
بناء احلكومة اإللكترونية بدولة الكويت
من خ�لال توفير منصة موحدة جتمع بني
شركات التكنولوجيا العاملية واإلقليمية
واجلهات احلكومية ذات الصلة ،وما ينتج
ع��ن ذل��ك م��ن تفاعل إيجابي يفتح املجال
أمام قيادات صناعة التكنولوجيا بالكويت
لالستفادة من التطورات الهائلة التي تطبع

هذه الصناعة في يومنا هذا.

خطوة مهمة

من جانبها قالت املدير االقليمي للقطاع
العام منطقة اخلليج في شركة مايكروسوفت
ليلى س��رح��ان أن ال��ي��وم يعد خطوة مهمة
ف���ي رح���ل���ة ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي حل��ك��وم��ة
الكويت ،مشيره الى ان العاملون في مجال
التكنولوجيا دائماً ما يتساءلون عن ما هو
التالي ،فالتكنولوجيا في يومنا هذا تعتمد
على الذكاء االصطناعي ،الذي اصبح عنصرا
مهما في السنوات املاضية ،وسيصبح جزءا
من كل احلكومات خالل العشر سنني املقبلة.
وت��س��اءل��ت س��رح��ان ع��ن م��ا ه��و ال��ذك��اء
االصطناعي ،موضحه انه يعرف في شركة
ميكروسوفت بانه مضاعفة الذكاء البشري
بالتقدم التكنولوجي ،فببساطة هو التقدير
بالتعلم من بيانات بسيطة ،وتكوين معاني
م��ن مختلف ان���واع ال��ب��ي��ان��ات ك��ال��ص��وت و
الصورة و الكالم و النصوص ،وان نتعامل
مع الناس بطرق عفوية اكثر.
وأك���دت على وج��ود م��ح��اوالت دائمة
ملضاعفه القدرات البشرية ،حيث ضربت
ب���اآلالت احل��اس��ب��ة كمثال اذا اردن���ا ان
نصنع اجهزة تقوم بالعمليات احلسابية

اسرع من البشر.

التحول الرقمي

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام الكويت
والبحرين في شركة سيسكو جهاد خويري
ان التحول الرقمي أصبح واق��ع��ا نعيشه
ال��ي��وم وه��و يداهمنا بسرعة كبيرة ليؤثر
على مختلف مجاالت الصناعة وقطاعات
االع��م��ال .فجميع املؤسسات ال��ي��وم تعتمد
بطريقة مباشرة على تقنية املعلومات والبنية
التحتية للتقنيات التشغيلية لتتمكن من
التواصل والتحول الرقمي وحتقيق النجاح.
كما يساهم التحول الرقمي في حتوّل أساليب
العمل في العديد من القطاعات مما يعني خلق
فرص العمل واملساهمة في النمو االقتصادي
من خالل االبتكار.

نقل جتربة هنغاريا

من جانبه قال سفير جمهورية هنغاريا
في الكويت السفير د .إسطفان جيوال سوس
ان احلكومة االلكترونية ه��ي واق��ع حالي
وم��وج��ود فعليا ف��ي هنغاريا ،وذل��ك يظهر
بشكل واضح من خالل تقدمي طلبات رسمية
ل�لإدارات املختلفة والسيما ج��وازات السفر،
واالستمارات الضريبية ،او حتى باستالم
ق��رارات من جهات مختلفة عن طريق املواقع
االلكترونية.
وقال جيوال باإلضافة لذلك فإنه بوجود
البطاقات الشخصية االلكترونية يستطيع
امل��واط��ن الهنغاري التوقيع على ال��ق��رارات
الرسمية بدون احلاجة حلضوره الشخصي
الى اجلهة املسؤولة ،وذل��ك دالل��ة على مدى
االهتمام الذي تسعى إليه هنغاريا دائماً من
أجل املواطن الهنغاري.
وأشار الى فتح تسهيالت ائتمانية بقيمة
 510ماليني ي��ورو لدعم دخ��ول الشركات
الهنغارية الى السوق الكويتي ،معربا عن
ثقته بإيجاد أرضية مشتركة بني البلدين
لتعزيز التقدم االقتصادي.

املرزوق :نأمل تقدمي
كل اخلدمات احلكومية
واخلاصة للعمالء
بـ«كبسة زر واحدة»
أكد املدير العام في شركة نوف اكسبو يوسف خالد
امل��رزوق على ان منتدي احلكومة االلكترونية يصب
مصلحته العليا في التوافق بني اجلهات احلكومية
وال��ق��ط��اع اخل���اص م��ن خ�ل�ال ت��ق��دمي أس��ه��ل وأف��ض��ل
اخلدمات االلكترونية للمواطن واملقيم  ،وذلك من خالل
احلد من ذهاب املواطنني الى اجلهات احلكومية إلجناز
معامالتهم  ،باإلضافة ال��ى ان القطاع اخل��اص يأخذ
على عاتقه ايضا تلك املبادرات  ،حيث نرى ان البنوك
وشركات االتصاالت بدأت في توفير خدمات الكترونية
شاملة تسهل من تقدمي اخلدمات للعمالء ،و نأمل تقدمي
كل اخلدمات احلكومية واخلاصة للعمالء بـ”كبسة زر
واحدة” .

ارتفاع تدفق البيانات بني
الشرق األوسط والعالم
بأكثر من  150ضعف ًا
ذك��ر امل��دي��ر ال��ع��ام الكويت والبحرين ف��ي شركة
سيسكو جهاد خويري إن منطقة الشرق األوسط تشهد
حتوالً رقمياً ضخماً بتقنيات هائلة ،ففي العقد املاضي
ارتفع حجم تدفق البيانات التي تربط الشرق األوسط
ببقية العالم بأكثر من  150ضعفا ً ،مشيرا الى ان العالم
يشهد زي��ادة هائلة في االتصال العاملي باإلنترنت،
وستشهد منطقة الشرق األوسط وإفريقيا أعلى معدالت
النمو في العالم بواقع  2.4مليار جهاز و إتصال جديد
تقريباً بحلول العام  2020فيما ترتفع حركة الفيديو
على اإلنترنت ب��واق��ع  8أض��ع��اف حتى ع��ام .2020
إن العقد التالي ميثل أعظم توسع تقني وأق��وى تغير
شامل نشهده في العالم الرقمي ،وتتمتع شركة سيسكو
مبكانة فريدة تؤهلها لتكون الشريك األكثر ارتباطاً
وأهمية فيما يخص عمالءنا وهم يعملون على متكني
أعمالهم الرقمية.

دورة رفع الفائدة تقترب من نهايتها ..والزيادات الثالثة املتوقعة بـ  2019أقل احتمالية

الفزيع :مصرف الراجحي
يشهد إقبا ًال كبير ًا لالستفادة
من املنتجات املصرفية

«الوطني لالستثمار» :البورصة الكويتية األفضل أداء ًا في اخلليج خالل نوفمبر

ح�����رص�����ا ً م��ن
مصرف الراجحي
ع����ل����ى ت���وف���ي���ر
أف��ض��ل اخل��دم��ات
املصرفية للعمالء
وس����ع����ي����ا م��ن��ه
ملكافأة عمالئه من
أصحاب البطاقات
ع���ل���ى والئ����ه����م،
ي���ع���ل���ن م��ص��رف
ال����راج����ح����ي ع��ن
عرضه الترويجي
احلصري حلاملي
بطاقات الراجحي،
محمد الفزيع
وذل����ك م���ن خ�لال
ت��وف��ي��ر  10د.ك
على حجوزات الفنادق والطيران لكل  100د.ك يدفعها
العميل عبر م��وق��ع املسافرwww.almosafer.
 .comلالستمتاع ب��أوق��ات مميّزة مع أحبائهم في
أروع الوجهات العاملية .وأشار محمد الفزيع مشرف
التسويق و العالقات العامة في املصرف”:يشهد
مصرف الراجحي إقباالً كبيرا ً من العمالء الراغبني
ب��االس��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات واملنتجات املصرفية و
يرجع هذاإلى مجموعة من القيم املصرفية التي تشكل
استراتيجية العمل لديه ،مشددا ً على أن من أولويات
امل��ص��رف توفير منتج مصرفي استثماري شرعي
يتوافق م��ع أح��ك��ام الشريعة اإلس�لام��ي��ة ويناسب
تطلعات العمالء،معتبرا ً أن ه��ذا األم��ر يظهر الثقة
الكبيرة التي يوليها املواطنون واملقيمون في الكويت
ألع��م��ال��ه ،ويعكس تقديرهم مل��ا يقدمه م��ن خدمات
مصرفية ذات مستوى ع��ال م��ن االح��ت��راف��ي��ة تلبي
احلاجات املصرفية األساسية التي يتطلعون إليها.

 30عاما مدفوعة أساسا بتأثير الرسوم
اجلمركية األمريكية .وبالرغم من تخفيض
توقعات النمو االقتصادي ال��ذي تأثرت
ب��ه األس���واق خ�لال شهر أك��ت��وب��ر ،.إال أن
األسواق الناشئة شهدت قفزة في األسبوع
األخ��ي��ر م��ن نوفمبر بعد التعليقات على
سعر الفائدة من رئيس مجلس االحتياطي
الفيدرالي .وحقق مؤشر  MSCI EMأدا ًء
قوياً خ�لال األس��ب��وع األخير من نوفمبر
ليغلق الشهر على ارتفاع بنسبة 4.06٪
مدعومًا بشكل رئيسي من األداء القوي في
الهند وتركيا والبرازيل وروسيا وكذلك
األسواق اآلسيوية األخرى .وارتفع مؤشر
 MSCI Asia-ex Japanبنسبة 5.24٪
في نوفمبر .أما في الصني فلم تكن الصورة
مشرقة فبعد أن أمضى مؤشر شنغهاي
املركب معظم الشهر في املنطقة اإليجابية،
أغلق امل��ؤش��ر بانخفاض بنسبة 0.56٪
وس��ط إش���ارات على أن��ه ق��د تكون هناك
تعريفات إضافية تفرضها الواليات املتحدة
على الصني.
أما بالنسبة ألسواق النفط ،فقد استمر
التراجع الذي بدأ خالل الشهر املاضي ليفقد
خام برنت  % 22.2من قيمته في نوفمبر
مغلقاً عند مستوى  58.7دوالرا ً للبرميل،
في حني انخفض خام غرب تكساس لفترة
وجيزة دون مستوى  50.0دوالرا ً للبرميل
قبل إغالق الشهر عند  50.93دوالرا ً .وقد
هيمنت املخاوف من الفائض في اإلمدادات
على السوق قبل اجتماع أوبك في ديسمبر
وق��م��ة مجموعة العشرين ف��ي بيونس
أيريس،

ذك��ر تقرير شركة الوطني لالستثمار
أن التقلبات املتزايدة في األسواق العاملية
واالنخفاض في أسعار النفط ،انعكست على
أداء أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي
سلبيًا في الغالب ،حيث انخفض مؤشر
س��ت��ان��درد ان ب��ورز ل�لأس��واق اخلليجية
بنسبة  2.04٪في نوفمبر متأثرا ب��أداء
سلبي في السعودية ،التي تراجعت بنسبة
 ،2.58٪واإلمارات العربية املتحدة ،حيث
تراجعت دب��ي وأب��و ظبي بنسبة 4.16٪
و 2.69٪على ال��ت��وال��ي .وك��ان��ت الكويت
األف��ض��ل أدا ًء ف��ي دول مجلس التعاون
اخلليجي لشهر نوفمبر حيث ارتفع مؤشر
ب��ورص��ة الكويت بنسبة  1.33٪لتحتل
املركز األول ،وج��اءت البحرين في املركز
الثاني بنسبة  ،1.07٪في حني سجلت قطر
زيادة هامشية بنسبة  0.62٪لشهر نوفمبر
بعد مكاسب بلغت  5٪تقريبًا خالل الشهر
السابق .هذا وانخفض مؤشر ستاندرد ان
بورز لألسواق العربية بنسبة  1.69٪فيما
ارتفع مؤشر  EGX 30املصري بنسبة
هامشية بنسبة .0.52٪
وأشار تقرير “الوطني لالستثمار” أن
األس���واق العاملية متكنت من إنهاء شهر
نوفمبر بشكل إيجابي وإن كانت ما زالت
ف��ي بيئة متقلبة حيث ت��ع��ززت األس��واق
العاملية خالل األسبوع األخير من الشهر
بعد تصريحات رئيس بنك االحتياطي
ال��ف��ي��درال��ي ج��ي��روم ب���اول أم���ام ال��ن��ادي
االقتصادي في نيويورك والذي قال فيها إن
معدالت الفائدة “أقل بقليل من املستويات
احملايدة “ .واعتبرت األس��واق هذا مبثابة

إش��ارة على أن دورة رف��ع أسعار الفائدة
احلالية تقترب من نهايتها وأن الزيادات
الثالثة التي كانت متوقعة خ�لال العام
 2019هي اآلن أقل احتمالية .ويأتي هذا
بعد تعليقاته في أكتوبر ،والتي اقترح فيها
أن سعر الفائدة “يبعد كثيرا” عن املستوى
احملايد ،والتي اعتبرها كثير من احملللني
أحد األسباب الرئيسية لتراجع األسواق
خالل الشهر املاضي.

مؤشرات عاملية

وحقق مؤشر مورغان ستانلي لألسهم
العامليةمكاسب بنسبة  1.30٪خالل شهر
نوفمبر مما أدى إلى تقليص خسائره منذ
ب��داي��ة ال��ع��ام حتى تاريخه إل��ى .4.32٪
وعادت مؤشرات األسهم األمريكية لألداء
اإليجابي لهذا العام حيث ارتفع مؤشر
ستاندرد آن��د ب��ورز  500بنسبة 3.24٪
بعد حتقيقه  1.79٪ف��ي نوفمبر ،بينما
سجل مؤشر داو جونز الصناعي 1.68٪
لهذا الشهر ليصل بذلك األداء السنوي
إل��ى  .3.31٪وك��ان أداء مؤشر ناسداك
للتكنولوجيا دون أداء األسواق األمريكية
حيث سجل ارت��ف��اع�اً شهرياً ل��م يتجاوز
نسبة  .0.34٪وتراجعت عوائد سندات
اخلزينة خالل الشهر ،حيث أقفلت السندات
ألجل  10سنوات عند مستوى  3.0٪وذلك
بعد إعادة اختبار أعلى مستوى في الشهر
امل��اض��ي عند  3.25٪ف��ي أوائ���ل نوفمبر.
وتباطأ مؤشر ماركيت ملديري املشتريات
التصنيعي بشكل طفيف في نوفمبر إلى
 55.4من  55.7للشهر السابق ،في حني

انخفض مؤشر مديري املشتريات للخدمات
إلى  54.4من  54.8خالل نفس الفترة.
أم��ا بالنسبة لألسهم األوروب��ي��ة فقد
انخفض مؤشر Stoxx Europe 600
بنسبة  1.14٪خالل شهر نوفمبر لتصل
بذلك خسائره منذ بداية العام إلى .8.14٪
وانخفض مؤشر  CAC40الفرنسي بنسبة
 1.76٪متأثرًا بأعمال الشغب املستمرة
ف��ي فرنسا ،بينما ت��راج��ع م��ؤش��ر داك��س
األملاني بنسبة  .1.66٪وبالنسبة لألداء
منذ بداية العام ،فقد انخفض مؤشر داكس
بنسبة  12.85٪في حني انخفض مؤشر
 CAD40بنسبة  .5.81٪وظ��ل الناجت
احمللي اإلجمالي ألوروب��ا في الربع الثالث
مستقرا ً عند  1.7٪على أس��اس أول��ي فيما
تراجعت ثقة املستهلك أكثر في نوفمبر
إلى  -3.9من  -2.7املسجلة في أكتوبر.
وضعفت م��ؤش��رات م��دي��ري املشتريات
التصنيعية وم��ؤش��ر م��دي��ري املشتريات
للخدمات ماركيت إل��ى  51.5و 53.1في
نوفمبر من  52و 53.7خالل الشهر السابق.
وأض��اف التذبذب املستمر في األس��واق
العاملية باإلضافة إل��ى التصويت القادم
على  Brexitفي احلادي عشر من ديسمبر
املقبل إل��ى استمرار الضعف في األسهم
البريطانية .وانخفض مؤشر FTSE 100
بنسبة  2.07٪في نوفمبر لتصل نسبة
تراجعه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى
 .9.20٪وانخفض مؤشر ثقة املستهلك
من  Gfkإلى عند  -13في نوفمبر مقارنة
ب��ق��راءة  -10ف��ي شهر أك��ت��وب��ر ،ف��ي حني
ارتفع مؤشر ماركيت ملديري املشتريات

التصنيعي إلى  53.1في نوفمبر من 51.1
للشهر السابق.
ومتكن مؤشر  Nikkei 225الياباني،
بعد االنخفاض ال��ذي سجله في أكتوبر
بنسبة  10٪تقريباً ،من استعادة بعض
من خسائره ،ليرتفع بنسبة  1.96٪في
نوفمبر .وانخفض الناجت احمللي اإلجمالي
ال��س��ن��وي ل��ل��رب��ع ال��ث��ال��ث بنسبة أول��ي��ة
بلغت  ٪ 1.2مقابل تقديرات بانخفاضه
بنسبة  .1.0٪وأظهر مؤشر نيكي ملديري
املشتريات التصنيعي تراجعاً في نوفمبر
ليبلغ  52.2مقارنة بـ  52.9في أكتوبر.
وتراجع مؤشر ثقة املستهلك هامشيا في
نوفمبر إلى  42.9مقابل ق��راءة  43.0في
أكتوبر .من ناحية أخرى ،ارتفعت البطالة
إل��ى  2.4٪مقابل تقديرات  2.3٪وق��راءة
سابقة في سبتمبر بلغت .2.3٪

األقتصاد العاملي في 2019

وبعد تخفيض صندوق النقد الدولي
توقعاته لنمو االقتصاد العاملي ،قالت
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ان
التوترات التجارية وارتفاع أسعار الفائدة
يبطئان االقتصاد العاملي .وخفضت املنظمة
توقعاتها للناجت احمللي اإلجمالي العاملي
إلى  3.5٪في  2019من توقعاتها السابقة
البالغة  .3.7٪وقالت إن التباطؤ سيكون
األسوأ في األس��واق الناشئة التي ستشهد
تدفقات رأس املال إلى اخلارج حيث تواصل
م��ع��دالت ال��ف��ائ��دة ف��ي ال��والي��ات املتحدة
االرت��ف��اع .وم��ن املتوقع أن تنمو الصني
مب��ع��دل  6.0٪وه��و يعتبر األب��ط��أ خالل

