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«stc»: التحول الرقمي يدعم تطور ومنو االقتصاد الوطني
شاركت شركة االتصاالت 
الكويتيــة stc فــي نــدوة 
فوربس الشــرق األوســط 
بعنوان «رؤية ٢٠٣٥: رحلة 
الكويت إلى الرقمنة»، وذلك 
ملناقشة املبادرات املختلفة 
التي مت تنفيذها في القطاعني 
العــام واخلــاص بهــدف 
الرقمية.  العمليات  تطوير 
وباعتبارها ركيزة أساسية 
في استراتيجيتها، انتهزت 
stc هــذه الفرصــة لعرض 
التي  اخلطوات األساســية 
قامت بها في ســبيل متكني 
التحول الرقمي في الكويت.
رؤيــة  مــع  ومتاشــيا 
الكويــت ٢٠٣٥، دعت ندوة 
فوربس الشــرق األوســط 
االفتراضية التي عقدت في 
١٣ أكتوبر خبراء الصناعة 
املبادرات  ملناقشــة، بعض 
الرئيســية  واملوضوعــات 
التي ميكن أن تساعد الدولة 
في حتقيق رؤيتها لتصبح 
«مركــزا ماليــا وجتاريــا 
عامليــا». فــي حني تشــمل 
الرؤيــة مجموعة واســعة 
من السمات، ركزت الندوة 
على احللــول القائمة على 
التكنولوجيــا التــي ميكن 
أن تســرع حتقيــق هــذا 
املسعى. وشارك في النقاش 
الرئيــس  عبــر اإلنترنــت 
التنفيــذي للتكنولوجيــا 
لشركة االتصاالت الكويتية 
stc املهنــدس فهــد العلي، 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن 
اخلبــراء التنفيذيــني ذوي 
اخلبرة في قطاعات مختلفة 

داخل السوق احمللي.
النقاش،  وخالل حلقــة 
ســلط العلي الضــوء على 
 «stc» اخلطط الرئيسية لـ

الى أن الشــركة تهدف إلى 
تبني ثقافة رقمية تتضمن 
رقمنــة وميكنــة األنظمــة 
الداخليــة.  والعمليــات 
ومــن هــذا املنطلــق قامت 
الشــركة ببناء هيكل مرن 
ومنوذج تشغيلي مستدام 
يدعم إستراتيجية الدخول 
إلى الســوق، مــع التركيز 

وغيرها من املجاالت املهمة 
التي تناسب مختلف أدوار 

املوظفني داخل الشركة.
وتعليقًا على مشــاركة 
stc في هــذه الفعالية، قال 
العلــي: بصفتنــا روادا في 
عالم التحول الرقمي، نؤمن 
في stc بأن حتقيق التحول 
الشــامل سيســهم  الرقمي 

وأضاف: لقــد جتاوزنا 
االتصال بالهاتف احملمول 
لتحســني عروضنــا مــن 
خــالل االســتحواذ علــى 
شركة كواليتي نت لتوفير 
االتصال احمللــي والدولي، 
ممــا يتيــح لعمالئنــا من 
املؤسسات مميزات االتصال 
السحابي والولوج الى أحدث 

بشكل أساسي على الفوائد 
اإلضافيــة التــي ميكــن أن 
تعزز جتربة العميل، وقامت 
الشركة أيضا بتطوير برامج 
القــوى العاملــة في املجال 
الرقمي من خالل أكادميية 
stc، حيث أطلقت عددا من 
الدورات في مجال التحول 
والتكنولوجيــا  الرقمــي 

بشكل كبير في تطور السوق 
احمللــي تدريجيا من خالل 
توفير أدوات بسيطة وفعالة 
تســاعد على تنفيــذ املهام 
التي تستغرق وقتا طويال 
في اقصــر فترة ممكنة من 
خالل األنظمة االوتوماتيكية 
والتطبيقــات القائمة على 

الذكاء االصطناعي.

التطبيقات العاملية.
 stc وأشار العلي إلى أن
توفر مجموعة من احللول 
الرقميــة للشــركات التــي 
تشمل مراكز البيانات ودعم 
البنية التحتية والتطبيقات 
للشــركات. باإلضافــة إلى 
ذلك، تقدم stc إستراتيجية 
إنترنت األشياء التي تسمح 
للشــركات بإدارة مواردها 
بشكل أكثر كفاءة وحتقيق 
أقصى اســتفادة من مناذج 
أعمالها. كما قامت الشركة 
أيضا ببناء بنية حتتية قوية 
للجيل اخلامس الستكمال 
هذه احللول الرقمية بتغطية 
هي االوســع على مستوى 
الدولة، وســرعات إنترنت 
عالية، بزمن انتقال منخفض. 
 stc وسيســمح هذا لشركة
بتلبية الطلب املتزايد على 
البيانات، خاصة في مجاالت 
الذكاء االصطناعي والبيانات 
الضخمـــــة وإنترنــــــت 

األشيــاء.

الشركة ناقشت أهمية الرقمنة الشاملة عبر ندوة فوربس الشرق األوسط االفتراضية مبشاركة خبراء عامليني في القطاع

جانب من الندوة االفتراضيةم. فهد العلي

فــي ســبيل دعــم االنتقال 
التحول  التدريجــي نحــو 
الرقمي، فضال عن مجاالت 
الرئيســية فــي  التركيــز 
اســتراتيجية stc الرقمية، 
التي  مستعرضا اخلطوات 
اتخذتها stc، باعتبارها أحد 
الــرواد في قطــاع التحول 
الرقمي عامليا. ولفت العلي 

فوربس تضع مجموعة stc في املركز األول كأقوى شركة اتصاالت في املنطقة

االقتصاد الصيني يواصل التعافي 

تصدرت مجموعة stc الئحة فوربس «جلوبل ٢٠٠٠» 
السنوية ألفضل شــركات االتصاالت في املنطقة حيث 
احتلت املركز األول كأقوى شــركة اتصاالت في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وكونها تابعة ملجموعة 
stc، تفخر شــركة stc الكويت أن تكون جزءا من شركة 
رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية ذات عالمة جتارية 
قوية مبا متتلكه من إمكانات فعالة إلثراء جتربة العمالء 
من خالل تقدمي منتجات جديدة ومتكني التحول الرقمي 
وفقا الرتفاع الطلب العاملي في أعقاب أزمة ڤيروس كورونا 

املستجد. حترص شركة stc على تزويد عمالئها، األفراد 
منهم والشــركات، بأحدث التقنيات واخلدمات الرقمية 
مستفيدين بذلك من خبرات وقدرات الشركة األم (مجموعة 

stc) في هذا املجال.
ووفقا لقائمة فوربس، حتتل مجموعة stc املرتبة الثامنة 
بني الشركات العربية من ضمن أفضل ١٠٠ شركة لعام ٢٠٢٠ 
إضافة إلى حصولها على املرتبة ٣٣٥ على مستوى العالم.

وقد ناقش منشور فوربس الثامن عشر لقائمة «جلوبل 
٢٠٠٠» السنوية التحديات التي تواجهها الشركات في اآلونة 

األخيرة في ظل إعطاء إنذارات عادلة من التداعيات السلبية 
التي قد تنشأ في املرحلة املقبلة. 

في حني أن معظم الشركات التي تضمنتها قائمة «جلوبل 
٢٠٠٠» قد شــهدت انخفاضا جوهريا في القيمة السوقية 
مقارنة بالعام السابق نظرا لألثر الشديد املترتب على احلظر 
الكلي، فقد كان قطاع االتصاالت في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا من أقل القطاعات تأثرا، وقد متكنت مجموعة 
stc من احلفاظ على مكانتها السوقية القوية مع زيادة في 
.٥G اإليرادات واألرباح، خاصة مع إطالق خدمات ومنتجات

أكد تقرير «الوطني» أن االقتصاد الصيني يواصل التعافي، 
إذ ارتفــع معدل النمو االقتصادي إلى ٤٫٩٪، على أســاس 
سنوي، في الربع الثالث من العام احلالي، مقارنة بحوالي ٣٫٢٪ 
وانكماش بنســبة ٦٫٨٪، على أساس سنوي، خالل الربعني 
األول والثاني، على التوالي. كما توقع صندوق النقد الدولي 
تسجيل االقتصاد الصيني لنمو نسبته ١٫٩٪ في ٢٠٢٠، لتكون 
بذلك الدولة الوحيدة من بــني االقتصادات الكبرى التي لم 
تسجل ركودا هذا العام. كما ارتفع مؤشر مديري املشتريات 
التصنيعي الرسمي لشهر سبتمبر إلى ٥١٫٥ نقطة مقابل ٥٠٫٠ 
الشهر السابق، متخطيا توقعات احملللني بوصوله إلى ٥١٫٢ 
نقطة. كما ارتفع مؤشر قطاع اخلدمات أيضا ليصل إلى ٥٥٫٩ 
نقطة مقابل ٥٥٫٢ في أغسطس. وتزايدت األنشطة أيضا على 
خلفية عطلة األسبوع الذهبي في أوائل أكتوبر، حيث عمدت 

الشركات املصنعة إلى تسريع وتيرة اإلنتاج قبل العطلة.
من جهة أخرى، ساهم حتسن ظروف االئتمان على خلفية 
احلوافز احلكومية في تعزيز هذا النمو. وصرح البنك املركزي 
الصيني بأن إجمالي التمويل خالل شهر سبتمبر قد بلغ ٣٫٤٨ 
تريليونات يوان (٥١٧ مليار دوالر)، مرتفعا بنسبة ٣٨٫٦٪، على 
أساس سنوي، نتيجة إصدار سندات حكومية. ولم ينعكس 
التحسن في النشاط على أسعار املستهلكني بعد، اذ تراجع 
معدل التضخم في ســبتمبر إلى ١٫٧٪ على أســاس سنوي 
مقابل ٢٫٤٪ في أغســطس. ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى 
تباطؤ أسعار املواد الغذائية، في حني استقر معدل التضخم 
األساســي عند مستوى ٠٫٥٪ للشهر الثالث على التوالي ما 
يشير إلى أن نشاط إنفاق املستهلكني األساسي لم ينتعش 

بالكامل في فترة ما بعد اجلائحة.
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«الوطني»: املوجة الثانية من «كورونا» تهدد االقتصادات املتقدمة

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن األسابيع 
القليلة املاضية شهدت تفشي 
املوجــة الثانية مــن جائحة 
كورونــا عبــر االقتصــادات 
املتقدمة الرئيسية، مما أدى إلى 
إعادة فرض القيود االحترازية 
وحظر التجول وإغالق أنشطة 
األعمال وجتدد املخاوف بشأن 
اآلفاق االقتصادية. وفي أحدث 
تقاريره، قــام صندوق النقد 
الدولــي بخفض آفــاق النمو 
العاملي للعام ٢٠٢١ إلى ٥٫٢٪، 
وذلك بالرغم من اإلشارة إلى 
أن تداعيات اجلائحة حتى اآلن 
كانت أقل حدة مما كان متوقعا، 
كما حذر من أن مسار التعافي 
سيكون طويال ومحاطا بحالة 
من عدم اليقني. ومن املفترض 
أن يصــل انتقال العدوى إلى 
مســتويات متدنيــة فــي كل 
مــكان مع نهايــة ٢٠٢٢. وقد 
توقف االنتعاش في أســواق 
األســهم في ســبتمبر، حيث 
انخفضت املؤشرات األميركية 
بنســبة تراوحــت بني٢ و٥٪ 
نتيجة حالة عدم اليقني جتاه 
االنتخابات الرئاسية الوشيكة، 
على الرغم من اآلمال املتذبذبة 
حــول إقرار حزمــة التحفيز 
املالــي. كما حافظت أســعار 
النفط على استقرارها بصفة 
عامة، إذ ال تــزال تتداول في 
نطــاق يتراوح بــني ٤٠ و٤٥ 
دوالرا للبرميل، في ظل تزايد 
املخاوف حول اضطرار منظمة 
أوپيــك وحلفائهــا إلى وقف 
زيادة االمدادات مستقبال في 
حال استمرار تراجع االقتصاد 

أقل من نصف املستويات التي 
مت تســجيلها قبل شهر ولم 
تتم اســتعادة سوى أقل من 
نصــف الوظائف التي فقدت 
قبــل اجلائحــة. وانخفــض 
أيضــا معــدل املشــاركة في 
القوى العاملة إلى ٦١٫٤٪ مما 
يشــير إلى خروج املزيد من 
األشــخاص من سوق العمل 

نهائيا.
وبعــد إعــالن االحتياطي 
الفيدرالي في أغســطس عن 
االنتقال إلى تبني مســتوى 
تضخم مستهدف أكثر مرونة 
(ال يزال ٢٪ وان كان يحتسب 
كمتوسط مع مرور الوقت) مع 
التــزام االحتياطي الفيدرالي 
باتباع سياسة نقدية شديدة 
التيســير (اإلبقاء على معدل 
الفائدة في حدود ٠٫٠-٠٫٢٥٪ 

أن يكبــح جماح أي حتركات 
حادة أخرى في املستقبل.

الطلب على النفط 

أن  التقريــر  وأوضــح 
معنويات سوق النفط تغيرت 
بشــكل ملحوظ في سبتمبر 
نتيجــة لتزايد عــدد حاالت 
اإلصابة بالڤيروس واالنعكاس 
الســلبي لفــرض املزيــد من 
القيود على حركة التنقل في 
فصل اخلريف، ما أثر ســلبا 
على الطلب على النفط. وقد 
شــهدت أســعار النفــط أول 
خســائر شــهرية منذ مارس 
املاضي، اذ تراجعت أســعار 
العقــود اآلجلــة ملزيــج خام 
برنت بنسبة ٩٫٦٪ إلى ٤١٫٠ 
دوالرا للبرميل بنهاية تداوالت 
شهر سبتمبر. إال ان األسعار 

التكهنــات اخلاصــة باإلطــار 
الزمنــي لــذروة الطلــب على 
النفط بعد أن أصدرت شــركة 
النفط البريطانيــة العمالقة، 
بريتيــش بتروليــوم، تقريرا 
صادما ذكرت فيه أن اجلائحة 
قد تكون ساهمت في انهاء طفرة 
الطلــب على النفط وســرعت 
التحول بال رجعة عن استخدام 
الوقود األحفوري ما يعني أن 
مستويات عام ٢٠١٩ البالغة ١٠٠ 
مليون برميل يوميا ســتكون 
هــي ذروة االســتهالك. وجاء 
رأي «أوپيك»مخالفــا لذلك، اذ 
نشــرت في تقريرها الشهري 
الذي صــدر في وقــت الحق: 
«تعتقد املجموعــة أن الطلب 
على النفط سوف يتعافى إلى 
مستويات ما قبل اجلائحة في 
عام ٢٠٢٢ وسيستمر في النمو 
ملدة ٢٠ عاما». وبدورها، تتوقع 
وكالة الطاقة الدولية أن يستقر 
النمو خالل ١٠ سنوات، لكنها 
اجتهــت لتأكيد تأخــر تعافي 
الطلب على النفط على خلفية 

استمرار اجلائحة.
االقتصاد األوروبي

وقــال تقريــر «الوطني» 
ان زيــادة حــاالت اإلصابــة 
أنحــاء  بالڤيــروس فــي كل 
أوروبــا أدت إلــى ضرب آمال 
التعافــي االقتصــادي الــذي 
كان قد بدأ يكتســب زخما، إذ 
عادت العديد من الدول الكبرى، 
مبا فــي ذلك أملانيا وفرنســا 
وإســبانيا واململكــة املتحدة 
لتطبيــق إجــراءات اإلغــالق 
وفــرض القيــود االحترازية 

وشراء سندات بقيمة ١٢٠ مليار 
دوالر شــهريا) بغض النظر 
عــن ما ســتؤول إليه نتيجة 
االنتخابات. من جهة أخرى، 
بقي معدل التضخم األساسي 
متواضعــا، اذ بلــغ ١٫٧٪ في 
سبتمبر، إال انه يعد مرتفعا 
إذا ما قورن مبستواه املنخفض 
الذي بلغ ١٫٢٪ في يونيو. كما 
ارتفع عائدات سندات اخلزانة 
األميركيــة ألجل ١٠ ســنوات 
بنحــو ١٠ نقاط أســاس إلى 
٠٫٧٨٪ خالل الشــهر املنتهي 
إلى منتصــف أكتوبر نتيجة 
استهداف االحتياطي الفيدرالي 
ملعدل تضخم مرن وإمكانية 
إقرار حزمة التحفيز املالي، إال 
ان التزام االحتياطي الفيدرالي 
باإلبقاء على أسعار الفائدة عند 
مستويات منخفضة من شأنه 

متكنت من االرتفاع هامشــيا 
منذ ذلك احلني ووصلت إلى 
حوالــي ٤٣ دوالرا للبرميــل 
(كمــا في ١٦ أكتوبــر)، وذلك 
بدعم مــن البيانات الصادرة 
عــن منظمــة األوپيــك التي 
أظهــرت ان امتثــال منظمــة 
األوپيك قد تخطى نسبة ١٠٠٪ 
للشهر الثاني على التوالي في 
سبتمبر، وأشارت إلى ارتفاع 
الطلب الصينــي على النفط 
واســتمرار تراجــع املخزون 
األميركي، وعلى الرغم من ذلك 
وفي ظل مواجهة االقتصادات 
املتقدمة بصفة خاصة إعادة 
فرض حظر التجول اجلزئي 
وقيود التنقــل، فمن املرجح 
أن يتأخر تعافي منو الطلب 

على النفط.
وفــي ذات الوقت، تزايدت 

الحتواء تفشــي اجلائحة مما 
ســيقوض الثقة ويؤثر على 
النــاجت احمللــي اإلجمالي في 
الربــع الرابع. وقــد انخفض 
مؤشر مديري املشتريات في 
منطقة اليورو ليدخل منطقة 
اجلمود بوصوله إلى مستوى 
٥٠٫٤ نقطة في سبتمبر مقابل 
٥١٫٩ نقطة في أغسطس على 
خلفية انكماش قطاع اخلدمات 
(٤٨٫٠). ففــي فرنســا علــى 
ســبيل املثال، مت فرض حظر 
التجــول مجددا في كل أنحاء 
املــدن الكبرى من الســاعة ٩ 
مساء حتى الساعة ٦ صباحا 
ملدة ٤ أسابيع على األقل، وال 
تتوقع وكالة اإلحصاء الرسمية 
الفرنسية INSEE تسجيل أي 
منو في الربع الرابع من ٢٠٢٠ 
مع استمرار مخاطر االنكماش 
بعد توقعاتهــا بتحقيق منو 
بنسبة ١٦٪، على أساس ربع 
ســنوي، في الربع الثالث من 
العــام احلالي، مما يؤدي إلى 
إبقاء معدل النمو عند مستوى 
-٩٪ فــي عام ٢٠٢٠. وتعتبر 
تلــك التوقعــات أفضل قليال 
مقارنــة باالنكماش بنســبة 
-٩٫٨٪ الصادرة عن صندوق 
النقــد الدولي في تقرير آفاق 
االقتصاد العاملي لشهر أكتوبر. 
آراء احملللــني  ان اجمــاع  إال 
يشــير إلى أن املوجة الثانية 
مــن اجلائحة والتــي تعتبر 
أعتى من سابقتها قد تتسبب 
في احــداث أضرار اقتصادية 
أقل حدة مــن املوجة األولى، 
إذ لم تكن السلطات الوطنية 

مستعدة ملواجهتها آنذاك.

االنتخابات والتحفيز املالي يولدان حالة من عدم اليقني في الواليات املتحدة

العاملي والطلب على النفط.
االنتخابات والتحفيز املالي

وأكد التقرير ان البيانات 
االقتصاديــة األميركيــة ال 
تزال إيجابيــة إلى حد كبير 
على الرغم من ارتفاع حاالت 
اإلصابة اجلديدة بالڤيروس، 
وظــروف عدم اليقــني قبيل 
الرئاســية،  االنتخابــات 
واملخــاوف املتعلقــة بخطة 
التحفيــز املالــي إلــى جانب 
انحســار الزخــم في ســوق 
العمــل، ممــا أثر علــى آمال 
االنتعــاش االقتصادي. وقد 
ارتفع مؤشر مديري املشتريات 
لقطاع اخلدمات الصادر عن 
معهــد إدارة التوريــدات إلى 
٥٧٫٨ نقطة في سبتمبر بفضل 
االرتفــاع القــوي لســجالت 
الطلبيات، وذلك على الرغم 
من إقرار الشركات بضبابية 
التوقعات. إال ان مؤشر القطاع 
التصنيعي تراجع إلى مستوى 
٥٥٫٤ نقطة مقارنة باملستويات 
التي سجلها في شهر أغسطس 
خــالل ذروه انتعاشــه. مــن 
جهــة أخرى، تراجــع الدخل 
الشخصي في أغسطس بنسبة 
٢٫٧٪، على أساس شهري، بعد 
شهر واحد من توقف إعانات 
البطالة وكذلك تباطأ انتعاش 
اإلنفاق االستهالكي أيضا إلى 
١٫٠٪ على أســاس شهري، إذ 
انخفضــت معــدالت البطالة 
إلى ٧٫٩٪ في سبتمبر مقابل 
٨٫٥٪ في أغسطس، إال ان زيادة 
معدالت التوظيف التي بلغت 
٦٦١ ألــف وظيفة فقط كانت 


