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«اخلليج»: باب املشاركة في «فانتسي» اليزال مفتوحًا

«املركز»: أسهم التكنولوجيا الرابح األكبر
في «بورصة الكويت» خالل نوفمبر

.. والبنك يعقد ورشة عمل
بشأن البيئة الرقابية التجريبية

«املركزي» يطلق نظامًا إلكترونيًا لتلقي «برقان» يواصل دعمه حلملة «لنكن على دراية»
شكاوى وتظلمات عمالء البنوك األفراد

«الوطني»: معدل التضخم العاملي
سيصل إلى ٩٫٥٪ بنهاية ٢٠٢٢

مع انتهاء املرحلة األولى 
من مسابقة «فانتسي»، التي 
أطلقها مبناسبة تنظيم دولة 
قطــر الشــقيقة بطولة كأس 
اللعبــة  العالــم، باعتبارهــا 
األكثر رواجا بني عشاق ألعاب 
احملــاكاة في مختلــف أنحاء 
العالــم، أعلــن بنــك اخلليج 
استمرار فتح الباب ملشاركة 
املزيد من املتسابقني في املراحل 

املقبلة.
وبهذه املناسبة، قال مساعد 
مديــر االتصاالت املؤسســية 
حمزة التيلجي: نبارك للفائز 
بجائزة الدور األول، ونتمنى 
حظا أوفر لباقي املشاركني في 
األدوار املقبلة من املسابقة، التي 
يصل إجمالي قيمة جوائزها 
الى ٥ آالف دينار، موزعة على 
مراحل البطولة املختلفة، من 

قال املركز املالي الكويتي 
(املركز)، في تقريره الشهري 
أداء أســواق األســهم  عــن 
اخلليجيــة لشــهر نوفمبر 
العــام  املؤشــر  إن   ،٢٠٢٢
للسوق الكويتي شهد ارتفاعا 
بنســبة ٣٫٦٪ خالل الشــهر 
املاضي، ومن بني القطاعات 
فــي بورصة الكويــت، كان 
مؤشر قطاعي التكنولوجيا 
والســلع األساســية الرابح 
األكبــر بارتفــاع وصل إلى 
٢٦٫٥٪ و٧٫٤٪ على التوالي.

وذكر «املركز» في تقريره 
أن بنك الكويت املركزي أبقى 
على سعر الفائدة السيادي 
دون تغييــر حتى بعد رفع 
االحتياطي الفيدرالي األميركي 
أســعار الفائدة مبقــدار ٧٥

نقطة أســاس فــي نوفمبر. 
وسجلت الكويت عجزا ماليا 
قدره ٣ مليارات دينار للسنة 
املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بانخفاض 
في العجز بلغ ٧٢٪ عن العام 
السابق، على خلفية ارتفاع 

عائدات النفط.
وأقر مجلس األمة موازنة 
العــام املالــي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، 
والتي تتوقع عجزا بسيطا 
للعام الثامــن على التوالي، 
مع افتراض املوازنة ســعر 
النفط اخلام عند ٨٠ دوالرا 
للبرميل، بينما بلغ متوسط 
ســعر النفط اخلام للكويت 
١٠٥ دوالرات للبرميل، ومنذ 
بداية العــام، من املرجح أن 
تســجل الدولــة فائضا في 

في إطار سعي بنك الكويت املركزي 
املتواصل لدعم تطوير التقنيات املالية 
احلديثة وتطبيقها في الكويت وتبني 
الشركات ذات التقنية املالية الناشئة، 
عقد بنــك الكويــت املركزي ورشــة 
عمــل للمختصني في التحول الرقمي 
واالبتكار بالبنوك احمللية بشأن البيئة 
الرقابية التجريبية، والتي متثل بيئة 
آمنة الختبار التقنيات املالية احلديثة 
دون تعريض النظام املالي واملصرفي 

للمخاطر.

ويحرص البنــك املركزي في ذلك 
علــى توفير بيئــة داعمــة ومحفزة 
لتطوير التقنيات املالية احلديثة ملا 
لها مــن دور مهم في تطور اخلدمات 

املالية.
وأشار «املركزي» إلى أن مثل هذه 
الورش تهدف إلى تبادل اخلبرات ونقل 
املعرفة للبنوك احمللية والتأكيد على 
الدور األساسي الذي تقوم به البنوك 
احملليــة للنهوض مبجــال التقنيات 
املالية، واملرتبط بالتعاون مع املبتكرين 

لطرح ما لديهم من ابتكارات في السوق 
الكويتي، ســواء من خالل الشراكات 
أو تقــدمي خدمات الدفــع اإللكتروني 
أو التعاون الختبار طلبات االنضمام 

للبيئة الرقابية التجريبية.
واختتــم بنــك الكويــت املركزي 
بالتأكيــد على حرصه املســتمر على 
دعم التقنيات املالية احلديثة ومتكني 
االبتكار في هذا املجال مبا يعزز تطور 
القطــاع املصرفي واملالي في الكويت 
ويسهم في خدمة االقتصاد الوطني.

يواصل بنــك برقــان دعمه حلملة 
«لنكن على دراية» التوعوية املصرفية 
خالل رعايته ومشــاركته فــي العديد 
مــن الفعاليــات واألنشــطة الداخلية 
واخلارجيــة لتعزيــز الوعــي بأهداف 
ورسائل احلملة. وفي إطار استراتيجيته 
للمســؤولية املجتمعيــة وبرنامــج 
االستدامة، قام البنك بتسليط الضوء 
على احلملة خالل مشاركته مؤخرا في 
كل من اجلائزة الكبــرى التي ينظمها 
دوري االحتــاد الكويتي للفروســية، 
معرض اجلامعة األسترالية في الكويت 
للتوظيف، مهرجان اخلريف الذي نظمته 
دار اآلثار اإلسالمية، معرض املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وبطولته األولى 

للبادل.
ويعمــل بنك برقان فــي العديد من 
الفعاليات التي يشــارك بها على نشر 
التوعيــة باجلانــب املالــي واملصرفي 
للحضور، حيث يتخذ من هذه التجمعات 

منصة إيجابية لنشــر محتوى حملة 
«لنكن على دراية» بشكل مباشر، عن 
طريــق مشــاركة املــواد املطبوعة أو 
احلوارات التثقيفية والتوعوية املباشرة 
مع األفراد، كما يحرص البنك على تفعيل 
حساباته في مواقع التواصل االجتماعي 
في هذا اجلانب، من خالل احملتوى املميز 
واملخصص للتعريف بأهداف احلملة 
وتوعية العمالء في إطارها باملنتجات 
واخلدمــات املصرفية، ونشــر الثقافة 

املالية للجميع.
وقد صرحت حصة النجادة، مدير 
أول - االتصاالت واملسؤولية االجتماعية 
للشــركات في بنك برقان قائلة: نهدف 
من خالل حملة «لنكن على دراية» إلى 
نشر الوعي املجتمعي الشامل باجلانب 
املصرفــي واملالــي، ومســاعدة األفراد 
والشركات على جتنب املمارسات غير 
الصحيحــة وتفادي أخطــار االحتيال 
والتصيد اإللكتروني، كما نقوم إضافة 

إلى ذلك من خــالل فعالياتنا بتعريف 
اجلمهور باخلدمات واملنتجات املصرفية 
املتنوعة التي ميكنهم االســتفادة منها 
لتعزيز جتربتهــم املصرفية ومعرفة 
الطــرق املثلى جلعل جتربتهم أســهل 

وأكثر أمانا.
ويواصل بنــك برقان دعمه حملاور 
حملة «لنكن على دراية» وأهدافها، عبر 
فعالياته وأنشطته املختلفة، واحملتوى 
املتميــز الذي يقوم من خالله بإيضاح 
احلقوق والواجبات املالية واملصرفية، 
كالتعريف بطرق االقتراض والتمويل، 
وكل أنواع البطاقات املصرفية، وبرامج 
االستثمار املتنوعة، كما يقوم بدور فعال 
في توعية املجتمع بالدور الذي تلعبه 
البنــوك الكويتية، إلى جانب شــرحه 
ألنــواع اخلدمات اخلاصــة بفئة ذوي 
اإلعاقة وشرح حقوقهم واخلدمات املقدمة 
لهم، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيته 

الشاملة للمسؤولية املجتمعية.

في إطــار تكريس الدور 
الرقابي لبنك الكويت املركزي 
فــي مجــال حمايــة حقوق 
العمــالء األفــراد ولتعزيــز 
اخلدمــات املقدمة لهم، أعلن 
بنــك الكويت املركــزي عن 
إطالق نظام إلكتروني خاص 
بوحدة حماية العمالء التابعة 
لــه، وذلك لتلقي الشــكاوى 
البنــوك  والتظلمــات ضــد 

احمللية.
املركــزي فــي  وأضــاف 
النظام  بيــان صحافــي، أن 
اإللكتروني اجلديد قد وضع 
لالستعاضة عن زيارة العمالء 
شــخصيا إلــى مبنــى بنــك 
الكويت املركزي وتقدمي تلك 
الشكاوى والتظلمات وذلك 
من خــالل منوذج إلكتروني 
متوافر عبر املوقع اإللكتروني 

لبنك الكويت املركزي.
وأفاد املركزي بأن النظام 
اإللكترونــي يتيــح لعمالء 
البنوك األفــراد فقط بتقدمي 
شــكوى أو تظلم لــدى بنك 
الكويــت املركــزي من خالل 
النمــوذج املخصص  تعبئة 
لهــذا الغرض واملتوافر على 
موقــع البنــك اإللكترونــي، 
ويستخدم منوذج الشكوى 
اإللكتروني في حال عدم قيام 

قــال تقرير صادر عن بنــك الكويت 
الوطني، إن أحدث املؤشــرات الرئيسية 
الصادرة فــي الواليات املتحدة ومنطقة 
اليورو وأســتراليا كشــفت عن ضعف 
معدالت التضخم خالل األسبوع املاضي، 
في إشــارة حديثة تدل على أن التضخم 

العاملي قد يكون بلغ ذروته بالفعل.
ومؤخرا، هدأت حدة مشكالت سالسل 
التوريــد املعقدة والناجمــة عن جائحة 
«كوفيــد-١٩» واحلــرب فــي أوكرانيا، 
بســبب تراجع تكاليف املــواد الغذائية 
والوقود، ومن العوامل التي تؤثر أيضا 
على االقتصــادات العاملية، رفع البنوك 
املركزية على مســتوى العالم ألســعار 
الفائدة ملســتويات تاريخية اســتجابة 
لتصاعد وتيرة التضخم املترسخ الذي 

استمر لفترة أطول مما كان متوقعا.
وفــي الوقــت احلالــي، تقــدر وكالة 
بلومبيــرغ إيكونوميكس جتاوز معدل 
التضخم في كافة أنحاء العالم مستوى 
٩٫٨٪ على أســاس ســنوي خالل الربع 
الثالث من العــام، على أن ينخفض إلى 
٩٫٥٪ في الربع األخير حتى يصل أخيرا 

إلى ٥٫٣٪ بنهاية عام ٢٠٢٣. 
إال أنــه وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ال 
تــزال هناك مخاطر كبيــرة على صعيد 
سالســل التوريد التي لم تتم معاجلتها 
بعــد، باإلضافــة إلــى تعــرض أســعار 
السلع األساسية ملخاطر عودة ارتفاعها 
مــرة أخرى مبجرد إعادة فتح النشــاط 
االقتصادي في الصــني بالكامل، كما قد 
يستمر ارتفاع تكاليف املعيشة في دفع 

األجور لالرتفاع.
الوظائف األميركية 

جاءت وتيرة منو الوظائف في نوفمبر 
أفضل بكثير مما كان متوقعا، إذ ارتفعت 
الوظائف غير الزراعية مبقدار ٢٦٣ ألف 
وظيفة خالل هذا الشــهر، بينما استقر 
معدل البطالة عند مستوى ٣٫٧٪. وكانت 
البيانات أفضل بكثير من التوقعات التي 
أشارت إلى تسجيل منو مبقدار ٢٠٠ ألف 
وظيفة، وأقل قليال عن املستويات املسجلة 

في أكتوبر البالغة ٢٨٥ ألف وظيفة.
ولن تســهم تلك األرقام بالكثير في 
ســبيل إبطاء وتيــرة رفــع االحتياطي 
الفيدرالي لسعر الفائدة في ظل تركيزه 
علــى خفض معدل التضخم الذي وصل 
إلى أعلى مســتوياته املســجلة منذ ٤٠

عاما، وظهرت عقبة أمــام التدابير التي 

وأضــاف: نحــرص فــي 
بنــك اخلليــج علــى التفاعل 
مــع العمــالء واجلمهــور في 
مختلف املناســبات من خالل 
GB comunitty، إلــى جانــب 
برامجنا املتنوعة للمسؤولية 
املجتمعية على مــدار العام، 
مشــاركتهم  ويســعدنا 
اهتماماتهم وشغفهم مبباريات 

بطولة كأس العام.
ودعا اجلمهور من متابعي 
حسابات البنك على وسائل 
التواصل االجتماعي املختلفة 
مــن داخــل الكويــت، إلــى 
تشــكيل فرقهم والتسجيل 
بأسرع وقت، للحاق بركب 
املتســابقني، واالســتمتاع 
مبنافسات مسابقة «فانتسي» 
إلى جانب املتعة واإلثارة في 

مباريات كأس العالم.

خالل الربع الثالث من ٢٠٢٢
بنســبة ٨٫٦٪ على أســاس 
سنوي مع منو الناجت احمللي 
اإلجمالــي احلقيقــي غيــر 
النفطي بنسبة ٥٫٩٪. ووفقا 
لوكالة فيتش، حتتاج البنوك 
السعودية إلى ضخ سيولة 
إضافيــة من البنك املركزي، 
حيث يســتمر اإلقراض في 
النمو بوتيرة أسرع من منو 

الودائع.
وأشــار تقريــر «املركز» 
إلى أن أداء األسواق املتقدمة 
جاء إيجابيا خالل الشــهر، 
حيث حقق مؤشــر مورغان 
ستانلي كابيتال إنتليجنس 
العاملي (MSCI) مكاسب ٦٫٨٪ 
٥٫٤٪. وفي  ٥٠٠ S&P ومؤشر
وقت سابق من الشهر، رفع 
االحتياطي الفيدرالي أسعار 
الفائدة مرة أخرى مبقدار ٧٥

نقطة أساس، لتصل إلى أعلى 
مستوى منذ عام ٢٠٠٨.

وبينمــا يتوقــع زيــادة 
أســعار الفائــدة للحــد من 
التضخــم، فقــد أشــار إلى 
أن رفــع أســعار الفائدة في 
املســتقبل قــد يكــون أقــل 
حجما. وبلغ مؤشــر مدراء 
املشــتريات املركب لإلنتاج 

التظلمات لدى بنك الكويت 
املركــزي تتــم علــى مراحل 
تبــدأ بتقــدمي الشــكوى من 
قبل العميل إلى البنك املشكو 
بحقه على منوذج الشكوى 
املخصص لذلك واملتوافر بكل 
األفرع أو املوقع اإللكتروني 
لديــه، وعنــد تســلم البنك 
املشكو في حقه لتلك الشكوى 
يتوجب عليه تسليم العميل 
الشاكي نســخة من شكواه 
مؤشرا عليها مبا يفيد تسلمها 
وتاريخ التسلم، وعلى البنك 
أن يقــوم بالــرد كتابة على 
الشــكوى خالل ١٥ يوم عمل 
من تاريخ تقدميها، وفي حال 
ورود الشــكوى عــن طريق 

يتخذها الفيدرالي ضد التضخم، والتي 
متثلت في قفز متوسط الدخل في الساعة 
مبقدار الضعف عــن املتوقع ومبا يقدر 

بنحو ٠٫٦٪ خالل الشهر. 
وبعد رفع سعر الفائدة مبقدار ٧٥ نقطة 
أســاس في اجتماعاته األربعة األخيرة، 
أشار مسؤولو االحتياطي الفيدرالي إلى 
أن الوتيــرة قد تتباطــأ قريبا، وتتوقع 
األسواق اآلن أن يقوم البنك املركزي برفع 
سعر الفائدة مبقدار ٥٠ نقطة أساس في 
اجتماعه املقرر عقده في ديسمبر اجلاري.

ال يزال التضخم في الواليات املتحدة 
يتحــرك بوتيــرة متســارعة، إال أنه بدأ 
في إظهــار بعض العالمــات الدالة على 
التباطــؤ، ما يعتبر مــن األنباء اجليدة 
لصانعــي السياســة الذيــن يحاولــون 
تخفيف وتيرة الزيادات السريعة ألسعار 
الفائدة والتي وصلت إلى مستويات غير 
مسبوقة تاريخيا.  أما على صعيد مؤشر 
التضخم األساسي، الذي أكد رئيس مجلس 
االحتياطي الفيدرالــي جيروم باول أنه 
من أهم املقاييس املتعلقة بالتضخم، فقد 
ارتفع بوتيرة أقل من املتوقع مبستوى 
٠٫٢٪ على أساس شهري في أكتوبر. وعلى 
الرغم من كشف التقرير عن بدء تراجع 
معــدالت التضخم، إال أنــه ال يزال أعلى 
بكثير من املســتوى املستهدف ملجلس 

االحتياطي الفيدرالي والبالغ ٢٪.
انكماش قطاع التصنيع

ألول مرة ومنذ بداية ظهور اجلائحة 
في عام ٢٠٢٠، انكمش نشــاط التصنيع 
فــي الواليات املتحدة وذلك نظرا لتأثير 
تكاليف االقتراض املرتفعة على الطلب 
على السلع. وقال معهد إدارة التوريدات 

أنــه بإمــكان  وأوضــح 
اجلمهور من اليوم تشكيل 
فريقه املفضل من بني العبي 
املنتخبــات املشــاركة فــي 
بطولــة كأس العالم املقبل، 
إذ ســيتم منح مدير الفريق 
مبلغــا افتراضيــا، لشــراء 
الالعبــني، علــى أن يضــم 
كل فريــق ١٥ العبا، منهم ١١
ضمن التشكيلة األساسية و٤

احتياطيني، كما يجب مراعاة 
أن تضم كل تشــكيلة اثنني 
حراس مرمــى، ٥ مدافعني، 
٥ العبي خط وسط وثالثة 

مهاجمني.
يذكر أنه بإمكان الراغبني 
فــي املشــاركة في املســابقة 
التسجيل عبر الرابط التالي:
https://play.fifa.com/fantasy-
classic/leagues/join

٤٦٫٣ في منتصف نوفمبر، ما 
يشير إلى أن النشاط التجاري 
في الواليات املتحدة مستمر 
في االنكماش للشهر اخلامس 

على التوالي.
وارتفع معــدل التضخم 
فــي اململكة املتحدة بشــكل 
أســرع مــن املتوقــع، حيث 
وصل إلى أعلى مستوى له 
في ٤١ عاما مسجال ١١٫١٪ في 
أكتوبر، مقارنة بـ ١٠٫١٪ في 
ســبتمبر. وتخطط حكومة 
املتحــدة لزيــادة  اململكــة 
الضرائب مبقــدار ٢٥ مليار 
جنيــه اســترليني وخفض 
اإلنفاق احلكومي مبقدار ٣٠

مليار جنيه إسترليني بحلول 
.٢٠٢٨/٢٠٢٧

وأشار تقرير «املركز» الى 
أن أسعار النفط قد سجلت 
انخفاضا حادا بنسبة ٩٫٩٪ 
خالل شــهر نوفمبر ٢٠٢٢، 
بعد مكاسب الشهر السابق، 
لكنها ال تزال مرتفعة للعام 
بنســبة ٩٫٨٪، وقــد تأثــر 
سعر النفط بارتفاع حاالت 
اإلصابة بڤيروس كوفيد-١٩

في الصني.
وخفضــت وكالة الطاقة 
الدوليــة توقعاتهــا حلجــم 
الطلب علــى النفط في عام 
٢٠٢٣ مبقدار ٤٠ ألف برميل 
يوميــا لتحــدده عنــد ١٫٦١

مليون برميل يوميا، في ظل 
معوقات منها ارتفاع مخاطر 
الركود إلى جانب ضعف أداء 

االقتصاد الصيني.

البريد املسجل أو اإللكتروني 
فإنه يتعني على البنك املشكو 
في حقه إخطار العميل كتابة 
عبر ذات الوسيلة التي وردت 
فيها الشــكوى أو من خالل 
خدمة الرسائل النصية على 
رقم هاتف العميل املســجل 
لدى البنك بتسلم الشكوى.

البنــك  بيــان  وأشــار 
املركزي إلى أن إطالق النظام 
اإللكتروني اخلاص بوحدة 
حماية العمالء يتعلق بتلقي 
الشــكاوى والتظلمــات من 
العمالء األفراد ضد البنوك، 
يأتي تعزيزا جلهوده الرامية 
لتحســني آليــة التعامل مع 
شــكاوى وتظلمــات عمــالء 

البنوك.
وأكــد البيــان أن جميــع 
التعليمات الصادرة عن بنك 
الكويت املركزي واإلرشادات 
العامة في شأن تقدمي الشكاوى 
أو التظلمات منشــورة على 
املوقــع اإللكتروني اخلاص 
بالبنك وحسابات البنك في 
وسائل التواصل االجتماعي. 
كمــا أنه في حــال وجود أي 
استفسار ميكن التواصل على 
الرقم املخصص لوحدة حماية 
العمــالء لدى بنــك الكويت 

املركزي ١٨٦٤٤٤٤.

األسبوع املاضي إن مؤشر نشاط املصانع 
انخفض من ٥٠٫٢ في أكتوبر إلى ٤٩، مبا 
ميثل أول انكماش وأضعف قراءة يسجلها 

املؤشر منذ مايو ٢٠٢٠. 
ومتثل القراءة فوق مستوى ٥٠ منوا 
في أنشــطة القطاع، والــذي ميثل نحو 
١١٫٣٪ من االقتصاد األميركي، وضمن أكبر 
ســت قطاعات صناعية، سجل قطاعان 
فقط منوا الشهر املاضي، وفي اإلجمالي، 
ســجلت ٦ قطاعات صناعية فقط منوا، 
بينما تقلص أداء ١٢ قطاعا في نوفمبر. 

تراجع التضخم بأوروبا

وفقا للتقديرات األولية الصادرة عن 
االحتاد األوروبي، تراجع معدل التضخم 
السنوي عبر منطقة اليورو إلى ١٠٪ في 
نوفمبر مقابل ١٠٫٦٪ في أكتوبر. وميثل 
هذا االنخفاض أول تراجع ملعدل التضخم 

على مدار ١٧ شهرا متتاليا.
وتســتمر تكلفة الطاقة في املساهمة 
بشكل كبير على الرغم من تباطؤ زيادات 
األسعار الشهر املاضي إلى ٣٤٫٩٪ مقابل 
٤١٫٥٪ على أســاس سنوي. إال أن وتيرة 
منو تضخم أسعار املواد الغذائية تسارعت 
هامشيا من ١٣٫١٪ إلى ١٣٫٦٪ بينما ظل معدل 
تضخم السلع واخلدمات الصناعية ثابتا.
ومن املقرر أن يجتمع البنك املركزي 
األوروبي بوقت الحق من الشهر اجلاري، 
حيث يتوقع أن يرفع الفائدة مرة أخرى، 
وفي ظل ارتفاع معدالت التضخم بأكثر 
من ٥ أضعاف املستهدف من قبل املركزي 
األوروبــي املقرر بنحــو ٢٪، رفع البنك 
املركزي أســعار الفائدة بأســرع وتيرة 
على اإلطالق هذا العام بتطبيقه لزيادات 

متتالية مبقدار ٧٥ نقطة أساس.

النظام اجلديد وضع لالستعاضة عن زيارة العمالء شخصياً للبنك لتقدمي الشكاوى والتظلماتلتعزيز الثقافة االئتمانية واملصرفية لدى عمالء القطاع املصرفي واملجتمع

سيواصل التراجع خالل العام املقبل ليبلغ ٥٫٣٪

حمزة التيلجي

جانب من ورشة البيئة الرقابية التجريبية للبنك املركزي

فريق «برقان» مستمر في دعم حملة «لنكن على دراية»

الدور األول وصوال إلى املباراة 
النهائية، علما أن جائزة الفائز 
األول في الدور النهائي ٢٠٠٠

دينار والثاني ١٠٠٠ دينار، هذا 
إلى جانب اجلوائز التفاعلية 
مع اجلمهور املتواصلة طوال 

البطولة. 

املوازنة من املتوقع بشــكل 
أساســي اســتخدامه لدعــم 

صندوق االحتياطي العام.
وعلــى صعيــد املنطقة، 
أداء أغلــب األســواق  كان 
اخلليجيــة ســلبيا، حيــث 
تراجع مؤشــر ستاندرد آند 
بورز املركــب لدول مجلس 
S&P) التعــاون اخلليجــي
GCC) بنســبة ٣٫٩٪ خــالل 
نوفمبــر، وســجل املؤشــر 
الســعودية  العام لســوقي 
وقطر تراجعا نسبته ٦٫٦٪ 
و٣٫٩٪ على التوالي، في حني 
ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 
١٫٣٪، تراجع مؤشر سوق دبي 

٠٫٢٪ خالل الفترة نفسها.
وقد بلغ معدل منو الناجت 
احمللــي اإلجمالــي إلمــارة 
أبوظبــي أعلى مســتوى له 
في ست سنوات خالل الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٢، حيث 
ارتفــع بنســبة ١١٫٧٪ علــى 
أســاس ســنوي. وتراجــع 
التضخم في اململكة العربية 
السعودية بشكل طفيف إلى 
٣٫٠٪ في أكتوبر على أساس 
سنوي من ٣٫١٪ في سبتمبر.
النــاجت احمللي  وارتفــع 
اإلجمالي احلقيقي للمملكة 

البنك بتزويد العمالء بنموذج 
شــكوى أو عدم قيــام البنك 
بالرد كتابيا على الشــكاوى 
التي تقدم بهــا العمالء لدى 
البنك خالل املدة احملددة (١٥
يوم عمل) من تاريخ استالم 
الشــكاوى، أمــا فيما يخص 
منوذج التظلــم اإللكتروني 
فإنه يســتخدم في حال عدم 
رضى العميل على رد البنك 
املشــكو بحقــه، بحيث يتم 
إرفاق املســتندات املطلوبة 
إلكترونيــا، وذلــك للنظــر 
فــي مدى ســالمة اإلجراءات 
املتخذة من جانب هذه اجلهة 

من عدمه.
وأشار إلى أن آلية تقدمي 

حصة النجادة وطالل العيار وشمايل احلربي في جناح البنك


