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«املركزي».. سياسة نقدية قوية ومرنة تدعم متانة االقتصاد الوطني

أحمد مغربي - علي إبراهيم

«قــوة ومرونــة واســتقرار تراعــي 
خصوصيــة االقتصاد الكويتي وحتافظ 
علــى متانته»، بتلك الكلمات البســيطة 
تظهر سياســة بنك الكويت املركزي في 
التعامل مع التغير في معدالت سعر الفائدة 
عامليــا، إذ يتخذ قراراته من موضع قوة 
مرتكزا على املؤشرات املالية واالقتصادية 
اإليجابيــة والتي التزال تعكس ســالمة 
ومتانــة االســتقرار النقــدي واملالي في 

الكويت.
وتظهر مرونة «املركــزي» في اتخاذ 
قراراتــه واضحــة جدا، فــي التعامل مع 
التغيــر مبعدالت الفائدة التي رفعت من 
قبل الفيدرالي األميركي والبنوك املركزية 
اخلليجيــة، إذ لم يقم برفع الفائدة بذات 
املعدل أو بقرارات الحقة بالزيادة املستمرة، 
ولكنــه يتبــع سياســة التأنــي والرفع 
املتدرج في أســعار الفائدة مبا يتناسب 

مع خصوصية االقتصاد الكويتي.
أما االســتقرار فهو الهدف األسمى لـ 
«املركــزي»، إذ يتابع بيقظــة التطورات 
االقتصادية العاملية ويرصد انعكاساتها 
علــى أداء األســواق احملليــة والوضــع 
املصرفــي، ولم يتردد في اتخاذ التدابير 
املناســبة علــى صعيــد تطبيــق أدوات 
السياســة النقديــة والرقابيــة من أجل 
ترســيخ دعائم احملافظة على االستقرار 
النقدي واملالي، نتيجة حصافة السياسات 
النقدية والرقابية التي يطبقها «املركزي» 
والتي ترتكز على ثوابت يأتي على رأسها 

تطبيق سياسة سعر صرف مستقرة مع 
حتديد أســعار الفائدة املالئمة لألوضاع 
االقتصادية احمللية، وتنظيم مستويات 
الســيولة باإلضافة إلــى تدعيم القواعد 

الرأسمالية للبنوك.
واســتطاع «املركزي» حتقيق عنصر 
اســتمرار االســتقرار النســبي في سعر 
صرف الدينار مقابل العمالت الرئيسية، 
ليظل الدينار الكويتي العملة األغلى على 
مســتوى العالم مدفوعا بسياســة سعر 
الصرف القائمة على ربط الدينار بسلة 
موزونة من العمالت األجنبية التي تربطها 
بالكويت عالقة مالية وجتارية مؤثرة، إذ 
تتميز عملية الربط بأنها حتقق استقرارا 
نسبيا لسعر صرف الدينار مقابل العمالت 
األجنبية مرتكزا على الوزن الذي حتتله 

العمالت املختلفة في هذه السلة.
وأدت هذه السياسة منذ تطبيقها في 
عــام ٢٠٠٧ وحتى اآلن، إلى إدارة ســعر 
صرف الدينار الكويتي بكفاءة عالية من 
قبل البنك املركزي، ودون أن يشهد سعر 

الصرف أي تقلبات فجائية أو مواجهة أي 
ضغوط مضاربية، حيث دعم جناح هذه 
السياسة املتبعة من قبل البنك املركزي، 
االحتياطيات األجنبية املتراكمة لدى البنك.
وعزز نظام ربط سعر صرف الدينار 
بســلة عمالت من قــدرة «املركزي» على 
حماية االقتصــاد الوطني من التذبذبات 
احلادة التي قد حتدث أحيانا في أســعار 
صرف العمالت الرئيسية، وقد بنت هذه 
السياسة دعامة فعالة ومرونة نسبية في 
سعر الصرف خالل الفترة احلالية التي 

تشهد قوة متنامية للدوالر األميركي.
يأتــي ذلــك دون إغفــال سياســته 
التحوطيــة التي تؤمن أعمــال القطاع 
املصرفي والسياسة النقدية الوطنية، 
وهو مــا يظهــر بصــورة واضحة من 
إجراءاتــه وتعليماتــه فــي شــأن بناء 
املخصصات االحترازية واملصدات املالية 
الرقابيــة، وهو األمر الذي أشــادته به 
مؤسسات دولية رفيعة املستوى مثل 
وكاالت التصنيــف االئتماني وبعثات 

صندوق النقد والبنك الدولي.
وعلى مدار ســنوات طويلة شــهدت 
العديد من التحديات االقتصادية عامليا، 
استطاع «املركزي» احلفاظ على تنافسية 
الدينار الكويتي ليظل متربعا في مكانته، إذ 
إنه على الرغم من التحديات التي يواجهها 
العالم حاليــا فإن الدينار مــازال وجهة 
املودعني، إذ تشكل الودائع الدينارية نحو 
٩٥٫٤٪ من إجمالي ودائع القطاع اخلاص 
لدى القطاع املصرفي كما في سبتمبر ٢٠٢٢

إذ بلغ إجمالي ودائع القطاع اخلاص نحو 
٣٥٫٩ مليار دينار، تشكل الودائع بالدينار 
الكويتي منها ٣٤٫٣ مليار دينار، ونحو ١٫٦

مليار دينار بالعمالت األجنبية.
ورغم ارتفاع معدالت التضخم عامليا 
وتســجيلها أرقــام قياســية فــي بعض 
االقتصــادات الكبــرى مــا دفــع البنوك 
املركزية في تلك الدول إلى رفع معدالت 
الفائــدة لتخفيــض نســبة التضخم، إال 
أن معدالت التضخم في الكويت تشــهد 
انخفاضا مستمرا منذ شهر مايو املاضي 
ليسجل نحو ٣٫١٩٪ بنهاية شهر سبتمبر 
املاضي مقابل تسجيله معدال يبلغ ٨٫٢٪ 
فــي الواليات املتحدة، ونحــو ١٠٫١٪ في 

بريطانيا واالحتاد األوروبي.
وجلهة املؤشــرات النقديــة احمللية، 
منت أرصدة التسهيالت االئتمانية بنحو 
٧٫٩٪ بنهاية ســبتمبر املنصرم، مقارنة 
مبســتوياتها بنهاية العــام ٢٠٢١، إذ بلغ 
إجمالي الرصيد ٥٢٫١ مليار دينار بنهاية 
ســبتمبر مقارنة مــع ٤٨٫٢ مليار دينار 

بنهاية ديسمبر املاضي.

يتخذ قراراته من موضع قوة.. مرتكزاً على املؤشرات املالية واالقتصادية اإليجابية

لـم يسـارع بالرفع املتالحق لــ «الفائـدة» متتبعًا خطـة «الفيدرالـي» وأظهر اسـتقالليتهيتبـع سياسـة التأنـي والرفع املتـدرج في أسـعار الفائـدة خلصوصية االقتصـاد الوطني
انخفـاض مسـتمر ومبكر فـي معـدالت التضخم بالكويـت.. قياسـًا إلى اقتصـادات كبرىاسـتطاع االسـتمرار فـي احلفـاظ علـى الدينـار كوعـاء جـاذب وموثـوق للمدخـرات

لهذه األسباب.. لم يرفع «املركزي» الفائدة
حافظ بنك الكويت املركزي على معدل 
ســعر اخلصم عند ٣٪ على الرغم من 
رفع الفيدرالي األميركي مساء أول من 
أمس للفائدة على الدوالر، إذ يستهدف 
املركزي توفير بيئة داعمة لتعافي النمو 

االقتصادي ومجابهة التداعيات السلبية 
لألوضاع االقتصادية واجليوسياسية 
عامليا، ناهيك عن تعزيز جاذبية العملة 
الوطني كوعاء للمدخرات، وتعزيز األجواء 

الداعمة للنمو االقتصادي املستدام.

باهي أحمد

بعد قيام رجل األعمال األميركي 
إيلون ماســك باالســتحواذ على 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع 
«تويتر»، وطرحه أفكارا جديدة 
لتعزيز إيرادات موقع التدوينات 
األشــهر عامليــا، بفرض رســوم 
شــهرية لتوثيــق احلســابات 
بالعالمة الزرقاء بلغت ٨ دوالرات 
شهريا، شهدت تلك اخلطوة تباينا 
بني مستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي ما بني مؤيد ومعارض 

لتلك اخلطوة.
وقد واجــه ماســك انتقادات 
واســعة حول توجهه هذا، فيما 
هــدد عــدد كبيــر من املشــاهير 
مبقاطع موقع تويتر ومغادرته، 
إال ان إيلون ماســك قد سخر في 
تغريدة جديدة أمس من استعداد 
مستخدمي «تويتر» دفع ٨ دوالرات 

لقاء مشروب قهوة، وامتعاضهم 
من دفع املبلغ نفســه لالحتفاظ 

بالعالمة الزرقاء ملدة ٣٠ يوما.
وفي هذا السياق، أكد خبيران 
مبجال التكنولوجيا واالتصاالت، 
في تصريــح خاص لـ «األنباء»، 

ان تلــك اخلطوة قد يســير على 
نهجها عدد من منصات التواصل 
االجتماعي، بهدف تعزيز إيراداتهم، 
متوقعني ان تكون تلك اخلطوة هي 
بداية وان يلحقها خطوات أخرى 
كطرح أكثــر من توثيق وبألوان 

وأسعار وصالحيات مختلفة.
وتوقع اخلبيران ان تشهد تلك 
اخلطوة جناحا كبيرا خاصة من 
قبل صناع احملتوى واملشــاهير 
على منصات وســائل التواصل 
قيمــة  ان  االجتماعــي، حيــث 
االشتراك ليســت كبيرة.. وفيما 

يلي التفاصيل:
قــال خبيــر  البدايــة،  فــي 
تكنولوجيــا املعلومات م.قصي 
الشطي ان رجل األعمال األميركي 
إيلون ماسك حني قرر االستحواذ 
على شركة تويتر، كان لديه فكر 
واضح في كيفية االســتثمار به 
واستقطاب عدد كبير من املتابعني 
وماهيــة اجلوانب والسياســات 
التسويقية واألدوات  والوسائل 
التي تســاهم فــي تعزيز الدخل 
ورفع مســتوى ربحية الشــركة 

وحتسني وضعها احلالي.
وأضاف ان الفكرة التي طرحها 

ماسك فيما يخص دفع ٨ دوالرات 
شهريا للحســابات املوثقة، تعد 
جديدة ولم تطبق من قبل، مشيرا 
إلــى أنه فــي بدايــة طرحها ذكر 
انها قد تكون ٢٠ دوالرا شــهريا، 
إال انه ســرعان مــا خفضها بعد 
تغريدتــه مع الكاتــب األميركي 
الشهير ستيڤن كينج لتصبح ٨

دوالرات فقط.
وأوضح الشطي ان تلك اخلطوة 
قد تصبح «تريند» تتبعه بها باقي 
منصات التواصل االجتماعي والتي 
حتاول هي األخــرى البحث عن 
مداخيل جديدة لتعزيز إيراداتها 
املاليــة إال انه مــن املبكر تقييم 
مدى جناح أو فشل تلك اخلطوة 
لكن االحتمال األكبر ان تكون تلك 
اخلطوة مجدية وتساهم في تعزيز 

إيرادات تويتر.
من جانبه، قال مستشار أمن 
املعلومات واجلرائم اإللكترونية 

العقيــد متقاعد رائــد الرومي إن 
اخلطوة التي قام بها إيلون ماسك 
بفرض قيمة شهرية على توثيق 
حسابات تويتر قد تأخرت، متوقعا 
أال تتوقف األمور عند تلك اخلطوة، 
حيــث ان إيلون ماســك معروف 
باستغالله للفرص فمن املتوقع 
ان يقترح أكثر من توثيق وبألوان 
مختلفــة وكل منها قــد يكون له 
خصائــص معينــة وصالحيات 
محــددة، وذلــك حســب قيمــة 
االشــتراك التي ســتدفع شهريا، 
وهــي طريقــة جيدة للتســويق 
للحســابات، خاصــة ان صنــاع 
احملتوى واملشاهير على وسائل 
التواصــل يحتاجــون الــى تلك 
اخلطوة وهي ما تسمى بالترقية 
علــى أن يكونــوا متفاوتني فيما 
بينهم وملعرفة مدى انتشــارهم 

ومدى تأثيرهم على املتابعني.
الرومــي أن تلــك  وأضــاف 

اخلطــوة تعــد ناجحــة وذكيــة 
من إيلون ماســك وستساهم في 
تعزيز إيــرادات تويتر، متوقعا 
ان تسير باقي منصات التواصل 
االجتماعي على املنوال نفسه وأن 
تقوم بخطوات مشــابهة لتعزيز 

إيراداتها هي األخرى.
ما أهمية عالمة التوثيق الزرقاء؟

تعــد عالمة التوثيق الزرقاء، 
وليدة دعوى تشهير ضد شركة 
تويتــر في عام ٢٠٠٩، حيث كان 
الهدف األساســي مــن البرنامج 
هــو التحقــق مــن هويــة فئات 
معينــة مــن األشــخاص، مثــل 
املشاهير والسياسيني والشركات 
والصحافيني كحماية من انتحال 
الهوية واالحتيال، وتشترط قواعد 
الشــركة أن تكــون احلســابات 
«موثوقة ومميزة ونشطة» للظفر 

بالعالمة.

رائد الروميم.قصي الشطي

٨٧١ مليون دينار مكاسب «البورصة».. وقيمتها السوقية تتجاوز ٤٧ مليارًا
شريف حمدي

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت 
بشكل جماعي بنهاية تعامالت األسبوع، 
على وقع عمليات شراء شملت العديد 
من األسهم بالسوقني األول والرئيسي، 
في ظل حالة مــن التفاؤل تعم أرجاء 
السوق مع إفصاحات جيدة للربع الثالث 
تأتي استكماال ملا مت االفصاح عنه في 

الربعني األول والثاني.
وعــزز اجتــاه الســوق للصعــود 
استقرار أســعار النفط عند مستوى 
٩٥ دوالرا للبرميل، وهو ما تبلور في 
تراجع عجز املوازنة، إذ تعتمد امليزانية 
على تقدير لسعر النفط عند ٨٠ دوالرا 

للبرميل.
ويضــاف إلى ما ســبق، عدم رفع 
الفائدة من قبل البنك الكويتي املركزي، 
كمــا حدث من بنوك مركزية باملنطقة 
تبعــت الفيدرالي األميركــي في ذلك، 
حيــث ارتأى «املركــزي» الكويتي أن 
البيانات االقتصادية واملالية احمللية ال 
تزال تعكس سالمة ومتانة االستقرار 
النقدي واملالي فــي الكويت، ومن ثم 
اســتقرار الفائدة عند ٣٪، األمر الذي 
يخفف عبء تكاليف التمويل عن كاهل 

شركات القطاع اخلاص الكويتية.
ومــا شــجع املتعاملــني مبختلف 
شــرائحهم علــى اإلقبال على شــراء 
األسهم الكويتية، تراجع األسعار في 
اجللســات األخيرة التي جنحت فيها 
مؤشرات الســوق لالنخفاض، حيث 
متثل األســعار التي آلــت إليها كثير 
من األســهم فرصا يجب اقتناؤها من 

املستثمرين.
وعلى إثر ارتفاع مؤشرات السوق 
واإلقبال على الشراء، ارتفعت القيمة 
الســوقية ٨٧١ مليــون دينار بنســبة 
١٫٨٪ بنهاية تعامالت األسبوع، ليصل 
اإلجمالي إلى ٤٧٫١٥ مليار دينار ارتفاعا 
من ٤٦٫٢٨ مليار دينار بنهاية األسبوع 

املاضي.
كما ارتفعت سيولة السوق بنسبة 
٣٫٥٪ مبحصلة بلغت ٢٤٤ مليون دينار 
مبتوسط يومي ٤٩ مليون دينار ارتفاعا 
من ٢٣٦ مليون دينار مبتوسط يومي 
٤٧ مليــون دينــار األســبوع املاضي، 
وكان اإلقبال الفتا على اســهم البنوك 
والشــركات التي افصحت عن نتائج 

التسعة أشهر. 
فيما انخفضت أحجام التداول بنسبة 
٧٪، بكميات ٧٤٩ مليون ســهم مقابل 

٨٠٧ ماليني سهم في تعامالت األسبوع 
املاضــي، وأنهت البورصــة تعامالت 
األســبوع على ارتفاع الفــت في اداء 

املؤشرات، وذلك على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق األول بنسبة 
١٫٨٪ مبكاسب بلغت ١٥٠ نقطة ليصل 

إلى ٨٢٤١ نقطة ارتفاعا من ٨٠٩١ نقطة 
نهاية األسبوع املاضي.

٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا 
بنسبة ١٫٧٪ بإضافة ١٠٢ نقطة ليصل 
إلى ٥٥٣٠ نقطة ارتفاعا من ٥٤٢٨ نقطة.
٭ ارتفع املؤشــر العام بنســبة ١٫٨٪ 

بتحقيق مكاسب ١٣٤ نقطة ليصل إلى 
٧٣٦٥ نقطة ارتفاعا من ٧٢٣١ نقطة.

في ســياق آخر، ارتفعــت ملكيات 
األجانب بأسهم البنوك الكويتية خالل 
التعامالت األسبوع املاضي، لتبلغ ٣٫٨

مليارات بنمو ٢٫٧٪ مقارنة مع األسبوع 
السابق، حيث بلغت ٣٫٧ مليارات دينار، 
وجاء هذا االرتفاع بتخطي قيمة امللكيات 
في بنك الكويت الوطني مستوى ٢ مليار 
دينار، فضال عن ارتفاع في القيمة في 
بنوك: بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
واخلليــج وبوبيان علــى وقع ارتفاع 

أسعار هذه األسهم في السوق.
وطبقــا إلحصائيــة حول نســب 
امللكيات األجنبية في البنوك الكويتية 
بتاريــخ ٢ نوفمبــر اجلــاري، طغت 
العمليــات الشــرائية علــى تعامالت 
األجانب من خالل زيادة امللكيات في 
أسهم ٥ بنوك هي: بنك الكويت الوطني، 
وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبنك 
اخلليج، وبنك بوبيــان، وبنك وربة، 
مقابل انخفاضها في بنكني هما برقان 
وبنك الكويت الدولي (KIB)، واستقرت 
فــي ٣ بنوك هــي التجــاري واألهلي 

واألهلي املتحد.
وفي التفاصيل، ارتفعت النسبة في 

بنك الكويت الوطني بـ ٠٫٢٧٪ لتصل 
إلى ٢٤٫٢٢٪ بقيمة ٢٫٠١٢ مليار دينار، 
كما ارتفعت في بنك اخلليج بنســبة 
٠٫١٢٪ بنســبة ١٧٫٠٦٪ بقيمــة ١٨٧٫٨

مليون دينار.
وارتفعت في «بيتك» بنسبة ٠٫٠١٪ 
لتصل النسبة إلى ١١٫٦٧٪ بقيمة ١٫٢٦٤
مليار دينار، وارتفعت كذلك النســبة 
في بنك بوبيان بنسبة ٠٫٠٣٪ بنسبة 
اجماليــة ٥٫٨٣٪ بقيمــة ١٨٠٫٩ مليون 
دينار، وارتفعت في وربة بنسبة ٠٫٠٦٪ 
لتصــل إلى ٥٫١٤٪ بقيمة ٢٤٫٩ مليون 

دينار.
وتراجعت ملكيات األجانب في برقان 
بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل إلى ١٧٫٧٨٪ بقيمة 
١٢٧٫٤ مليون دينار، كما تراجعت في 
بنك الكويت الدولي KIB بنسبة ٠٫٢٤٪ 
لتصل إلــى ٤٫٥٢٪ بقيمة ١٠٫٢ ماليني 

دينار.
واســتقرت ملكيــات األجانــب في 
واســتقرت في املتحد بنســبة ٠٫٣٧٪ 
بقيمــة ٢٫٧ مليون دينار، واســتقرت 
في األهلي عند ١٫١٩٪ بقيمة ٦٫٩ ماليني 
دينار، وفي التجاري عند ٠٫٠٦٪ بقيمة 

٥٨٠ ألف دينار.

ً وسط تفاؤل بالنتائج املالية واستقرار أسعار النفط.. ومتوسط السيولة اليومي ارتفع إلى ٤٩ مليون دينار مبحصلة ٢٤٤ مليونا

رسوم عالمة «تويتر» الزرقاء..
هل تصبح «عدوى» في وسائل التواصل؟!

خبيرا تكنولوجيا لـ «األنباء»: التوثيقات قد تشهد ألواناً مختلفة وصالحيات متعددة.. 
وستشهد رواجاً لدى صانعي احملتوى واملشاهير

ملشاهدة الڤيديو


