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٧٠ ٪ خسائر املواطنني واملقيمني بالعمالت الرقمية.. واحلبل على اجلرار
أحاديث الديوانيات: مليارديرات «الكريبتو» انهاروا.. فماذا عن املستثمرين الكويتيني؟

باهي أحمد

مازال االنهيار الكبير في أسعار 
العمالت الرقمية يجد له مكانا في 
إذ  الكويــت،  أحاديــث ديوانيــات 
انقسمت آراء روادها بني ٣ فرق كل 
يرى من منظوره اخلاص، إال أن رأي 
أصحــاب التجربة الفعلية دائما ما 
يكون له مكانه في صدر املجلس، إذ 
أكدوا أن من دخل لالستثمار في تلك 
العمالت خالل ديسمبر املاضي خسر 
ما متوسطه ٧٠٪ من حجم استثماره، 
أي ان كل ١٠٠٠ دينار مت استثمارها 
تبقى منها حاليا ٣٠٠ دينار، وهو ما 
وضــع املواطن في حيرة من أمره، 
هل يستمر في اســتثماره آمال في 
التعويــض أم ينســحب ململما ما 

بقي من أموال؟
ومــا زاد مــن حيــرة أصحــاب 
التجربة الفعلية، رأي الفريق الثاني 
الــذي اعتبر أن أســعارها املنهارة 
حاليــا تعد فرصة مواتية للدخول 
في االستثمار، ولكن بغرض التداول 
عبــر التخارج مع أول فرصة ومن 
ثم معاودة الكرة لتحقيق أكبر قدر 
مــن املكاســب، خصوصــا في ظل 
االرتدادات الســعرية املتكررة منذ 

ديسمبر املاضي حتى اآلن.
وجــاء رأي الفريــق الثالث بأن 
الدخول في العمالت الرقمية هو أمر 
محفوف باملخاطر دائما، خصوصا 
أنها هوت مبليارديرات «الكريبتو» 
بــني ليلة وضحاهــا، انهارت معها 
منصات وشركات متخصصة كشفت 
عن وجود عالقات خفية بني الالعبني 
الكبار فــي هذا الســوق، وهو أمر 
يجعــل حلم املواطنني الراغبني في 
الثراء محفوفا دائما مبخاوف فقدان 
رؤوس أموالهــم، وأن األجدى لهم 
هو الدخول في استثمارات تقليدية 
آمنة حتفظ قيمة االستثمار وحتقق 
عوائد مقبولة بعيدا عن أحالم الثراء 

السريع.
«األنباء» استطلعت آراء بعض 
املواطنني الذين دخلوا في استثمارات 
فعلية بذلك القطاع، الذين وصفوا 
االستثمار بالعمالت الرقمية بفقاعة 
أو وهم كبير، يلتهم االســتثمارات 

الرقميــة، وهذا األمر قام بتشــجيعي 
 «Binance» بالبدء في التداول عبر منصة

األشهر في الشرق األوسط.
وأضــاف «اســتثمرت فــي البداية 
١٠٠٠ دينار ووضعتها اســتثمارا على 
أمل أن تتضاعف في القريب العاجل، 
إال أنه خالل العام احلالي شــهد سوق 
العمالت االلكترونية هبوطا حادا ولم 
يتبق حاليا من مبلغ االســتثمار الذي 
بدأت به سوى ٢٩٠ دينارا فقط أي ان 
اخلسارة وصلت إلى ما يقارب ٧٠٪ من 
اجمالي املبلغ الذي بدأت االستثمار به، 
وهو ما يوضح أن هذا السوق مخاطره 
كبيرة جدا وسريعة وال ميكن التوقع 
بها وهو ما يجعله استثمارا غير آمن 
بتاتا، ناصحا اجلميع باالستفادة من 
تلك التجربة واالستثمار في البورصة 
أو العقار أو الذهب وهي اســتثمارات 
آمنة نوعا ما مقارنة باالستثمار بسوق 

وصلــت حاليا إلــى ١٤٥٠ دينارا فقط 
أي خســر ما يصل إلــى ٣٥٥٠ دينارا، 
ومازالت تتهاوى األسهم وفي انحدار 
شــديد، مما دفعني الى ســحب اجلزء 
املتبقــي من أموالي وعدم االســتثمار 
بها مرة أخرى بعد اكتشافي أنها فقاعة 
ووهم كبير ووسيلة سريعة للخسارة 
وضيــاع األمــوال كونها في األســاس 
وسيلة لتحقيق ربح سريع لكنها غير 

آمنة متاما ومخاطرها مرتفعة جدا.
حديــث العدواني عن تلك العمالت 
جاء متسقا أيضا مع أداء العملة األشهر 
«بيتكويــن» منــذ ديســمبر املاضي، 
خصوصــا أن من بدأ االســتثمار فيها 
بأول ديسمبر املاضي دفع أكثر من ٥٧
ألف دوالر كقيمة للوحدة منها، إلى أن 
قيمة تلك العملة في نوفمبر املاضي أي 
بعد ما يقرب من العام انخفضت دون 
الـ ١٦ ألف دوالر ما يعني أن من استثمر 

فقد ما يقارب ٧٢٪ من حجم استثماره 
في عام بعدما انخفضت أسعارها بأكثر 
مــن ٤١ ألف دوالر، ومازال احلبل على 

اجلرار.
وفــي ســياق متصل، يقــول طالل 
ميــرزا، (مواطــن): بدأت االســتثمار 
في العمــالت الرقمية منــذ عام واحد 
فقط، وقمــت باالســتثمار في عملتي 
«البيتكويــن» و«االيثيريــوم» حيث 
تتمتعان بسمعة جيدة وقوية جعلت 
منهمــا األشــهر واألكثر تــداوال، وهو 
ما بينه لي بعض األصدقاء ووســائل 
التواصل االجتماعي خاصة بعد مشاهدة 
عدد كبير من الڤيديوهات حول كيفية 
التــداول والشــراء والبيــع من خالل 
االشتراك مع عدد من الصفحات خاصة 
على «التيليغــرام» والتي كانت تبني 
وتوضح أفضل العمالت وتقدم توقعات 
ملا قد يحدث قريبا في ســوق العمالت 

دون هوادة، وأن القرار النهائي باخلروج 
من االســتثمار بات أصعــب من قرار 
بدئه، وجاءت آراء املواطنني كالتالي: 

بداية، قال زايد العدواني (مواطن): 
بدأت االستثمار في العمالت الرقمية منذ 
عامني، وكان معظم استثماري يذهب 
إلى عملتي «الكاردانو» و«شيبا» بعد 
أن تعرفت عليهما من بعض األصدقاء، 
وكذلــك قــرأت ما نشــر في شــأنهما، 
وكانــت اآلراء تشــير حينهــا إلــى أن 
األربــاح املتوقعة خيالية، وستشــهد 
أعلى مســتوى لها في سنوات عديدة، 
وأنها املستقبل القادم للتداول بديال عن 
العمالت احلالية التي ستحل محلها في 

املستقبل القريب.
وزاد: «وضعت مبلغا وصل حينها 
إلــى ٥ آالف دينار للتــداول على تلك 
العمالت، إال أنني فوجئت بهبوط مدو 
وصل إلى ٧٠٪ من قيمة أموالي حيث 

العمالت االلكترونية».
ويتســق حديث ميــرزا مع أداء 
السوق وحتديدا منذ مايو املاضي 
إذ ظلت مؤشــرات التداول «دامية 
اللون» بخسائر مستمرة وصلت حلد 
االنهيارات واإلفالسات في نوفمبر 
املنصرم، وسط توقعات بأن هناك 
مؤشــرات أسوأ قد تصل إليها تلك 

العمالت.
بــدوره، قال ســعيد القالف إن 
االستثمار في «الكريبتو»، هو أكبر 
وهم ملن يحلم بالثراء السريع السيما 
أن معظم املتداولني في هذا السوق 
خسروا معظم أموالهم وتبخرت في 
أشــهر قليلة، وذلك يرجع للترنح 
الكبير واملخاطر التي ال حصر لها 

في سوق العمالت االلكترونية.
وطالــب القــالف الراغبــني في 
االستثمار احلقيقي بالبحث عن سبل 
أخرى غير العمالت الرقمية، بشرط 
أن تتمتع بعنصرين رئيسيني هما 
الشفافية واألمان، إذ يعدان وجهني 
لعملة واحدة الستثمار ناجح، مبينا 
أن سوق «الكريبتو» ال يتمتع بهذين 
العنصرين، وال داعي لالستثمار به 

من األساس.
ولم تكن خسائر املواطنني هي 
األكبر، إذ إن شــهر نوفمبر املاضي 
شــكل مرحلــة زمنيــة فارقــة في 
تاريخ العمــالت الرقمية، إذ هوى 
مبليارديــرات «الكريبتو» من علو 
بعدما كشــف عن خســائر مدوية 
ملنصات وأسماء شكلت عالمة فارقة 

في هذا القطاع.
وفي هــذا الصدد، يقــول أحمد 
سعد (مقيم): إن العمالت الرقمية 
أخــذت دورتها كـ «موضــة»، وان 
املستثمر الذكي هو من ضخ أمواله 
في البدايات، ومن ثم قام بتسييل 
استثماره عندما وصلت إلى أعلى 
سعر لها، مبينا في الوقت ذاته أن 
الدخــول في االســتثمار بها حاليا 
محفــوف مبخاطر أكبر، خصوصا 
أن االنهيارات املتالحقة للمنصات 
وأشهر املليارديرات ليست مؤشر 
عملية تصحيح تلقائية لألسعار، 
بل تشير إلى أن ما هو أخطر قادم 

لسوق العمالت الرقمية.

«املركزي»: إطالق «آبل باي» بعد استيفاء املتطلبات
فــي إطار حــرص بنك 
الكويت املركزي على دعم 
وتطويــر خدمــات الدفــع 
الرقميــة املقدمة للجمهور 
مبــا يوفر خدمات ســهلة 
أعلــى  وفــق  وســريعة 
املعايير األمنية التي تكفل 
حماية البيانات املصرفية 
للعمالء، أعلن بنك الكويت 
املركــزي إمتام إطالق عدد 
من البنوك الكويتية خلدمة 
«آبل باي» املقدمة من شركة 
«آبل» العاملية في الســوق 
احمللي، وذلك بعد استيفاء 
املتطلبات القانونية للجهات 

الرقابية األخرى.
جــاء ذلك فــي تصريح 
صحافــي لبنــك الكويــت 
املركزي، أشار فيه إلى أن 
البنــك املركزي قد بدأ منذ 
عام ٢٠١٩ في منح موافقاته 
للبنــوك الكويتيــة التــي 
تقدمت بطلب بشأن تقدمي 
خدمة «آبل باي» في السوق 
الكويتية، وذلك انطالقا من 
حرص بنك الكويت املركزي 
على تطوير خدمات الدفع 

أن عددا من البنوك الكويتية 
قد شــرعت بتوفير خدمة 
«آبــل باي» اعتبــارا من ٦
ديسمبر اجلاري، في حني 
تعمــل بقية البنــوك على 
إطالق اخلدمــة في الفترة 
املقبلة، منوها باالختبارات 
التــي قامــت بهــا البنوك 

الكويتية وشركة اخلدمات 
اإللكترونية املشتركة (كي-
نــت) قبل إطــالق اخلدمة 
لضمــان أعلى مســتويات 

األمان واخلصوصية.
بـالـذكــــر أن  جـديـــر 
«املركزي» قد ســبق له أن 
املوافقــات خلدمات  منــح 
الدفع الرقمي املماثلة ومن 
بينها خدمة «سامســونغ 
بــاي» و«فــت بــت» التي 
تعمل في السوق الكويتي 
منذ سنوات، وبعد الشروع 
فــي تقــدمي خدمــة «آبــل 
باي» تكون خدمات الدفع 
الرئيسية  العاملية  الرقمي 
متوافرة في الكويت.واختتم 
بالتأكيد على  «املركــزي» 
حرصه فــي توفيــر بيئة 
محفــزة للتقنيــات املالية 
احلديثة ومن بينها خدمات 
الدفــع اإللكتروني، بهدف 
التطورات  االســتفادة من 
التقنية في رفع كفاءة نظم 
املدفوعات في الكويت مبا 
يعود بالنفع على االقتصاد 

الوطني.

الرقمية بكل أشكالها، األمر 
الذي فتح املجال أمام شركة 
«آبل» للعمل على استيفاء 
القانونية  املتطلبات  بقية 
الرقابيــة  اجلهــات  مــن 
األخــرى، متهيــدا إلطالق 

اخلدمة.
وأشار البنك املركزي إلى 

«املتحد» يطلق «آبل باي».. ادفع بسرعة وأمان
يقدم البنك األهلي املتحد 
لعمالئــه خدمــة «آبل باي» 
Apple Pay، وسيلة الدفع ذات 
املســتوى العالي من األمان 
واخلصوصيــة، التي تتيح 
للعمــالء إمتــام معامالتهم 
دون احلاجة لتمرير البطاقة 
للبائــع أو ملــس األزرار أو 
النقديــة،  األوراق  تبــادل 
وذلك باستخدام اإلمكانيات 
الهائلة جلهاز آيفون حلماية 

املعامالت. 
وباستطاعة عمالء البنك 
األهلي املتحد استخدام خدمة 
«Apple Pay» علــى اآليفون 
أو ساعة آبل لتنفيذ معاملة 
دفع ال تالمســية بســهولة 
كبيرة جدا حيث يستوجب 
منهم فقــط وضع آيفون أو 
ساعة آبل بالقرب من جهاز 
الدفع إلمتام املعاملة، وجتري 
اخلدمــة بعمليــة املصادقة 
باستخدام خاصية Face ID أو 
Touch ID أو عبر رمز الدخول 
للجهــاز أو إدخال رمز أمان 
مؤقت ملرة واحدة ما يضمن 
جتربة دفع آمنة للمستخدم. 

أجهزة آيفون وآيباد وماك، 
وذلك مــن خــالل التطبيق 
اإللكتروني أو عبر متصفح 
ســفاري، دون أي حاجــة 
إلنشاء حســابات أو تقدمي 
معلومات التوصيل وعنوان 
الفاتورة. وتسهل  اســتالم 
اخلدمــة دفع قيمــة خدمات 
الغذائيــة  املــواد  توصيــل 
ووجبــات املطاعــم، وكذلك 

قيمة مشتريات «األونالين» 
وخدمات املواصالت ومواقف 
الســيارات وغيرهــا املزيد. 
وسيتمكن مستخدمو اخلدمة 
أيضا من إمتام عملية الدفع 
آبــل  باســتخدام ســاعات 

اخلاصة بهم.
ومن الســهل جدا إعداد 
خدمة «Apple Pay»، حيث 
ميكن ملســتخدمي أجهزة 
 «Wallet» آيفون فتح تطبيق
واختيار الرمز «+» ملتابعة 
البطاقات  خطوات إضافة 
بطاقــات  أو  االئتمانيــة 
الدفــع املســبق الصادرة 
من البنــك األهلي املتحد. 
وعنــد إضافــة إحدى هذه 
البطاقات بنجاح إلى جهاز 
آيفون أو ساعة آبل أو جهاز 
اآليباد أو ماك، ســيتمكن 
العمالء من بدء اســتخدام 
خدمة «Apple Pay» بشكل 
مباشر من جهازهم الذكي، 
وسيتتابع حصولهم على 
جميع املكافآت واملزايا التي 
تقدمها بطاقات البنك األهلي 

املتحد.

 «Apple Pay» وميكن استخدام
لتسديد قيمة املشتريات في 
محالت البقالة والصيدليات 
ومحالت تأجير الســيارات 
إلى جانب املطاعم واملقاهي 
التعاونيــة  واجلمعيــات 
ومحالت بيــع التجزئة وما 
إلى ذلك. وبإمــكان العمالء 
إجراء معامالت دفع سريعة 
عبر «Apple Pay» باستخدام 

األجانب رفعوا ملكياتهم في أسهم البنوك.. لتقترب من ٤ مليارات دينار

شريف حمدي

في ظل ثقة كبيرة تنعم 
بها أسهم البنوك الكويتية 
املاليــة االيجابية  بالنتائج 
التي حتققت بنهاية فترة الـ ٩

أشهر األولى من العام احلالي 
بنحــو ٨٠٠ مليــون دينار، 
وبنمــو جتــاوزت نســبته 
٣٥٪، واصل األجانب تعزيز 
ملكياتهم في البنوك احمللية 
خالل األسبوع بالشراء في 
٧ بنوك هي بيتك واخلليج 
KIB واألهلي واملتحد والدولي

وبرقان، إضافة إلى بوبيان، 
فيما تقلصت في بنك وربة 
واستقرت في كل من البنك 

الوطني والبنك التجاري.
 ووفقا إلحصائية حول 
نسب امللكيات األجنبية في 
البنوك الكويتية بتاريخ ٧

اقتربت  ديســمبر اجلاري، 
قيمة ملكيــات األجانب في 
البنوك الكويتية من مستوى 
٤ مليارات دينار رغم تراجع 
أســعار بعــض البنوك في 
سوق االسهم جراء عمليات 
البيع املســتمرة منذ بداية 
ديســمبر اجلاري في إطار 
عمليــات تصحيح منطقية 
تشهدها بورصة الكويت بعد 
ارتفاعات الفتة خالل اكتوبر 

ونوفمبر بشكل عام.
وحافــظ بنــك الكويــت 
الوطني علــى الصدارة من 
حيث قيمة ملكيات االجانب 
بـ ٢٫٠٠٥ مليار دينار، تاله 
الكويتــي  التمويــل  بيــت 
«بيتك» بقيمة ١٫٣٥٠ مليار 

دينار.
أداء  مســتوى  وعلــى 
بورصة الكويت األسبوعي، 

دينار انخفاضا من ٤٨٫٥١٢
مليــارا في نهاية االســبوع 
املاضي بنسبة تراجع ١٫٥٪.
كما انخفضت الســيولة 
املتدفقة للسوق بنسبة ١٦٪، 
مبحصلة اســبوعية بلغت 
٢١١٫٦ مليون دينار مبتوسط 
يومي تراجع إلى ٤٢٫٣ مليون 
دينار من ٢٥٢ مليون دينار 
مبتوسط يومي ٥٫٥ ماليني 
دينار األسبوع املاضي، علما 
أن ســيولة الثالثــاء كانت 
األعلى على وقع توسع في 
عمليات بيعية كبيرة بلغت 
٦٩٫٣ مليــون دينــار، وكان 
اكثر االسهم استحواذا على 
السيولة خالل األسبوع سهم 

بيتك بشكل الفت.
كمــا تراجعــت أحجــام 
التعامالت  التداول بنهايــة 
االســبوعية بنســبة ٥٪، 

واصلت املؤشرات تراجعها 
الثاني  اجلماعي لألســبوع 
على التوالي ولكن بشــكل 
أكبــر حــدة مــن األســبوع 
شــملت  حيــث  املاضــي، 
العمليــات البيعيــة جميع 
انواع األسهم سواء األسهم 
القيادية او االسهم املتوسطة، 
الفترة احلالية  خاصة وأن 
هــي فترة جنــي ارباح بعد 
عمليات الشراء الالفتة التي 
سبقت وتزامنت مع كشف 
الشركات املدرجة عن بياناتها 
املالية للتسعة اشهر األولى 
مــن ٢٠٢٢. ومع اســتمرار 
الســوق  جنوح مؤشــرات 
للتراجــع، خســرت القيمة 
الكويت  السوقية لبورصة 
٧٤٧ مليــون دينــار بنهاية 
التعامالت االسبوعية ليصل 
اإلجمالي إلى ٤٧٫٧٦٥ مليار 

بكميــات ٩٠٥ مليون ســهم 
مقابل ٩٤٨ مليون سهم في 

تعامالت األسبوع املاضي.
وأنهت البورصة تعامالت 
األسبوع على تراجع في اداء 
املؤشرات، وذلك على النحو 

التالي:
٭ انخفض مؤشــر السوق 
األول بنســبة ١٫٦٪ بتراجع 
١٤١ نقطــة ليصل إلى ٨٣٢٠
نقطة من ٨٤٣١ نقطة نهاية 

األسبوع املاضي.
٭ حقــق مؤشــر الســوق 
الرئيســي تراجعا بنســبة 
١٪ بخسارة ٥٩ نقطة ليصل 
إلى ٥٦٣٧ نقطة تراجعا من 

٥٦٩٦ نقطة.
٭ تراجــع املؤشــر العــام 
بنســبة ١٫٥٪ بخســائر ١١٧

نقطة ليصل إلى ٧٤٤٩ نقطة 
انخفاضا من ٧٥٦٦ نقطة.

عززوا من الشراء في ٧ بنوك خالل األسبوع.. في ظل الثقة الكبيرة التي تنعم بها أسهم القطاع املصرفي

مؤشرات السوق تواصل اجلنوح للتراجع في التعامالت األسبوعية.. و٧٤٧ مليون دينار خسائر سوقية

وسيلة الدفع ذات املستوى العالي من األمان واخلصوصيةعدد من البنوك وّفرت اخلدمة اعتباراً من ٦ ديسمبر اجلاري


