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«املركزي»: انضمام ٦ بنوك لنظام املدفوعات اخلليجية «آفاق»

أعلن بنك الكويت املركزي 
عن انضمــام ٦ بنــوك محلية 
لنظــام املدفوعــات اخلليجية 
(آفاق) بعد اســتكمالها جميع 
االختبارات واإلجراءات الالزمة.
وقــال محافظ بنك الكويت 
املركــزي باســل الهــارون في 
تصريح صحافي أمس، إن هذه 
اخلطوة تأتي ضمن جهود البنك 
لتطوير أنظمة املدفوعات عبر 
احلدود وتبني أحدث التقنيات 
مبــا يحســن الكفــاءة ويقلــل 
االعتمــاد علــى األنظمة املالية 
وشــبكات التحويل اخلارجية 
ويســهم فــي خفــض تكلفــة 

التحويل على العمالء.
وأضاف الهارون أن البنوك 
هي بنك الكويت الوطني وبيت 
التمويل الكويتي «بيتك» والبنك 
األهلي املتحد والبنك التجاري 

احمللية وعمالت أخرى في وقت 
قصير وبتكاليف منخفضة على 
العمالء واملتعاملني ضمن بيئة 
آمنة ومســتقرة ويعتبر جزءا 
من بنية حتتية إقليمية تعمل 

وأفــاد بأن النظــام يضمن 
سرعة إمتام التحويالت النقدية 
وتوحيد نسقها وضمان حمايتها 
مــا يســهم فــي تعزيــز نظــم 
املدفوعات اخلليجية املشتركة 
ووضع االستراتيجيات املالئمة 
لتالفي املخاطر املالية وحتقيق 
مراحــل متقدمــة مــن التكامل 

االقتصادي واملالي.
ولفت إلى أن املرحلة األولى 
شــهدت انضمام بنــك بوبيان 
إلى نظام املدفوعات اخلليجية 
(آفــاق) في مــارس ٢٠٢٢ بعد 
اســتكماله جميــع االختبارات 
واإلجراءات الالزمة، مشيرا إلى 
أن العمل جار على انضمام بقية 
البنوك احمللية بعد اســتكمال 
االختبــارات الفنيــة واألمنية 
الالزمــة لعمليــة الربط ضمن 

البرنامج الزمني املقرر.

شركة املدفوعات اخلليجية على 
تشــغيلها وتطويرها لتستند 
إليها نظم املدفوعات اإلقليمية 
املشــتركة بــني دول مجلــس 

التعاون.

ضمن جهود البنك لتطوير أنظمة املدفوعات عبر احلدود وتبني أحدث التقنيات

باسل الهارون

الكويتــي وبنك برقــان وبنك 
الكويت الصناعي، حيث متثل 
املجموعة الثانية املنضمة لنظام 

املدفوعات اخلليجية (آفاق).
وأوضح أن «آفاق» يهدف إلى 
تنفيذ احلواالت املالية بعمالت 
دول مجلس التعاون اخلليجية 

باسل الهارون: «آفاق» يهدف إلى تنفيذ احلواالت بعمالت خليجية وأجنبية بوقت قصير وبتكاليف منخفضة
النظام يضمن سرعة إمتام التحويالت النقدية وحمايتها.. ما يسهم في تعزيز املدفوعات اخلليجية املشتركة

«كيبكو» تستكمل إصدار سندات بـ ١٦٥ مليون دينار
أعلنــت شــركة مشــاريع 
الكويــت القابضــة (كيبكــو) 
عن اســتكمالها بنجاح إصدار 
ســندات غير مضمونة بقيمة 
١٦٥ مليون دينار (٥٣٨ مليون 
دوالر) ألجل ســت ســنوات، 
وهو اإلصدار األكبر للسندات 
بالدينار الكويتي، ما يعكس ثقة 
املستثمرين باملتانة االئتمانية 

التي تتمتع بها الشركة.
وأوضحت الشــركة انه مت 
إصدار السندات التي تستحق 

في ديسمبر ٢٠٢٨ على أساس 
شريحتني، األولى بسعر فائدة 
ســنوية ثابتة مبقدار ٦٫٧٥٪، 
والثانية بسعر فائدة سنوية 
متغيرة مبقدار ٣٪ فوق سعر 
اخلصم املعلن من بنك الكويت 
املركزي، وقد شكلت الشريحة 
ذات الفائدة املتغيرة النســبة 
األكبر من االكتتاب عند ٦٧٪، 
وقامت كل من كامكو إنفســت 
وبنــك اخلليــج بــدور مدراء 

اإلصدار.

طويلة األجل، واحملافظة على 
متانة الهيكل املالي للشركة من 
خالل إطالة أجل الدين القائم، 
واتساق خطط االستدانة مع 
االســتثمار  اســتراتيجيات 

لدينا».
وأضــاف: «نود أن نتوجه 
بالشكر إلى هيئة أسواق املال، 
الســندات  واملســتثمرين في 
ومــدراء اإلصدار املشــتركني، 
كامكو إنفست وبنك اخلليج، 

على دعمهم».

وفي معرض تعليقه على 
هذا اإلصدار، قال رئيس املدراء 
املاليني للمجموعة في شركة 
مشاريع الكويت صني بهاتيا: 
«يعد هذا اإلصدار تاريخيا كونه 
اإلصدار األكبر بالدينار الكويتي 
في سوق السندات احمللي، كما 
ميثل التزامنا املســتمر جتاه 
ســوق املال الكويتي. يعكس 
اإلصدار استمرار جناح إدارتنا 
للديون بشكل استباقي بهدف 
جمع األموال ذات استحقاقات 

ألجل ٦ سنوات.. ويعد اإلصدار األكبر للسندات بالدينار الكويتي

صني بهاتيا

محمد القطان: فتح باب الترشح لعضوية 
مجلس إدارة «جمعية املشروعات الصغيرة»

أعلن أمني سر اجلمعية 
للمشــروعات  الكويتيــة 
الصغيرة واملتوسطة محمد 
القطان أنــه وبعد موافقة 
مجلس اإلدارة في اجتماعه 
األخير، مت فتح باب الترشح 
إدارة  لعضويــة مجلــس 
اجلمعية ألعضاء اجلمعية 
العموميــة علــى أن يكون 
استقبال طلبات الترشيح 
وتســديد رسوم االشتراك 
السنوي وحتديث بيانات 
أعضاء اجلمعية العمومية 

النواقــص مــن  وتكملــة 
البيانات باجلمعية وتسلم 
اقتراحــات لعرضهــا  أي 
باجلمعية العمومية القادمة.
أن  القطــان  وأضــاف 
الترشــح والتســديد  باب 
والتحديــث مفتــوح حتى 
يــوم األحــد املوافــق ١٢

فبرايــر ٢٠٢٣، عن طريق 
البريــد  التواصــل علــى 
info@asmek. اإللكتروني

net او تطبيق «واتســاب» 
على الرقم ٥٠٨٠٥٨٢٧.

حتديث البيانات وتسديد االشتراكات حتى ١٢ فبراير املقبل

محمد القطان

أعلــن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية وحساب احلصالة، 
وذلك بحضور ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 
بنك وربة. وبالنسبة للعمالء 
الذيــن حالفهــم احلظ خالل 
سحب الســنبلة األسبوعي، 
فقد توج ١٠ رابحني من عمالء 
بنــك وربة حصــل كل منهم 
على ١٠٠٠ دينار، وهم: حمود 
مبارك فهد العنزي، سعد عايد 
زايد احلربي، عبداهللا جديع 

الظفيري، أحمد عبداهللا الرشيدي، فتحية حسن 
الفيلكاوي، سعود خلف عبيد العنزي، أحمد 
هادي تركي املطيري، علي عبداحلسن هيثم، 
سعود عبدالعزيز بوحيمد، وفيصل عبدالرحمن 
املطيري. كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب 
 ،Bloom احلصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء»
وهم: سلمان جاسم عويد العنزي، إبراهيم فهد 

عبداهللا العجمي، عبدالعزيز 
هيثم التركيــت، عادل غالب 
فجري الفجري، وغالية جاسم 

محمد الظفيري.
وحول الشروط، قال أحمد 
املطوع مدير منطقة املجموعة 
املصرفية لألفراد: يتطلب اآلن 
وجــود ١٠٠ دينــار لدخــول 
سحوبات السنبلة األسبوعية 
والسحوبات الكبرى، علما أن 
العميل مــا زال يحصل على 
فرصــة واحــدة مقابل كل ١٠

دنانير في احلساب، والفرص 
حتتسب على حسب أدنى رصيد في احلساب 
خالل الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على 
املبلغ شهر كامل في احلساب للتأهل للسحب 
األسبوعي، وشهران كامالن للسحوبات الكبرى 
الحتســاب الفرص.  هــذا، وال توجد قيود أو 
حدود للسحب واإليداع، كلما زاد املبلغ املودع 

زادت فرص العميل للربح.

أحمد املطوع

١٫٤ تريليون دوالر تبّخرت من سوق التشفير في ٢٠٢٢!
إغــالق  تداعيــات  أدت 
العديد من بورصات العمالت 
املشفرة الكبيرة في عام ٢٠٢٢
إلى جعــل املخاوف بشــأن 
الســيولة واملــالءة املاليــة 
موضوعا كبيرا للنقاش في 
جميع أنحاء الســوق، ففي 
بداية العــام املاضي، قدرت 
القيمة الســوقية اإلجمالية 
جلميع العمالت املشــفرة بـ 
٢٫٢ تريليــون دوالر، لكــن 
بحلول نهاية العام، انخفض 
هذا املبلغ إلــى أقل من ٨٠٠

مليــار دوالر، أي بخســارة 
١٫٤ تريليــون دوالر خــالل 
عام واحد، وفيما يلي قائمة 
أداء أكبر ١٠ عمالت مشــفرة 

خالل العام املاضي:
١- «بيتكوين».. القيمة السوقية 

٣٢٣ مليار دوالر

حتى لو كان أداؤها أفضل 
من بعض أقرانها األقل قيمة، 
فإن العملة املشــفرة األكثر 
قيمة واألكبر في العالم، لم 
تكن قادرة على جتنب انهيار 
الســوق في عام ٢٠٢٢، ومع 
ازديــاد شــعبية بيتكوين، 
ازدادت قيمتهــا أيضا، ففي 
مايــو ٢٠١٦، كلفــت عملــة 
بيتكويــن الواحــدة حوالي 

٥٠٠ دوالر.
ويقــارن هــذا مع ســعر 
١٦٥٨٠ دوالرا تقريبا حاليا، 

قيمة مساوية إلحدى هاتني 
الفئتني، وتتداول تيثر بأقل 
من ١ دوالر أميركي، لكنها ما 
زالت حتافظ علــى مركزها 
كأكثر العمالت طلبا، والذي 
جتــاوز ٦٦ تريليون دوالر 

خالل األسبوع املاضي.
النظرية،  الناحيــة  مــن 
يجــب أن تكــون قيمة تيثر 
أكثر اســتقرارا من العمالت 
املشــفرة األخرى، ويقدرها 

السوقية ٤٤٫٦ مليار دوالر.
٥- «Binance USD».. القيمة 

السوقية ١٦٫٦ مليار دوالر

كما هو احلال في العمالت 
Binance» املســتقرة، حلــت

USD»، في املرتبة السادســة 
من حيــث القيمة الســوقية، 
على الرغم من الضغوط التي 
تتعرض لها الشركة املطورة 
لهــا، كونهــا أكبــر بورصــة 

على اســتقرارها بصورة أو 
بأخرى، وأكــدت على املالءة 
املالية لعمالئها. ولكن لم تنج 
هــي األخرى من التراجع، إذ 
فقدت أكثر من ٥٢٪ من قيمتها 
خالل ٢٠٢٢، وتتداول حاليا 

حول مستوى ٢٤٣ دوالرا.
٧- «دوجكوين».. القيمة السوقية 

٩٫٨ مليارات دوالر

الثاني،  الربــع  بدءا مــن 
 «meme» عملــة  انضمــت 
األصليــة إلــى بقية ســوق 
العمالت املشــفرة في عملية 
بيع كبيرة، وفي عام ٢٠٢٢، 
كان أداء دوجكويــن أفضــل 
من معظــم العمالت الرقمية 

األخرى.
«XRP» «٨- «ريبل

تعــد دوجكويــن، هــي 
ثالــث أفضــل أداء بــني أكبر 
١٠ عمالت مشــفرة من حيث 
القيمة السوقية، مع انخفاض 
بنسبة يزيد قليال على ٥٥٪ 
العام املاضــي، فيما احتلت 
املرتبة الثانيــة، عملة ريبل 
التي شهدت انخفاضا   ،XRP

بنسبة ٥٤٪.
وتفوقت العملة الساخرة، 
والتــي مت تطويرهــا كنوع 
مــن الســخرية مــن عملية 
بيتكوين على معظم العمالت 
األخرى فــي جزء كبير منها 

املستثمرون الذين يتوقعون 
التقلب الشديد في العمالت 

الرقمية األخرى.
٤- «USD Coin».. القيمة السوقية 

٤٤٫٦ مليار دوالر

 ،«USD Coin» كانت عملة
مماثلة تقريبا لعملة تيثر في 
األداء، وهــي عملة مســتقرة 
أخرى مرتبطة أيضا بالدوالر 
األميركــي، وتبلــغ قيمتهــا 

عمــالت مشــفرة فــي العالم، 
وتبلغ القيمة السوقية للعملة 
املستقرة «بينانس» ١٦٫٦ مليار 

دوالر.
٦- «بينانس».. القيمة السوقية

٣٨٫٨ مليار دوالر

االنهيــارات  ظــل  فــي 
املتتالية لبورصات التشفيرة 
وشــركات إقــراض العمالت 
املشــفرة، حافظــت بينانس 

بسبب صفقة إيلون ماسك، 
لالستحواذ على تويتر، حيث 
يعتقد املدافعون عن العملة 
أن هذا االســتحواذ ميكن أن 
يحســن ســعر دوجكويــن، 
التــي يتم تداولهــا اآلن عند 
٠٫٠٦٩٧ دوالر، بانخفاض ١٠٪ 

في األيام السبعة املاضية.
٩- «كاردانو».. القيمة السوقية ٩

مليارات دوالر

أظهرت عملة كاردانو منوا 
متواضعــا مقارنة بالعمالت 
املشــفرة الرئيسية األخرى، 
وفي عام ٢٠١٧، كان ســعرها 
٠٫٠٢ دوالر، وفي نهاية ٢٠٢٢، 
وصل سعرها إلى ٠٫٢٦ دوالر، 
وميثل هذا منوا بنسبة ١٫١٨٨٪.
١٠- «بوليجون».. القيمة السوقية 

٦٫٦ مليارات دوالر

رغــم كونها عاشــر أكبر 
عملــة مشــفرة مــن حيــث 
القيمة السوقية، خاصة بعد 
انهيار عملة «تيرا» املستقرة 
وخروجها متاما من القائمة 
والتي أدت إلى محو أكثر من 
٦٠ مليــار دوالر مــن ثروات 
العمالء، فإن بوليجون فقدت 
ما يقرب من ٧٠٪ هي األخرى 
من قيمتها السوقية، وكانت 
واحدة من األسوأ أداء ضمن 
أكثر العمالت املشــفرة قيمة 

في عام ٢٠٢٢.

«بيتكوين» أنهت العام بقيمة سوقية ٣٢٣ مليار دوالر.. وكان أداؤها أفضل من نظيراتها

وهــذا ميثــل زيــادة تقارب 
٣٫٢٥٠٪، وانخفضــت عملة 
بيتكويــن بنســبة ٧٦٪ عن 
ذروتها البالغة ٦٨٫٧٨٧ دوالرا 
فــي نوفمبــر ٢٠٢١. وفقا لـ 

.CoinMarketCap
٢- «إيثر».. القيمة السوقية ١٤٨

مليار دوالر

بعد أن تفوقت على عملة 
بيتكوين بزيادة بلغت أكثر 
مــن ٣٥٠٪ فــي عــام ٢٠٢١، 
احتلت إيثر، املرتبة العاشرة 
بني العمالت املشفرة في عام 
٢٠٢٢، حيث خسرت ما يقل 

قليال عن ٧٠٪ من قيمتها.
ومن بــني املســتثمرين 
وهواة العمالت املشفرة، تبرز 
إيثر باعتبارها أكثر العمالت 
الرقمية شهرة ألنها أكثر من 
مجرد عملــة رقمية أخرى، 
وعلــى الرغم مــن صعوبة 
النصف األول من العام، اعتقد 
اخلبراء أنه بحلول عام ٢٠٢٣
سيعود السعر إلى ما يزيد 

على ٣٠٠٠ دوالر.
٣- «تيثر».. القيمة السوقية ٦٦

مليار دوالر

تيثر أو كما تعـــــــــرف
بـ (USDT) هي عملة مستقرة، 
مما يعني أنها مدعومة بعمالت 
ورقية مثل الدوالر األميركي 
واليورو وحتافظ نظريا على 

٣٫٤٣ مليارات دوالر استثمارات
 «رأس املال املغامر» بالشرق األوسط خالل ٢٠٢٢

شهدت استثمارات رأس املال اجلريء أو رأس املال املغامر، في العالم تباطؤا 
كبيرا خالل ٢٠٢٢ مقارنة بالعام الذي ســبقه، لكن في املنطقة العربية شــهدت 

منوا، وإن كانت معدالت النمو أقل من العام السابق.
ويبدو أن حالة شبه الركود التام في استثمارات رأس املال اجلريء 

في «سيليكون فالي» لم تلق بظاللها بعد على شهية املستثمرين 
فــي منطقة الشــرق األوســط التي مازالت تشــهد بعض 

اجلــرأة إن صح التعبير ولكن بحذر. وبحســب أحدث 
تقرير ملنصــة «املوجز الرقمي»، التــي اطلعت عليه 
«العربية.نت»، فقد شــهد الشــرق األوســط وشمال 
أفريقيا استثمارات بلغت ٣٫٤٣ مليارات دوالر خالل 
عــام ٢٠٢٢ عبــر ٦٣٠ صفقة مقارنة بـــ ٣٫١٥ مليارات 

دوالر في ٢٠٢١ عبر ٦٦٩ صفقة.
وجاء نحو ٤٧٪ من هذه االستثمارات في اإلمارات تليها 

الســعودية، حيث حصلت الشــركات الناشــئة هناك على ٢٦٪ 
مــن التمويل ومصر حصلت على ١٥٪ مــن التمويل. وكانت أكبر اجلوالت 

التمويليــة في اإلمارات من نصيب Yellow door energy للطاقة املتجددة بـ ٤٠٠
مليون دوالر، فيما كانت أكبر اجلوالت التمويلية في الســعودية كانت لصالح 

Foodics، حيث حصلت على جولة متويلية بنحو ١٧٠ مليون دوالر. وفي مصر، 
كانت أكبر اجلوالت التمويلية لـ Paymob، حيث جمعت نحو ٥٠ مليون دوالر. 
وفي اجلزائر، بدأت الشركات الناشئة لفت أنظار املستثمرين وجذبت أكثر من 
٤٪ من االســتثمارات بقيادة «يســر» وهو super App يوفر 
خدمات النقل التشــاركي والتوصيــل والدفع، حيث 
حصلت الشركة على متويل بـ ١٥٠ مليون دوالر. 
وقد بدأت أيضا الشركات الناشئة في املنطقة 
في احلصول على قروض بنكية على الرغم 
مــن عنصــر املخاطرة العالي فــي مثل هذه 
الشركات، وبدأت تظهر بنوك مخصصة ملثل 
هذه القروض، وجمعت الشركات الناشئة في 
املنطقــة قروضا بنكيــة بأكثر من ٤٠٠ مليون 

دوالر خالل ٢٠٢٢.
جدير بالذكر، ان االســتثمار اجلريء أو رأس املال 
املغامر، هو احد أشــكال االســتثمار عالي املخاطر في الشــركات 
الصغيــرة والناشــئة والتي ترى اجلهــة صاحبة املال أنهــا متتلك عوامل منو 
مرتفعة مستقبال، ما يحقق عوائد استثمارية عالية تتناسب مع حجم املخاطر.

امليتافيرس.. توسع باالستناد إلى «فقاعة»
أ.ف.پ: تظهر التقييمات والبيانات الرقمية 
في عالم ميتافيرس، في نهاية العام ٢٠٢٢، أن 
هذا املفهوم اليزال بعيدا بالنسبة للكثيرين رغم 
مواصلة مؤيديه املراهنة على مستقبله احملتمل.

لكن هذا العالم املرتبط بشكل وثيق بالعمالت 
الرقمية والرموز غير القابلة لالستبدال (أن أف 
تي)، اقتفى أثر انفجار هذه الفقاعة، ويظهر ذلك 
من خالل تراجع أسهم الشركات التي حتولت 

نحو هذه التكنولوجيا.
ووفق البيانــات الصادرة عن ميتا، يتبني 
انخفاض بنســبة ٢٥٪ في سعر سهم الشركة 
بعــد نتائج الربع الثالث الضعيفة في أكتوبر 
٢٠٢٢، وانخفض دخل الشركة، التي سرحت ١١
ألف عامل في نوفمبر ٢٠٢٢ ضمن خطة إعادة 
الهيكلة، من ٧٫٥ مليارات دوالر في الربع األول 
من العام احلالي ٢٠٢٢، إلى ٤٫٤ مليارات دوالر 
في الربع الثالث من السنة عينها، بحسب بيانات 
فرانــس برس، وذلك رغم اســتثمار الشــركة 
مببلغ ٣٦ مليار دوالر في قســمها الرئيســي 
مليتافيرس، املسمى مختبرات الواقع االفتراضي 

منذ عام ٢٠١٩.
ويبني حتليل نشر مؤخرا أن حجم السوق 
في عالم ميتافيرس ارتفع من ٥١٫٧ مليار دوالر 
خالل العام ٢٠٢١، إلى ٦٨٫٥ مليار خالل ٢٠٢٢، 
أي ان حجم سوق ميتافيرس ارتفع ١٦٫٨ مليار 

دوالر خالل عام واحد.
ويسيطر على عالم ميتافيرس سوق األلعاب 
ووسائل التواصل االجتماعي، فاألول يحظى 
على ٤٦٪ من حجم العالم االفتراضي، والثاني 
علــى ٢٠٪، فيما النســبة املتبقية يتقاســمها 
تطبيقات أخرى، واملؤمترات، والتســوق عبر 

االنترنت، وإنشاء احملتوى.
ووفــق البيانات فمــن املرتقب أن يواصل 
حجم السوق العاملي مليتافيرس ارتفاعه خالل 
السنوات املقبلة، وصوال إلى ٥٧٠ مليار دوالر 
خالل ٢٠٢٨ و٨٥٠ مليار دوالر خالل ٢٠٢٩، و١٫٣

تريليون دوالر في ٢٠٣٠.
وميتافيرس هو نظريا مستقبل اإلنترنت في 
عالم افتراض ثالثي األبعاد، فيه يتمكن الناس 
من التفاعل مــع بعضهم كأفاتار غير موجود 
بعد، وإلى أن املصطلح ال يدل على نوع محدد 
من التكنولوجيا، بل إلى كيفية التفاعل معه.

واملعامــالت في عالــم ميتافيرس حتصل 
بالعمالت الرقمية التي شــهدت انهيارا كبيرا 
خــالل العام ٢٠٢٢، خاصة فــي الفترة املمتدة 
بني مايو ويونيــو، ويرتبط هذا العالم أيضا 
بالرموز غير القابلة لالستبدال التي يشتريها 
األفراد فيه من أراض ومالبس، وغيرها العديد، 
والـ«ان اف تي» ابتلعت في أقل من عام ما يزيد 

على الـ ٨ مليارات دوالر.

«وربة» ينظم سحبي «السنبلة» 
و«احلصالة» ويعلن الفائزين


