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 اسطنبول ـ رويترز: توقع البنك الدولي منوا 
نسبته ٤٪ ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
في ٢٠١٠ وقال إن سعر النفط املتوقع أن يبلغ ٦٣ 
دوالرا للبرميل العام املقبل سيكفي لتفادي أزمة 

كبيرة في الدول املنتجة للخام.
  لكنه حذر من اســـتمرار وجود مخاطر كبيرة 
بسبب تعرض املنطقة خلطر الصدمات التجارية 
من حيث االعتماد الضخم على صادرات الوقود 
واستيراد املواد الغذائية قائال إن املنطقة قد تشهد 

معدالت بطالة وفقر متصاعدة.
  وقال البنك في تقرير إن دوال في املنطقة ستشهد 
حيزهـــا املالي ينكمش بدرجة كبيرة مع محاولة 
احلكومات حتفيز اقتصاداتها ودعم أسعار الغذاء، 
وأضاف ان لبنان واألردن لم يعد لديهما أي حيز 
مالي، وعانت املنطقـــة من تراجع حاد في النمو 
بنســـبة متوقع أن تبلغ ٢٫٢٪ في ٢٠٠٩ من ٦٫١٪ 

في العام السابق.
  وستغرد قطر خارج السرب بنمو قدره ١٨٫٢٪ 

فـــي ٢٠٠٩ و١٦٫٢٪ في ٢٠١٠ مـــع بدء اإلنتاج من 
مجمعات جديدة للغاز الطبيعي املسال في حني 
من املتوقع انكماش االقتصاد الكويتي ١٫٢٪ هذا 

العام والسعودي ٠٫٩٪.
  وقـــال البنك الدولي «ضعف اندماج الشـــرق 
األوسط وشمال افريقيا في أسواق املال العاملية 
عزل املنطقة عن تأثيرات اجلولة األولى للتباطؤ 
االقتصادي احلالي، «لكن في األجل الطويل فإن 
قدرة املنطقة على التكيف مع الصدمات يعوقها 
التطور احملدود للقطاع املالي وإمكانية الوصول 
احملدودة إلى اخلدمات املالية من جانب املستهلكني 
والشـــركات والتعرض احملدود إلى أسواق املال 

العاملية».
  وقال التقرير إن ١٠٪ فقط من شركات املنطقة 
تســـتخدم البنوك لتدبير التمويل، وحث البنك 
حكومات دول املنطقة على حتفيز خلق الوظائف 
في القطاع اخلاص حملاولة تقليص معدالت البطالة 

املرتفعة بني الشبان. 

 توّقع نموًا ٤٪ في الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ٢٠١٠

 «البنك الدولي» يتوقع انكماش االقتصاد الكويتي ١٫٢٪ العام الحالي

 صالح الفليج

 ١٣٫٣ مليار دينار االيرادات النفطية احملتملة ملجمل السنة املالية احلالية

 توقعات بانكماش االقتصاد الكويتي بنسبة ١٫٢٪ العام احلالي 

 بيان «السبع» يحّذر من «التهاون» في مواجهة ما يمكن أن يكون تعافيًا ضعيفًا 
  ويأتي هـــذا االجتماع بعد 
أن أعلنت مجموعة العشرين 
املنبر األساسي  أنها ستكون 
الستضافة محادثات اقتصادية 
إلى  مســـتقبلية في إشـــارة 
التي  الناشـــئة  االقتصاديات 
أصبحت بســـرعة متثل قوى 
محركة للنمو العاملي. وتضم 
مجموعـــة العشـــرين دول 
مجموعة السبع الكبرى وكذا 
دوال نامية كبرى مثل الصني 

والهند والبرازيل.
املالية    وقال نائب وزيـــر 
األملاني يورج اسموســـني إن 
مجموعة السبع التزال ميكنها 
املساعدة في تنسيق السياسات 
بني أغنى دول العالم التي تعقد 
اجتماعات منتظمة ككتلة منذ 

السبعينيات.
  وأوضـــح أن املانيا ترغب 
فـــي أن ترى الكتلـــة منتدى 
غير رسمي للتحضير للقمم 
املستقبلية ملجموعة العشرين. 
ويعقـــد وزراء ماليـــة الدول 
السبع اجتماعاتهم بعد إعالن 
صنـــدوق النقـــد الدولي هذا 
األسبوع ان العالم بدأ يتعافى 
من حالة الركود ولكنه سيواجه 
انتعاشا بطيئا واملزيد من فقدان 

الوظائف العام املقبل. 

بوالية بنسلڤانيا األميركية في 
٢٥ سبتمبر املاضي.

  ويأتي اجتمـــاع مجموعة 
السبع على هامش االجتماعات 
السنوية لصندوق النقد والبنك 
الدوليني في اسطنبول. وتضم 
مجموعة السبع كال من الواليات 
املتحـــدة واليابان وبريطانيا 
وفرنســـا وأملانيـــا وايطاليا 

وكندا.

التي  السياسة االســـتثنائية 
اتخذناهـــا والتخلـــص منها 
بعناية لكـــي نتجنب انزالقا 

مدمرا».
  وأعربت مجموعة السبع عن 
دعمها للوعود اخلاصة بتحقيق 
تعاون أوثق وكذا إصالحات 
الرقابـــة املاليـــة التي قطعها 
أعضاء مجموعة العشرين على 
أنفسهم في قمتهم في بتسبرغ 

تيموثي غايثنر «إننا بحاجة 
إلى جتنب األخطاء التي ارتكبت 
في أزمات سابقة حينما ضغط 
صانعو السياسة على املكابح 
الدعم) بعـــد فترة  (لوقـــف 
قصيرة للغاية». لكنه أضاف 
أن «املخرج لن يكون من خالل 
عملية حتول سريع بل عندما 
تستقر األوضاع ويتعزز النمو 
فإننا سنقوم بوقف إجراءات 

 إسطنبول ـ د.ب.أ: تعهدت 
الدول الصناعية السبع الكبرى 
امس باإلبقـــاء على إجراءات 
الدعم احلكومي في الوقت الذي 
يصارع فيه االقتصاد العاملي 
من أجل التعافي من أسوأ ركود 

يشهده منذ عقود.
  وحّذرت مجموعة السبع في 
بيان مشترك صدر عقب اجتماع 
وزراء مالية ومحافظي البنوك 
املركزية فـــي دول املجموعة 
باسطنبول من «التهاون» في 
مواجهة ما قد ميكن أن يكون 

تعافيا ضعيفا.
  وقال البيان إن «آفاق النمو 
تظل هشة وأوضاع سوق العمل 
لم تتحسن بعد وسنبقي على 
إجراءات دعمنا حتى يتم ضمان 

التعافي».
  وأنفقت احلكومات والبنوك 
املركزية مئـــات املليارات من 
الدوالرات خالل العام املاضي 
حتى تستمر اقتصادياتها في 
الوقوف على قدميها وســـط 
أسوأ ركود عاملي منذ احلرب 
العامليـــة الثانيـــة. وتعهدت 
مجموعة السبع بوضع خطة 
تهدف في النهاية لوضع حد 

لإلنفاق العام.
  وقال وزير اخلزانة األميركي 

 وزير المالية البريطاني: مجموعة «العشرين»
  قد تضع قائمة سوداء بالمالذات الرقابية

ــة  ــر املالي ــال وزي ــرز: ق ــطنبول ـ رويت  اس
البريطاني أليستير دارلنج إن مجموعة العشرين 
ــوداء بالدول ذات قواعد التنظيم  قد تعد قائمة س
املالي الضعيفة مع فرض عقوبات عليها كما فعلت 

في حملتها على املالذات الضريبية.
  وأبلغ الوزير أليستير دارلنج مجلة إميرجينج 
ــد مالحقة  ــة «متاما كما نري ــس في مقابل ماركت
ــد مالحقة املالذات  ــالذات الضريبية فإننا نري امل
ــرا جيدا  ــا «ليس أم ــا»، مضيف ــة أيض التنظيمي
بالنسبة لالستقرار املالي أن تعمل بعض الشركات 
ــتار من  ــن جزيرة في الكاريبي وتلوذ خلف س م

السرية وال نعرف نواياها».
ــات دارلنج وهي األقوى حتى    وتنبئ تصريح
اآلن في هذا الصدد من مسؤول رفيع مبجموعة 

ــى فرض  ــة عازمة عل ــأن املجموع ــرين ب العش
ــاملة في أنحاء العالم للحد من  إصالحات مالية ش
خطر تفجر أزمة ائتمان جديدة، وتدعو املجموعة 
التي تضم الواليات املتحدة ودوال غنية أخرى إلى 
ــني والهند لتغييرات  جانب بلدان نامية مثل الص
ــم املالي من  ــد التنظي ــاق في قواع ــعة النط واس
ــوال البنوك وأجور املصرفيني  معايير رؤوس أم
ــراف  ــركات واالش ــبية للش إلى القواعد احملاس
ــت املجلة إن مجلس  ــات املالية. وقال على املؤسس
ــق مبادرات التنظيم  ــتقرار املالي الذي ينس االس
ــرين سيعد «قائمة سوداء  الرقابي ملجموعة العش
مبدئية» باملالذات التنظيمية بحلول موعد اجتماع 
وزراء مالية املجموعة في نوفمبر إلى جانب قائمة 

رمادية بالدول التي ينبغي أن تشدد املعايير.

 قال تقرير الشال االقتصادي 
النصف االول من  ان  االسبوعي 
السنة املالية احلالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
انقضى ومازالت اســـعار النفط 
متماســـكة، وبلغ معدل ســـعر 
الكويتي، ملعظم  النفـــط  برميل 
شهر سبتمبر، نحو ٦٧٫٣ دوالرا 
بانخفاض بلغ نحو ٤٫١ دوالرات 
للبرميل عن معدل شهر اغسطس، 
الذي سجل اعلى معدل له منذ بداية 
السنة املالية احلالية، والبالغ ٧١٫٤ 
دوالرا للبرميل، واوضح التقرير 
ان معدل ســـعر برميـــل النفط 
الكويتي، للنصف االول من السنة 
احلالية بلغ نحـــو ٦٢٫٨ دوالرا، 
بزيادة بلغـــت نحو ٢٧٫٨ دوالرا 
للبرميل، اي ما نسبته ٧٩٫٤٪ عن 
السعر االفتراضي اجلديد املقدر في 
املوازنة احلالية والبالغ ٣٥ دوالرا 
للبرميل، ولكنه ادنى بنحو ٥٩٫٣ 
دوالرا للبرميل، اي مبا نســـبته 
٤٤٪ عن معدل سعر برميل النفط 
الكويتي، للنصف االول من السنة 
املالية الفائتة، والبالغ ١١٢٫١ دوالرا 
للبرميل، وايضا ادنى بنحو ١٦٫٧ 
دوالرا اي مبا نسبته ٢١٪ عن معدل 
سعر برميل النفط الكويتي للسنة 
املالية الفائتة ٢٠٠٩/٢٠٠٨، والبالغ 
٧٩٫٥ دوالرا للبرميل، وللتذكير، 
فقد سجل معدل شهر يوليو ٢٠٠٨ 
اعلى معدل قياسي لسعر برميل 
الكويتـــي ببلوغه ١٣٠٫٢  النفط 
دوالرا للبرميـــل، في حني، كان 
النفط  ادنى معدل لسعر برميل 

الظروف السائدة، واوضح التقرير 
ان ربط سعر صرف الدينار بالدوالر 
جاء بقرار سياسي لتوحيد عملة 
دول مجلس التعاون اخلليجي في 
بداية القــــرن احلالي، وجاء قرار 
العودة الى ســــلة العمالت لسبب 
معلــــن وهــــو مواجهــــة ضغوط 
التضخم املســــتوردة ابان حقبة 
االرتفاع احلاد في اســــعار املواد 
االولية، ولسبب غير معلن وهو 
تسرب اليأس من احتمال حتقيق 
الى نفوس  العملــــة  هدف وحدة 

السلطة النقدية الكويتية.

  المضي بالمشروع

  وبني التقرير انه رغم ان عمان 
لم تعط سببا سوى عدم االستعداد 
للمضي باملشروع، اعلنت االسبوع 
املاضي في اجتماع محافظي بنوك 
دول مجلس التعاون في االمارات ان 
انسحابها نهائي، واعلنت االمارات 
ان انســــحابها بسبب معلن، وهو 
اختيار السعودية بدال من االمارات 
مقرا للسلطة النقدية املركزية، اال 
ان الســــبب احلقيقي في تقديرنا 
لدى االثنني ـ وآخرين ـ هو وجود 
حساســــيات الهيمنــــة وضعــــف 
الوعي بأهمية مشروعات التعاون 
االقتصادي في غياب ضغط احلاجة 

امللحة اليها في الزمن القصير.
  وذكر التقرير ان تصريح محافظ 
بنك الكويت املركزي املذكور جاء 
ليؤكد بشكل غير مباشر ان فرص 
املضي مبشروع العملة اخلليجية 
املوحدة باتت اقل من اي وقت مضى 
مبا ال يستوجب التضحية باحدى 
ادوات السياسة النقدية احمللية او 

مرونة سعر الصرف. 

املاليةـ  ٦ اشـــهرـ  هو ما سيقرر 
حجم هذا الفائض.

  من جهة اخرى، تناول تقرير 
الكويتي  الدينار  الشال موضوع 
والعملة اخلليجية املوحدة، حيث 
قال في تصريح له االسبوع املاضي 
انه ال يــــرى محافظ بنك الكويت 
املركزي ضرورة اعادة ربط سعر 
صرف الدينار بالدوالر االميركي، 
وكانت الكويت قد ربطت ســــعر 
صرف الدينار بالدوالر من ٢٠٠٣/١/٥ 
حتــــى ٢٠٠٧/٥/٢٠ عندما اعلنت 
الدينار بســــلة  الى ربط  عودتها 
من العمالت وبخلطة سرية لنسب 
مســــاهمة عمالت شركاء الكويت 
التجاريني واملاليني فيها مبا يترك 
مرونة لتغيير تلك النسب حسب 

دينار عن تلك املقدرة في املوازنة، 
مع اضافة نحو ١٫١٥ مليار دينار 
ايـــرادات غيـــر نفطية ســـتبلغ 
املوازنة للســـنة  ايرادات  جملة 
املالية احلالية نحو ١٤٫٤٥ مليار 
دينار، مع العلم ان حصيلة جملة 
املالية  الفعلية للسنة  االيرادات 
املاضية قد بلغـــت نحو ٢١٫٠٠٦ 
مليار دينار، ومبقارنة هذا الرقم 
باعتمـــادات املصروفات البالغة 
نحو ١٢٫١١٦ مليار دينار ستكون 
النتيجة حتقيق فائض افتراضي 
في املوازنة يقارب ٢٫٣ مليار دينار، 
لكن ما نســـتطيع اجلزم به هو 
الفائض، لكنه  استمرار حتقيق 
مجرد افتراض حسابي ومستوى 
االسعار خالل ما تبقى من السنة 

الكويتي، بعد ازمة العالم املالية، 
والتي انفجرت في شهر سبتمبر 
٢٠٠٨، معدل شهر ديسمبر ٢٠٠٨ 
عندما بلغ مستواه ٣٧٫٧ دوالرا 

للبرميل.
  ويفترض ان تكون الكويت قد 
حققت ايرادات نفطية خالل النصف 
االول من السنة املالية احلالية، مبا 
قيمته ٦٫٦٥ مليارات دينار تقريبا، 
واذا افترضنا استمرار مستويي 
االنتاج واالسعار على حاليهما ـ 
وهو افتراض في جانب االسعار 
على االقـــل ال عالقة له بالواقع ـ 
فإن املتوقع ان تبلغ قيمة االيرادات 
النفطية احملتملة ملجمل الســـنة 
املالية نحو ١٣٫٣ مليار دينار، وهي 
قيمة اعلى بنحو ٦٫٣٧ مليارات 

 أوضح تقرير الشــــال ان اكثر من تعرض وتســــبب في 
ازمة العالم املالية الكبرى، التي انفجرت رســــميا في بداية 
خريف العام الفائت، هو القطاع املالي الذي يشمل املصارف 
التجارية واالســــتثمارية وشركات االستثمار، والى حد ما 
شركات التأمني. واالصابة الكبرى كانت في بنوك االستثمار 
وشركات االستثمار، واول مؤشراتها «بيرستيرنز» في ربيع 
عام ٢٠٠٨، بينما فجرها رسميا سقوط «ليمان براذرز» في 
منتصف سبتمبر ٢٠٠٨، وتداعت بعده شركات الرهن العقاري 
العمالقة «فريدي ماك» و«فاني مي» وشركة التأمني الضخمة 
A.I.G. ذلك كله بسبب التغير احلاد في بيئة االقتصاد الكلي 
بسطوة ما يسمى «باليد اخلفية» أو ما ينسب «آلدم سميث»، 
أو مبا بدأ في حقبة «ريغان» و«تاتشر» من الغاء تدريجي 
لدور احلكومات وتشجيع الهيمنة املطلقة للقطاع اخلاص. 
ومعه استبدل منوذج االعمال في القطاع املالي الى منوذج 

يراهن على اعلى مستوى للعوائد بأعلى املخاطر، أي بإهمال 
سالمة الهندسة املالية، مثل التوسع احلاد بالتمويل اخلارجي 
الذي فاق في بعض االحوال ٢٠ ضعف حقوق املســــاهمني، 

وبتمويل قصير االجل الستثمارات طويلة االمد.
  وذكر التقرير انه حتى هذه الفئة من الشركات، اصبح 
ضررها اقل مع بداية التعافي من االزمة املالية مقارنة بربع 
الســــنة احلالية االول، وبدأ بعضها على االقل في تسوية 
أوضاعه بشــــكل جاد وبتعاون مع القطــــاع املصرفي، أي 
دون دعم حكومي. وأشاعت تسوية شركة مجموعة عارف 
االستثمارية مع بيت التمويل الكويتي مناخا من التفاؤل، 
االســــبوع الفائت، رغم الوضع اخلاص لعــــارف اململوكة 
بأكثر من ٧٠٪ لبيت التمويل الكويتي واملؤسســــة العامة 
للتأمينات االجتماعية. واعلنت شركة دار االستثمار وهي 
اكبر الشركات املتعثرة انها توصلت الى ابرام اتفاقية اولية 

لتجميد االوضــــاع مع بعض دائنيها، وهــــي خطوة اولى 
ضرورية، ان امكن تعميمها على غالبية الدائنني اآلخرين، 
وان كنا نعتقد انها ستجد مقاومة شديدة. وتراهن «الدار» 
على ان وقف النزيف في جانب، مع احتمال حتسن الظروف 
العامة مبا يدعم سيولة واسعار اصولها الرئيسية الستة، 
ميكن ان يحســــن كثيرا من وضعها التفاوضي. ومع هذين 
التطورين حدث بعض االقبال على اسهم شركات مرشحة 
لتسوية أوضاعها مع القطاع املصرفي ودائنيها اآلخرين، 
وأي تسويات جديدة في ربع السنة االخير سيدعم التفاؤل 

واجتاه التسويات بعيدا عن التدخل احلكومي.
  ويبدو أن ربع السنة األخير سيكون أفضل على مستوى 
العالــــم وعلى النطاق احمللي ولكن البد من تكرار حتذيرنا 
بأنه سيكون طريقا شديد التذبذب حتى إن كانت محصلته 

موجبة. 

 الربع األخير من العام سيكون أفضل ولكنه طريق شديد التذبذب محصلته موجبة

 الشركات المتعثرة تتجه لتسوية أوضاعها بعيدًا عن الحكومة

 منحت مجلـــة «ذي بانكر» 
التابعـــة ملجموعة فاينانشـــال 
تاميـــز العامليـــة واملتخصصة 
املالية واملصرفية  في الشؤون 
 NBK) شركة الوطني لالستثمار
Capital) جائـــزة «أفضـــل بنك 
استثماري في الشرق األوسط» 
لعام ٢٠٠٩ ضمن جوائز «أفضل 
البنوك االســـتثمارية العاملية» 
السنوية. يذكر أن هذه اجلائزة 
هي اجلائزة الثالثة املرموقة التي 
تتلقاها شركة الوطني لالستثمار 
هذا العام حيث سبق لها احلصول 
على لقب «أفضل بنك استثماري 
في الكويت» لعام ٢٠٠٩ من قبل 

مجلة جلوبال فينانـــس ومجلة يورومني املالية 
العاملية.

  وقد صرح الرئيس التنفيذي لشـــركة الوطني 
لالستثمار صالح الفليج: «إن حصولنا على لقب 
أفضل بنك استثماري في الشرق األوسط لعام ٢٠٠٩ 
من قبل مجلة ذي بانكر التابعة ملؤسسة فاينانشال 
تاميز العريقة يشكل إجنازا بارزا وعالمة فارقة في 
مسيرة االرتقاء والنمو املتواصل لشركة الوطني 
لالستثمار ودليال على كفاءة السياسة التي تنتهجها 
على صعيد التركيز املستمر على أرفع مستويات 
اجلودة في اخلدمـــة واألداء من خالل مكاتبنا في 
الكويت ودبي واسطنبول. وهي مبثابة تأكيد جديد 
على الكفاءة والقدرات املتميزة التي ينفرد بها فريق 
عملنا من خالل تفانيه وجهوده املخلصة. كما يحدونا 
نفـــس القدر من االعتزاز حيال املســـتوى الرفيع 

للخدمات واملنتجات التي جنحنا 
في تقدميها للعمالء واملستثمرين 
إقليميـــا خالل فترة من أصعب 
التي شهدتها األسواق  الفترات 

على نطاق عاملي».
  ومت اختيار الفائزين من قبل 
جلنة مستقلة من اخلبراء رفيعي 
املستوى في األسواق املالية في 
القطاع املصرفي وأسواق رأس 
املال واألسهم وإدارة الصناديق 
واالقتصاد واخلدمات االستشارية. 
وســـيقام حفل توزيع اجلوائز 
األسبوع املقبل في لندن لتكرمي 

الفائزين. 
  جتدر اإلشارة إلى أن مكاتب 
شركة الوطني لالســـتثمار، التي تعتبر أحد أهم 
البنوك االستثمارية الرائدة على املستوى اإلقليمي، 
تتوزع في كل من الكويت ودبي واســـطنبول وقد 
مت تأسيسها عام ٢٠٠٥ كشـــركة تابعة ومملوكة 
بالكامل من قبل بنك الكويت الوطني، أكبر بنك في 
الكويت والبنك األعلى تصنيفا في الشرق األوسط.
وحترص شـــركة الوطني لالستثمار على تطوير 
وتقدمي أفضـــل وأرقى اخلدمات واملنتجات املالية 
لعمالئها واملستثمرين على حد سواء.وقد جنحت 
الشركة بفضل فريق عملها الذي يضم أكثر من ١٥٠ 
من املصرفيني احملترفني واملتخصصني في تعزيز 
مكانتها بصورة مطردة وتقدمي باقة متكاملة من 
اخلدمات واحللول املالية، والسيما في مجال إدارة 
األصول، واالستثمارات البديلة، واخلدمات املصرفية 

االستثمارية والوساطة والبحوث. 

 الفليج: الجائزة تعتبر الثالثة التي تتلقاها الشركة هذا العام

 «الوطني لالستثمار» تحصد جائزة أفضل
  بنك استثماري في الشرق األوسط لعام ٢٠٠٩

 دراسة سيكولوجية الختيار اسم العملة 
الخليجية الموحدة.. والدينار والريال األكثر حظًا

 انسحاب اإلمارات وعمان من العملة الخليجية الموحدة يرجع إلى ضعف الوعي بأهمية مشروعات التعاون

 «الشال»: ٢٫٣ مليار دينار فائض الموازنة
  االفتراضي للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

  الرياضـ  يو.بي.آي: ردت دول 
مجلس التعاون اخلليجي املشاركة 
في مشروع الوحدة النقدية ١٤ اسما 
مقترحا للعملة املوحدة حيث متيل 
دول املجلس إلى اختيار اسم دارج 
ومتيل الكفة للدينار، ويتوقع أن 
يكون مــــن نصيب إحدى عمالت 
الدول التي تنطلــــق بها الوحدة 
وهــــي الريال والدينار (أســــماء 
العمالت املعتمدة في السعودية 
وقطر والكويت والبحرين). وقال 
مراقبون لصحيفة «االقتصادية» 
الســــعودية املتخصصــــة امس 
إن الدينــــار أكثر حظــــا ملبررات 
ســــيكولوجية ترتبط في ذهنية 
اخلليجيني بسعره املرتفع مقارنة 
بالدوالر وبقية العمالت في املنطقة 
أو حــــول العالم علــــى أن األمر 
سيقتصر على الذهنية ولن يكون 
له عالقة بالسعر الذي ستقوم به 

العملة اخلليجية.
  وســــيكون االســــم وحتديد 
النقدي  السعر من مهام املجلس 
الذي يؤسس بعد مصادقة الدول 
املشاركة في الوحدة على االتفاقية 
التي أجيزت في قمة مسقط حيث 
تنص املادة العاشرة من االتفاقية 

على «حتدد القيم التبادلية لعمالت 
الــــدول األعضاء مقابــــل العملة 
املوحدة قبل إصدارها بأســــعار 
صرف ثابتة غيــــر قابلة لإللغاء 
وتبــــدأ العملة املوحــــدة كوحدة 
حســــابية وذلك طبقا للقرارات 

الصادرة عن املجلس النقدي».
  وذكرت املصادر نفســــها أنه 
يعتقــــد أن املجلس النقدي الذي 
البنك املركزي  يهيئ لتأســــيس 
الرياض  الذي ســــيكون مقــــره 
سيجري دراسة استطالعية تتعلق 
املواطن اخلليجي  بسيكولوجية 
حول االسم الذي يفضله للعملة 
وهذا ال يتعارض مع ميول جتاه 
تسميتها بـ «الدينار» إذا لم تعط 
الدراسة املتوقعة نتائج غير هذا 
االجتاه، ولن يعلن االسم إال بعد 
مباركــــة من قــــادة دول املجلس 

املشاركني في الوحدة النقدية.
  ولم حتدد دول املجلس حتى 
اآلن موعدا إلصدار العملة في شكلها 
الورقي وهو أمر رمبا يحتاج إلى 
سنوات عديدة، وسيسبق اإلصدار 
الورقي التعامــــل في مرحلة من 

املراحل بالعملة محاسبيا فقط.
  وينتظر أن تســــتكمل الدول 

األربــــع املشــــاركة فــــي الوحدة 
النقدية مصادقتها على االتفاقية 
لتكون نافذة مع مطلع عام ٢٠١٠ 
حيث متت املصادقــــة حاليا من 
السعودية فقط وتتبقى الكويت 

وقطر والبحرين.
  وبشــــأن مســــتقبل العمالت 
القائمة حاليا فــــي دول املجلس 
أنه «يجوز  تنص االتفاقية على 
أن تظل أوراق النقد واملسكوكات 
الدول  فــــي  املعدنيــــة الصادرة 
األعضاء عملــــة قانونية لها قوة 
إبراء في حدود إقليمها بعد إصدار 
العملــــة املوحدة لفترة حتدد من 
قبل البنك املركــــزي وذلك حتى 
اســــتبدال عمالت الدول األعضاء 

بالعملة املوحدة».
  ويقدر أن قيام االحتاد النقدي 
اخلليجي ســــيكون وحدة نقدية 
إقليمية حجمها نحو تريليوني 
دوالر لكن هذا املقدر رمبا يتراجع 
نحــــو ٢٥٪ بعد انســــحاب دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، وسلطنة 
عمان من مشروع الوحدة النقدية، 
وتوصف هذه الوحدة بأنها الثانية 
في العالم من حيث احلجم املالي 

حاليا بعد منطقة اليورو. 


