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»الشال«: صفقة »زين« ستحقق دعمًا غير مباشر وقويًا لمسار تعافي القطاع المصرفي المحلي واالقتصاد الكلي

3 مليارات دينار فائض موازنة الكويت المتوقعة خالل العام الحالي

وتبقى بضعة أمور مكان 
تس����اؤل، االمر االول: هو ان 
شركة »اتصاالت« االماراتية 
متلك حصة في الرخصة الثانية 
للنقال في السعودية وتشغلها، 
وتري����د متل����ك رب����ع »زين« 
السعودية وتشغيل الرخصة 
الثالثة فيها من خالل »زين« 
واس����تحواذ »اتصاالت« على 
»زين« قد يتطلب حال ملشكلة 
التملك املزدوج للترخيصني في 
أمر مخالف  السعودية، وهو 
لالنظم����ة. والثان����ي: هو أثر 
متلك »زين« على أداء الشركة 
األم، أي »اتص����االت«، الت����ي 
املالية،  س����تختلف تركيبتها 
رمبا الى األحسن أو الى االسوأ، 
واجتاه هذا االختالف يحتاج 
الى بعض الوقت للتحليل. أما 
االمر الثالث، فهو حتول الهيئة 
العامة لالستثمار من أكبر مالك 
معلن حاليا الى ثاني أكبر مالك، 
وال نع����رف طبيع����ة العالقة 
القادمة مع املالك اجلديد، ولكننا 
نعرف ان »زين« ثالث وأكبر 
شركات االتصاالت املتنقلة التي 
االدارة  خرجت من س����يطرة 
الكويتية، وهي خدمة كان ميكن 
البشرية لو  تصدير خبراتها 

استمرت.

أو 51.07% من أسهم التصويت، 
مبا يعني ان يكون سعر بيع 
الس����هم الواحد أعلى من 1.7 

دينار وأقرب الى الدينارين.
وتظل احلصيلة املتوقعة 
للمساهمني من الصفقة بحدود 
3.357 ملي����ارات دينار، وهو 
اذا اس����تخدمت  مبلغ ضخم، 
نس����بة عالية منه في س����داد 
التزامات لدى البنوك احمللية، 
فمن املؤكد انه سيحقق دعما 
غير مباش����ر وقويا ملس����ار 
القط����اع املصرف����ي  تعاف����ي 
احمللي، وس����ينعكس ايجابيا 
على مؤش����رات أداء االقتصاد 
الكل����ي. مع ذل����ك تبقى هناك 
مخاطر أولها ان الصفقة حتى 
كتابة هذا التقرير � اخلميس 
2010/9/30 � مازال أمامها وقت 
النهائي، وثمة  التوقيع  حتى 
ايحاء بوجود شرط المتامها، 
لذلك يظل هناك احتمال � ولو 
ضئيال � بعدم حتقق الصفقة. 
وثاني ه����ذه املخاطر احتمال 
بدء نفاذ قانون هيئة أسواق 
املال قبل امتام الصفقة، فيما لو 
تأخرت، وعند ذلك سيتوجب 
على املشتري � مبوجب القانون 
� تقدمي عرض لكل املساهمني 
مادامت الصفقة هي لالستحواذ 
على 30% من الشركة أو أكثر، 
وذلك قد ال يناسب املشتري.

للسهم عن اعمال عام 2009، 
وكان خليطا من ناجت العمليات 

وأرباح الصفقة.
انه من  وعلي����ه، نعتق����د 
املفروض ان يكون ثمن %46 
من الشركة ثمن حصة سيطرة 
كاملة، آخذين في االعتبار ان 
لدى الش����ركة أس����هم خزينة 
بنح����و 9.92% وهو ما يعطي 
املشتري قرار االغلبية املطلقة 

ان املشتري فيه هو من يفرض 
سعره، بينما ظروف السوق 
اليوم أكثر توازنا. والس����بب 
الثاني هو ان الش����ركة باعت 
معظم أصولها االفريقية، وترتب 
على عملية البيع إعادة هيكلة 
وضعها املال����ي، الى االفضل، 
وبقاء فائض من الصفقة بعد 
سداد الضروري من القروض، 
وزعت منه الشركة 170 فلسا 

ف����ي عملية  ولن نخوض 
البي����ع، فه����ي ش����أن خاص 
بالبائعني، والسعر ليس بعيدا 
عن السعر املعلن القدمي، وهو 
ديناران كويتيان للسهم، وهذا 
السعر جاء أرخص لسببني � 
في تقديرنا � االول هو ظروف 
العرض القدمي، إذ ُقدم في زمن 
أزمنة � صيف عام 2009 � وكان 
السوق آنذاك سوقا مشتريا، أي 

أشار التقرير الى انه بانتهاء 
شهر س���بتمبر 2010، يكون قد 
انقضى النصف االول من السنة 
املالي���ة احلالي���ة 2011/2010، 
ومازالت أسعار النفط متماسكة. 
وبلغ معدل سعر برميل النفط 
الكويتي، ملعظم شهر سبتمبر، 
نح���و 72.2 دوالرا، بانخفاض 
طفيف جدا، بلغ نحو 0.3 دوالر 
للبرميل عن معدل شهر اغسطس، 

والبال���غ 72.5 دوالرا للبرميل، 
وبهذا يكون معدل سعر برميل 
النفط للنصف االول من السنة 
املالية احلالي���ة قد قارب 74.3 
دوالرا، بزيادة بلغت نحو 31.3 
دوالرا للبرميل، أما ما نس���بته 
72.8%، عن السعر االفتراضي 
اجلديد املقدر في املوازنة احلالية 
والبالغ 43 دوالرا للبرميل، وهو 
س���عر يزيد بنحو 11.4 دوالرا 

 %18.1 للبرميل، أي مبا نسبته 
عن معدل س���عر برميل النفط 
الكويت���ي، للنص���ف االول من 
الس���نة املالية الفائتة، والبالغ 
62.9 دوالرا للبرميل وهو أيضا 
يزيد بنح���و 5.6 دوالرا أي مبا 
نس���بته 8.2% عن معدل سعر 
برميل النفط الكويتي للس���نة 
املالية الفائتة 2010/2009 والبالغ 

68.7 دوالرا للبرميل.

ويفترض ان تكون الكويت 
قد حققت ايرادات نفطية خالل 
النصف االول من السنة املالية 
احلالية، مبا قيمته 9.1 مليارات 
دينار تقريب����ا. واذا افترضنا 
اس����تمرار مس����تويي االنتاج 
واالسعار على حاليهما وهو 
افتراض في جانب االس����عار 
على االقل ال عالقة له بالواقع، 
فإن من املتوقع ان تبلغ قيمة 

االي����رادات النفطية احملتملة، 
املالية احلالية،  السنة  ملجمل 
نحو 18.2 ملي����ار دينار وهي 
قيمة أعلى بنحو 9.6 مليارات 
دينار ع����ن تلك املق����درة في 
املوازنة. م����ع اضافة نحو 1.1 
مليار دين����ار كويتي ايرادات 
غي����ر نفطية، س����تبلغ جملة 
ايرادات املوازنة للسنة املالية 
احلالية، نحو 19.3 مليار دينار. 

ومبقارنة هذا الرقم باعتمادات 
املصروفات البالغة نحو 16.310 
مليار دينار، ستكون النتيجة 
حتقيق فائ����ض افتراضي في 
املوازن����ة يق����ارب 3 مليارات 
دين����ار. ونس����تطيع اجلزم 
باستمرار حتقق هذا الفائض، 
ولكن مستوى االسعار خالل ما 
تبقى من السنة املالية � 6 شهور 

� هو ما سيقرر حجمه.

قيمتها المتوقعة بحدود 3.357 مليارات دينار

صفقة »زين - اتصاالت« ستدعم تعافي القطاع املصرفي واالقتصاد الكلي

4 أهداف لتأسيس »المقاصة العقارية«
أهمها حماية السوق من »الشريطية«

أشار التقرير الى ان فكرة تأسيس شركة للتقاص العقاري 
نش��أت بدعوة من وزارة التجارة والصناعة في ابريل من عام 
2000، وشكلت جلنة تأسيسية لها من 7 أطراف في 2000/4/16، 
وقدم طلب أولي لتأسيس الشركة بتاريخ 2000/12/10، وأرفقت 
دراس��ة جدوى بالطل��ب بتاريخ 2001/2/11، واكتس��بت جهود 
التأسيس زخما كبيرا في عام 2004 ثم خفتت، أي ان اجراءات 
تأس��يس هذه الشركة اس��تغرقت 10 سنوات، حتى رأت النور 

أخيرا.
والفكرة أساس��ا لم تكن بقصد التكسب املالي وإمنا بقصد 
تنظي��م تداوالت الس��وق العقاري، بعد أن أصبحت س��يولته 
ذات يوم قريبة من س��يولة سوق االسهم، وألن ما يتم تبادله 
فيه اصول حقيقية، بعضها ملك وحيد لناس بس��طاء. وكانت 
املقاص��ة العقارية تس��عى الى حتقيق ثالثة اهداف رئيس��ية، 
االول ه��و ضمان حق��وق كل اطراف العالق��ة املالية، أي حق 
البائع وحق املشتري وحق السمس��ار، والثاني ضمان صحة 
املعلومات وانتش��ارها ع��ن كل وحدة عقاري��ة يتم عرضها، 
والثالث خفض مستوى التالعب في السوق أو احلد من نشاط 
من يس��مون »الشريطية«. والهدف االخير كان للحيلولة دون 
وقوع االضرار الناجتة عن ضع��ف وعي البائع بحقيقة قيمة 
سلعته � عقاره � وجهله بآليات السوق، رمبا لكون تعامله فيه 
هو االول والوحيد، مبا يغري بعض غير االمناء من السماسرة 
بالش��راء للنفس أو لعميل مفضل بأدنى من السعر العادل من 
أجل الترب��ح. ورغم وضوح هذه االه��داف وتلبيتها ملصلحة 
جمي��ع االط��راف املتعاملني م��ا داموا راغبني ف��ي تعامل آمن 
وأمني وتأكيدا لسالمة النوايا، والتي كانت ستبدأ اختيارية، اال 
انها القت معارضة عنيفة بدعوى ان الغرض منها هو س��رقة 
قوت بعض السماس��رة. وال بأس في أن يجد أي مش��روع � 
أو فك��رة � معارض��ة، وال بأس ان يتوق��ف، ولكن ان تعجز 
اجلهات الرس��مية عن اجناز مش��روع، رغم قناعتها بجدواه 
وعدم وجود أس��اس منطقي ملعارضته، هو االمر غير املقبول. 
ورغ��م البداية املتأخرة للمش��روع، نتوقع ل��ه جناحا مماثال 
للمقاص��ة املالية، فهو الى جانب ما تقدم من مزايا، يفترض ان 
تقوم الش��ركة بالتأكد من خلو أي عقار من العوائق قبل امتام 
صفقته واختصار زمن التس��جيل بني ادارات الدولة املختلفة، 
كما يفترض ان يعمل موثقو هذه الشركة خارج أوقات الدوام 
الرسمي. من جانب آخر ستعمل الشركة على ميكنة عملها، مبا 
يعنيه ذلك من تدفق بيانات تفصيلية ودقيقة لتعامالت السوق 
العقاري كلها، وهي معلومات حيوية ملؤش��رات أداء االقتصاد 
الكلي وزاد حقيقي لرس��م سياس��اته. على أن تلك املزايا كلها 
ستكون منقوصة اذا ظل التداول، من خاللها، اختياريا، ونعقد 
بض��رورة اخضاعها لفترة جتربة واختبار، في حدود س��نة 

واحدة، ثم فرض الزاميتها اذا ثبت جناحها.

استعرض 
ي����ر  لتقر ا
االسبوعي 
ل���ش����ركة 
الشال لالستشارات االقتصادية 
صفقة بي����ع 46% من »زين«، 
حيث أش����ار الى انه في يوم 
االربعاء الفائت، اعلن عن صفقة 
محتملة لشراء 46% من أسهم 
شركة »زين« التي كان قد بلغ 
عدد اسهمها في 30 يونيو 2010 
نحو 4292 مليون سهم بسعر 

1.7 دينار للسهم.
وعرض الش����راء مقدم من 
شركة »اتصاالت« االماراتية، 
الش����راء طبقا ألنظمة  وآلية 
الكويتي����ة، مزاد في  التداول 
الكويت، يس����بقه   بورص����ة 
إيداع 10% م����ن قيمة الصفقة 
بالسعر االبتدائي لدى الشركة 
الكويتية للمقاصة. والصفقة 
� إن صدق����ت تفصيالتها � ال 
تهم شركة »زين« وامنا بعض 
كبار مساهميها، والشركة غير 
مجبرة على التعليق على أخبار 
الصفق����ة، وال هي ف����ي وارد 
فت����ح دفاترها من أجل عملية 
فحص ناف للجهالة، مبا يعني 
ان الصفق����ة قد تنفذ في وقت 
قريب، بعد ابالغ ادارة البورصة 
واتاحة 5 أيام عمل ما بني طلب 

اجراء املزاد ونفاذه.

تقــرير

تتمثل في أزمة ديون شركات دبي العالمية وتصاعد النزاع النووي اإليراني والخالف الحدودي مع إيران

تحديات رئيسية تلقي بظاللها على مستقبل اإلمارات
دبي � رويترز: الغيوم التي تخيم بظاللها على 
مستقبل دبي بعد أزمة ديون شركة دبي العاملية هي 
اخلطر الداهم الذي جتدر متابعته في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة هذا العام، باإلضافة لذلك هناك قدر 
من بواعث القلق املستمرة املتعلقة بتصاعد النزاع 
النووي اإليراني مع الغرب وخالف حدودي طال 

أمده مع إيران والتشدد اإلسالمي.

ديون دبي واالضطرابات المالية

ومن املتوقع أن ينم����و اقتصاد دولة اإلمارات 
العربي����ة املتحدة مبعدل 2.1% هذا العام وهو أبطأ 
معدل في دول اخلليج العربية إذ تؤثر ديون ضخمة 
تثقل كاهل ش����ركات مرتبط����ة بحكومة دبي على 
االنتعاش في أعقاب أزمة ديون شركة دبي العاملية. 
وكانت األوضاع املالية في دبي مصدر قلق فعلي 
بعد األزمة املالية العاملية التي أنهت فقاعة عقارية 
وأدت إلى تأجيل مش����روعات مبليارات الدوالرات 
وخفض آالف الوظائف. ويقدر أن اقتصاد اإلمارات 

انكمش مبعدل 2.1% في عام 2009.
لكن الصدمة احلقيقية جاءت عندما قالت دبي 
العاملية وه����ي واحدة من ثالث ش����ركات قابضة 
تابعة حلكومة دبي في نوفمبر أنها تسعى لتأجيل 
سداد ديون قيمتها 26 مليار دوالر مرتبطة أساسا 
بوحدتيها العقاريتني نخي����ل وليمتلس مما أثار 

اضطرابات في األسواق العاملية.
وأقرضت أبوظبي � عاصمة الدولة التي تضم 
سبع إمارات واإلمارة التي تضم أغلب ثروة البالد 
النفطية � دبي عشرة مليارات دوالر مما ساعد على 
جتنب التخلف عن سداد صكوك أصدرتها نخيل. 
وتوصلت دبي في ماي����و إلى اتفاق إلعادة هيكلة 
23.5 ملي����ار دوالر من الديون مع جهات اإلقراض 

الرئيسية في محاولة حلل املشكلة األكثر إحلاحا 
ضمن سلسلة من املشكالت التي تواجه املستثمرين 

في دبي.
ووافقت على االتفاق تقريبا كل البنوك خارج 
اللجنة التفاوضية الرئيس����ية التي متلك 60% من 
إجمالي حجم تعرض دبي العاملية. وعلى الرغم من 
املخاوف من أن يضر انهيار االتفاق بقدرة اإلمارات 
على احلصول على أموال من سوق االئتمان العاملية 
لسنوات قادمة تقول مصادر إن حكومة دبي ستصدر 
قريبا سندات قيمتها مليار دوالر. وأوضحت وثيقة 
قدمت إلى الدائنني في يوليو املاضي وحصلت عليها 
رويترز أن دبي العاملية التزال مستعدة لبيع أصول 
قيمة من بينها سلطة موانئ دبي العاملية )دي بي 
وورلد( في محاولة جلمع ما يصل إلى 19.4 مليار 
دوالر للسداد للدائنني للشركة، وكشفت الوثيقة 
أيضا أن دين املجموعة اململوكة للدولة بلغ 39.9 
مليار دوالر. والتزال مشاكل الديون في مجموعة 
دبي وهو االسم الذي يطلق على شبكة من الشركات 

التي لها صالت بالدولة مثار قلق للمستثمرين.
وطلبت دبي انترناشونال كابيتال وهي إحدى 
شركات مجموعة دبي القابضة في مايو تأجيل سداد 

ديون بآجال استحقاق معينة ملدة ثالثة أشهر.
وتواجه دب����ي القابضة التي ميلكها حاكم دبي 
في تلك األثناء حتديات لسداد التزامات تصل إلى 
حوالي 14.8 مليار دوالر، ويقول احملللون إن أزمة 
ديون دب����ي العاملية وترت العالقات بني دبي التي 
اشتهرت باملشروعات العقارية الباذخة وأبوظبي 

األكثر ثراء ولكن األقل إسرافا.
واش����تركت اإلمارتان في اإلمساك بزمام املالية 
والسياسة في الدولة منذ تأسيسها عام 1971 لكن 
املزيد من املساعدات من أبوظبي قد يعزز دورها على 

رأس االحتاد ورمبا يخل مبيزان القوة الدقيق.

معنويات قطاع األعمال

االفتقار الى الشفافية واملخاوف املتعلقة بضمانات 
احلكوم����ة لديون الش����ركات الضخم����ة املرتبطة 
إزاء  باحلكومة ستشعر املس����تثمرين بالتوجس 
إبقاء أموالهم في الب����الد، ويتعني على دبي اتخاذ 
خطوات ملموسة لتحسني الشفافية واالتصال بعد 
أن تركت املستثمرين في بادئ األمر ال يعرفون شيئا 
عن مصير أموالهم وأدلت بتصريحات مفرطة في 
التفاؤل ومضللة وقت ذروة األزمة. وفي حني كانت 
دول خليجية أخرى متول النمو من إيرادات النفط 
الذي ارتفعت أسعاره كانت دبي تقترض لالستثمار 
عن طريق شبكة من الشركات املرتبطة باحلكومة 

ال توفر قدرا يذكر من الشفافية.
الدائنون الشركات املرتبطة بحكومة  وأقرض 
دبي معتقدين ضمنيا أن ديونهم تضمنها حكومة 
دبي لكنهم فوجئوا بأنه ال توجد أي ضمانة رسمية، 
وأثارت مشكالت دبي العاملية مخاوف بني املستثمرين 
من أن شركات أخرى على صلة باحلكومة قد تواجه 
مشكالت. وخفضت مؤسس����ة موديز للتصنيف 
االئتماني تصنيفها لسبع شركات مرتبطة بحكومة 
أبوظبي في مارس مشيرة إلى االفتقار الى دعم واضح 

من جانب احلكومة في أعقاب أزمة دبي.
وتتمتع اإلمارات بإجراءات أمنية صارمة رمبا 
تكون حمتها من الهجمات حتى اآلن ولكن باعتبارها 
مركزا جتاريا قدميا في املنطقة فهي منفتحة على 
أشخاص من مختلف مناحي احلياة، وجعلها ذلك 
عرضة لتسوية حس����ابات بني أطراف دولية. هذا 
وتشعر دول اخلليج العربية باألهمية اإلستراتيجية 
بالنس����بة للقوى الغربية بقلق شديد من احتمال 

استدراجها لصراع مسلح إذا ما تصاعد خالف نووي 
بني إيران والقوى الغربية بدرجة أكبر.

وباإلضافة إلى ذلك فإن عالقات دبي االقتصادية 
الوثيقة مع إيران غير العربية أثارت عملية تدقيق 
من جانب الواليات املتحدة التي فرضت جولة رابعة 
من عقوبات األمم املتحدة على طهران في 9 يونيو 
لرفضها وقف أنش����طتها النووية. وفرض املزيد 
من العقوبات االقتصادية على إيران قد يضر دبي 
التي يقيم بها نحو 80 ألف إيراني وتضم ألوفا من 
الشركات اإليرانية، وفي العام املاضي ارتفعت قيمة 
عمليات إعادة التصدير من دبي إليران � منتجات 
قادمة من أوروبا وآسيا وغيرها يعاد بيعها إليران 
� بنس����بة 4.8% إلى 21.3 مليار درهم ما يعادل 5.8 

مليارات دوالر.

النزاع الحدودي مع إيران

الص����راع احلدودي مع إي����ران على ثالث جزر 
واقعة بالقرب من ممرات مالحية رئيسية تستخدم 
في نقل صادرات النفط والغاز مس����تمر منذ نحو 
30 عاما وال توجد دالئ����ل على حتوله إلى صراع 
مسلح لكن املسألة مازالت متثل حساسية خاصة 

بالنسبة للجانبني.
وردت طهران بعنف في ابريل بعد أن شبه وزير 
اخلارجية اإلماراتي الش����يخ عب����داهلل بن زايد آل 
نهيان سيطرة إيران على اجلزر باحتالل إسرائيل 
ألراض عربية، وتسيطر إيران على اجلزر الثالث 
وهي أبوموس����ى وطنب الكبرى وطنب الصغرى 
لكن اإلمارات تطالب بها مبساندة واسعة النطاق 
من الدول العربية. وتوت����رت العالقات مع إيران 
منذ أن أقامت طه����ران مكاتب بحرية على واحدة 

من اجلزر في عام 2008.

خطة التنمية السعودية الثامنة
أخفقت في إنجاز 400 ألف وحدة سكنية

الري���اض � يو.بي.آي: كش���فت إحصائيات 
مجمعة أجرتها صحيفة »االقتصادية« السعودية 
املتخصصة أن خطة التنمية اخلمسية الثامنة 
التي غطت الفترة من 2005 إلى 2009 أخفقت 
في بناء 400 ألف وحدة سكنية من بني مليون 
وحدة كانت مس���تهدفة في اخلطة كما أخفقت 
في االنتهاء من األنظمة العقارية والتشريعية 
التي ميكن أن تقلل من أزمة السكن املتفاقمة. 
وكان���ت اخلطة قد أوردت هدف املليون وحدة 
سكنية ضمن تسعة أهداف محددة أخرى أغلبها 
لم يتحقق من بينها أهداف تش���ريعية تتعلق 
باألنظمة العقارية وأعداد املس���اكن املستهدفة 
في اإلسكان الشعبي والتنموي حيث كان مقررا 

بناء 66 ألف وحدة س���كنية رصدت لها عشرة 
مليارات ريال لكن لم ينفذ سوى ثمانية آالف 
)حتت التنفيذ( بعد أن أنيطت هذه املسؤولية 
بالهيئة العامة لإلسكان التي أسست في العام 
2007. وكان م���ن أبرز األه���داف التي حتققت 
في اخلط���ة الثامنة ما يتعلق بحجم الوحدات 
التي يتولى متويلها صندوق التنمية العقارية 
حي���ث توقعت اخلطة متوي���ل 75 ألف وحدة 
س���كنية بقيمة 22 مليار ريال وهو قريب من 
الرقم املس���تهدف حيث تشير آخر إحصاءات 
الصندوق إلى أنه م���ّول 62 ألف قرض خالل 
العامني األخيرين فقط بقيمة 17.7 مليار ريال 

لبناء 57 ألف وحدة سكنية.

االتحاد األوروبي يعلن استعداده لتخلي أميركا
وأوروبا عن رئاسة صندوق النقد والبنك الدوليين 

بروكسل � د.ب.أ: فشل وزراء مالية االحتاد 
األوروبي خالل اجتماعاتهم التي استمرت يومني 
في العاصمة البلجيكية بروكسل في االتفاق 
على قواع����د لتنظيم عمل صناديق التحوط 
االستثمارية لكنهم اتفقوا على إصالح نظام 

التصويت في صندوق النقد الدولي.
وقال وزير مالية بلجيكا ديداير ريندرز 
الذي تترأس بالده االحتاد األوروبي »نريد في 
ع����ام 2010 تنظيم عملية نقل 5% من حقوق 

التصويت إل����ى االقتصادات الصاعدة ولكن 
أيضا نقلها إلى الدول األقل متثيال في صندوق 
النقد«.  هذا وعرض االحتاد األوروبي أمس 
التخلي عن احتكار أوروبا غير الرسمي لرئاسة 
صندوق النقد الدولي مقابل تخلي الواليات 
املتحدة عن حقها غير الرس����مي في رئاسة 
البنك الدولي واملوافقة على تعديل حصص 

التصويت في صندوق النقد.
وجاء الع����رض األوروبي قب����ل انطالق 

االجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك 
الدوليني في واشنطن األسبوع املقبل في الوقت 
الذي تدعم في����ه الواليات املتحدة األصوات 
التصويت لدول  املطالبة بتقليص حق����وق 
االحتاد األوروبي لصالح االقتصادات الصاعدة. 
يذك����ر أن حصص حقوق التصويت احلالية 
في صن����دوق النقد تعك����س موازين القوى 
االقتصادية في العالم في أعقاب احلرب العاملية 
الثانية وهي املوازين التي تغيرت بشدة حاليا 

مع ظهور اقتصادات جديدة قوية في العالم 
مثل الصني والهند والبرازيل.

كما أشار الوزير البلجيكي إلى استعداد 
االحتاد األوروبي لتخفيض عدد املقاعد التي 
يشغلها في املجلس التنفيذي لصندوق النقد 
املكون من 24 مقعدا نصيبه منها ما بني 8 و9 
مقاعد. ويعرض االحتاد التنازل عن مقعدين 
من حصته من خ����الل آلية لتدوير عضوية 

املجلس بني الدول األعضاء.


