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حيتـاج القارئ العـربي اىل التعرف
على ابعـاد احلدث العـاملي املتعلق
مبـيالد عملـة دوليـة جـديـدة يف
أوربــا الغـــربيــة هـي )اليــورو(
لتنافس الـدوالر االمريكي وتنهي
سـيطــرته علـى الـنظــام النقـد
الـــدولـي . ومـن املهـم ايـضـــا ان
يتعـرف رجـال املـال واالقـتصـاد
والـتمثـيل التجـاري واخلـارجيـة
واملــــديــــريـن واملــصــــدريـن
واملستوردين والعاملني يف البنوك
وبـورصة االوراق املاليـة وشركات
التــأمـني والبــاحـثني وطـلبــة
اجلـامعـات علـى هــذه التجـربـة
األوربيـة وعلـى العملـة األوربيـة
اجلديـدة وآثارها املسـتقبلية على
االقـتصــاد األوربي نفـسه وعلـى
االقتـصاد العـاملي وعلى مـستقبل
نـظــام الـنقــد الـــدولي وكــذلك
الـتعـــرف علــى آثــارهـــا علــى
االقتـصــاديــات العـــربيـــة من
اجلوانب املختلفة مثل اثارها على
التجارة اخلارجية العربية السيما
جتــارة النفـط واسعـار الـصـرف
وسعـر الفـائـدة واالحـتيـاطـات
الـدوليــة يف البنـوك املـركـزيـة و
أثـارهــا علــى النـظـام املـصـريف
وبـورصة االوراق املـالية وحـركة

العمالة األوربية. 
ومـن املهـم ايـضـــا ان يـتعـــرف
املـــواطـن العـــربـي الـــذي حيلـم
بالـوحدة العـربيـة ومن يعـملون
يف جمـال الـعمل العــربي املـشرتك
علــى الــدروس املـسـتفـــادة من
الـتجربـة األوربيـة منـذ بدايـتها
وحتى صـدور )اليورو( يف كـانون
الثـــاني عــام 1999 وخالل العــام
االول بعـد صــدوره ، وذلك علـى
أمل ان نـصل حنـن العـرب اىل مـا
وصـلت اليه أوربـا املوحـدة وذلك
قبل فـوات االوان وحيـث ال ينفع
الـنــدم . ومـن املهـم ان يـتعــرف
القارئ العربي على رحلة الوحدة
الـنقــديـــة األوربيـــة من حـيث
اهدافـها ومـراحلهـا واالجراءاءت
اليت اختــذتهــا اوربـــا لتـضـمن
الوصول اىل اصدار عملة موحدة .

ولرغبة الدول األوربية يف حتقيق
مـزيد مـن االندمـاج االقتـصادي
بـينهمـا قررت هـذه الدول انـشاء
احتـــاد نقـــدي بـيـنهــــا ، وذلك
الستـكمــال جـــوانب الــوحــدة
االقـتصـاديـة والتــوصل اىل آليـة
التنـسيق بـني السـياسـات املالـية
والنقـدية يف هـذه الدول وحتقيق
درجــة عـــاليـــة من االسـتقــرار
النقدي وزيـادة قدرة هـذه الدول
على مـواجهة االضـطرابـات اليت
ميكـن ان تتعـرض هلـا اســواقهـا
النقـدية واملـاليـة بسـبب تغريات

اسعار الصرف . 
وقد بدأت الدول األوربية التفكري
يف انشـاء النظـام النقـدي األوربي
اواخــر الـسـتيـنيـــات ، وذلك يف
اعقــاب انهيـار الـنظــام النقـدي
األوربـي ومــا صــاحـب ذلك مـن
مشاكل . ففي عام 1969 مت تشكيل
جلنــة أوربيـة انـطلـقت بــوضع
خطـة مفصلـة لتحقيق الـوحدة
الـنقـديــة بني الــدول األوربيـة
بـصورة تـدرجييـة . وبعد انـتهاء

اليورو العملة األوروبية املوحدة وآثارها على االقتصاد األوروبي 
د . توفيق املراياتي
تـسـبب هـذه األزمـات ، وكـيفيـة
تالفيها يف املستقبل ، وقد امجعت
معـظـم اآلراء علـــى ان هـنـــاك
جمموعة من العوامل أدت اىل هذه

األزمات ، وهذه العوامل هي :
1-حـالة الـركود العـام اليت تـصيب
االقـتـصـــاد العــاملـي وتــؤدي اىل
تـدهـور االوضـاع االقـتصـاديـة
وخـاصـة تـأثريهـا علـى حـركـة
التجارة الـعاملية ، ومعـدالت النمو
االقـتصـادي ، وامتـداد أثـارهـا يف
الـنهايـة اىل اسعار صـرف العمالت

األوربية . 
2-النشاط الزائـد لعمليات املضاربة
يف اسواق املال الدولية على عمالت
دول االحتــاد األوربي سـعيــا وراء

الربح . 
3-عـدم وجـود اقـتنــاع من بـعض
دول االحتـــاد األوربي بــاجلــدول
الـزمين النتقال سلـطة التحكم يف
الـسيـاسـة املـاليـة والنقـديـة من
السلطـات الوطـنية اىل املفـوضية
األوربية وكذلك وجود ختوف من
التـأثري علـى الـسلطـة الـوطنيـة

للدول األوربية . 
4-عــــدم قـــــدرة بعــض الــــدول
االعضاء على حتمل اآلثار السلبية
إلخنفـاض قيمـة عمالتهـا اىل اقل
من احلد االدنى هلوامش التذبذب
داخل نظام النقد األوربي وهو ما
حــدث مع كـل من بــريـطــانيــا
وايـطــاليـا يف عــام 1992 وانتهـى
خـروجهمـا من الـنظـام النقـدي

األوربي . 
5-وجـود تفــاوت ملحـوظ يف االداء
االقـتـصـــادي للــدول االعـضــاء
يـنـعكــس يف تفــاوت كـبـري بـني
مـؤشــراتهــا االقتـصـاديــة مثل
التـضخم وعجـز املوازنـة ، وسعر
الـفائدة وبـالتالي وجـود  تناقض
بني أهداف السـياسة االقتـصادية
يف الــدول االعضـاء و صعـوبـة يف
التـنسـيق بني هـذه الـسيـاسـات ،
وهو ما ادى اىل حتمية وجود نوع
من التضـارب يف االداء االقتصادي
للــدول االعضـاء قبل دخـوهلـا يف
النظام النقدي األوربي لتاليف مثل
هذه األزمات وليسهل التنسيق بني
سيـاساتهـا االقتصـادية خـاصة يف

اجملال املالي والنقدي . 
6-عـدم الـوضـوح يف تعــريف بعض
املعايري احملددة كـشرط لالنضمام
اىل الـوحــدة النقـديــة األوربيـة
وخـاصة مـا يتعلق بتعـريف دين
القـطـــاع العـــام وذلك بــسـبـب
اخـتالف هـيكـل ومفهــوم هــذا
القـطـــاع مـن دولـــة اىل اخـــرى
وبـــرغـم تـــدارك دول االحتـــاد
األوربـي ملعـظـم هـــذه العـــوامل
خالل السنوات االخرية اال ان هذه
الــدول قــد وقـعت يف متــوز 1997
علــى مـيثــاق االسـتقــرار الــذي
يهـدف اىل ضبط ايقـاع السيـاسات
املـاليـة والنقـديـة لــدول العملـة
األوربيـة املـوجـودة حبـيث يـتم
احلفــــاظ علـــى الـتـــوازن بـني
االيرادات والنفقات العامة يف هذه
الدول وان يتم فـرض عقوبات او
غرامـات مالـية عـلى الـدول غري
املـلتـزمــة وذلك بهــدف ضمـان
استقـرار العملة وضمـان استقرار

النظام النقدي األوربي . 

االملـــاني يـضـطــر اىل رفع سعــر
الفـائدة علـى اجلنيـه االسرتليين
مــرتني ، وان يقـوم بـشـراء )10(
مليـارات جنيه اسـرتليين ، وذلك
للمـحافـظة عـلى سـعر الـصرف ،
ولكن فـشلت كل هـذه احملاوالت ،
وانـتهت خبـروج بـريطـانيـا من

النظام النقدي األوربي . 
وقـد حدث ايضـا بسبب تـدفقات
رؤوس االمــوال االمــريـكيــة اىل
املـانيا تـراجع يف تدفـقات االموال
اىل البنـوك االيطـاليـة وحـدوث
عجــز يف مـيــزان املــدفــوعــات
االيطـالي وصــاحب ذلك ارتفـاع
معدالت الـتضخم يف ايـطالـيا ويف
معدالت البطالـة وعجز املوازنة ،
وتــدني معـدل الـنمـو، وقـد ادت
هذه الظـروف جمتمعة اىل تراجع
سعـر صـرف الـلرية االيـطــاليـة
بـصــورة ملحـوظـة ممـا ادى اىل
خـروجهــا من الـنظــام النقـدي

األوربي . 
2-تعـــرض الفــرنـك الفــرنــسـي
ملـضـاربـة شـديـدة يف عـام 1993
وحـدث تـراجع مفـاجئ يف سعـر
صـرفه امام املـارك االملانـي ، وقد
طالبت كافة االوساط االقتصادية
يف اوربـا والعــامل البـنك االملــاني
خبفـض سعر الفـائدة علـى املارك
االملـانـي ، ولكن الـبنك مل يـوافق
علـى هـذا الـطلب ممـا اثـر علـى
العـديــد من الـعمـالت األوربيـة
وكان اكـثرهـا تأثـرا هو الفـرنك
الفـرنــسي ، ولعالج هـذه األزمـة
اجتمعت جلنـة حمافظـي البنوك
املركزيـة لالحتاد األوربي وكذلك
وزراء املــاليـة ومت االتفـاق علـى
توسـيع هامـش تذبـذب العمالت
األوربـيــة لـيـصل اىل 15% لـتاليف
هـذه االزمة ، واسـتثنـى من ذلك
عملة كل من املانيا وهولندة حيث
مت أبقاؤهما عند هامش التذبذب

القديم . 
وقـــد أدت هـــذه األزمـــات الـيت
تعرض هلا النظام النقدي األوربي
اىل قيـام جهـات االخـتصـاص يف
االحتـاد األوربي مبحاولـة التعرف
علــى االسبـاب احلـقيـقيــة اليت

االسعار . 
وقــــد جنحــت معــظـم الــــدول
االعضـاء يف حتقيق هـذه املعـايري
عـدا دولـة اليـونــان ، حيث كـان
معــدل الـتـضخـم املـتـــــــــحقق
لديها 5.2% وكذلك عجز موازنتها
اىل نـاجتها احمللـي االمجالي 4% . و
يـالحظ الــشيء نفـسه يف معـدل
الفـائــدة ، حيـث بـــــــلغ آنـذاك
حنـو 9.8% . امـا بـالنـسبـة ملـؤشـر
نــسبـة الــدين العــام اىل النــاتج
القـومي االمجـالي ، فـقد زادت يف
معظم الدول االعضاء عن النسبة
املتفـق عليهـا وبـرغـم ذلك فقـد
متت املـوافقة علـى دخول االحتاد
األوربـي اىل الـنـظـــام الـنقـــدي
األوربـي استنـادا اىل النجـاح الذي
حققـته هــذه الــدول يف بـقيــة
املؤشرات والشـروط اليت حددتها

اتفاقية ماسرتخت . 
أزمات النظام النقدي األوربي

مـن املالحظ ان الـنظـام النقـدي
األوربي قـد حـافـظ منـذ نشـأته
وحتـى اآلن علـى استـقرار اسـعار
الصـرف لعمـالت الدول االعـضاء
وذلك بـرغم قيام االحتاد األوربي
بتغـيري اسعـار التعـامـل للعمالت
األوربية مقـابل العمالت االخرى
عـدة مـرات ، ولـكن بــرغم هـذا
االستقـرار النـسيب اال ان الـنظـام
النقـدي األوربي قد تعـرض لعدة

ازمات ، واهمها : 
1-يف آب من عـام 1992 قــام البـنك
املــركــزي االملـــاني بــرفع سعــر
الفـائدة على املـارك االملاني وذلك
بغـرض مـواجهـة ارتفـاع معـدل
التـضـخم ، ولــزيــادة االئـتمــان
ملواجهة تكاليف الوحدة االملانية ،
وقـد تـرتـب علــى ذلك حـدوث
زيـــادة كـبـرية يف تـــدفق رؤوس
االموال من الـواليات املتحـدة مما
ادى بــالتــالي اىل ارتفـاع قـيمـة
املـارك االملاني بـصورة ملمـوسة ،
ويف ظل حـالـة الـركـود اليت كـان
يعاني مـنها االقتصاد الربيطاني ،
وارتفاع معـدالت البـطالـة حدث
تـدهـور يف معـدل صـرف اجلـنيه
االسـرتلـيـين ممــــا جعل الـبــنك

لقد حـددت اتفاقـية مـاسرتخت
جمموعـة من املعايري االقـتصادية
كـشـروط لالنـضمـام اىل الـنظـام
النقـدي األوربي والعملة الـنقدية
املــوحـــدة حبيـث تقــوم الــدول
بـتحقيقهـا قبل االخنـراط يف هذا

النظام . وهذه املعايري هي : 
1-عـدم جتـاوز معـدل التـضخم يف
الـدولة حـدود 1.5 % من متـوسط
معدل التضخم يف اكثر ثالث دول
من دول االحتاد متتعا باالستقرار

قي االسعار . 
2-اال يـتجــاوز عجــز املــوازنــة يف
الــدولــة حــدود 3% مـن النــاتج

احمللي االمجالي هلا. 
3-اال يتجـاوز إمجـالي الـدين العـام
للـدولـة نـسبـة 60% مـن النـاتج

احمللي االمجالي هلا . 
4-جيـب ان ال تـتجــــاوز معـــدالت
الفائـدة طويـلة االجل يف الـدولة
حــدود 2% مـن مـتــوسـط هــذا
املعـدل يف اكثـر من ثالث دول من
دول االحتـاد متتعا بـاالستقرار يف

للتعـديل ، ويصـاحب ذلك أنـشاء
النظام األوربـي للبنوك املـركزية
)  ( .E.S.C.Bالــــذي يــضــم كل
البنوك املـركزية للدول االعضاء ،
ويقوم بـاالشراف على هذا النظام
) البنك املـركزي األوربـي ( الذي
ميثل الـسلـطــة النقـديـة فـوق

القومية . 
أهــداف النظــام النقــدي

األوربـي
يعد النـظام النقـدي األوربي آلية
لتحقيق الوحدة النقدية األوربية
واليت تعـد بـدورهــا أهم حلقـات
الوحـدة االقتصادية لدول االحتاد
األوربي حـيث أن وجــود نـظــام
نقدي موحد سيؤكد هذه املرحلة
االقتصـادية وسيحـد من االزمات
االقـتصـاديـة الـيت تتعـرض هلـا
الدول االعضـاء ، السيمـا يف اجملال
الـنقـدي واملـالـي ومن ثـم تتـاح
الفـرصـة لـدول االحتــاد األوربي
لـتحقيق اهـدافهـا االقـتصـاديـة ،
وخلق كيان اقتصادي حيقق نوعًا
من التـوازن النقدي العاملي مقابل
الدوالر االمريكي . اىل جانب ذلك
تسعـى الدول االعضـاء اىل حتقيق
جمموعة من االهداف من وراء هذه

الوحدة النقدية هي : -
-خلق سوق مـالي واسع يقوم على

أسس موحدة 
- اجيـاد دور فعال للعملـة األوربية

)اليورو ( على املستوى الدولي . 
- إتـباع سـياسـة نقديـة واحدة يف
االحتــاد األوربـي بــالـتــوازن مع
الـسيـاسـة التجـاريـة والـزراعيـة

املشرتكة يف االحتاد األوربي .
- تاليف سلـبيات وخمـاطر تقـلبات
اسعار الصـرف بني عمالت الدول
االعضـاء وتأثرياتهـا السلبـية على
أداء الـشـركـات ، وحـركـة رؤوس
االمـوال وزيـادة املنـافـســة ورفع

معدالت النمو . 
املعايير االقتصادية املطلوبة
لالنضمام للوحدة النقدية

األوربية

النقـدي يف متـوز 1990 ، وأن يـتم
خالل هذه املرحلة انضمام عمالت
الــدول االعـضــاء اىل آليــة سعــر
الـصــرف مع الــسمــاح بهــامـش
تـذبـذب يـرتاوح بني  2.25 % كمـا
مت االتفـاق علـى ان يتـم الرتكيـز
خالل هذه املـرحلة علـى حتقيق
درجــة عــالـيــة مـن الـتقــارب
االقتـصادي بني الـدول االعضاء ،
وان يـتـم تقــويـــة دور اللجـنــة
املكـونــة من حمـافـظي الـبنـوك
املـركـزيـة بـصفتهـا متـثل النـواة
االسـاسية للبـنك املركزي األوربي

املتوقع أنشاؤه عام 1998 .
ويف شباط عام 1992 عقدت الدول
االعضاء يف االحتاد األوربي مؤمتر
قمـة يف )مـاسـرتخت ( حـيث مت
التـوقيع علـى اتفـاقيـة جـديـدة
عرفـت باتـفاقـية )مـاسرتخت (
ودخلت هــذه االتفــاقيــة حيـز
التنفيذ يف تشرين الثاني 1993 بعد
الـتصـديق عـليهــا واعالن قيـام
الوحـدة االقتصـادية بـني الدول

األوربية . 
ومن املالحـظ ان هذه االتـفاقـية
قـد ركزت يف حمورهـا االقتصادي
علـــى قيــام الـســـوق األوربيــة
املوحـدة من خالل أحداث تقارب
بني السـياسات االقتصادية للدول
االعـضــاء والــوصــول اىل وحــدة
نقـدية تـسمح بـالتعـامل بعمـلة
نقـدية واحـدة ، وان يتم تـنسيق
السـياسـات املالـية والـنقديـة من
خالل بـنـك مــــركــــزي أوربـي
واعتبار هذا البنك مبثابة مؤسسة
suber( ذات سلـطة فـوق قومـية
 (nationalتـكون قراراتهـا ملزمة

للدول االعضاء . 
واملرحـلة االخرية لـقيام الـوحدة
النقـديــة األوربيــة اليت نـصت
عليها اتفاقيـة )ماسرتخت ( تبدأ
مع عـام 1999 حـيث يـتم االعالن
عن ميـالد وحدة النقـد األوربية
ومت تـثبيت اسعـار صرف عمالت
الـدول املشاركة يف الـنظام النقدي
بـصــورة نهـــائيـــة غري قــابلــة

هـذه اللجنــة من اعمـاهلـا ووضع
تصـورهـا يف هــذا الشـأن ، قـامت
بتقـديم تقريـرها يف عام 1971 اىل
اجمللــس األوربـي حـيـث أوصـت
بانـشاء احتـاد نقـدي أوربي عـلى
عــدة مـــراحل تـرتاوح بـني 10-7
سنوات . وأوصت اللجنة بتطبيق
هـامش اسعار صرف بني العمالت
األوربيــة يـرتاوح بني 6% ولـكن
قـبل البـدء يف تـنفيـذ تـوصيـات
اللجـنــة ، ويف عـــام 1971 أعلـنـت
الـواليــات املتحـدة االمـريـكيـة
قـرارهـا اخلـاص بـوقف حتـويل
الدوالر اىل ذهب، وقـد احدث هذا
القـرار ازمة عـلى النظـام النقدي
العـاملي  وسـارعت دول اجلمـاعـة
األوربية ببحث أبعـاد هذه االزمة
عليهـا واتفقت على االلتــــــــــزام
بهامـش  2.25% بالـنسبـة السعار
صــرف عمالتهـا مقـابل الـدوالر
وبهامش ? 1.25% بـالنسبة السعار
صــرف عمالتهـا مقـابل بـعضهـا
الـبعـض وقــد اطـلق علــى هــذا
الـنظــام )نظـام الـثعبــان داخل

Snake in the tunnel” .“)النفق
وبعد ان بـدأت اجلماعـة االوربية
يف العمل بـنظـام الـثعبـان داخل
النفق قامـت بريطــــــــانيا  1992
بــاألعالن عـن تعــويم عـملـتهــا
اجلـنيه االسرتلـيين وذلك بـسبب
التـدهـور الـشـديــد يف قيـمتهـا
لعـمليات املـضاربـة الواسعـة على
هذه العـملة ، أعقب ذلك اخنفاض
شــديــد يف اسعــار صــرف الـلرية
االيطـاليـة والكـرون الـدمنـاركي
وحـدث اضطـراب واسع يف اسواق
املال األوربيـة ، وشكل ذلك اعالنًا
عن انهيـار نظــام الثعبـان داخل
الـنفق وذلك يف عـام 1973 ولـذلك
اجتمعـت دول اجلماعـة األوربية
يف بـــروكــسـل يف اذار 1979 وذلك
لالتفاق علـى انشـاء نظـام نقدي
أروبي  جـديــد يتالفــى عيـوب
نظـام الثعبـان داخل النفق ، ويف
عام 1989 قـرر اجمللس األوربي ان
يبـدأ املـرحلـة األوىل من االحتـاد

)4-1(

اجلدول اعاله يوضح موقف دول االحتاد النقدي األوربي من استيفاء شروط االنضمام اىل عملة اليورو اليت حددتها اتفاقية ماسرتخت وهي
املعايري االقتصادية االربعة واليت مر ذكرها اعاله .

املنامة - 
ذكـرت وكالـة االنباء البحـرينية ان
جمموعة من املستثمرين فى مملكة
البحـريـن تعتـزم إنـشــاء مصـرف
اسـالمي بــرأس مــال مـصــرح به
بقيمـة مليـار دوالر أمريكي، ورأس
مال مكـتتب قدره 100 مليون دوالر

املدفوع منها 50 يف املئة.
ونقلت الـوكالـة عن رئـيس اللجـنة
املكلفـة تـنفيـذ املـشــروع املصـريف
الـبحــريـين عبــد اللــطيـف عبــد
الـرحيم جنـاحي قـوله )إن اللجـنة
ستـعلن قــريبـا بـدء االجـراءات يف
تنفيذ املشروع الذي يعترب األكرب من
نــوعه يف البحـرين مـن حيث رأس
املـال، بعـد املـوافقـة النهـائيـة من

السلطات النقدية البحرينية(.
ودعــا جنــاحي )رجــال األعمــال
واملستثمـرين واملؤسسـات اخلليجية
إىل املساهمة يف تأسيس هذا املصرف
الـذي سيـضم خنبــة من املفكـرين
واملـصــرفـيـني ورجــال األعـمــال
البـحريـنيني واخللـيجيني ويـهدف
اىل متــويل املشـروعـات النـاشئـة يف
الـبحــريـن ودول جملـس الـتعــاون

اخلليجي(.
وقال جـناحي )إن فكـرة إنشـاء هذا
املصرف تقوم على تأسيس مؤسسة
مــاليــة استـثمــاريــة تعـمل وفق
الـشريعـة اإلسالميـة يف البحـرين(،
مضـيفا )أن اختـيار البحـرين مقرا
إلقامـة هذه املـؤسسـة املتخصـصة
جــاء بنــاء علـى املــوقع الـريـادي
للـمملكـة يف اجملـال املصـريف واملـالي
والـيت تعـتـرب املــركــز الــرئـيــس

حنو تأسيس مصرف اسالمي يف البحرين 
برأس مال مليار دوالر

للمـؤسـسـات املــاليــة واملصــرفيـة
اإلسالمية يف العامل(.

وقــال جنــاحي )سـتكــون مـهمــة
املـؤسسـة حتقيق جتـربة ريـادية يف
املنطقـة يف جمال االستثمـار املباشر
واالشرتاك يف متــويل املـشـروعـات
اجلـديدة بتزويد رسـاميل التوسعة
للـمؤسـسات والـشركـات ذات النـمو
السـريع باستخـدام أحدث الـوسائل

واآلليات(.
وأشار إىل أن املؤسسـة )ستقوم ببناء
حتـالفــات اسرتاتـيجيــة مع بيـوت
اخلـربة العاملية من أمريكا وأوروبا يف

جمال متويل الشركات الناشئة(.
ويف نيـسـان ، اعلـن رئيـس جملـس
ادارة اجمللـــس العــــام للـبـنــــوك
واملـؤسـسـات املـاليــة االسالميـة يف
البحرين الشيخ صاحل كامل ان عدد
الـبـنــوك وشــركــات االسـتـثـمــار
االسالميــة ارتفع اىل اكثـر من 270
مؤسسة اعتبارا من العام 1998 حتى

العام 2001.
وقال كامل يف مؤمتر صحايف عقد يف
املنـامـة يف ختـام اجـتمـاع جملـس
ادارة اجمللس، ان امجالي اصول هذه
البنوك واملؤسسـات )يزيد على 260
مـليـــار دوالر يف حني يـصل حـجم
ودائعها اىل اكثر من 200 مليار دوالر
وامجـــالـي عـملـيـــات الـتـمـــويل

واالستثمار 160 مليار دوالر(.
واجمللس االعلى للبنـوك واملؤسسات
املالية االسالمية تأسس قبل عامني
يف البحـرين ويعمل يف جمال االحباث
واملعلـومـات والتـوعيـة االعالميـة
وطــرح منتجـات مـاليـة للـصريفـة

االسالمية.

الكويت - 
تتوقع شـركة اخلطـوط اجلوية
الكـويتـية )حـكومـية( خـسارة
قــدرهــا 28.6 مـليــون ديـــنــار
كـوييت )96.9مليون دوالر( للعام
املــالي احلـالـي 2004-2005، وهي
املرة الـرابعة عشـرة اليت تسجل
فيهـا هـذه الشـركـة خســــــارة
خـالل 51 سنــة، حبـسـب بيــان

جمللس االمة )الربملان(.
وتقدر الـنفقات بـ 248.9  مليون
دينار )843.7 مليون دوالر( فيما
تـقدر العـائدات بـ 220.4 ملـيون

دينار )746.8 مليون دوالر(.
وتقــوم  احلكـومــة الكـويـتيـة
مبدئيـا بتغطية عجـز الشركة،
اال ان الـربملان يـرفض منـذ ست
سـنوات التصـديق على بيـاناتها
املـاليـة مـا حيـول دون تغـطيـة

عجزها من قبل الدولة.
ويف آذاراملـاضـي وافقت الـلجنـة
املـاليـة واالقتـصاديـة يف جملس
االمــة الكــوييت علـى مـشـروع
قـانون قدمته احلكومة لتحويل
مـؤسـسـة اخلـطـوط اجلـويـة
الكـويـتيــة اململـوكـة بـالكـامل
للدولة، اىل شركة مساهمة عامة
كخطوة على طريق ختصيصها.
وطبقـا ملـا قـاله رئيـس اللجنـة
الربملـانيـة النـائب عـبد الـوهاب
اهلـارون، فان اخلـطوط اجلـوية
الكـويتيـة تعـاني مـن خسـائـر
مرتاكمة تبلغ قيمتها حوالي 140
مليـون دينار كوييت )حوالي 1.8

مليار دوالر(.
ويـأتي قـرار اللجنـة الربملـانيـة

شركة اخلطوط اجلوية الكويتية
تتوقع خسارة جديدة

بعــــد ان مسحــت احلكـــومـــة
الكـويـتيـة يف تـشـريـن الثــاني
املـاضي بــانشـاء ثالث شـركـات
طريان خـاصـة وفـتح الـسـوق

احمللية للمنافسة.
وخالل العـام املــالي 2004-2003
الــذي انتهـى يف 31  آذار املـاضي،
متكنـت شركة اخلطـوط اجلوية
الكويـتية مـن خفض خسـارتها
اليت كانت مقدرة بـ 152.2 مليون
دوالر اىل 98.3  مليـون دوالر، اي
بنــسبـــة 35.4 % وذلك بفـضل

ارتفاع عائداتها.
وكـانت سجلت قبل عـام خسارة
قـدرهـا 112.9  مليـون دوالر اثـر
اعتــداءات احلــادي عـشـــر من
ايلول 2001  يف الـواليات املـتحدة
وتـــوقعــات انــدالع احلــرب يف

العراق.
ويف العــــام املــــالـي 2000-1999،
حققت الـشـركـة اوىل اربـاحهـا
الـيت بلـغت77.2  مـليــون دوالر
بعد ان كسبت 795  مليون دوالر
اثـر دعوى رحبتهـا ضد شـركات

تامني.
وكـانت الشـركة اضـطرت اىل ان
تستـدين1.4 ملـيار دوالر لـشراء
اسطول جوي جديد بعد تدمري
طـائــراتهـا وخـســارة 86% من
رامســـاهلـــا اثـنـــاء االجـتـيـــاح
العـــراقـي لـلكـــويـت )آب 1990

وشباط 1991(.
وحتظى الشـركة حاليا باسطول
من 15 طائرة ايرباص وطائرتي
بوينغ 777، وقدرت اصوهلا العام

املاضي مبلياري دوالر.

بيروت- 
وافق رئـيس الـوزراء اللبنـاني
رفيـق احلريـري علـى تسـوية
بشـان اعادة جـدولة قـسم من
الـدين العـام، لكنه حـذر بقوة
من ازمـة مــاليـة جـديـدة يف
لـبنـان اذا مل تـطبق بـسـرعـة
جممـوعة من االصالحـات، كما

افاد مصدر رمسي.
واعلـن وزير طلب عدم الكشف
عن هــويته لـوكـالـة فـرانـس
برس ان )احلريري ابلغ جملس
الـوزراء ان الــدين العـام الـذي
يـبلغ اليـوم حـوالـي 35 مليـار
دوالر، سـيــصل اىل 45 ملـيـــار
دوالر يف العام 2007 اذا مل نعمد

اىل تطبيق اصالحات مالية(.
وادىل الرئيـس احلريـري بهذه
التصرحيات اثناء جلسة خاصة
للحكـومـة خمـصصـة لـبحث
تـسديـد سبـعة ملـيارات دوالر
مــن قـــــــروض ســنـــــــدات
اليــوروبــونــد اليت يـسـتحق

سدادها يف 2005و2006.
ومبوجب هـذه التسوية، سيتم
ابــدال سنــدات اليـوروبـونـد
وحـدهـا اليت تـستحق يف 2005
بـاصـدارات جـديـدة لـسنـدات
تستحق بعد مخسة اعوام، كما

افاد مصدر رمسي  اجلمعة.
وهــذه الـعمـليـــة اليت يــطلق
عليهـا اسم )سـواب(، ستـطبق

تسوية حول الدين العام يف لبنان
وحتذير من ازمة مالية جديدة

اخلـصخصـة( بهـدف احلـد من
عبء الدين الذي يزداد بوترية

متسارعة جدا.
وقـد ادت ادارة خـدمـة الـدين
املــــرتفعـــة اىل زيـــادة حـــدة
املعـركــة بشـان متـديـد واليـة
الرئـيس حلـود اليت تـنتهي يف

تشرين الثاني القادم. 
ويعــارض احلــريـــري فكــرة
التـمديد اليت مل حتـسم سوريا

موقفها منها بعد.

مواقف حلود يف هذه االونة(.
وكـان حلــود اقرتح يف مـطلع
حـــزيـــران احلـــالـي اعـــادة
جــدولــة قـسـم من الـــدين
باصدار سنـدات تستحق بعد
فرتة طـويلة، وهـذا ما رفضه
احلريـري ووزير املالـية فؤاد
الـسنيـورة اللـذيـن اعتربا ان
ذلك سيؤدي اىل كلفة اضافية
واشـارا اىل ضــرورة االلتـزام
دون تـــأخـري بـــاصالحـــات
اقتصادية )وال سيما عمليات

قـبل ايلــول القــادم ، اي قبل
نهاية واليـة الرئيس اللبناني
اميل حلـود الذي يـروج هلذه

الفكرة.
واضـاف املصـدر انه مت ارجاء
عـملـيـــة )ســـواب( تـتعـلق
باصـدارات جديـدة لسـندات
تــسـتــحق يف العــام 2006، اىل
مـطلع العـام املقـبل، اي بعـد

االنتخابات الرئاسية.
وكشف الـوزير )ان الـتسـوية
هيــأتهـا دمــشق اليت تـؤيـد


