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  ملخص

  

 التنمية االقتصادية والتطلع للوحدة االقتصادية يف الوقت الراهن، عامال مسامها يفيعترب التكامل االقتصادي 

جناح دول االحتاد األورويب يف و، ث أن هذا ما تتطلبه مقتضيات البيئة االقتصادية الدولية املتنامية باستمراريح

رئيسية يف النظام النقدي واملايل العاملي ،  يةكوحدة نقدإطالق العملة املوحدة األورو الذي فرض وجوده 

من بينها دول جملس التعاون اخلليجي على أن تفكر جبدية يف إطالق عملة  شجع جمموعات اقتصادية أخرى

  .موحدة

ما هي درجة التكامل اليت وصل إليها جملس التعاون اخلليجي وما هي : وقد بنيت الدراسة على اإلشكالية التالية

  آلثار املترتبة على إصدار عملة موحدة باالستفادة من جتربة االحتاد النقدي األورويب؟ا

بناءا على اإلشكالية افترضنا أنه رغم وجود بعض العوائق متكن جملس التعاون لدول اخلليج العريب من حتقيق 

  .أهداف هامة

   :ويف ختام البحث وصلنا إىل النتائج التالية

باملقارنة مع جتارب الدول  الفتية والطموحةس التعاون اخلليجي من التجارب العربية تعترب جتربة دول جمل - 

العربية السابقة إذ حافظ على وجوده منذ تأسيسه، رغم انسحاب دولتني من االحتاد النقدي إال أن ذلك ال 

  .حتقيق منطقة عملة مثلى ما حيول دونيشكل خطرا كبريا على إصدار عملة موحدة بقدر 

يف تنفيذه وحدته  ،نظريه االحتاد األورويب طبقهاذاا اليت    جملس التعاون اخلليجي املعايري االقتصادية طبق - 

  .النقدية

لدى استعداداته إلطالق  ويتهيأ هلا  قد يستفيد التكتل اخلليجي من األزمات اليت يتعرض هلا  االحتاد األورويب- 

  .ةعملته املوحدة، من خالل وضع خطة طوارئ إستباقي

  .التكامل االقتصادي، جملس التعاون لدول اخلليج العريب، االحتاد األورويب، العملة املوحدة: الكلمات املفتاحية
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Résumé 
 
L'intégration économique est un facteur contribuant au développement 
économique et l'impatience de l'unité économique actuellement, comme cela est 
requis par les exigences de l'environnement économique international en 
constante évolution et le succès de l'Union européenne dans le lancement de 
l'euro monnaie unique, s'imposant comme l'unité monétaire principale dans le 
système monétaire et financier mondial, encouragé les autres groupes 
économiques, y compris les pays du CCG d'envisager sérieusement le lancement 
d'une monnaie commune. 
L'étude reposait sur la problématique suivante : Quel est le degré d'intégration 
du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et quelles sont les conséquences 
d'une monnaie unique, s'appuyant sur l'expérience de l'Union monétaire 
européenne  ?  
Basé sur une hypothèse problématique qui, même si certaines contraintes aux 
Conseil de coopération du Golfe atteindre des objectifs importants. 
À la fin de la recherche est arrivée aux conclusions suivantes  :  
-L'expérience de la GCC de tests arabes jeunes et ambitieuses par rapport aux 
précédents pays arabes a maintenu une présence depuis sa création, malgré le 
retrait de deux pays de l'Union monétaire, mais cela ne constitue pas un risque 
significatif à la monnaie unique, en ce qui concerne la prévention d'une zone 
monétaire optimale. 
-GCC a appliqué des normes économiques appliquées par l'homologue de 
l'Union européenne, l'unité monétaire mis en place. 
-Le bloc du Golfe peut-être bénéficier des crises que l'Union européenne se 
heurtent et préparer les préparatifs de lancement de monnaie unifiée, grâce à 
l'élaboration du plan d'intervention proactive. 
Mots clés: intégration économique, Conseil de coopération des pays du Golfe, 
l'Union européenne, la monnaie unique. 
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Summary 
 
Economic integration is a contributing factor in economic development and 
looking forward to the currently economic unit, as this is required by the 
exigencies of the evolving international economic environment, and the success 
of the European Union in launching the single currency euro, imposing itself as 
the main monetary unit in the world monetary and financial system, encouraged 
other economic groups including the GCC countries to seriously consider 
launching a common currency. 
The study was based on the following problem: what is the degree of integration 
of the Gulf Cooperation Council (GCC) and what are the implications of a 
single currency, drawing on the experience of the European Monetary Union? 
Based on problematic assumption that, although some constraints enable the 
Gulf Cooperation Council to achieve important goals. 
At the end of search reached the following conclusions: 
-The GCC experience of young and ambitious Arabic tests compared with 
previous Arabic countries maintained a presence since its inception, despite the 
withdrawal of two of the Monetary Union, but this does not constitute a 
significant risk to a single currency as far as preventing an optimal currency 
area. 
-GCC has applied economic standards applied by European Union counterpart, 
implemented monetary unity. 
-The Gulf bloc may benefit from the crisis faced by the European Union and 
prepare the preparations for launch of unified currency, through the 
development of proactive contingency plan. 
Keywords: Economic Integration, Cooperation Council for the Gulf countries, 
European Union, the single currency. 
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  متهيد

شهد االقتصاد العاملي بعد احلرب العاملية الثانية ويف النصف الثاين من القرن العشرين تطورا كبريا وخاصة يف  

اتساع نطاق السوق وذلك بقيام العديد من التكامالت االقتصادية يف أوروبا وأمريكا الالتينية وأمركا الشمالية 

  . والقارتني اآلسيوية واإلفريقية 

حت هذه التكتالت االقتصادية موضوع حبث واهتمام  خاص يف العامل وذلك بعد قيام السوق و أصب    

األوروبية املشتركة اليت برهنت وأكدت على أمهية التكامل االقتصادي وأثره على النمو االقتصادي للدولة 

ليت دمرت اقتصادها ومزقت املتكاملة اقتصاديا، مبا أا كانت تعيش أوضاعا سيئة بعد احلرب العاملية الثانية ا

 ودوحدا بني السيطرة األمريكية على األجزاء الغربية والسيطرة السوفيتية على األجزاء الشرقية ،وكذلك وج

تدخل الدولة يف الشؤون  الدول األوروبية الغربية ،والعوائق التجارية اليت كانت حتد من التبادل التجاري بني

  .حجم التجارة اخلارجيةتطور  ناالقتصادية الذي أدى إىل احلد م

كما ساهم العديد من االقتصاديني مثل فاينر، وميد، وتنربجن، يف دراسة ظاهرة التكامل االقتصادي ، وما 

ينجم عنها من توسع يف التجارة اخلارجية أي زيادة حجم التبادل وحتسني ميزان املدفوعات الذي يؤدي إىل 

مما يؤدي إىل اإلسراع يف النمو . امها يف عمليات التنمية االقتصاديةتوفري العمالت الصعبة اليت يتم استخد

  .االقتصادي 

ولذلك جند العديد من الدول جلأت إىل التكامل االقتصادي من أجل الوصول إىل ما وصل إليه االحتاد 

اإلقليمي األورويب ومن بني هذه الدول جند دول جملس التعاون اخلليجي ،اليت اتسمت بدايتها حنو التعاون 

  .الشامل واملنظم خبطوات متأنية ،وحرص على أن تكون ثابتة وراسخة أكثر مما هي متسرعة 
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وتعد منطقة اخلليج العريب إحدى أهم املناطق احليوية يف العامل ،حيث حتتل موقعا متميزا بني قارات العامل القدمي 

  األمحر ،البحر البحر(ملمرات املائية فضال عن كوا تشرف على ثالثة من أهم ا)آسيا،إفريقيا ،أوروبا(

 

مبا يصبغها من أمهية إستراتيجية على صعيد خطوط النقل البحرية والربية واجلوية  )املتوسط،اخلليج العريب

كالثروات ( هذا إىل جانب ما متلكه منطقة اخلليج من مقومات جناح أخرى.وحركة التجارة الدولية واإلقليمية 

كفيلة بأن جتعلها منوذجا حتتذي به سائر الدول العربية يف ) لتقاليد املشتركة والتاريخ الواحدالطبيعية اهلائلة ، وا

  .ورغم هذا مازالت هناك صعوبات تواجه هذا التكاملعملية الوصول إىل احتاد خليجي 

  اإلشكاليـة العامة - 

  :ضوع حبثنا كاآليتمن خالل هذا الطرح ويف إطار اهلدف العام للدراسة ارتأينا صياغة إشكالية مو

عملة  إصداراملترتبة على  اآلثارهي  جملس التعاون اخلليجي وما إليهاهي درجة التكامل اليت وصل  ما - 

  ؟األورويبباالستفادة من جتربة االحتاد النقدي  موحدة

  األسئلـة الفرعيـة - 

  :جمموعة من التساؤالت الفرعية التالية وتندرج عن اإلشكالية الرئيسية

جماالت التعاون وأهم أهداف جملس التعاون اخلليجي  ما هيوالتكامل اخلليجي فع إىل هو الدا ما - 1

  االقتصادي؟

  ؟واخفاقات هذا التكتل اخلليجي ما هي أهم اجنازات - 2

االقتصاد  أداءعلى  )األورو(الوحدة النقدية ؤثر ة النقدية األوروبية؟ وكيف تنتائج الوحدو مراحل هي ما- 3

  ؟  األورويب

 إصدار عملة خليجية موحدة؟ املتوقعة من فوائدالوما هي  اخلليجي هي عوائق التكامل ما - 4
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  فرضيـات الدراسة - 

  :كما اعتمدنا يف حبثنا هذا على جمموعة من الفرضيات متثلت يف

   .  حتقيق أهداف هامةمتكن جملس التعاون لدول اخلليج العريب من رغم وجود بعض العوائق  - 1

  .جملس التعاون اخلليجي يف إصدار عملة موحدة على خطوات االحتاد األورويباعتمد  - 2

3 - ����	
� ا
����ة ��ر ��� ا����د ا���
  . "�!�ن ���ار ا

  .ضروري لدخول األسواق اخلارجيةالحتاد النقدي اخلليجي ا - 4 

  أمهية الدراسة    - 

اجة ملزيد من التعاون والتكامل الدويل لتعظيم يكتسي موضوع الدراسة أمهة بالغة وذلك من خالل تزايد احل

مكاسب حترير التجارة ودور التكتالت اإلقليمية يف دفع عجلة النمو االقتصادي بالدول املتحدة من خالل 

  .االستفادة من املزايا النسبية لكل منها 

 :اهلـدف من الدراســة - 

  :يرمي هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية

  .األورويبعلى جتربة االحتاد التعرف  - أ 

  .التعرف على دوافع ونشأة جملس التعاون اخلليجي و تقييم أداءه -ب 

  .جملس التعاون اخلليجي من جتربة االحتاد األورويب املقارنة مبدى استفادة - ج 

  . اآلثار النامجة عن إصدار عملة موحدة حتليل  -د
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  أسباب اختيـار املوضـوع - 

وعن أسباب اختياري هلذا املوضوع يعود إىل ظهور التكامل بشكل بارز على الساحة االقتصادية الدولية 

خاصة بعد جناح االحتاد األورويب، ولكون جملس التعاون اخلليجي من الدول العربية اليت حققت مستوى مقبول 

  .من التكامل مقارنة مع الدول العربية األخرى

  املنهـج املتبـع   - 

تمد البحث على املنهج الوصفي والتحليلي والتارخيي من أجل الوقوف على التطور التارخيي إلنشاء بعض يع

  .   لتدعيم املعلومات اليت مت احلصول عليها من خمتلف املصادر اإلحصاءاتالتكتالت ،باإلضافة إىل استعمال 

 صعوبات البحث -

نظرا حلداثة التجربة وعدم اكتماهلا بصفة  باملوضوع صعوبة احلصول على املراجع املتخصصة واملرتبطة مباشرة

 .ائية

 ات السابقةموقع البحث من الدراس -

ولت دراسة لـ روبرت لوين، التوجه احلذر لس التعاون اخلليجي حنو التكامل االقتصادي، -  ا ن   ت

وصلت    أمناط التجارة مع التكامل أسباب الوترية البطيئة لتحقيق التكامل اآلفاق املستقبلية  ت د  ق و

ن أ ىل  إ سة  ا در ل نقدي تفوق مساوئها حيث أن من شأن ذلك االحتاد يف الوقت /منافع إقامة احتاد مجركي  ا

 اإلصالحاتاألجانب وأن يعجل وترية  املستثمريناحلاضر أن يزيد من قدرة دول اخلليج على استقطاب 

  . النفطية  اإلراداتها دومنا اعتماد كلي على وحيفز منو القتصادياااالقتصادية يف املنطقة مبا حيقق التنوع 
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ولوليد عبد مواله، حول التجارة البينية اخلليجية ، .دراسة لـ د -  ا ن جماالت واجنازات التعاون،  مستوى  ت

وصلت التجارة البينية ، ت د  ق ىلو إ سة  ا در ل ن ا التكامل التجاري واالقتصادي يتطلب تطور وتوسع يف  أ

  .باإلضافة إىل عمل تنسيقي على مستوى خمتلف القطاعاتالسلع حمل التجارة  تشكيلة

  

اإلشكاليات واآلثار على املديونية اخلارجية  - قحايرية آمال، الوحدة النقدية األوروبية: أطروحة دكتوراه لـ - 

سة لدول اجلنوب ا در ل ا ت  ول ا ن ت نشوء الوحدة النقدية األوروبية  نشأة النظام النقدي الدويل و تطوره،، 

سة  القتصادية الستخدام األورو  يف دول اجلنوب و انعكاساته على مديونيتها،اآلثار ا ا در ل ا وصلت  ت د  ق و

ن أ ىل  إنشاء االحتاد االقتصادي و النقدي األورويب ينتج عنه وجود وضع جديد يف التجارة الدولية جيمع بني  إ

: أن تواجد عملة جهويةحتاد؛ واحلرية املطلقة فيما بني أعضاء االحتاد و القيود يف مواجهة الدول خارج اال

الدوالر يشكل عامل متناقض، حيث جتد دول اجلنوب نفسها منجذبة من طرف قوتني : األورو و عملة دولية

  .متعاكستني االجتاه، تتمثل يف تضارب مصاحل دول االحتاد األورويب مع الواليات املتحدة األمريكية

  حمتـوى املوضـوع -

أربعة تقسيم البحث إىل طروحة مع اختبار صحة الفرضيات املقترحة من خالل سيتم اإلجابة على األسئلة امل

حيث سنتطرق فيه إىل  . للتكامل االقتصادي هلذا املوضوع ول لدراسة اإلطار النظرياألفصل خيصص ال فصول

تصادي درجات التكامل االق وعالقته ببعض املفاهيم، و ماهية التكامل االقتصادي، بتعريف التكامل االقتصادي

مشاكل التكامل االقتصادي، وسنتطرق أيضا إىل ماهية التكتالت االقتصادية اإلقليمية بتعريف مزايا ووما هي 

 التكتالت أهم اإلقليمية والتكتالت االقتصادية و شروط التكتالت االقتصادية ودوافعها، كما سنتحدث عن

  .العامل يف اإلقليمية االقتصادية
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 من االندماج االقتصادي  إىل نشوء الوحدة النقدية األوروبية االحتاد األورويبفيه إىل سنتطرق  الثاينأما الفصل 

أثر الوحدة النقدية و ،"اليورو"الوحدة النقدية األوروبية و، ماهية النظام النقدي األورويبحيث سنتناول فيه 

   األوروبية 

  

  

  

 جملس التعاون اخلليجيونشأة  دوافعق إىل ول جملس التعاون اخلليجي وذلك بالتطرالثالث سنتناويف الفصل 

و القرارات األخرية ملؤمتر جملس التعاون  تعاونالجماالت  كما سنتحدث عن يف التنظيم الدويل وأهدافه همكانو

 .2011ديسمرب  19/20اخلليجي ليوم 

وعرض  أما الفصل الرابع سنتناول فيه تقييم جملس التعاون اخلليجي وذلك بالتطرق الجنازات الس

،واآلثار املترتبة عن املقارنة بني جتربة االحتاد اخلليجي واالحتاد األورويب يف خطوات إصدار العملةو اإلخفاقات،

  . قيام عملة موحدة

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 التكامل االقتصادي، املفاهيم واملرتكزات

  

 

 متهيد  

 مفهوم التكامل االقتصادي:  املبحث األول  

   املبحث الثاين ماهية التكتالت االقتصادية اإلقليمية  

 العامل يف اإلقليمية االقتصادية التكتالت أهم:  املبحث الثالث  

 خالصة الفصل  
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  متهيد

  
 التجارة حترير تستهدف، آنذاك جديدة اعتربت حركة، عاقبها وما املاضي القرن من اخلمسينات خالل ظهرت
اإلقليمي  االقتصادي التكامل حنو قومي اجتاه السنوات تلك خالل ساد حيث ،إقليمية أسس على تقوم ,الدولية
 الداخلية االقتصادية املشاكل على التغلب حماولة يف يكمن التكتالت هلذه واملباشر األساسي السبب ولعل

 وجتارب دراسة تؤكد كما .االقتصادية تنميتها لتعجيل املشتركة إمكانياا خالل من مجاعية بصورة وحلها
 البالد من كل االجتاه هذا مشل بينها وقد فيما االقتصادي العمل ضرورة الدولية االقتصادية التكتالت هذه

 .السواء حد على يةالنام والبالد املتقدمة
اإلطار النظري للتكامل االقتصادي ، لذلك خصصنا ثالث مباحث، تناولنا يف  إىل يف هذا الفصل ناتعرضو

، أما يف الثالث ماهية التكتالت االقتصادية اإلقليمية على ، ويف الثاين تكلمناماهية التكامل االقتصادي األول 
 .العامل خارج أوروبا يف ليميةاإلق االقتصادية التكتالت أهمفتطرقنا إىل 
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  ماهية التكامل االقتصادي : املبحث األول

 جغرافياأو  اقتصادياأو  حضارياأو  ثقافياأو  تارخييااملتجانسة  الدولبني جمموعة من  يتم التكامل االقتصادي
انتشر مفهوم التكامل  ولقد هابين التجاريوالتبادل  العمليتم تقسيم  حيث،مشتركة اقتصاديةلتحقيق مصلحة 

 إىلالعظيمتان ت الدولتان ما إن وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها حىت اجتهبعد احلرب العاملية الثانية حيث 
والكتل  األحالففقامت الواليات املتحدة بتزعم عدد كبري من . العسكرية األحالفتزعم عدد من 

وحلف مشال . 1949، وحلف بغداد عام 1974منها احللف الدفاعي للنصف الغريب من العامل عام . العسكرية
وتزعم  1951وحلف جنوب شرق آسيا عام  ،1945الغريب عام  األورويب، واالحتاد 1949عام  األطلسي

من جهة أخرى، بدأت دول جديدة . 1955حلف وارسو عام  يييت مع منظمة الدول االشتراكيةاالحتاد السوف
، اإلفريقيةإىل بعض الدول  إضافةوالدول اخلليجية  وإيرانتفرض نفسها على الساحة الدولية كاليابان واهلند 

أسيوي يف باندونغ عام - القوى العظمى، فتأسس املؤمتر االفرو مقابل تكتلوبدأت معظمها تتكتل 
، وعلى الصعيد العريب كان تأسيس أهم تنظيم عريب وهو 1961،ومؤمتر عدم االحنياز يف بلغراد سنة 1955

   1945.1جامعة الدول العربية عام 
درجات التكامل  و وعالقته ببعض املفاهيم تعريف التكامل االقتصادي إىلوسنتعرض يف هذا املبحث  

 .االقتصادي  وسنتطرق أيضا إىل مزايا و مشاكل التكامل االقتصادي

 وعالقته ببعض املفاهيم تعريف التكامل االقتصادي :املطلب األول

على تعريف واضح وحمدد له، ويأيت هذا  ال يوجد اتفاقإن التكامل شأنه شأن العوملة ولكن بدرجة أقل، 
تصادية املتباينة ورؤية كل منها ألهداف التكامل وللوسائل اليت تستخدم يف سبيل االختالف تبعاً للمذاهب االق

  2.حتقيق هذه األهداف
 أي إشارة من قبل إليه يعترب مصطلح التكامل االقتصادي الدويل مصطلحا جديدا نسبيا، حيث مل تكن وأيضا 

مل قوة دفع كبرية عند إنشاء لكن منذ تلك الفترة اختذ التكا -أو باال حرى يف اخلمسينات - 1942سنة 
دول وسلعيت الفحم واحلديد وتطورت إىل سوق واحدة  )06(اليت بدأت بست 1958عاماألوروبية اموعة  

  1999.3واىل عملة واحدة عام  1992 عام

 تعريف التكامل االقتصادي : الفرع األول

                                                           
 .143، ص1999، املكتب اجلامعي احلديث، األزارطة، ، السياسة اخلارجية لدولة اإلمارات الغربية املتحدةعبد الرمحن بن يوسف بن حارب 1
  http://ali-hu.tripod.com/interest.htm 3/11/2011،،العوملة والتكتالت االقتصاديةالعدبه، علي  2
كلية العلوم االقتصادية  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ،)دراسة حالة اجلزائر(أثر العوملة على فعالية السياسة النقدية البحري عبد اهللا، 3

 .12،ص2005ختصص النقود و املالية، جامعة اجلزائر،وعلوم التسيري، 
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بني الدول منفصلة قد ظهر ألول مرة يف أدب التاريخ االقتصادي مع  التكامل االقتصاديمفهوم  ظهر        
  .ي احلرالذي وضع أساس نظرية االحتاد اجلمركي اليت متثل جوهر نظرية التكامل االقتصاد 1950فنري "
 اقتصادياأو  حضارياأو  ثقافياأو  تارخييااملتجانسة  الدولفالتكامل االقتصادي هو صيغة تتم بني جمموعة من   

اإلقليمي، حيث يتم تقسيم  بالتكامل االقتصاديويسمى أيضا . مشتركة اديةاقتصلتحقيق مصلحة  جغرافياأو 
الواحدة، والشروط املوضوعية للتكامل اإلقليمي خيتلف  افيةاجلغربني بلدان املنطقة  التجاريوالتبادل  العمل

بعضها عن البعض اآلخر يف أوجه متعددة، فهي تتعلق بأوضاع البلدان املشتركة فيه وعلى مستوى التطور 
 التكامل االقتصاديبني األقطار املشتركة يف  االقتصاديةالذي وصل إليه القطر ، وكذلك على درجة املصلحة 

  1.  والشروط األساسية لالتفاقيات

  .فهو التمام واالكتمال :ـةلــغ:مفهوم التكاملو   

هي التينية،  )Integration(إن أصل كلمة تكامل حيث  2،لتكامل خيتلف الباحثني يف تعريفهم ل :اصطالحا أما
أو عملية ربط األجزاء املنفصلة , مبعىن التكميل أو التمام أو الكل التام، أي مبعىن جعل الشيء كال متكامال

  .عضها إىل بعض اآلخر لتكوين كل متكاملوإضافتها ب
مثل : وعلى هذا األساس فإن إعطاء تعريف للتكامل يثري عدة مشاكل من حيث عالقة املفهوم ببعض املفاهيم

ويف هذا اإلطار ميكننا عرض جمموعة من التعاريف املفسرة هلذا املفهوم , التوحيد والتنسيق والتعاون اإلقليمي
  : يلي كما

اليت مبوجبها  واالقتصادية االجتماعيةعبارة عن العملية  االقتصاديأن مفهوم التكامل "  )G.Myrdal(يرى  
تزال مجيع احلواجز بني الوحدات املختلفة وتؤدي إىل حتقيق تكافؤ الفرص أمام مجيع عناصر اإلنتاج ليس على 

  ".املستوى الوطين بل أيضا على املستوى اإلقليمي
" عملية "فبوصفه , عملية وحالة:"إذ يعرفه على أنه, أكثر حتديدا االقتصاديتكامل مفهوم ال )B-Balassa( يرى 

املنتمية إىل  االقتصاديةيتضمن التدابري واإلجراءات اليت دف إىل إلغاء وإزالة احلواجز اجلمركية بني الوحدات 
ي أن الدول املعنية ذا التكامل أ" حالة "أما بوصفه , الدول املختلفة اليت تسعى إىل حتقيق التكامل فيما بينها

الذي تغيب فيه كل األشكال املختلفة للتمييز والتفرقة بني  االقتصاديقد وصلت إىل نوع من التوازن 
  ".الوطنية  االقتصاديات

   عملية تشتمل على العديد من اجلوانب اليت ذكرها:"على أنه االقتصاديفيعرف التكامل  )Tinbergen(أما 
)B-Balassa (الدولية والسعي إلزالة  االقتصاديةللعالقات " األطر"عبارة عن إجياد أحسن السبل "بالتايل فهو و

 ".كافة العقبات واملعوقات أمام هذا التعاون 

                                                           
األكادميية العربية املفتوحة يف دمنارك مرحلة الدكتوراه، ، امتحان الفصل الثايناألكادميية العربية املفتوحة يف دمنارك ،، العالقات االقتصادية الدوليةالدين اجلباري،  أكرب عمر حمي 1

  www.ao-academy.org 3/1/2012 .19، ص2009
  hamdoucheriad.yolasite.com .5/1/2012،حماضرات يف نظرية التكامل واإلندماجمحدوش رياض ، 2
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هو عبارة عن مجيع اإلجراءات اليت تتفق  االقتصاديمن خالل التعاريف السابقة ميكننا القول بأن التكامل 
والعمل على , الة العراقيل على حركة التجارة الدولية وعناصر اإلنتاج فيما بينهاعليها دولتان أو أكثر قصد إز

   1  .ن أجل بلوغ أهداف اقتصادية معينةم االقتصاديةالتنسيق بني خمتلف سياساا 

 ببعض املفاهيم التكامل االقتصادي عالقة: الفرع الثاين

  واالندماج االقتصادي الدويلالتعاون  بكل من التكامل االقتصادي  سنتطرق إىل عالقة 

   لدويلاالتعاون  االقتصادي و التكامل :أوال

يتضمن التعاون االقتصادي  اإلجراءات اليت د ف إىل التقليل من التمييز بني الوحدات االقتصادية املختلفة،   
تصادية  إلنشاء    بينما التكامل االقتصادي يشمل اإلجراءات اليت تؤدي إىل إزالة التمييز بني الوحدات االق

كيان اقتصادي جديد و هو مرحلة متقدمة يف العمليات االقتصادية الدولية تأخذ بعني االعتبار طبيعة األنظمة 
  .القائمة

و يف التعاون االقتصادي جند درجات التمييز خنفف بني الوحدات االقتصادية و ال تلغي السمات اخلاصة هلذه 
تصادي خيتلف بالكيف  و الكم ، و يزيد التكامل االقتصادي يف أنه يأخذ الوحدات فالفرق بني التكامل االق

  2 .صورا أكثر من املعاملة التفصيلية أو التنسيق اجلزئي بني أعضاء التكتل  و اليت متيز التعاون االقتصادي

  التكامل االقتصادي واالندماج االقتصادي: ثانيا

املفكرين كهدف للتكامل االقتصادي تظهر من خالل  وهنا نالحظ مسألة التخصص اليت أثارها بعض     
االندماج بني جمموعة من الدول قد يدفعها أن تطبق فكرة االندماج على طريق التكامل فحدوث عملية 

دمج الدول اليت تتخصص فيما لديها فيه ميزة نسبية ومؤيدو فكرة التخصص يف حني أنه ليس بالضرورة أن تن
ن فنجد من يرى أن التكامل بصيغته اندماجي فاالندماج االقتصادي هو احلل االندماج يف التكامل كثريو

وحدات اقتصادية  إىلحرية التجارة وتفتت العامل  مبدأ أساستنظيم االقتصاد الدويل على  إعادةالوسط بني 
صادية ومن املستوى املرغوب فيه من الرفاهية االقت إىلصغرية تعجز الوسائل املتاحة لكل منها عن الوصول ا 

الوطنية املختلفة يف اقتصاد  االقتصاديات إذابةالطبيعة االندماجية للتكامل حيث انه يتضمن  هذا املنظور تتحقق
بعض االقتصاديني باستخدام مصطلح االحتاد عنه  وهذا االجتاه االندماجي يف طبيعة التكامل قد عرب.واحد كبري
  االقتصادي 

                                                           
: ية فرعأطروحة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصاد، دراسة حتليلية وتقييمية إلتفاقيات الشراكة العربية األوروـ متوسطيةعمورة مجال،  1

 .287-286ص ص،2006حتليل اقتصادي، جامعة اجلزائر، 
فرع  نقود و : ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري، يف العلوم االقتصادية التجاريـة بني الدول العربية و االحتاد األوريبالعيد رزق اهللا، العالقـات  2

  .5، ص2002مالية،
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)Economic Union(  ميد"فيقول "Mead , " أن االحتاد االقتصادي عادة ما يقصد به اندماج اقتصاديات
 األعضاءالدول املنضمة اليه حبيث تصبح اقتصاد واحد تتوافر داخله حرية انتقال السلع واخلدمات بني الدول 

ويرى  "واألشخاص األموالكما تتوافر داخله أيضا حرية انتقال رؤوس ،دون فرض قيود مجركية عليها 
إلغاء احلواجز اجلمركية إطالق حرية : أن فكرة االحتاد االقتصادي تقوم على عدة أسس هي"اينرجاكوب ف"

إطالق حرية انتقال األشخاص وتوحيد وتنسيق النظم واللوائح املالية وتنظيم شؤون  ،األموالانتقال رؤوس 
يشترط لتكوين االحتاد ) اينرف(ومن ذلك يتضح إن  .باإلنتاجالنقد وحتويل العمالت وتنسيق السياسات املتعلقة 

االقتصادي أن تلغى احلواجز اجلمركية اليت تعوق انسياب التجارة بني الدول فال تكفي املزايا التفضيلية املتمثلة 
على الصرف  كحصص االسترياد والتصدير والرقابة األخرىيف بعض التخفيضات يف الرسوم اجلمركية والقيود 

وليس ختفيف حواجز التجارة يف شكل تبادل املعاملة التفضيلية بني دولتني  اءإلغإذ أن الشرط األول عنده هو 
  .توسيع نطاق السوق يف الدول املوحدة اقتصاديا إىلأو أكثر مما يهدف 

هذا االندماج  األعضاءالتعريف يوضح املراحل النهائية لالندماج بني االقتصاديات الوطنية للدول  ويوضح هذا
دام مشترك للموارد الكلية لدول االحتاد حتقيقا لرفاهية الدول األعضاء إال أن هذا الذي يتضمن أقصى استخ

حيث أن هذه الدرجة البعيدة من التكامل االقتصادي قد ال حتدث بني الدول الراغبة يف  ،يغفل حقيقة الواقع
الحتادات االقتصادية العادية تبدأ ا األحوالاالندماج إال بعد القضاء على قدر كبري من التمييز بينها ويف 

 األخرىخبطوات متهيدية تتمثل يف تبادل املعاملة التفضيلية فيما يتعلق بالتعريفة  اجلمركية أو بتخفيض القيود 
وذلك خالفا ملا حيدث يف (االقتصادي يقتصر على بعض القطاعات  ن االندماجأي إعلى التبادل التجاري 

االقتصادية الكاملة بني بعض الدول اليت جتمع بني كل من االحتاد  بعض احلاالت النادرة عندما تنشأ االحتادات
للتكامل االقتصادي يشمل كل " روبرت ماجولني"ولعل التعريف الذي قدمه ). االقتصادي والوحدة السياسية

أي عملية متهد السبيل لدرجة أكرب  بأنه"التكامل  فهو يعرف) فاينر(  إليهاواألسس اليت أشار  هذه اخلطوات
  . "ن الوحدةم

مما سبق يتضح لنا أن التكامل االقتصادي هو طريق متعدد املراحل لالندماج االقتصادي الكلي بني الدول 
وينبغي أن نالحظ أن هناك .األعضاء هدفه الوحدة االقتصادية والسياسية هلذه الدول من أجل النمو والتقدم

حيث أن التكامل هو عملية جارية على طريق طويل ة فرقا بني التكامل االقتصادي والوحدة االقتصادية الكامل
ذي مراحل متعددة بينما الوحدة هي هدف يتحقق عند اكتمال ظروف معينة يف اية هذا الطريق وهذا يعين 

رفع معدالت النمو  إىلمل تؤد  إنالوحدة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ليست هدفا يف حد ذاا  أن

  1 .املعيشة للشعوب والتقدم ورفع مستويات
يف التكتل االقتصادي حترير اقتصاديات الدول األعضاء  إن كان التكامل االقتصادي الذي يعد مرحلة يتمومنه 

من القيود املفروضة عليها يف جماالت التجارة ، االستثمار و انتقال عناصر اإلنتاج مع تنسيق السياسات 
                                                           

  .211-209صص ،2007، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، ، مبادئ االقتصاد الدويلعمارة هشام حممدإميان عطية ناصف،  1
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وحدة، مما ميثل مرحلة أعلى من التعاون االقتصادي و يتطور االقتصادية و املالية و إقامة رسوم مجركية م

    1.التكامل بني الدول األعضاء ليصل إىل احلد األقصى و هو الوحدة االقتصادية أي االندماج االقتصادي

  

  درجات التكامل االقتصادي: الثاين املطلب

جيعل اقتصاديات الدول تتأثر .املالية والسيما من خالل التجارة والتدفقات إن الترابط االقتصادي  بني الدول

التكتالت االقتصادية كنتيجة للقيود يف العالقات الدولية وكمحاولة جزئية  تظهروقد 2.ببعضها البعض

قد ختتلف فيما بينها من حيث  أشكالوتتخذ التكتالت عدة . لتحرير التجارة بني عدد حمدود من الدول
ويف ،قبات التنظيميةمجيع الع بإزالةالوحدة االقتصادية  إجيادلظروف حنو املنضمة ويئة ا األطرافاالندماج بني 

  3: أمههاميكن التمييز بني عدة درجات من التقارب االقتصادي من  الشأنهذا 

  اتفاقية التجارة  التفضيلية  - 1
وتتمثل يف اتفاق جمموعة من الدول على ختفيض معدالت الرسوم اجلمركية املفروضة على جتارة السلع 

 األخرىمات مع الدول االحتفاظ مبعدالت الرسوم اجلمركية على جتارة السلع واخلد بينها، معواخلدمات فيما 
ومن أمثلتها منطقة تفضيل الكومنولث اليت كونتها . ويعد هذا الشكل أبسط درجات التكامل االقتصاديثابتة، 

 4. 1932مع مستعمراا السابقة يف عام  اجنلترا
مبعىن أن تقوم جمموعة صغرية من الدول  قد يكون من جانب واحد، عوائق التجاريةختفيض ال أنوجدير بالذكر 

يف حني ال تقوم األخرى، املشتركة يف االتفاق بتخفيض العوائق التجارية على الواردات من الدول املشتركة 
ومن أمثلة هذا النوع ، ألعضاءاباملعاملة باملثل أي ال ختفض العوائق اليت تفرضها على بقية الدول  األخريةهذه 

االقتصادية األوروبية لوارداا من عدد من الدول  موعةامن االتفاقيات املعاملة التفضيلية اليت متنحها دول 

    5.النامية

 منطقة التجارة احلرة -2

ولكل  وغري اجلمركية 6يف منطقة للتجارة احلرة يتم التخلص من كافة الرسوم اجلمركية بني الدول األعضاء،

عضوة يف املنطقة التجارية  غري أخرىدولة  وأيةدولة احلرية يف فرض رسوم أو ختفيضها فيما بني تلك الدول 

  *   (EFTA) إفتا 2األورويبملنطقة جتارة حرة هي منطقة التجارة احلرة  األمثلةأحد و1.احلرة

                                                           
 . 6العيد رزق اهللا، مرجع سابق، ص 1

2 Amina lahrèche,L’économie mondiale, éditions la découverte ,2003, paris, p55 
    ،2004،دار اجلامعة اجلديدة،اإلسكندرية،)نقدية،االقتصاد الدويل اخلاص لألعمال ،اتفاقات التجارة العامليةالعالقات االقتصادية وال(االقتصاد الدويلزينب حسن عوض اهللا ، 3

 .301-300صص 
 .200،ص2009،مصر، التجارة اخلارجية،الدار اجلامعيةالسيد حممد أمحد السرييت،  4
 .177، ص 2006عية، مصر،، الدار اجلاماقتصاديات دوليةحممد يونس حممد، علي عبد الوهاب جنا،  5

*(EFTA): European FreeTrade area                         
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 : االحتاد اجلمركي -3

قيود مجركية أو  أيةاملتكاملة حرة من فيما بني الدول الصورة من صور التكامل تصبح حركة السلع  هذه يف
مجركية موحدة اجتاه العامل اخلارجي أو ما يسمى باجلدار اجلمركي، ، ولكن هذه الدول تطبق تعريفة إدارية

وباإلضافة إىل ذلك فان جمموعة الدول األعضاء تقوم بالعمل ككيان واحد يف مفاوضات االتفاقيات التجارية 

  3. األعضاء مع الدول غري
على ذلك احتاد البنيلوكس بني كل من بلجيكا وهولندا ولوكسمربج والذي عقد يف لندن  األمثلة أشهرومن 

 1944.4يف سبتمرب 
  

  تركة السوق املش -4

موحدة جتاه العامل اخلارجي وتطبيق تعريفة مجركية  األعضاءحرية حركة السلع فيما بني الدول  إىل باإلضافة
على ذلك تشكل و.فيما بني دول السوق–العمل ورأس املال –لقيود على حركة عناصر اإلنتاج فانه يتم إلغاء ا

ومن . موحدة يتم يف إطارها انتقال السلع واألشخاص ورؤوس األموال يف حرية تامةالدول األعضاء سوقا 

  5أمثلة ذلك السوق األوروبية املشتركة
فترة طويلة  األمروقد استغرق  .1957تفاقية روما عام ركة مبوجب اكسوق مشت األورويباالحتاد حيث تأسس 

 األورويباالحتاد  مواطنواليوم يستخدم  .لتكتمل مستلزمات السوق املشتركة لكي يتم االنتقال والتحول
 أييستثمروا يف  إنفيه وهلم كذلك  األعضاءمن  أورويببلد  أييف  جوازات سفر موحدة وميكنهم العمل

  6.املال رأسد على حركة قيو أيمكان بدون وجود 
  

هو عبارة عن سوق مشتركة متارس دوهلا قدراً من التنسيق فيما بينها يف جمال : االحتاد االقتصادي -5
السياسات االقتصادية املختلفة ، سواء أكانت سياسات مالية أو نقدية أو متعلقة بسعر الصرف والواقع أن 
                                                                                                                                                                                     
6 Dominick salvatore, économie international (cours et problèmes), traduction française françois contensou , 
copyright , McGraw-Hill,paris,1982 ,p80 

 .71، ص2001، دار املريخ، الرياض، إىل إدارة األعمال الدولية مدخلأمحد عبد الرمحن أمحد،  1
 .195، ص2003الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  ،)التجارة والتمويل ( االقتصاد الدويلكامل بكري ،2
هلدى للطباعة والنشر ،عني مليلة، ،دار ام 2004ماي -98- ه 1425ربيع األول  19- 18وث وأوراق عمل امللتقى الدويل املنعقد خالل الفترة الطيب داودي،حب 3

 .186،ص2005
 .311- 310ص ،ص1999،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،)نظرة عامة على بعض القضايا ( القتصاد الدويلزينب حسن عوض اهللا،ا 4
 .8،ص1998، دار الكتاب احلديث، اجلزائر،االقتصاد والعوملةحسني عمر،  5
 .176،ص2010، 1إثراء للنشر والتوزيع ،األردن،ط ،)النظرية والتطبيقات(الدويل االقتصاد أمني ، هجري عدنان زكي 6
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 االحتاد االقتصادي منها إىل السوق املشتركة ، حيث يوجد اجلماعة االقتصادية األوروبية هي أقرب حالياً إىل

 1.تنسيق بني دول اموعة يف عديد من ااالت أمهها السياسة الزراعية وسياسة سعر الصرف 

  
  

 

 االندماج االقتصادي الكامل  -6

ملراحل ما قدمناه يف ا2فإىل جانب  كاقتصاد واحد األعضاءهذا الشكل تصبح اقتصاديات الدول  ومبقتضى
عليا،وعملة موحدة جترى يف التداول عرب  كافة، وإجياد سلطة إقليمية توحيد السياسات االقتصادية- السابقة 

تتفق كل دولة عضو على ويف هذه املرحلة .موحد لتنفيذ هذه السياسات إداريبلدان املنطقة املتكاملة، وجهاز 
وهذا يعين أن التكامل .العليا اإلقليميةاالت ،للسلطة تقليص سلطاا التنفيذية الذاتية وخضوعها يف كثري من ا

 3 ال حيتاج إىل خطوات حمدودة للوصول إىل وحدة سياسية فعلية–أو االندماج االقتصادي - االقتصادي التام

  

  مزايا و مشاكل التكامل االقتصادي :املطلب الثالث

  .ادييف هذا املطلب إىل مزايا ومشاكل التكامل االقتص سنتطرق      

  مزايا التكامل االقتصادي : الفرع األول

من املمكن أن حيقق التكامل االقتصادي بني الدول املتكاملة العديد من املزايا، وهذه املزايا ليست ضربا من 
اخليال فقد حققتها لنفسها جمموعات من الدول اليت أخذت التكامل االقتصادي مأخذ اجلد، وميكن إبراز هذه 

  : حو التايلاملزايا على الن

ينتج عن قيام التكامل االقتصادي اتساع نطاق : اتساع السوق وإقامة املشروعات اإلنتاجية الكبرية - 1
الكبري، ويقصد بوفرات  اإلنتاجالسوق يف الدول املتكاملة، واتساع حجم السوق يسمح بتحقيق وفرات 

واالرتفاع مبستوى الكفاية  اإلنتاجمن ختفيض تكاليف  اإلنتاجالكبري ما يتحقق بفضل اتساع نطاق  اإلنتاج
إا سوف تستطيع استيعاب كل ديدة ذات حجم اقتصادي كبري صناعات ج إقامة، كما أنه ميكن من اإلنتاجية

 إنتاجهاوهو ما يؤدي إىل اخنفاض تكاليف  اإلنتاجيةاملنتجات اليت تنتجها مما ميكنها من العمل بكامل طاقتها 
ملنتجات مما يساهم يف زيادة تسويقها جتاريا يف الدول الداخلة يف التكامل، كما وبالتايل اخنفاض أسعار هذه ا

واملبادرة واالهتمام مبوضوع البحث العلمي والدخول يف  اإلبداعأن اتساع حجم السوق سوف ينمي روح 

                                                           
،أطروحة، الدورة السابعة والعشرون، كلية القيادة وألركان للقوات املسلحة، اململكة العربية السعودية، أهم االتجاهات االقتصادية احلَديثةسعد سليم سامل السهلي احلريب ، 1

2001.  
 .22-21صص 

 .311، ص2003،الفتح للطباعة والنشر، اإلسكندرية،العالقات االقتصادية الدوليةزينب حسن عوض اهللا، 2
 .9،ص1،1998دار الفكر العريب،القاهرة،ط،)النظرية والتطبيق(التكامل االقتصادي أنشودة العامل املعاصرحسني عمر ، 3
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ته مما وختفيض نفقا اإلنتاجاالستثمارات الكبرية، كما أا تشجع فرص االختراع مما يؤدي إىل حتسني نوع 
يقوي من مركز املنتجات يف املنافسة الدولية، كما يساعد على تنمية اقتصاد البالد املنضمة إليه وتنسيق 

 .سياستها االقتصادية مما خيفف من أضرار التقلبات االقتصادية النامجة عن االنكماش والتضخم

ل النمو االقتصادي يف امة إىل ارتفاع معديؤدي التكامل بصفة ع :ارتفاع معدل النمو االقتصادي - 2
أن التكامل االقتصادي يؤدي إىل وجود نوع من التفاؤل بالنسبة للمستقبل  إىلالدول املتكاملة ويرجع ذلك 

وزيادة الطلب على ارتفاع مستوى الدخل  إىلالذي يؤدي  األمراملنظمني عل االستثمار  إقبالومن مث زيادة 
الذي  األمرمن اخلارج  األجنبية األموالد على جذب رؤوس املنتجات كما أن التكامل االقتصادي قد يساع

زيادة معدل االستثمار يف الدول الداخلة يف التكامل ، فاتساع السوق وما يستتبعه من زيادة الطلب  إىليؤدي 
على السلع املنتجة سيؤدي إىل زيادة احلافز على االستثمار، حيث تصبح الفرصة مهيأة أمام رأس املال يف 

هذه السلع، يضاف  إنتاجيف وسائل  األمواللتحقيق الربح عن طريق توظيف لدول الداخلة يف التكامل خمتلف ا
الذي  األمريف الدول الداخلة يف التكامل  اإلنتاجيةيف االستثمار يف الطاقات  األجانبذلك رغبة املستثمرين  إىل

تصادي داخل  زيادة معدل النمو االقوجود املشروعات االستثمارية الكربى من شأنه أن يؤدي إىل إىليؤدي 

      1  .الدول املتكاملة

 اإلنتاج تكاليف ختفيض يف يساهم االقتصادي التكتل أن حيث : التجاري التبادل شروط حتسني - 3
 مث ومن الدولية األسواق إزاء التكامل لدول التنافسية القوة زيادة إىل يؤدي مما واخلدمات السلع أسعار مث ومن
 .درااصا من يزيد

 التجاري التبادل شروط حتسني من متكنها التكتل لدول احتكارية ميزة يضيف الوقت نفس يف أيضاً التكتل و
 :بسبب وذلك اخلاصة، ملصلحتها وفقاً اخلارجي العامل مع
 العامل دول على شروطها إمالء من ميكنها مما اهلامة احليوية السلع بعض وتداول إنتاج يف التحكم - 

  . الشخصية ملصلحتها قاًوف اخلارجي
 تراعي بشروط اخلارجي العامل من السلع من العديد بشراء تتحكم التكتل دول فإن االسترياد ناحية من - 

 2. األسعار بأحسن التكامل دول سوق يف سلعها لعرض تتنافس األجنبية الدول جيعل الذي األمر مصلحتها،

 :املختلفة اإلنتاج ميادين يف جتاريا هااستخدام قابلية وزيادة املوارد استغالل فرص تنويع -4

 الدول اعتماد من تزيد و ضروبه تنويع على تعمل اإلنتاج إمكانيات وزيادة اقتصاديا الدولة حدود فامتداد
  . اإلنتاج عوامل ومن السلع من حاجاا على احلصول يف البعض بعضها على األعضاء

 :أوسع نطاق على و أفضل بصورة املةالع األيدي و الفنيني مهارات من االستفادة تيسري -5

                                                           
 .23-22صص ،2007، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، ت العوملة مع رؤية إسالميةالتكامل االقتصادي العريب وحتديانزيه عبد املقصود مربوك،  1
، حبث غري منشور، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر،غزة إيهاب وفيق األغا، التكتالت االقتصادية والتجارة الدولية والتكامل االقتصادي العريبوفيق حلمي األغا،  2

 http://www.alazhar.edu.ps/arabic/faculties/Eco/intro.htm .10،2006.1/2/2011-9صص ،2009،
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 و املهارات بإظهار كفيل وهذا الوظيفي، و الفين العمل تقسيم مبادئ تطبيق إىل االحتاد يؤدي أن املفترض فمن
  .وتنميتها ذيبها على والعمل ، القدرات

  
  
  
  
  

 مشاكل التكامل االقتصادي: الفرع الثاين

 الدول، هذه على تكاليف و عيوب على ينطوي لكنه األعضاء لللدو خمتلفة مزايا االقتصادي التكامل مينح

 1: منها املصاعب و التضحيات من العديد حتمل تقتضي بل جمانية ليست و صعبة عملية الشامل االحتاد فتحقيق

 املستوردات ذات أمثان منخفضة من منتج دولة غري عضو، تبديل يف وتتمثل: حتويل التجارة -1
  .ى من دولة عضوتوردات ذات أمثان أغلمبس

اختالل يف ميزان املدفوعات ناجتة عادة عن قد ينتج عن عملية التكامل : اختالل ميزان املدفوعات -2
الذي يتحول فيه الطلب على الصادرات إىل الطلب على الواردات تاركا اجلهاز ) التبعي(االعتماد املتبادل 

ومع رسوخ عادات . خارج الدورة االقتصادية على حاله، باستثناء ما يتم من تطوير بقرارات تتخذاحمللي 
االستهالك والتطلع إىل مزيد من االستثمار يتسم الطلب على الواردات بقدر مرتفع من الثبات مستقل عن 

الذي  األمرالعائدات من التصدير، فال يستجيب إليها يف تقبلها، أو حىت إذا تعرضت إىل اجتاه عام نزويل، 
عنه عجز يف ميزان فوعات واستمرارها واختالل يف امليزان التجاري، الذي قد ينجم تزايد فجوة املد إىليؤدي 

 األعضاءكما أنه من الناحية النقدية واليت يتعني فيها تثبيت أسعار الصرف بني عمالت الدول . املدفوعات
قد يؤثر على  يف التكامل مما أخرىدول  إىلمنها  األموالتسرب رؤوس  إىلوحرية حتويلها اخلارجي قد يؤدي 

 .املال وكنتيجة لذلك ميزان املدفوعات رأسميزان 

وفقا ملبدأ اآلثار التبادلية للتجارة اخلارجية، وتشابك االقتصاديات، والتغذية العكسية  األزماتانتقال  -3
 2001األخرى، ويف هذا السياق فإن أزمة الكساد لألزمات اليت قد تتعرض هلا دولة عضو على بعض الدول 

ا كان هلا األثر على االقتصاد املكسيكي، ومن جتلياته أن مت ختفيض العمالة يف قطاع الصناعة بأمريك
 ومبؤسسات 

                                                           
لنيل شهادة املاجستري غري منشورة ،معهد العلوم االقتصادية  ،جامعة باتنة ، ، مذكرة التكتالت االقتصادية اإلقليمية وحرية التجارة يف إطار املنظمة العاملية للتجارةآسيا الوايف  1

  .40- 39صص ،2007
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أخرى أمريكية حدودية، حيث قصفت هذه السياسة بسوق العمالة املكسيكية اليت ارتفعت نسب البطالة، 
 .وعدم قدرة سوق العمالة املكسيكي على رد هذه الصدمة

اختالف على مستوى امليزانية العامة  إىلالرسوم البينية  إلغاءقد يؤدي : الدولةاآلثار على ميزانية  -4
للدولة، ناجتة عن خفض إيراداا املتأتية من الرسوم اجلمركية من شريكاا، وتؤثر كذلك على سياستها املالية، 

غري كافية الختاذ التدابري تدرجييا لفترة زمنية قد متتد لسنوات إال أنه قد تكون  اإللغاءبرغم من تطبيق هذا 
 .الالزمة 

احتمال تعرض الكثري من الصناعات القائمة  إىلالرسوم  إلغاءكما يؤدي خفض أو : آثار املنافسة -5
خروجها من السوق، واختفائها يف ظل املنافسة  إىلمنافسة مفاجئة قد تؤدي  إىل )خاصة الناشئة منها (

 .الشرسة

على الدول اليت تفرض ) األجانب( األصليونيتحايل املنتجون : ارواالستثم واإلنتاجاحنراف التجارة  -6
تصديرها إىل الدول املرتفعة الرسوم  بإعادةالرسوم املنخفضة لتقوم رسوما مرتفعة بالتصدير إىل الدول ذات 

وهو ما يطرح النقائص اليت . )مع أخذ فقات النقل يف احلسبان(حيث تصبح أرخص مما لو استوردها مباشرة 
ي قواعد املنشأ، اليت رغم حتديد قواعد ضابطة إال أنه قد يتم التحايل بطرق خمتلفة، كما أن عدم اختاذ تعتر

 إىل اإلنتاجاحنراف االستثمار وعمليات  إىلوالسياسات املوحدة اجتاه العامل اخلارجي قد يؤدي  اإلجراءات
 .ذات مستويات الضرائب املنخفضة األعضاءالدول 

املشكل الذي قد يقع بني الدول املتكاملة اقتصاديا هو كيفية : يض اخلسائرتوزيع املكاسب وتعو -7
احملصلة، وتطرح مشكلة عدم العدالة يف تقسيم املكاسب، وكذا حتمل بعض الدول خسائر  اإلراداتتوزيع 

 1.نامجة عن آليات التوزيع

  

  ماهية التكتالت االقتصادية اإلقليمية: املبحث الثاين

من الظواهر امللموسة، واليت تلعب دورا خطريا يف التجارة  تبات اإلقليميةالتكتالت  شاءإنمما الشك فيه أن 
االحتاد : نوعني من االحتادات اإلقليمية اجلمركية 1948من جات  )XXIV(ولقد ذكرت املادة . الدولية

حة ولقد اعترفت هذه املادة صرا. Free Trade، ومناطق التجارة احلرة Customs Tradeاجلمركي 
ويعترب هذا استثناء من مبدأ الدولة األوىل . باألفضليات أو الترتيبات التجارية املتميزة بني بعض الدول واألقاليم

 )XXIV(ولقد راعت املادة . التجارة الشريفة وإقامةبالرعاية وقواعد تعميم حرية التجارة بني كافة الدول، 
    كذلك راعت مبدأ . مة على احلدود بني الدول املتجاورةالتجارية للنظم التفضيلية اليت كانت قائ السوابق

"Grand father " واعتربت هذه االحتادات خطوة حنو . التابعة هلا والذي كان سائدا بني بعض الدول واألقاليم

                                                           
 دراسة بعض آثار النافتا على املكسيك وبعض اآلثار احملتملة للشراكة االورو متوسطية على اجلزائر(االقليمية اجلديدة وآثارها على اقتصاديات الدول الناميةعقبة عبد الالوي،  1

 72-71صص ،2008،مذكرة لنيل شهادة املاجستري غري منشورة، قسم علوم التسيري،ختصص جتارة دولية،جامعة ورقلة،
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فمساوئ املعاملة التفضيلية  All-or –nothingوتطبيقا ملبدأ الكل أو الالشيء . حترير جزئي للتجارة الدولية
يربرها أن التحرر اجلزئي قد ميثل خطوة تجارة فيما بني بعض الدول ، بالنسبة ملبدأ الدولة األوىل بالرعاية، لل

  . حنو التحرر الكلي
 Footأو   Free rider، وأن ذلك يعترب تطبيقا ملبدأ Trade diversionوهذا ما يسمح خبلق التجارة 

dragger .1  
  .مهاقليمية و التكتالت االقتصادية وشروطها و دوافع قياو يف هذا املبحث سنحاول معرفة  اإل 

 

 

  واإلقليمية  تعريف التكتالت االقتصادية: املطلب األول

  يف هذا املطلب تعريف كل من اإلقليمية والتكتالت االقتصادية سنتناول   

  اإلقليمية تعريف :الفرع األول

من على العالقات االقتصادية الدولية اليت تتأرجح بني أصبحت اإلقليمية والعوملة يف اية القرن العشرين ي
. الشمولية أو العوملة املتصاعدة باستمرار وبني اإلقليمية املتزايدة عرب إقامة التجمعات والتكتالت اإلقليمية

ا اليت تدفع باألفراد واجلماعات لتضييق نطاق اهتمامابأا حالة وسطية بني احمللية  فيمكن تعريف اإلقليمية
أو االجتماعية  وبني العوملة اليت تستهدف إزالة احلدود اجلغرافية واحلواجز  السياسية أو االقتصادية،سواء 

اجلمركية وتسهيل نقل الرأمسالية سياسيا واقتصاديا وثقافيا عرب العامل كل، وهذه احلالة الوسطية دف إىل دعم 
تقلل من التبعية للعامل اخلارجي دون االنعزال عنه وكذلك التكامل واالندماج يف خمتلف ااالت بالدرجة اليت 

تزيد من سعة حجم السوق مما يؤدي إىل حتسني اإلنتاجية وزيادة رفاهية الدول األعضاء، وحرية حركة 
األفراد، كما أن اإلقليمية قد تؤدي إىل تفاقم املشكالت اإلقليمية املوجودة أصال، وقد تضيف مشكالت 

 :ما يلي ن بني أهداف السياسات االقتصادية اإلقليمية نذكرإقليمية جديدة، وم
  .حتسني التوازن يف التوزيع اإلقليمي للسكان والصناعة 1-
  .حتسني استخدام املوارد وختصيصها ختصيصا أمثل 2-
 .حتسني توزيع الدخل بني األقاليم  3-
بتخفيض حجم الفروقات اإلقليمية حتسني ميزان املدفوعات لألقاليم، وختفيض الضغوط التضخمية وذلك  4-

  .يف الطلب على العمل
حتقيق االستقرار االجتماعي والسياسي خاصة يف الدول اليت تعاين من االختالالت العرقية باإلضافة إىل  5-

 .إزالة الفوارق االقتصادية بني األقاليم
                                                           

دراسة للمعامل واملفاهيم الرئيسية الواردة باالتفاقات املنظمة للتجارة العاملية مع إشارة خاصة لالتفاقية العامة (اتفاقات التجارة العاملية يف عصر العوملةمصطفى رشدي شيحة،  1
 .134،صاإلسكندريةدار اجلامعة اجلديدة ، ،)للتجارة يف اخلدمات وما طرأ عليها من تطورات
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  .و اإلقليميةاخلوف من البقاء بعيدا عن بقية دول العامل اليت احنرفت يف االجتاه حن 6-
إىل دول جماورة وتطوير  ورويب مثل امتداد برنامج السوقواالجتاه احلديث لإلقليمية تزعمته أنشطة االحتاد األ

كما . سياسة متوسطية أكثر فاعلية أدت إىل ظهور اتفاقيات تكامل إقليمي بني غالب دول البحر املتوسط
مية قيام مبادرات مماثلة يف آسيا وغريها من مناطق العامل شجع حتول الواليات املتحدة األمريكية حنو اإلقلي

إلعادة النظر يف الوضع الراهن وتقييم املكاسب احملتملة من اإلقليمية، األمر الذي أسفر مثال عن حتول 
 .من جمرد تنظيم إقليمي إىل منطقة التجارة احلرة لألسيان" األسيان"

اره أمرا مستحدثا أو مرتبطا باملفهوم املعاصر للعاملية، فقد بزغت باعتب -خاصة يف التجارة  -فمفهوم اإلقليمية
  التوجهات املبكرة لإلقليمية منذ اية احلرب العاملية الثانية، فبينما ظهرت كل من األمم املتحدة وصندوق النقد 

ية مثل جامعة الدويل والبنك الدويل كأدوات دولية إلدارة شؤون العامل، وظهرت يف نفس الفترة منظمات إقليم
الدول العربية، منظمة الوحدة اإلفريقية منظمة الدول األمريكية باإلضافة إىل السوق األوروبية املشتركة  
وبالتايل ظهور تكتالت اقتصادية إقليمية على الساحة االقتصادية الدولية على صعيد كل من الدول النامية 

  1.سعى لتحقيق أهداف معينةواملتقدمة على حد سواء، وكل واحدة من هذه الدول ت

  تعريف التكتالت االقتصادية: الفرع الثاين

درجة معينة من التكامل االقتصادي "ميكن تعريف التكتل االقتصادي اإلقليمي الدويل على أنه يعرب عن   
ا الذي يقوم بني جمموعة من الدول املتجانسة اقتصاديا وجغرافيا وتارخييا وثقافيا واجتماعيا، واليت جتمعه

جمموعة من املصاحل االقتصادية املشتركة، جند تعظيم تلك املصاحل االقتصادية املشتركة دف تعظيم تلك 
ومن مثة الوصول إىل  ،املصاحل وزيادة التجارة الدولية البينية لتحقيق أكرب عائد ممكن من التبادل فيما بينها

  .أقصى درجة من الرفاهية االقتصادية لشعوب تلك الدول
تل االقتصادي كمفهوم يعكس اجلانب التطبيقي لعملية التكامل االقتصادي، فهو يعرب عن درجة من والتك

درجات التكامل االقتصادي فيما بني الدول األعضاء، فهو يعرب عن تطابق اجلانب النظري مع اجلانب العملي 
ى معني من مستويات التكامل فيما يتعلق بالتكامل االقتصادي، ويعرب مفهوم التكتل االقتصادي أيضا عن مستو

  2.االقتصادي وهو ميثل أيضا صورة من صور هذا التكامل

عملية إحداث تقارب بصورة تدرجيية بني الدول ذات األنظمة السياسية : "على أنهالتكتل  أيضا فيعرو
تكتل ميثل ـ ومنه فإن ال" واالقتصادية املتجانسة، ويعمل على تسهيل عملية التنمية االقتصادية يف تلك الدول

  . إحداث تقارب بصورة تدرجيية بني الدول، مما يسمح بتوفري جمموعة من عوامل جناحه
 . ـ عملية سياسية وعملية اقتصادية، والتناقضات السياسية تؤثر اقتصاديا، ومنه ضرورة جتانس األنظمة 

                                                           
، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل )دراسة جتارب خمتلفة(و تفعيل التكامل االقتصادي يف الدول الناميـة التكتالت االقتصادية اإلقليمية يف عصر العوملة عبد الوهاب رميدي 1

 .30-29صص ،2007، جامعة اجلزائر، )غري منشورة(شهادة الدكتوراه
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،ختصص ية،ومسامهتها،يف حتقيق التكامل االقتصادي العريباالستثمارات العربية البينجباوية سهام ، 2

 .114،ص 2005الية ،جامعة اجلزائر وم نقود
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  ـ أن التكتل االقتصادي جيب أن يسهل عملية التنمية االقتصادية بني الدول
  .ن التكتل االقتصادي يتطلب وجود خطط للتنمية االقتصادية يف دول التكتل دون استثناءـ أ

  :كما ميكن أن يعرف التكتل أيضا انطالقا من زاويتني
باعتباره عملية مستقبلية، حيث تتجه اجلهود حنو تنفيذ جمموعة إجراءات، تستهدف إلغاء التمايز : ـ األوىل

  .نتمي إىل جمموعة دول خمتلفةبني الوحدات االقتصادية اليت ت
باعتباره حالة قائمة حيث يستدل عليه بغياب أشكال التمييز املختلفة بني االقتصاديات الوطنية : ـ الثانية

  1.للدول أعضاء هذا التكامل
  
  

  شروط التكتالت االقتصادية: املطلب الثاين    

التكامل االقتصادي ،وهذه الشروط ليست قواعد التعاون و إلرساءيوجد عدد من الشروط البد من حتقيقها 
متتد عملية التكامل االقتصادي على فترة زمنية  أن األمرسهلة التحقيق بل هي صعبة ومعقدة جدا ويقتضي 

مراحل متعاقبة تسمح كل منها بتصور وتطبيق حلول للمشاكل اليت تعترض التكامل خالهلا  إىلمعقولة تقسم 

.2  

  

  اديةالشروط االقتص: الفرع األول

  :تتطلب التكتالت االقتصادية اإلقليمية شروطا اقتصادية مالئمة ومشجعة منها 

حيتل وجود بنية أساسية مالئمة مكانا مميزا بني الشروط الواجب  :الئمةملا األساسيةتوافر البنية  - 1
ات احلجم انتقال وفور إمكانيةيتيح يف الواقع  ، الاإلقليميفاال . اقتصادي ناجحتوافرها لوجود تكتل 

توفرت شبكة نقل ومواصالت واتصاالت مالئمة ذلك الن عدم  إذاوالوفرات اخلارجية والتقدم االقتصادي إال 
حيث من شأنه إضعاف أمهية التكامل االقتصادي ،  األعضاءتوافر وسائل كافية للنقل واملواصالت يف الدول 

ة وأخرى داخل نطاق التكتل االقتصادي أنه يصبح من املتعذر توسيع حركة التبادل التجاري بني منطق
كما يتعذر أيضا تنمية اقتصاديات املناطق املتخلفة بصورة مشتركة، وال سيما فيما خيتص بنواحي . اإلقليمي

 .بصورة موحدة اإلقليميةواستغالل املوارد  اإلنتاجيةتكامل عمليات االستثمار واملشاريع 
جناح التكامل االقتصادي وتثبيت دعائمه توافر  إىلاملؤدية  من العوامل: العاملة املدربة األيدي توافر - 2

كما يتيح . بطريقة فعالة مستمرة اإلنتاجيةيتيح هلا استخدام مواردها  األعضاءالعاملة املدربة يف الدول  األيدي

                                                           
 .91،ص2007اجلزائر،دولة يف العلوم االقتصادية،جامعة ، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه الأزمة التنمية والتخطيط يف ظل التحوالت االقتصادية العاملية رابح محدي باشا، 1
 .224، ص2009سكينة بن محود،مدخل لعلم االقتصاد، دار احملمدية العامة، اجلزائر، 2
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الكلي، ورفع مستوى  اإلنتاجهلا يف نفس الوقت تنمية هذه املوارد وزيادة حجمها، وتكون النتيجة زيادة 
 .املعيشة يف دول التكامل املختلفة، وزيادة التعاون االقتصادي بينها

كذلك جند من ضمن الشروط الالزمة لنجاح :  إقليميعلى أساس  اإلنتاجيةاملشاريع  ختصيص - 3
، إقليميعلى أساس  األعضاءيف الدول  اإلنتاجيةالتكامل االقتصادي وتأمني مستقبله، هو ختصيص املشاريع 

تخصص جيعل اقتصاديات هذه  الدول متكاملة تعتمد على بعضها البعض بطريقة مباشرة، مما وذلك الن هذا ال
يؤدي إىل زيادة املبادالت التجارية بينهما بالتايل ، ميكن القول أن جناح التكامل االقتصادي يف تأدية رسالته 

عام، ذلك الن هذا التباين  بوجه األعضاءيف الدول  اإلنتاجييعتمد بالدرجة األوىل على مدى تباين التخصص 
 كما رأينا ميكن 

عادة، وهي ميزة  أعضاءهذه الدول من احلصول على امليزة الكربى اليت حيققها التكامل االقتصادي للدول 
يف هذه  اإلنتاجيويف الوقت الذي يتشابه فيه التخصص . توسيع حجم السوق أمام منتجات الدول األعضاء

حد كبري، وبالتايل يفقد التكامل االقتصادي أثره كتنظيم لتنشيط التبادل  إىليمتها الدول تفقد مثل هذه امليزة ق

 1. منه األعضاءالتجاري بني جمموعة الدول 
ضمان حرية تنقل السلع بني خمتلف البلدان اليت تنخرط يف : تنسيق السياسات االقتصادية القومية  - 4

يع الشرط اليت تسمح للمنتجني بالعمل واملنافسة جانب ذلك توفر مج إىلتكتل ال يكفي، بل جيب أن نضمن 
يف ظروف طبيعية، وهلذه الغاية يقتضي األمر، يف املرحلة األوىل تنسيق التشريعات القومية تدرجييا كلما تقدم 

 .من العوائق والقيود اإلقليميةيف طريق حترير التجارة  األمام إىلالتكتل االقتصادي خطوة 
ناول شؤون التعريفة اجلمركية والسياسة التجارية جتاه الدول الواقعة خارج املنطقة، وهذا التنسيق ينبغي أن يت

ولتحقيق القدر الضروري  االجتماعية وسياسات االستثمار، واألوضاعوشئون النقد وبعض العناصر الضريبية، 
ة احلال عسرية، بني سلسلة من املفاوضات، اليت تكون بطبيع إجراء األمرمن تنسيق التشريعات القومية، يتطلب 

واختياراا  األعضاءوهذه املفاوضات تكون معقدة بقدر ما تتسم به تشريعات الدول . املعنية األطراف
ونظرا الن تنسيق التشريعات والسياسات االقتصادية أمر يقتضي . السياسية ومستويات التنمية من االختالف

ة ائية فان من الضروري وضع أجهزة متخصصة مفاوضات طويلة ومعقدة، وال يتم يف عملية واحدة بصف
ومؤسسات تتمتع بالصالحيات املطلوبة ملتابعة هذا العمل على ضوء التغريات اليت تطرأ على السياسات 

   2. االقتصادية الوطنية ومتغريات الظروف االقتصادية
ويتم توزيع عادل،  إن مل يكن من املستحيل، أن حيدد بدقةمن الصعوبة مبكان : توزيع مكاسب التكتل - 5

حقا لكل املزايا اليت ميكن أن تتولد عن اندماج السوق اإلقليمية، ولكن من املرغوب فيه واملمكن أن تعد 
التصحيحية تفاديا ألن تعمل البلدان األكثر تقدما، أو األغىن  اإلجراءاتسياسة مشتركة بغية اختاذ عدد من 

                                                           
 .57-56صص ، 2002شر، القاهرة، ، مكتبة مدبويل للطباعة والن )العوملة والتكتالت اإلقليمية البديلة( التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العريبإكرام عبد الرحيم،  1
 .225- 224ص صسكينة بن محود، مرجع سابق، 2
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ضررا بالبلدان األكثر احتياجا ألموال االستثمار، وال مفر  والكفاءات ملحقة بذلك اإلنتاجعلى سحب عوامل 
الصناعي والزراعي للحيلولة دون اختالالت اقتصادية  اإلنتاجمشتركة حول هياكل  إجراءاتمن اختاذ 

اهليكلية أيضا بإجراءات أخرى حلماية البلدان  اإلجراءات، وجيب أن تقرن اإلنتاجواجتماعية تربك عملية 
رسوم االسترياد  إلغاءطقة ، فيمكن على سبيل املثال، أن يواجه بلد ما خسارة يف العوائد إثر األضعف يف املن

التبادل فتحرير . على املنتجات القادمة من بلدان املنطقة، واليت كان يستوردها، فيما مضى من بلدان أجنبية
رد منتجات الشركاء اآلخرين ميكن أن يسفر عن أثر سليب على ميزان مدفوعات البلدان الفقرية، اليت تستو

 بأسعار أعلى من تلك اليت تتحدد يف 
، ومن أجل تفادي ظهور مثل اإلقليميةتفاقم التفاوتات  إىلأوضاع تقود  وهكذا ميكن أن تنشأ. السوق الدولية

  1. األضعفوسائل للتعويض كتحويل املوارد يف صاحل البلدان  إجيادهذه االختالفات، يتوجب 

  

  

  

  

  ةالشروط السياسي: ينالفرع الثا

بصورة قد تفوق متثل الشروط أو الظروف السياسية عنصرا هاما من عناصر جناح أو فشل الترتيبات اإلقليمية 
  2 :أمهيتها يف حالة اإلطار املتعدد ، وتفرض هذه الظروف أمهية

  .وجود هياكل  متماثلة لصناعة القرار يف التكتل اإلقليمي  -
  ة بني دول التكتل اإلقليمي وجود أطروحات سياسية مشترك -
  .وجود وجهات نظر متطابقة ومتوافقة حول قضايا سياسية  -
  .تنظيم تدخالت احلكومات احمللية املؤثرة على العمليات التجارية  -

  

 دوافع قيام التكتالت االقتصادية: الثالثاملطلب 

على الدول املتكاملة بعد تكاملها مقارنة إن دوافع التكامل االقتصادي تتمثل باملزايا واملنافع اليت ميكن أن تعود 
مبا كانت حتصل عليه من مزايا ومنافع قبل حتقق مثل هذا التكامل ،ذلك أنه إذا كانت هناك حصيلة صافية من 

التكامل ،وكلما زاد القدر الذي  إىلتكون هي الدافع الذي يدفع  فإاالزيادة يف هذه املزايا واملنافع االقتصادية 
 إنحتقيق التكامل االقتصادي أكرب ومما الشك فيه  إىلمن هذه املزايا واملنافع كلما كان الدافع يتم حتقيقه 

                                                           
 .58إكرام عبد الرحيم ،مرجع سابق، ص 1
وعلوم التسيري ،جامعة ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري ،كلية العلوم االقتصادية )حالة اجلزائر(العوملة وتاثريها على تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول العربية ، حيياوي مسري 2

 .95،ص2005اجلزائر، 
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 وغريها، تتمثل فيما ميكن أن حيصل من تطوير اجتماعي وثقايف يف للتكامل مزايا ومنافع اجتماعية وسياسية
أن ابرز املزايا واملنافع اليت تتحقق جمرى عملية التكامل ،ويف زيادة القوة السياسية للدول من خالل تكاملها، و

تكاد تكون ذات املزايا اليت تتحقق للدول عندما تتاح هلا حرية تقتصر  أا إىل اإلشارةمن جراء التكامل ميكن 
: تكون يف جانبها االقتصادي كما يأيت أنعلى الدول املتكاملة دون العامل اخلارجي ، وهذه املزايا واملنافع ميكن 

1 
يصبح بإمكان كل بلد توجيه إنتاجه إىل السوق املوسعة لبلدان التكامل عوض : السوق اتساع حجم - 1

توجيهها إىل السوق احمللية فقط، وهذا ما يؤدي إىل منو حافز التوسع يف إنتاج املشروعات بسبب توفر الطلب 
تاجية وبكميات كبرية، وبالتايل زيادة استخدام الطاقات واملوارد اإلنتاجية، األمر الذي حيقق الوفورات اإلن

ورمبا تتجه هذه . وتزداد املنافسة بني املشاريع اإلنتاجية، وتنخفض األسعار، وترتفع جودة املنتوجات
  .نتجاا بعدما يتشبع سوق التكاملاملشروعات إىل عمليات تصدير م

جيعل االستفادة التعامل بني جمموعة بلدان يف إطار التكامل االقتصادي : تطوير القاعدة التكنولوجية  - 2
من القدرات التكنولوجية لبلد سهلة بالنسبة لبلدان االحتاد األخرى، ويساهم يف إقامة قاعدة تكنولوجية ذاتية 
قادرة لالستجابة على املتطلبات احمللية، وبالتايل تتطور وتنمو القدرة على االستخدام والنمو اعتمادا على هذا 

  .  القاعدة التكنولوجية احمللية
يسهم التكامل بتوفري درجة عالية من احلماية لالقتصاد لدى : دة القدرة من احلماية لالقتصادزيا  - 3

البلدان املتكاملة أمام الشركات العمالقة والتكتالت االقتصادية األخرى، وهذا يؤدي بالضرورة إىل احملافظة 
ديات صاهذه البلدان التبعية القتعلى القدرات واإلمكانيات واملوارد وتسخريها خلدمة بلدان التكامل، وجينب 

 2.متطورة أخرى
إن اتساع السوق و التوسع يف اإلنتاج و النشاطات االقتصادية يتيح قدرا اكرب من فرص :زيادة التشغيل - 4

التشغيل، خاصة يف سوق العمل فتتوسع ليصبح سوقا واحدة للبلدان املتكتلة، و تزداد قدرة استيعاب فائض 
 .، و ترتفع إنتاجية العملالعمل املوجود لدى بعضها

إن التكامل االقتصادي يتيح توفري إمكانيات اكرب لزيادة اإلنتاج و  :زيادة معدل النمو االقتصادي  - 5
توسيعه لتغطية السوق الواسعة مع وفرة اإلنتاج اليت تتيحها بلدان التكتل لبعضها البعض، و بالتايل يصبح هناك 

نشاطات االقتصادية، و بذلك يتوفر قدرا كافيا من عنصر رأس املال و حرية يف عملية اإلنتاج     و خمتلف ال

                                                           
 .180،ص2001، مؤسسة الوراق للنشر، األردن،العالقات االقتصادية الدوليةفليح حسن خلف،  1
كلية العلوم االقتصادية ،  شورةغري من ، أطروحة لنيل دكتوراه دولة،)حالة دول املغرب العريب -متوسطية  -دراسة حتليلية لواقع وآفاق الشراكة االقتصادية األوروشريط عابد،  2

 .  68-67صص ، 2004،جامعة اجلزائر،وعلوم التسيري
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قدرا اكربا من األيدي العاملة اعتمادا على إمكانيات البلدان املتكتلة و من مثة يزداد اإلنتاج بالشكل الذي حيقق 

  1 .منو يف الناتج   و الدخل الوطين و يتحقق النمو االقتصادي

  

  العامل يف اإلقليمية االقتصادية التكتالت أهم :املبحث الثالث

سنحاول يف هذا املبحث الوقوف عند التكتالت االقتصادية يف أفريقيا واملنطقة العربية، والتكتالت االقتصادية 
  يف أمريكا الشمالية واجلنوبية، والتكتالت االقتصادية يف آسيا 

  التكتالت االقتصادية يف أفريقيا واملنطقة العربية: املطلب األول 

، واملتمثلة يف السوق التكتالت االقتصادية يف أفريقيا إىل األولسنتناول هذا املطلب يف فرعني نتطرق يف 
للشرق واجلنوب األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلماعة االقتصادية لدول أفريقيا املشتركة 

إىل التكتالت االقتصادية يف املنطقة العربية واملتمثلة يف منطقة التجارة  سنتطرقالفرع الثاين  يف الوسطى، أما
  .احلرة العربية واحتاد املغرب العريب

  يف أفريقياالتكتالت االقتصادية :  الفرع األول

 :)جتمع دول الكوميسا(السوق املشتركة للشرق واجلنوب األفريقي  - 1
 املشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا  اإلفريقيةأا السوق على "   Comesa" تترجم كلمة الكوميسا          

The Common Market of Est & Southern African    وهي احلروف األوىل لكلمات الترمجة اإلجنليزية
لسهولة النطق والتداول بني أجهزة اإلعالم » الكوميسا « وقد مت تداول املصطلح منطوقا بالعربية على أنه 

تكتلت أعضاؤه من دول شرق وجنوب شرق أفريقيا منذ منتصف تسعينيات  اقتصاديو جتمع هو 2.واملهتمني

أفريقية تقع يف جنوب  إحدى وعشرين دولة 3 القرن املاضي على طريق األسواق املشتركة ويضم هذا التجمع
يبويت، چ، مصر، السودان، إثيوبيا، إريتريا: وشرق القارة السمراء وهذه الدول هي من الشمال إىل اجلنوب

أوغندا، كينيا، ترتانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو الدميقراطية، ماالوي، سيشيل، موريشيوس، جزر القمر، 
   .مدغشقر، زامبيا، زميبابوي، ناميبيا، أجنوال، وسوازيالند

يبلغ من مساحة القارة األفريقية و% 41مليون كيلو متر مربع أو ما يعادل  12.4ويغطي تكتل الكوميسا حنو 
مليون نسمة أي ما يزيد على نصف سكان القارة وهو ذا ميثل أكرب تكتل  380 جمموع السكان لدول التكتل

  .اقتصادي أفريقي
بني دول أفريقية ذات  إقليميالرمسية على أا تكتل اقتصادي لتكامل وميكن تعريف الكوميسا حسب االتفاقية 

التجارة واندماج السوق، يف منطقتها من خالل تنمية  اإلقليميامل سيادة اتفقت فيما بينها على االرتقاء بالتك
                                                           

كلية العلوم ، غري منشورةأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، التحرير املصريف و متطلبات تطوير اخلدمات املصرفية و زيادة القدرة التنافسية للبنوك اجلزائريةبـريش عبد القادر  ،  1
 .7،ص2006، جامعة اجلزائر،  وم التسيرياالقتصادية وعل

 .12، ص2004، جمموعة النيل العربية، القاهرة، السوق األفريقية املشتركة واالحتاد األفريقيعبد املطلب عبد احلميد،  2
 .93،ص2007ة يف العلوم االقتصادية،جامعة اجلزائر،، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه الدولأزمة التنمية والتخطيط يف ظل التحوالت االقتصادية العامليةرابح محدي باشا ،  3
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للصاحل  واإلنسانيةومن خالل التعاون وتركيز العمل من أجل تطوير وتعظيم االستفادة من املصادر الطبيعية 
  . بادل جلميع شعوا ودوهلاواملتاملشترك 

ية بأا تكتل اقتصادي أفريقي يعمل على إىل ذلك ميكن تعريف الكوميسا من الناحية االقتصاد وباإلضافة
االقتصادي تعظيم املصلحة االقتصادية املشتركة بني جمموعة الدول املكونة له، عرب مراحل معينة من التكامل 

  : هي 
، 2004، مث منطقة االحتاد اجلمركي املقرر هلا أن تكتمل يف عام 2000منطقة التجارة احلرة على أن تتم يف عام 

  1. 2028ملش مث السوق املشتركة يف عام مث السوق ا
  : السوق املشتركة لشرق وجنوب أفريقيا املعروفة باسم منظمة الكوميسا إىل حتقيق األهداف التاليةودف 

حترير التجارة بني الدول األعضاء، مع تطبيق تعريفة مجركية موحدة لتكوين اللبنة األوىل الحتاد مجركي  -
 .قوي
مالت الوطنية لدول الكوميسا يف التعامالت اليت تتم فيما بينها، مع العمل على التوسع يف استخدام الع -

 .عملة موحدة وفق خطة اقتصادية متدرجة إجياد
 .تأمني االستثمارات املشتركة ومحايتها إلجياد بيئة جيدة لالستثمارات الوطنية واألجنبية على حد سواء -
واخلدمية، ) ، الصناعة، الطاقة، السياحة، االتصاالت والنقلالزراعة( اإلنتاجيةالتعاون يف جماالت التنمية  -

 .إىل جانب التجارة واجلمارك
الطبيعية مبا حتويه من موارد متنوعة وتنميتها مما يسهم يف تشجيع العمل املشترك يف جماالت محاية البيئة  -

 .رفع مستويات معيشة سكان الدول األعضاء
 الدول األعضاء تسهم يف حتقيق التكامل يف هذا احملور الصناعي يف لإلنتاجوضع مواصفات قياسية  -

 . األخرىومواجهة منتجات دول التكتالت االقتصادية 
 .يف جماالت التنمية االقتصادية اإلسهامتشجيع القطاع اخلاص يف الدول األعضاء على  -
ازن بني حتقيق معدل ثابت للنمو االقتصادي وبشكل مستمر عن طريق إجياد نوع من التنسيق والتو -

  2.والتسويق اإلنتاجخطط التنمية يف جمايل 

  :  لدول غرب أفريقيا ةاالقتصادي اجلماعة -2

 (Communauté économique des Etats d’ Afrique de l’ Ouest) 
بيساو، ليبرييا، مايل،  و، رأس األخضر، ساحل العاج، غامبيا، غانا، غينيابنني، بوركينا فاس: الدول األعضاء

. 1977ودخل حيز التنفيذ سنة  1975تكون سنة . جر، نيجرييا، السنغال، سرياليون، توجوالني موريتانيا،
يهدف إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق حتقيق املبادالت التجارية، وإلغاء العوائق 

                                                           
 .13- 12ص صعبد املطلب عبد احلميد، املرجع السابق، 1
 .121-120ص ص،2004، دار املعرفة اجلامعية، مصر، جغرافية التجارة الدوليةحممد مخيس الزوكة،  2
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سني نوعية البنية التحتية ، وحتاألشخاصالتعريفية وغري التعريفية على السلع واخلدمات، وحرية تنقل 
  .لدول املنطقة واألمينوالعمل على حتقيق االستقرار السياسي ) املواصالت واالتصاالت(

  لدول أفريقيا الوسطى   ةاالقتصادي اجلماعة -3

(Communauté économique des Etats d’Afrique centrale) 

. رواندا، أنغوال، تشاد، كونغو، بورندي كنغو، الوسطى، غنيا االستوائية، الغابون، إفريقيا: األعضاءالدول 
حتقيق التعاون والتنمية االقتصادية عن طريق حترير  إىليهدف . 1985ودخل حيز التنفيذ سنة  1983تكون سنة 

حتقيق نطقة، والعمل على العوائق التعريفية، وحتسني املستوى املعيشي لسكان امل وإلغاءاملبادالت التجارية، 
العوائق التعريفية، وحتسني املستوى  وإلغاءمية االقتصادية عن طريق حترير املبادالت التجارية، التعاون والتن

  1.واألمين لدول املنطقة املعيشي لسكان املنطقة، والعمل على حتقيق االستقرار السياسي

  التكتالت االقتصادية يف املنطقة العربية: الفرع الثاين

  .احلرة العربية واحتاد املغرب العريب ةتجارسنتعرض يف هذا الفرع إىل منطقة ال

  : منطقة التجارة احلرة العربية -1

، واحلقيقة أا كانت مر ما يزيد على مخسني عاما على بداية جتارب التكامل االقتصادي بني الدول العربية
ات وظروف تتعثر يف كل مرة بعدها تبدأ، مث تتكرر يف صيغ خمتلفة وسنوات خمتلفة بالرغم من اختالف شخصي

، يف وقت تتعاظم فيه التحديات واملخاطر اليت تواجهها املنطقة العربية، وتشهد فيه العالقات املسرح العريب

، ومن البني أن العمل االقتصادي العريب 2االقتصادية والسياسية العربية أكثر حاالا ضعفا وتعثرا وفتورا 
الم تعرب عن نبض اجلماهري، وطموحاا ومصاحلها املشترك كان حمكوما دوما برؤية وحدوية، تدفعها أح

ونزوعها إىل حتقيق تعاون أكرب بني البلدان العربية، مما جعله ميثل طموحا عربيا كبريا، نظر إليه أصحاب 
  املدرسة الواقعية بأنه حيمل يف طياته توجها 

  
ول العربية، تتجاوز حجم حركيا، ميكن من خالله نشوء أوضاع اقتصادية تكاملية جديدة على امتداد الد

الدول القطرية، وتساهم يف مواجهة احلواجز اليت تباعد بني البلدان العربية، وتساعد بالتايل على إرساء دعائم 

وعلى الرغم من ذلك شهدت املنطقة  3.مصاحل مشتركة وحدوية فيما بينها بكل جتلياا االقتصادية والسياسية
وى االستعمارية اخلارجية فرضت التفتيت وحولته إىل جتزئة، مستغلة العربية عمليات مستمرة من قبل الق

   4.يف إثارة الرتاعات والصراعات العربية) الدينية، األثنية واالختالفات الطائفية، والطبقية ( االختالفات الثقافية 

                                                           
 .209-208ص  ص،2007دار األديب،اجلزائر،  ، منشورات)تنقل السلع وحركة عوامل االنتاج( االقتصاد الدويلقاشي فايزة،  1
 .90، ص1999، مكتبة مدبويل للنشر، القاهرة، السوق العربية املشتركة يف عصر العوملةسليمان املنذري،  2
 .110-109ص ،2005، 2لبنان،ط - ، مركز دراسات الوحدة العربية)العوملة  –التكامل النفط  –التنمية (مهوم اقتصادية عربية طاهر محدي كنعان،  3
 .102ص ،2005املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، إحسان حفظي، قضايا التنمية يف الدول النامية،مرمي أمحد مصطفى،  4
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ياكلها يف اهليمنة األجنبية على مدى مئات السنني، انعكس بشكل أو بآخر، على بنياا وه هذه بسبب و
الوقت احلاضر، وهو الذي فرض على كل منها ارتباطات قوية بالعامل اخلارجي أقرب إىل أشكال التبعية 
االقتصادية والعلمية والتقنية، حبيث أصبحت مع الزمن وتعقد الظروف احمللية والعربية والعاملية أقوى من تلقائية 

  1.ياتكاملها بني بعضها البعض اقتصاديا أو تقارا سياس
.. إال أن الدول العربية مل تنس حلمها الكبري، الذي أصبح حتقيقه أكثر إحلاحا يف ظل املتغريات العاملية الراهنة

فقد انطلقت آخر حماوالت حتقيق هذا احللم العريب، وهي البدء يف الربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة احلرة 
رة العربية يف اجتماعات الس االقتصادي واالجتماعي جبامعة برزت أمهية منطقة التجارة احل.  العربية الكربى

، وقد أكَّد 2000فرباير  10-7 الدول العربية أثناء دورته اخلامسة والستني اليت عقدت بالقاهرة يف الفترة من
ل الس على أن حترير التجارة العربية ليس هدفًا يف حد ذاته، وجيب أن يصحبه تدفق االستثمار إىل الدو

التجارة ال يكتمل إال إذا صاحبه  العربية، مما يعين ضرورة منح مناخ االستثمار أمهية خاصة، كما أن حترير
خرق من السياسات املتعلقة بتنظيم االحتكارات، وإتاحة فرص املنافسة العادلة من خالل قوانني تسنها الدول 

فيذ منطقة التجارة احلرة بإزالة عقبات حترير التجارة وأكَّد الس على أمهية قيام اللجان املختصة بتن. العربية
احلرة البينية ، خاصة الرسوم والضرائب ذات األثر املماثـل اليت ينطبق عليها التخفيض التدرجيي السنوي بنسبة 

ي إضافة إىل الرسوم األخرى وااللتزام بتطبيق املعاملة الوطنية، وقرر يف هذا الصدد عقد اجتماع استثنائ ،%10
يليها مباشرة جلنة التنفيذ واملتابعة للبت يف هذا املوضوع يف ضوء . 2000للجنة املفاوضات التجارية يف جويلية 

وأوضح الس أن القيود غري اجلمركية . اجلامعة العربية الدراسات اليت يوفِّرها صندوق النقد العريب، وأمانة
ستقوم جلنة املفاوضات التجارية بدراسة تلك القيود،  ولذا مام انسياب السلع العربية،تشكِّل عقبة أساسية أ

مبشاركة املنظمة العربية للتنمية اإلدارية والقطاع اخلاص العريب ممثالً يف االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة 
الزراعية إىل سرعة  والزراعة للبالد العربية، ودعا الس املنظمة العربية للتنمية الصناعية والنقدية ومنظمة التنمية

استكمال القواعد املنشأة التفصيلية نظرا ألا تتيح التطبيق األفضل للربنامج التنفيذي للمنطقة احلرة، وطالب 
  املؤسسات املالية العربية بتقدمي الدعم الالزم ملنطقة التجارة احلرة 

  
عم األمانة العامة للجامعة واملنظمات العربية الكربى من خالل براجمها للمساعدة الفنية، وأن يشمل هذا الد

العربية والدول العربية األقل منوا، وأشار الس إىل ضرورة قيام كل دولة طرفًا لتحديد نقطة اتصال تكون 
مسئولة عن تزويد األمانة العامة بكافة املعلومات والبيانات، والتنسيق مع الوزارات واجلهات املعنية األخرى 

وناشد الس الدول األعضاء استكمال بناء األسس اليت . فيما يتعلَّق مبنطقة التجارة احلرة داخل الدولة نفسها
  تقوم عليها منطقة التجارة، البدء يف اختاذ خطوات أكثر تقدما يف مرحلة التكامل االقتصادي العريب، خاصة 

                                                           
 .279، ص2009، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، العوملة ومستقبل الصراع االقتصاديكامل عالوي الفتالوي، عاطف مرزوق،  1
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إىل إقامة احتاد مجركي عريب، إدخال جتارة اخلدمات ضمن مشوالت منطقة التجارة احلرة العربية واالنتقال 

 1.وكذلك تطوير وحتديث اإلدارات اجلمركية وزيادة كفاءا، باعتبارها أحد حماور تنمية التجارة العربية
  : وتقوم منطقة التجارة احلرة العربية على األسس التالية

  .1981أن تكون الدولة عضوا يف اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري لعام  -
مببدأ التحرير التدرجيي للسلع العربية املتبادلة بني الدول األطراف والذي يطبق بدءا من أول  األخذ -

متساوية،  وذلك بتخفيض الرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب ذات األثر املماثل بنسب مئوية 1998يناير 
 .2007على أن يتم التحرير الكامل لكافة السلع العربية بنهاية عام 

 .نصف سنوية لتطبيق هذا الربنامج من قبل الس االقتصادي واالجتماعي تتم مراجعة -
تدخل التبادل وفقا هلذا الربنامج، معاملة السلع الوطنية يف الدول األطراف، تعامل السلع الزراعية اليت  -

لضرائب فيما يتعلق بقواعد املنشأ واملواصفات واملقاييس واشتراطات الوقاية الصحية واألمنية، والرسوم وا
 . احمللية
عضو من شأنه أن تعرقل هذا أي تشريع، أو وضع أي قاعدة من قبل أي دولة  إصدارال جيوز  -

 .الربنامج
ضرورة مراعاة أحكام واتفاقيات منظمة التجارة العاملية، فيما يتعلق باألسس الفنية إلجراءات الوقاية  -

 .لناجم عن تطبيق الربنامجومواجهة حاالت الدعم، واجارءات معاجلة ميزان املدفوعات ا
 . هذا الربنامج، ألية قيود غري مجركية حتت أي مسمى إطارال ختضع السلع العربية اليت يتم تبادهلا يف  -

  2.ميكن ألي دولتني االتفاق على التحرير الفوري ألي سلعة من السلع يف شكل منطقة حرة ثنائية -

  

  

  

  

 

  :التكامل العريب حماوالتأسباب فشل  -

جناح حماوالت التكامل على عدة أسباب بعضها ذو طبيعة سياسية والبعض اآلخر له عالقة  يعزى عدم
  .باألوضاع االقتصادية

                                                           
، امللتقى الوطين األول حول املؤسسة االقتصادية اجلزائرية اجلزائرية–اجلزائرية، الشراكة األورو متوسطية –الشراكة األورو متوسطية يوسف مسعداوي بوزعرور عمار،  1

 .14- 13ص ص، جامعة البليدة،2003أفريل   23-22وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد،
 .197-196ص ص،2001، اإلسكندرية، ، الدار اجلامعيةالعوملة وقضايا اقتصادية معاصرةعمر صقر،  2
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فاألوضاع السياسية الغري مستقرة واليت ميزت املنطقة العربية منذ مطلع هذا القرن تشكل أحد العوامل الرئيسية 
ملغرب العريب مقطوعة عن بعضها البعض ومل يتم ونتيجة لذلك كانت دول املشرق وا. لفشل حماوالت التكامل

وقد أدت هذه األوضاع السياسية املتقلبة إىل نوع . إقامة روابط وعالقات قوية بينهما إال منذ مدة قريبة فقط
من القطيعة بني الدول العربية كان من نتيجتها انقطاع التدفق التجاري بني الدول املعنية، وعلى الرغم من عدم 

حماوالت من أصل  )10( ويف واقع احلال. السياسي فان الدول العربية اختارت الوحدة السياسية أوال االستقرار
يعترب خطأ جسيما فيما يتعلق بالدول العربية ذات  األمروهذا . حماولة للتكامل كانت ذات طابع سياسي )14(

  . العالقة
ج غري مناسب، فعلى سبيل املثال مت التوقيع على ففي بعض احلاالت، كان التوقيت للوحدة أو االحتاد أو االندما

يف الوقت . بينما شبح احلرب األهلية خييم على اجلمهوري العربية اليمنية 1964الوحدة االقتصادية عام اتفاقية 
الذي كانت فيه السعودية ومصر حبالة مواجهة ومبا أن االتفاقية كانت عبارة عن مشروع مصري حبت فان 

  .سعودية مل تنضم إىل هذه االتفاقيةالدول املؤدية لل
األسباب وهو عدم التوازن االقتصادي هذه العوامل السياسية ضمنت األسباب اهليكلية االقتصادية واحد هذه 

واالجتماعي والذي ورثته الدول العربية منذ عهد االستعمار أدى إىل عدم وجود تعاون بني هذه الدول مبا يف 
فاالستقالل السياسي مل يكن معناه االستقالل االقتصادي، ألن الدول . قليميذلك التعاون على الصعيد اإل

  .وكذلك األمنالعربية كانت وال تزال تعتمد على مصادر خارجية يف حقول االقتصاد، التجارة، التكنولوجيا، 
. املراقبونوتشكل مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية املختلفة أحد العوائق األخرى كما يالحظ معظم 

مل ويف رأينا بأن هذه النقطة ليست ذات أمهية كربى الن معظم الدول العربية تعترب دول نامية وأن االختالفات 
أن هذه االختالفات ال تعزى فقط إىل اختالف مستوى التنمية وإمنا إىل  إىلباإلضافة . 1973إال بعد عام تظهر 

ا بأن الدول العربية مل تسلك الطريق الصحيح باجتاه التكامل ويف اعتقادن.القدرة على متويل عملية التنمية
من خالل حترير التجارة دون التوفيق بني " الدول التكامل السوقي"فعلى سبيل املثال اختارت هذه . االقتصادي

حدة ومما جتدر ذكره أن حماوالت التكامل أو الو. التغيريات اهليكلية الالزمة إجراءالسياسات االقتصادية ودون 
ومما جتدر ذكره أن حماوالت التكامل أو الوحدة أو االحتاد مل حتظى باجلدية . مل حتظى باجلدية الالزمةأو االحتاد 

وخري دليل . من قبل الدول العربية بل جاءت هذه احملاوالت وكأا مصممة من أجل االستهالك احملليالالزمة 
   .كو من عدة ثغرات حبيث أصبحت عدمية الفائدةعلى ذلك أن هذه االتفاقات مل تكن شاملة وأا تش

وأخريا فإن السبب األكثر أمهية والذي قد يعيق أي تقدم مستقبلي فهم أن الدول العربية مل تضع يف حساا  

  1.أن فوائد وتكاليف أي حماولة للتكامل جيب أن توزع توزيعا عادال بني الدول العربية املعنية
حة أن فكرة إقامة السوق املشتركة قد ظهرت يف كل من أوروبا والدول العربية ولعله من املفارقات الواض  

وانتقلت  1992يف آن واحد تقريباً  ، فبينما جنحت التجربة يف أوروبا وجتاوزت مرحلة السوق  فعال يف عام  
                                                           

 .288-287ص ص،1983، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مشكالت التنمية ومعوقات التكامل االقتصادي العريبعدي قصور،  1
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أخرجت للناس،  خري أمة(فإن جتربة الدول العربية ) الوحدة النقدية (اىل املرحلة األعلى للتكامل االقتصادي
مل تنجح يف إنشاء السوق بل تراجعت اىل درجة أقل من ) ذات التاريخ واللغة واجلغرافيا واحلضارة املشتركة

ولعل .  2007درجات التكامل االقتصادي وهي حماولة إنشاء منطقة للتجارة احلرة أمال يف اكتماهلا حبلول عام  

  1. هي لغة العصر اليت يقبلها اجلميع  ذلك يتضمن أن لغة املصلحة االقتصادية للتكامل
لذلك جيب أن ترعى خطط التكامل االقتصادي العريب يف املستقبل دواعي التدرج واعتبارات التنوع مع و

االستفادة من التجارب السابقة وجتارب اآلخرين يف إطار حتقيق تنسيق عريب يف التخطيط لتوظيف القدرات 

 2. عربية دف حتقيق الرخاء املشترك للشعوب العربيةالذاتية واجلماعية لالقتصاديات ال

   (Union du Maghreb Arabe UMA)إحتاد املغرب العريب  -2

، بزرالدة يف اجلزائر العاصمة، ومبناسبة انعقاد مؤمتر عريب للقمة إلتأم اجتماع لقادة 1988يف العاشر من يونيو 
" ومخس جلنة فرعية" جلنة سياسية مغاربية كربى"ل املغرب العريب الكبري فكان مؤمترا أوال متخض عنه تشكي

ولقد أت اللجن . أنبطت ا مهام التفكري وصياغة االقتراحات يف الشؤون املرتبطة مبشروع بناء املغرب العريب
  : 1988الفرعية أشغاهلا يف سبتمرب 

 )سبتمرب 16-14(الشؤون اجلمركية واملالية بالرباط  -
 )سبتمرب 18- 17(العاصمة  – اللجنة االقتصادية باجلزائر -
 )سبتمرب 18- 17(الشؤون التنظيمية واهليكلية بطرابلس  -
 )سبتمرب 24- 21(الثقافة واالعالم والتربية والتعليم بنواقشط  -
 ).سبتمرب 24- 23(العاصمة  –الشؤون االجتماعية والبشرية واالمنية بتونس  -

بالرباط، قصد تدارس  1988أكتوبر  28و 27ولقد عقدت اللجنة السياسية الكربى إجتماعا ثان هلا يومي 
  ) إىل املؤمتر املقبل لقادة دول املغرب العريب الكبريحصيلة أشغال 

مت  1989يف فرباير ) عاصمة املوحدين(ولقد انعقد بالفعل هذا املؤمتر الثاين لقادة الدول املغاربية مبراكش 
وكان احلد يف مستوى طموحات قادة . رب العريبعن نص معاهدة احتاد املغ) فرباير 17(االعالن يف أعقابه 

  3. وشعوب املنطقة ليفسح اال لالندماج االقتصادي الشمويل يف مرونة وواقعية ضامنني للفعالية
  
  

 اهلياكل و األهداف  -

                                                           
  firashiary.jeeran.com العربيةجامعة بريوت  –، أستاذ االقتصاد العام وعميد كلية التجارة تقومي لتجربة السوق العربية املشتركةاملرسي السيد حجازي ،1

 .238ص ص،2001، املكتب العريب احلديث، االقتصاد العريب وأهم حتديات القرن العشرينحمي حممد مسعد،  2
 .93، ص1991، 2، مطابع إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،ط)تركيب يف التنمية واالندماج االقتصادي ( إحتاد املغرب العريب يف العامل العريبأمحد صديق،  3
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جلنة  -جملس الوزراء؛  - ؛ يالس الرئاس : من ميثاق تأسيس اإلحتاد فإنه يضم  4و 3حسب املادة       
  .اهليئة القضائية  - اللجان الوزارية املتخصصة؛  - األمانة العامة؛ - جملس الشوري؛  -ة؛ املتابع

  :أما األهداف فيمكن تلخيصها يف        
  .تقوية عالقات األخوة بني الدول األعضاء  - 
  .حتقيق الرفاهية و التقدم للشعوب املغاربية  - 
  .إتباع سياسات موحدة يف خمتلف امليادين  - 
  .ل التدرجيي لتحقيق حرية إنتقال األشخاص السبع و روؤوس األموال العم - 

  : اإلستراتيجية املغاربية املوحدة للتنمية  -

، وضعت اللجان الوزارية التوجهات 1990املنعقد باجلزائر يف جويلية  يالرئاسبالرجوع إىل قرار جملس        
  :الكربى إلستراتيجية إقليمية للتنمية دف إىل 

  .قيق األمن الغذائي املغاريب حت - 
  .ترقية املوارد البشرية واملادية  - 
  .تسريع و تطبيق برامج تكثيف املبادالت التجارية  - 
   .إعداد سياسة موحدة يف كل القطاعات - 

  :وقد حددت ذه اإلستراتيجية  املراحل التالية       
  .جز اجلمركية وغري اجلمركية إقامة منطقة التبادل احلر املغاربية وهذا بالغاء احلوا - 
  . تأسيس إحتاد مجركي وتترجم هذه املرحلة باعتماد تعريفه مجركية موحدة وتنسيق النظم اجلمركية - 
مرحلة السوق املشتركة والىت تسمح حبرية تنقل ا؟ألشخاص، السلع واخلدمات ورؤوس األموال،  سوق  - 

  .تقدمي مشروع اإلندماج  داخلي موحد ة، توحيد القوانني الىت حتكمه من أجل 
املرحلة الرابعة وهي مرحلة اإلندماج الىت تسمح بالوصول إىل إحتاد إقتصادي وهذابتوحيد السياسات  - 

   1اإلقتصادية و برامج التنمية
  
  
  
  
  

  التكتالت االقتصادية يف أمريكا الشمالية واجلنوبية :املطلب الثاين  

                                                           
ختصص نقود و شهـادة املـاجستريتدخل ضمن متطلبات نيل رسالـة  ر،العوملة وانعكاساا على اقتصاديات الدول العربية مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر ومصحداد حممد،  1

 .113-112ص ص،2004قسم علوم التسيري،جامعة اجلزائر،  مالية،
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  . أمريكا اجلنوبية يف التكتالت االقتصاديةوصادية يف أمريكا الشمالية التكتالت االقتسنتطرق يف هذا املطلب إىل 

  التكتالت االقتصادية يف أمريكا الشمالية: الفرع األول
North American Free Trade Area ( NAFTA)     

يف  األورويبعلى بلدان ذات اقتصاديات متجانسة ومتقدمة كاالحتاد  اإلقليميةمل يقتصر هدف بناء التجمعات 
بدايته، وإمنا جتاوزه إىل السعي لربط شبكات من التعاون أو الشراكة من أطراف أقل منوا، ويف هذا اال 

بلدان أوروبا الشرقية والوسطى ودول جنوب حوض (التوسع حنو اجلنوب  األورويبنالحظ حماوالت االحتاد 

  1.ةواتفاقية التبادل احلر ألمركا الشمالي..) املتوسط األبيضالبحر 
يف نوفمرب  واملكسيكلقد مت التوقيع على اتفاقية نافتا بني ثالثة دول هي الواليات املتحدة األمريكية وكندا 

القيود املفروضة على جتارة  إزالةومبقتضى هذه االتفاقية يتم . 1994على أن يبدأ العمل ا منذ يناير  1993
ومتثل هذه . لقيود املفروضة على تدفق االستثمارات بينهاالسلع واخلدمات بني الدول الثالثة، كما يتم ختفيض ا

بليون دوالر وفقا لتقديرات  6404مليون نسمة وناتج احمللي  363املنطقة جتمع اقتصادي قوي يبلغ عدد سكانه 
  .وهو يقترب من ناتج االحتاد األورويب 1992

ستفادة من العمل الرخيص يف املكسيك وسوف تتيح هذه االتفاقية الفرصة لكل من كندا والواليات املتحدة اال
كما سوف تتيح للمكسيك فرصة االستفادة من السوق الواسعة بالواليات املتحدة وكندا واالستثمار األجنيب 

  2.املتدفق منها
  

 أمريكا اجلنوبية يف التكتالت االقتصادية: الفرع الثاين

   ( Marché commun des pays du caraibes caricom ) السوق املشتركة لدول الكارييب  -1

انتقوا وباربودا، بربادوس، دومينك، قوينادا، مون سريات، سانت لوشيا، جاميكا، سانت :الدول األعضاء    
  .فينسن وقرينادين، ترينداد وتوباقو، بليز، سانت كيتسونيفيس، البهاما، هاييت، سورينام

سات يف جماالت النقل، واملالية والصناعية، منطقة جتارة حرة،وتنسيق السيا إنشاء: اهلدف.1973أسس سنة 
  .، وتوطيد التعاون السياسيواإلحصاءاتوقواعد مجع املعلومات، 

  
  
  
 

                    (communauté Andine Nations)جمتمع األندين لألمم -2

                                                           
 .171، ص2008، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، ويلاالقتصاد الد ،عثمان أبو جرب، أبو جرب 1
  .238- 237ص ص،2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اجتاهات حديثة يف التنميةعبد القادر حممد عبد القادر عطية،  2
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جيمع كل من بوليفيا، كولومبيا، األكوادور،البريو،  1969الذي تكون سنة  pacte Andinمنبثق عن 
ويف نفس السنة انضمت إليه التشيلي، املكسيك وباناما  2006هذه الدولة األخرية  انسحبت منه سنة .فرتويال

  .كأعضاء مالحظني
  . ة املبادئ الدميقراطية والتعاون يف اال األمينتقوي :السياسياهلدف  

نسيق عدد من التشريعات تكوين سوق األندين، وتبين تعريفة مجركية خارجية موحدة، وت :اهلدف االقتصادي
  . يف ااالت االقتصادية، وحرية تنقل السلع واألشخاص

حماربة الفقر، وحتسني مستويات التعليم والصحة، والتعاون الثقايف، والتكنولوجي، واحملافظة : اهلدف االجتماعي
 .على البيئة وحتقيق التنمية املستدامة 

            (   Communauté Sud- américaine des Nations )اتمع اجلنوب أمريكي لألمم -3

األرجنتني، الربازيل، بوليفيا، كولومبيا، األكوادور، البريو، فرتويال، أورغواي، باراغواي، : الدول األعضاء
اهلدف توحيد دول أمريكا اجلنوبية سياسيا . يف البريو 2004كون هذا اتمع سنة . سورينام، غويانا والتشيلي

االعتماد على جتربة االحتاد االورويب، وزيادة الوزن السياسي واالقتصادي هلذه الدول يف املنطقة ويف واقتصاديا ب

  1.العامل والعمل على إدخال عملة واحدة مشتركة مستقبال

      لدول جنوب أمريكا الالتينية السوق املشتركة -4
      ( Marché commun du sud Mercosur )            

األرجنتني، :من طرف أربعة بلدان من أمريكا اجلنوبية 1991ووضع قيد التنفيذ اتفاقية إسونسيون سنة مت التوقيع 
، اليت أنشأت بدورها السوق املشتركة للجنوب 1994الربازيل، الباراغواي و األرغواي، و اليت مت تعديلها سنة 

ر للسلع، اخلدمات، رؤوس األموال و اليد والقائمة على التنقل احل 1995ابتداء من الفاتح جانفي " املريكوسور"
و ما جتدر اإلشارة إليه هو جناح . 1995جانفي  1إىل جانب تطبيق تعريفة مجركية مشتركة انطالقا من . العاملة

التعريفات اجلمركية الداخلية و تطبيق تعريفة خارجية مشتركة، و هو الشيء الذي متّ يف  الةاملريكوسور يف إز
مقارنة باالحتاد األورويب اليت استغرقت فيها هذه العملية أكثر من ) 1995إىل  1992من ( ظرف ثالث سنوات

، رغم تضمن االتفاقية استثناءات خاصة بتحرير املبادالت داخليا و تطبيق )1968إىل  1957من ( عشر سنوات 
على  1996التوقيع على سنة كما ضم املريكوسور كالّ من الشيلي و بوليفيا كشركاء بعد . التعريفة املشتركة

  .   اتفاقية تبادل حر مع املنطقة
من جهة أخرى، تنص املريكوسور على إقامة عدد من املؤسسات السياسية و اإلدارية، بشكل خيتلف متاما عن 

، أين تكون فيها اهلياكل "كونفيدرايل"حيث تقوم هذه السوق على منطق . املؤسسات الفيدرالية األوروبية
و متنح سلطة اختاذ القرار إىل جملس وزراء السوق املشتركة، بينما .كومية عوض هيئات ما فوق وطنيةمابني ح

                                                           
 .210قاشي فايزة، مرجع سابق، ص 1
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ينحصر دور األمانة اإلدارية يف إطار ضيق و ال تتوفر على سلطات تنفيذية مقارنة بنظريا يف االحتاد األورويب، 
من دول اموعة، العمل بإحدى هذه القواعد إضافة إىل هذا، ال توجد أية هيئة بإمكاا فرض على أية دولة 

  .املشتركة
توى بعض أما يف جمال السياسات االقتصادية، نالحظ وجود تنسيقا للسياسات اهليكلية على مس      

لكن عكس االحتاد األورويب، تبقى السياسة التجارية اخلارجية . صناعة السيارات القطاعات مثل الزراعة أو
من جهة أخرى، تتوفر املريكوسور . أدوات احلماية التجارية  ، مبا يف ذلك  األعضاءمسرية من طرف الدول 

و مثل ما هو حاصل يف املنظمة العاملية . االستعمالفض الرتاعات واليت تبقى قليلة إجراءاا اخلاصة ا يف جمال 
الضمان  الزراعة، العملالبيئة، (خمتصة واملفاوضات يف إطار جلان  للتجارة، تنظم املبادرات الفكرية

  ).اخل...محاية املستهلكني، املمارسات غري املشروعة والوقاية(وجلان تقنية ) اخل...االجتماعي
وميكن اعتبار املريكوسور، بالنسبة ألمريكا اجلنوبية، كبديل لتكامل على شاكلة النافتا املهيمن عليها من طرف  

تها سوقا مشتركة، تظهر تكامال أبعد من ذلك املوجود على و إذا كانت بصف. الواليات املتحدة األمريكية
مستوى النافتا، يبقى رغم ذلك مرتكزا على حركة السلع والبضائع، حيث ال يفرض نفس صرامة النافتا يف 
هذا اال، و على وجه اخلصوص، االستثمار، اخلدمات، امللكية الفكرية، حيث تبقى هذه السوق غري مكتملة 

إىل جانب هذا، نسجل نقصا على مستوى تنسيق السياسات النقدية، الذي أحدث، سنة . ةمن هذه الناحي
، أزمة جتارية خطرية، بني األرجنتني و الربازيل، حيث أحدثت عملية ختفيض قيمة الريال الربازيلي، 1999

مة األرجنتينية يف اليت أعطت امتيازا تنافسيا ملنتجات هذا البلد ، و اليت كانت املربر األساسي ملوقف احلكو

  1.رفعها إلجراءات احلماية التجارية

   التكتالت االقتصادية يف آسيا: املطلب الثالث 

  ASEAN اآلسيانرابطة جنوب شرق آسيا املعروف باسم  - 1
2: 

تشكلت رابطة جنوب شرق أسيا و اليت تضم سبع دول منورا آسيوية هي سنغافورة و ماليزيا و  1967يف 

و 3كمبوديا والوس وبورما أيضا ، انضمامني وبروناي وفيتنام ومن املتوقع الندا مع كل من الفلبوتاي اندونيسيا
يهدف تكتل رابطة دول جنوب شرق آسيا إىل بناء اقتصاد متكامل قوي يرتكز أساسا على تشجيع الصادرات 

  .وزيادة التبادل التجاري بني دول املنطقة
  

                                                           
،جامعة )نظام جديد(أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية و علوم التسيريفرع النقود و املالية  ،يبحنو تنسيق ضرييب يف إطار التكامل االقتصادي املغارحممد عباس حمرزي،  1

 .34- 32صص ،.2005- 2001اجلزائر، 
-22، ورقلة، املناخ االقتصادي ، امللتقى الوطين األول حول املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتدياتمستقبل املناطق احلرة يف ظل املعطيات االقتصادية العامليةأوسرير منور،  2

 .51،ص2003أفريل،23
احلاصل على شهادة اجلودة - مع دراسة حالة املعمل اجلزائري اجلديد للمصربات - اثر إدارة اجلودة الشاملة  على األداء احلايل للمؤسسات االقتصادية بومدين يوسف ، دراسة  3

  كتورة يف علوم التسيري ختصص تسيري ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدISOالعاملية
 4،ص2006جامعة اجلزائر ،
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املنطقة إىل صفوف الدول املصنعة حديثا أو الناشئة، ويعود ذلك إىل  دياتباقتصاوقد جنح هذا التكتل يف الرقي 

سياسة هذا التجمع املوجهة إىل اخلارج واجلاذبة لرأس املال األجنيب، مما جعله منوذجا حيتذى يف التكامل 

  1.اإلقليمي املفتوح
نتظر أن تنطلق يف جماالت أكرب ستزداد قوة واتساعا يف املستقبل، ومن امل (ASEAN)الواقع أن جتربة اآلسيان  

واحملتمل أن تتسع لتضم يف املستقبل كال من اليابان، والصني، للتعاون تضع يف أولوياا املدخل االقتصادي 
  . جمموعة التعاون االقتصادي اآلسيوي حتت اسم  وتايوان، وهونج كونج، وكوريا اجلنوبية

إن املناطق احلرة يف جنوب شرق آسيا تتقدم : " يلي إىل تقرير ما(Virgin Baht) يف ذات السياق، ذهب 
. بلدان نامية جند فيها الصناعات تستفيد من تكلفة منخفضة لليد العاملة، واليت هي مؤهلة قليال. بسرعتني

 Corée du):  األربعةاملتقدمة، وتتمثل يف النمور اآلسيوية  وبلدان أخرى متقدمة، تشجع إنتاج التكنولوجيا

Sud) ،(Hong Kong) ،(Singapour) ،(Taiwan)حنو خمططات  ، فبالنظر النطالقتهم االقتصادية، فقد توجهوا
غري النمور ال تتردد . املراد استغالهلا لألسواقتتحدد غالبا بالنظر  إستراجتيتهم، إن ...تنمية احلظائر التكنولوجية

 ا مثلما هو احلال بالنسبة لـــمناطق حرة خاصة ا يف هذه البلدان، وذلك حلماية منتوجا إقامةيف 

(Taiwan) ،(Vietna"...2  فأمهية هذه التكتالت يف النظام االقتصادي العاملي اجلديد جعلت الدول الكبرية
والعمالقة اقتصاديا تبحث عن أشكال جديدة للتعاون و الشراكة االقتصادية لالستفادة من أسواق أوسع و 

  3.أكرب

  APEC  :4 املعروفة اختصارا باسم أبيك آلسيا والباسفيك مجاعة التعاون االقتصادي -2
ليمثل اكرب منطقة للتجارة احلرة بالعامل تزول ا كافة احلواجز التجارية حبلول  1989أنشئ هذا التجمع يف عام 

ا ويتكون هذ) الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، الصني(ويضم أكرب ثالث قوى اقتصادية بالعامل  2020عام 
دولة مطلة على حوض احمليط اهلادي أو الباسيفيكي وموزعة على أربع قارات هي أمريكا  21التكتل من 

، كندا ، املكسيك و أعضاء تكتل usaالشمالية وأمريكا اجلنوبية و أسيا و استراليا هذه الدول هي 
L’AFTA آسيان " هم أعضاء تكتل سنغافورة، ماليزيا، اندونيسيا، تايالند، الفلبني، بر وناي، فيتنام، و "

يلتا ، أستراليا ، غيانا اجلديدة تايوان ، كوريا اجلنوبية ، تيوز اليابان و الصني كمبوديا ، بورما ، هونج كونج ،
شيلي ، ويهدف هذا التجمع لتحرير التجارة بني دوله بإزالة كافة احلواجز بني األعضاء و االنتقال احلر للعمالة 

                                                           
رع ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، ف)واقع و أفاق (دور النظام املايل يف متويل التنمية االقتصادية حالة البنوك اجلزائرية  حلمر خدجية ، 1

 .133،ص2005نقود و مالية،جامعة اجلزائر ،
 .128- 127صص ،2002دار الكتاب احلديث،  ،)النظرية العامة للمناطق االقتصادية احلرة(التطورات العاملية يف االقتصاد الدويل حممودي مراد،  2
 .102، ص2006نيل دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، ، أطروحة لاالجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصاديةحشماوي حممد،  3
 .48، ص2003، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، أساسيات االقتصاد الدويلعادل أمحد حشيش، جمدي حممود شهاب،  4
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حجم االستثمارات و التجارة املتبادلة وهو ما حيقق لدوله ومنظماا مزايا ونقاط قوة  ورؤوس األموال وزيادة

  1. نسبية ويشكل قيودا وحتديات ملنظماتنا العربية 
وقد قصدت الواليات املتحدة األمريكية من وراء هذا التجمع إرسال إشارة إىل شركائها القدامى يف أوروبا 

ت معقدة حول بنود اتفاقية اجلات أا ميكن أن متضي قدماً يف سياستها ،واليت طاملا دخلت معهم يف مشكال
بدوم،و أنه إذا قدر هلذا التجمع أن ينضم إىل اتفاق كاتفاق النافتا فإن ذلك يعين قيام سوق ضخم ليس له 

غيها  نظري يف العامل من حيث أدائه االقتصادي وعدد سكانه فالدول الواقعة على جتمع احمليط اهلادي مبا

  2.من جتارته اخلارجية%  40الواليات املتحدة  تنتج أكثر من نصف إنتاج العامل وتساهم حبوايل 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .4بومدين يوسف ،مرجع سابق،ص 1
دراسة حالة اجلزائر يف إطار منطقة التبادل احلر مع التجاري متعدد األطراف والتكتالت االقتصادية اإلقليمية التعريفة اجلمركية يف ظـل النظام تطور سياسة ،مداين خلضــر 2

قسم العلوم االقتصادية، ، جامعة اجلزائــرفرع التحليل االقتصادي،  –رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،االحتاد األورويب
 .108،ص2006
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  خالصة الفصل 

  

  :توصلنا إىل أن االقتصادي لتكامللواملرتكزات  لمفاهيميف هذا الفصل ل من دراستنا
 

وهدفه حتقيق تنمية اقتصادية بني دولتني أو التكامل االقتصادي هو وسيلة وليس غاية يف حد ذاا  -
ويعود ظهوره كنتيجة للقيود يف العالقات الدولية وكمحاولة جزئية لتحرير  جمموعة من الدول،

 .التجارة بني عدد حمدود من الدول
 .املزايا واملنافع اليت تعود على الدول املتكاملة هي اليت تدفعها إىل التكامل -
ول يف العامل إال أن البعض منها مل يتمكن من النجاح ويعزى ذلك إىل هناك عدة تكتالت بني الد -

 .عدة أسباب بعضها سياسي والبعض األخر اقتصادي
تتخذ هذه التكتالت عدة أشكال قد ختتلف فيما بينها من حيث االندماج بني األطراف املنضمة  -

 . تنظيميةويئة الظروف حنو إجياد الوحدة االقتصادية بإزالة مجيع العقبات ال
يوجد عدد من الشروط البد من حتقيقها إلرساء قواعد التعاون والتكامل االقتصادي ،وهذه  -

الشروط ليست سهلة التحقيق بل هي صعبة ومعقدة جدا ويقتضي األمر أن متتد عملية التكامل 
ول االقتصادي على فترة زمنية معقولة تقسم إىل مراحل متعاقبة تسمح كل منها بتصور وتطبيق حل

للمشاكل اليت تعترض التكامل خالهلا، وكل هذا من اجل حتقيق مزايا ومنافع اجتماعية وسياسية 
وغريها، تتمثل فيما ميكن أن حيصل من تطوير اجتماعي وثقايف يف جمرى عملية التكامل ،ويف زيادة 

 .القوة السياسية للدول من خالل تكاملها
 التضحيات من العديد حتمل تقتض بل انيةجم وليست صعبة عملية الشامل االحتاد حتقيق -

  .املصاعبو
  
  
  
 



  

 

 

 من االندماج االقتصادي األورويب إىل نشوء الوحدة النقدية األوروبية

  

  

  متهيـد  

 ماهية النظام النقدي األورويب:  املبحث األول  

   -اليورو–الوحدة النقدية األوروبية :  املبحث الثاين  

على اقتصاديات  -اليورو–أثر الوحدة النقدية األوروبية :  املبحث الثالث

  الدولبعض 

 خالصـة الفصـل  
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  متهيد

  

تعترب جتربة الدول األوروبية من أكثر جتارب التكامل االقتصادي طموحا وجناحا، حيث ظهرت احلاجة امللحة 

ه من دمار اقتصادي ألوروبا ولقد حققت اموعة االقتصادية تله بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية وما خلف

هو تكامل استراتيجي استطاع أن يذيب كل صراع األوروبية على وجه التحديد درجة عالية من التكامل، و

ويزيل كل التباس، تكامل بفكرة جتسيد منظمة أوروبية للتعاون االقتصادي ليثمر بإنشاء سوق مشتركة دون 

حواجز مجركية ومن مث الوصول إىل ما يعرف باالحتاد االقتصادي األورويب احتاد اكتمل باملرور من العملة 

يف هذا الفصل إىل وإلعطاء فكرة حول هذا التكتل االقتصادي سنتطرق  .وروبية املوحدة الوطنية إىل العملة األ

 .آثر الوحدة النقدية األوروبية  الوحدة النقدية األوروبية،ماهية النظام النقدي األورويب، 
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  ماهية النظام النقدي األورويب: املبحث األول

نية وما متخضت عنه من نتائج وتداعيات، عن ظهور حاجة ملحة ملبادرة دولية أسفرت اية احلرب العاملية الثا

إلعادة بث الروح مرة أخرى يف االقتصاديات األوروبية املنهكة، لتكون مبثابة جتسيد عملي حلالة التصاحل بني 

  .فرنسا وأملانيا يف جانب، وتطرح خطوة أوىل جتاه نظام أورويب جديد من جانب آخر

ملناخ خرج اقتراح توحيد السيطرة على إنتاج الفحم واحلديد يف أوروبا، اللذين كان ميثالن يف ظل هذا ا

الركيزة األساسية القتصاد أي دولة يف اخلمسينات، على أال تتم هذه السيطرة بالطرق التقليدية عن طريق 

ومن  1 .ة هلذه احلكوماتاالتفاقات الثنائية بني احلكومات، ولكن من خالل سلطة مشتركة تكون قراراا ملزم

  .نشأة وتطور النظام النقدي األورويبو   خالل هذا املبحث سنحاول التطرق إىل اجلماعة األوروبية االقتصادية

  

     اجلماعة األوروبية االقتصادية:  املطلب األول   

  : حات اآلتيةصطلاملإىل طرق يف البداية الت

 The European Communityاجلماعة األوروبية  •

   The European Communitiesاجلماعات األوروبية  •

إمنا يطلق على التنظيم األورويب املنبثق عن  The European Communityفاصطالح اجلماعة األوروبية 

املعاهدات املنشئة للجماعات األوروبية الثالث، مضافا إليها جمال التعاون السياسي بني دول اجلماعة اإلثىن 

  .داثه يف مطلع السبعيناتعشر والذي مت استح

فيشمل على التنظيمات التكاملية الثالث  The European Communitiesأما اصطالح اجلماعات األوروبية 

  : اآلتية

واليت يرمز اختصارا   European Coal and Communityاجلماعة األوروبية للفحم والصلب  •

 18املوقعة يف  The Treaty of Paris، واليت أنشئت مبقتضى معاهدة باريس ECSCبـــ 

 .1951أبريل عام 

اليت يرمز هلا اختصارا  Europan Economic Communityاجلماعة االقتصادية األوروبية  •

مارس عام  25يف   Treaty of Romeواليت أنشئت مبقتضى معاهدة روما  EECبـــ 

1957. 

                                                           

1
 .57، ص2، ط2001، الدار املصرفية اللبنانية، القاهرة،)مستقبل العامل العريب يف التجارة الدولية(العوملة االقتصادية أسامة ادوب،  
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واليت  "European Atomic Energy Community "EAECاجلماعة األوروبية للطاقة الذرية  •

 Treay ofواليت أنشئت مبقتضى معاهدة روما  Euratomيطلق عليها اختصارا اليوراتوم 

Rome  1957مارس  25يف. 

  

قد غريت إسم    The Treaty of European Unionمن معاهدة ماسترخيت  )6(وجدير  بالذكر أن املادة 

                إىل اجلماعة األوروبيةEuropan Economic Community اجلماعة االقتصادية األوروبية 

Europan Community  ومتيل مجيع اإلصدارات الرمسية لألجهزة التنظيمية للجماعة األوروبية إىل اصطالح

  1.على اعتبار أن االحتاد هو أعلى درجات التكامل االقتصادي European Unionاالحتاد األورويب 

فاقية تأسيس االحتاد االقتصادي توقيع اتحني مت   1947 سنة ه إىل الوحدة يفكانت أوىل حماوالت التوجلقد  و

 1949هولندا، بلجيكا ولكسمبورغ، ويف عام : ، وكان يشمل ثالث دول أوروبية هي) Beneluxالبينولكس (

و ، دولة أوروبية  17الللتعاون االقتصادي على اثر مشروع مارشال وضمت تلك  األوروبيةمت تكوين املنظمة 

بإقامة احتاد  1950قام وزير خارجية فرنسا مسيو شومان عام  2حينما األوروبيةتكونت النواة األوىل للوحدة 

فالشك يف أمهية كل من الفحم والصلب . الفحم والصلب مع أملانيا الغربية مع دعوة دول أخرى لالنضمام

د ال ميثل جانبا اقتصاديا فقط بل سياسيا للصناعة عامة ولصناعة األسلحة خاصة، ومن مث فإن مثل هذا االحتا

يدل على رغبة فرنسا يف فرض قدر من السيادة  - العدو اللدود هلا- كذلك، كما أن اتفاق فرنسا مع أملانيا

ولقد استجابت دول البنلكس وكذلك  ايطاليا لالنضمام هلذا االحتاد وذلك . والرقابة على الصناعة األملانية

 European coal and steel تتحمس لالنضمام ومت توقيع اتفاقية الفحم واحلديد على عكس بريطانيا اليت مل

cmmunity  حيث تضمنت إلغاء التعريفة ونظام احلصص فيما يتعلق بالتجارة بني الدول األعضاء يف  1951عام

  3.ىاحلديد اخلام والفحم والكوك والصلب وفرضت تعريفة خارجية واحدة على وارداا من الدول األخر

الفرنسي بعد صراع –القول إن مشروع شومان قد استطاع أن يضع بداية حقيقية للتعايش األملاين  وميكن 

استمر سنوات وعقود، وذلك عن طريق إزالة بعض اهلواجس األملانية من أمام الفرنسيني، بوضع صناعة الفحم 

  4 .والصلب يف أملانيا، وهي أساس الصناعات العسكرية، حتت وصاية دولية

حنو األحسن، ما أدى  األورويبكان للنجاح الذي حققته اتفاقية باريس األثر االجيايب للدفع مبسرية االحتاد و

 1958.مبدينة روما االيطالية، دخلت حيز التنفيذ يف بداية 25/3/1957لتوقيع اتفاقية جديدة بتاريخ  باألوروبيني

 

 

                                                           

1
 . 55-54صص ،2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات املشاركة الدولية من التكتالت االقتصادية حىت الكويزميد، عبد املطلب عبد احل 
2
 . 107ص،2005ل أفري20- 18الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات  ، امللتقىاالحتاد النقدي األورويب وتأثريه االقتصادي مفتاح صاحل،  
3
 .178-177ص ، ص2009، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، قضايا اقتصادية معاصرةحممد عبد العزيز عجمية،  
4
 .164- 163ص،ص 2005، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،االقتصادات العربية وتناقضات السوق والتنميةسامل توفيق النجفي وآخرون،  
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، دف للطاقة الذرية األوروبيةواموعة  األوروبيةالقتصادية اموعة ا إنشاءنصت هذه االتفاقية أساسا على 

السوق األوروبية املشتركة أعلى مراحل التعاون واالندماج  هذه وتعترب  1 .سوق أوروبية مشتركة إنشاء

    2.حىت اآلن  االقتصادي اليت شهدا أوروبا

أكثر التطورات أمهية فيما يتعلق  هاميكن اعتبار 1958يف عام  *)EEC(إن تأسيس اجلماعة االقتصادية األوروبية و

أملانيا الغربية وفرنسا : اليت تكونت يف األساس من ستة دول هيو. بعد احلرب العاملية الثانيةبالتجارة الدولية 

   3 .وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورج

 اللتني وقعتا يف روما عام ، واالتفاقيتني1951وميكن اعتبار اتفاقية الفحم والصلب اليت وقعت يف باريس عام 

مت دمج اجلماعة االقتصادية األوروبية مع مجاعة  1967ويف عام . تشكالن حجر الزاوية جلماعة األوروبية 1957

 EC European(اجلماعة األوروبية  اسمالفحم والفوالذ األوروبية وإيراتوم يف منظمة أوروبية واحدة حتت 

Communiy( . اعة األوروبية بإجناز إقامة إحتاد مجركي بني أعضائها مت مبقتضاه قامت اجلم 1968ويف عام

تطبيق تعريفة مجركية موحدة على املستوردات اخلارجية، وإلغاء مجيع أنواع الضرائب والعوائق أمام التجارة 

عة بني الدول األعضاء وإزالة كافة القيود على حركة العمل ورأس املال وتبين سياسة مشتركة يف جمال الزرا

حيث . 1995عضوا يف عام 15إىل  1957أعضاء يف عام 6وزاد عدد أعضاء اجلماعة األوروبية من . والنقل

، واململكة املتحدة، وانضمت اليونان يف وايرلنداإىل اجلماعة األوروبية كل من الدامنرك،  1973عام  انضمت

، ويف عام 1995فنلندا والسويد يف عام ، وتلتهما النمسا و1986، وكذلك إسبانيا والربتغال يف عام 1981عام 

قامت باالنضمام إىل االحتاد األورويب عشر دول من دول أوروبا الشرقية واليت كانت سابقا أعضاء يف  2004

   4.عضوا25أعضاء اإلحتاد األورويب  املنظومة االشتراكية ليصبح عدد

مني، أكرب قوة اقتصادية وأقوى تكتل اقتصادي وقد أصبح هذا التكتل االقتصادي يف نظر العديد من اخلرباء املهت

على مستوى العامل، مبا ميثله من مسامهة يف التجارة العاملية يف حجم الناتج اإلمجايل وعدد السكان، حيث أنه 

مليار دوالر، أي يستحوذ على أكثر من  1400حيقق سنويا حجم جتارة خارجية يصل يف املتوسط إىل حوايل 

مليار دوالر، 7000ة، كما ميتلك االحتاد األورويب أكرب دخل قومي يف العامل، ما يزيد على ثلث التجارة العاملي

 ويعترب 

 

                                                           

*(EEC) : Europan Economic Community 
، ملتقى اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات، جامعة على االقتصاد اجلزائري) اليورو(، انعكاسات العملة االوروبية املوحدة اين بن بلغيث، عبد الوهاب ددانمد 1

 .  552ص.2005أفريل  20- 18االغواط، 
 .448، ص2009كندرية، ، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلساالقتصاد النقدي والدويلأمحد فريد مصطفى،  2
، مريخ للنشر، 2007، مريخ للنشر، الرياض، 2007، ترمجة حممد إبراهيم منصور، دار املريخ للنشر، الرياض، )مدخل السياسات(االقتصاد الدويل ، ، مورد خاي كريانني 3

 . 177، ص 2007الرياض، 
 .427، ص2007ر والتوزيع والطباعة،عمان، املسرية لللنش دار،)نظريات وسياسات(االقتصاد الدويل علي عبد الفتاح أبو شرار،  4



 من االندماج االقتصادي األورويب إىل نشوء الوحدة النقدية األوروبية: الثاينالفصل 

37 

 

 

مليون نسمة ومبتوسطات دخل 380التكتل االقتصادي األورويب أضخم سوق اقتصادي داخلي بـــــ

 1 .فردي مرتفعة نسبيا، ومتثل قوة إنتاجية وعلمية وتكنولوجية ومالية واقتصادية هائلة

  أغراض اجلماعة االقتصادية األوروبية  -

لدعم التطور املنسجم للنشاط االقتصادي داخل اجلماعة، والتوسع املستمر " لقد وقعت معاهدة روما 

والتوازن، وحتقيق املزيد من االستقرار، والتحسن الراسخ يف املستويات املعيشية، والعالقات األوثق بني الدول 

، والتقارب التدرجيي للسياسات "سوق مشتركة"هذه األغراض فهي خلق  أما وسائل حتقيق". األعضاء

  : ما يلي )3مادة (، وبعبارة أدق )من املعاهدة 2مادة (االقتصادية 

إزالة الرسوم اجلمركية بني الدول األعضاء، وكذلك القيود الكمية على الواردات والصادرات من  - 

التأثري، وكل العوائق اليت حتول دون احلركة املتحررة السلع، وكل اإلجراءات األخرى املساوية هلا يف 

 .لألشخاص والسلع ورأس املال

 .إقامة تعريفة مجركية مشتركة جتاه الدول غري األعضاء - 

التقارب بني تشريعات الدول األعضاء إىل احلد الذي يستلزمه األمر لكي متارس السوق املشتركة  - 

 .وظائفها

، )لعالج االختالالت يف موازين املدفوعات(يف ذلك السياسة املالية تنسيق السياسات االقتصادية، مبا  - 

اليت تشمل حركة املنافسة، وافتتاح سياسات مشتركة للزراعة والنقل والتجارة وخطر السياسات 

 .اخلارجية

إخراج صندوق اجتماعي أورويب إىل حيز الوجود من أجل حتسني إمكانيات العمالة واالرتفاع  - 

 .باملستوى املعيشي

 .إقامة بنك استثمار أورويب لدعم النمو االقتصادي - 

ارتباط الدول واملناطق األخرى فيما وراء البحار بغرض توسيع حجم التجارة واإلسهام يف التنمية  - 

 2.االقتصادية واالجتماعية

  

  نشأة وتطور النظام النقدي األورويب : املطلب الثاين

االندماج االقتصادي بينها فقد قررت هذه الدول إنشاء احتاد يف حتقيق مزيد من األوروبية ورغبة من الدول 

نقدي بينها، وذلك الستكمال جوانب الوحدة االقتصادية والتوصل إىل آلية للتنسيق بني السياسات املالية 

                                                           

1
 .44آسيا الوايف، مرجع سابق، ص 
2
 .149، ص 1،ط1998دار الفكر العريب، القاهرة،  ،)النظرية والتطبيق(االقتصادي أنشودة العامل املعاصر حسني عمر، التكامل  
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والنقدية يف هذه الدول وحتقيق درجة عالية من االستقرار النقدي، وزيادة قدرة هذه الدول على مواجهة 

  . اليت ميكن أن تتعرض هلا أسواقها النقدية واملالية بسبب تغريات أسعار الصرف االضطرابات

مت  1969لقد بدأت الدول األوروبية التفكري يف إنشاء النظام النقدي األورويب يف أواخر الستينات ففي نوفمرب 

صورة تدرجيية، حيث تشكيل جلنة أوروبية بوضع خطة تفصيلية لتحقيق الوحدة النقدية بني الدول األوروبية ب

رئيس الوزراء ووزير مالية لوكسمبورج يف " وارنر"، الذي عرف بتقرير 1971قامت بتقدمي تقريرها يف عام 

سنوات وأوصت  10-7 حيث أوصت بإنشاء احتاد نقدي أورويب على عدة مراحل تتراوح بني. ذلك الوقت

وقبل البدء بتطبيق توصيات % 0.6± ح بني اللجنة بتطبيق هامش أسعار صرف بني العمالت األوروبية يتراو

أعلنت الواليات املتحدة األمريكية قرارها اخلطري بوقف حتويل الدوالر إىل ذهب،  1971اللجنة، ويف أغسطس 
، وما أدت إليه من تراجع 1973وبسبب استفحال أزمة النظام النقدي الدويل بعد الصدمة النفطية األوىل عام  1

 1978دخول االقتصاد العاملي يف مرحلة من الركود، وكان على األوروبيني انتظار العام يف أسعار احملروقات و

وحدة النقد األورويب  بإنشاء 1979ليتم االتفاق على خلق نظام نقدي أورويب بدأ العمل به يف يوليو 

  .)ECU(االيكو

    :  أهداف النظام النقدي األورويب هي -

ض هلا الدول األعضاء وخاصة يف اال النقدي، واملايل ومن مث حيد من األزمات االقتصادية اليت تتعر - 1

تتاح الفرصة لدول االحتاد األورويب لتحقيق أهدافها االقتصادية وخلق كيان اقتصادي حيقق نوع من 

 .التوازن النقدي العاملي مقابل الدوالر األمريكي

 .إجياد دور فعال للعملة األوروبية اليورو على املستوى الدويل - 2

تباع سياسة نقدية واحدة يف االحتاد األورويب بالتوازي مع السياسة التجارية والزراعية املشتركة يف إ - 3

 .االحتاد األورويب

 .خلق سوق مايل أورويب واسع يقوم على أساس موحد - 4

  2.خلق مزيد من الشفافية يف األسعار والتكاليف وزيادة املنافسة ورفع معدالت النمو - 5

  

    : د األورويب مراحل تطور نظام النق - 

                                                           

1
، امللتقى الدويل حول اليورو )دراسة حتليلية(رو يف إتباع إستراتيجية النمو ملنظمات األعمال العربيةمدى تأثري فرص وحتديات اليومعتز سلمان عبد الرزاق الدوري،  

 .    2- 1ص،ص 2005أفريل 20-18واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات 
2
، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات تيجيةودوره يف تطبيق استراتيجية التغيري لالقتصاديات العاملية قراءات استراانتظار أمحد الشمري، اليورو  

 .        147- 146ص ص  ،2005أفريل 18-20
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لقد جاء نظام النقد األورويب متأخرا، إذ مل تظهر بوادره إال مع تدهور نظام برينت وودز يف بداية السبعينات 

وخالل سعيها لوضع نظام نقدي فعال عرفت الدول األوروبية جتربتني متمايزتني قبل . من القرن املاضي

 ، بالتزامن مع بناء سوق كبرية1979دي األورويب يف عام مت تعيني النظام النق 1.الوصول إىل مرحلة اليورو

  

بتحديد " الثعبان النقدي"طبقا ملا مسي بنظام  1972قام االحتاد االورويب عام : نظام الثعبان النقدي -1

هوامش تذبذب العمالت اخلاصة بالدول االعضاء بالنسبة للعمالت االجنبية وكانت بالدوالر 

 استحداث إىل باإلضافة 2.حول سعر الدوالر% 2.25يف حدود  األمريكي مع السماح بتذبذا

وهذا اهلامش هو مبثابة % 1.25±هوامش جديدة لتقلبات أسعار صرف عمالت دول اجلماعة وهو 

مقابل بعضها البعض،  األوروبيةاحلدود املسموح ا لتقلبات أسعار صرف عمالت دول اجلماعة 

بعضها البعض، وقد كان  األوروبيةأسعار صرف العمالت هناك هامشان لتحرك  وهذا يعين أنه أصبح

يف هذه احلالة نظام  األورويبوقد اطلق على نظام سعر الصرف . اهلامش االول اكرب من اهلامش الثاين

حيث إن حركة تقلبات أسعار صرف العمالت االوروبية مقابل الدوالر " الثعبان داخل النفق"

الثعبان داخل حجرة أو ية مقابل بعضها البعض مشاة حلركة وتقلبات أسعار صرف العمالت االوروب

داخل النفق كما أطلق عليه، والشك إن هذا النظام يستلزم تدخل البنوك املركزية لدول اموعة 

  . للمحافظة على أسعار صرف عمالا يف حدود اهلوامش املسموح ا للتحرك يف إطارها

وخصوصا فيما يتعلق بتدهور . ال نظرا الضطراب أسواق املال الدوليةبنظام داخل النفق طويمل يستمر العمل 

بعض العمالت االوروبية ومن مث تعومي هذه العمالت، وعلى الرغم من الظروف الصعبة اليت  أسعار صرف

اليت أثرت على اقتصادياا يف منتصف السبعينات إال أن اجلماعة مل تتوقف عن مرت ا دول اموعة واملعقدة 

 3.لبحث عن بدائل لنظام نقدي مستقر يف أوروباا

  

        ECOنظام اإليكو  - 2

 األوروبيةسلة تتكون من خمتلف العمالت الوطنية لدول اموعة "على أا  ECUـ وميكن تعريف ال

سنوات لألخذ بعن 5النظر يف هذه السلة كل  إعادةواملرجحة حسب الوزن االقتصادي لكل دولة، ويتم 

                                                           

1
      .108ص  ،مرجع سابقمفتاح صاحل،  
2
               ،2005أفريل 20-18ل العربية فرص وحتديات ، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدواليورو والعالقات االقتصادية العربية األوروبيةبوشنافة أمحد وآخرون،  

 .     530-52ص  ص
3
 ،ص2005أفريل 20-18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات تطور ومكانة اليورو يف النظام االقتصادي العامليخالدي خدجية وآخرون،  

 .        234-233ص
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مدفوعات حسابية بالنسبة لل وحدة االيكو كانو 1".غريات احلاصلة يف سعر إحدى العمالتاالعتبار الت

 2. يف االحتاد األورويب البنوك املركزية بني

قرار يقضي  1978يف اية عام  إىل إقامة نظام نقدي متماسك وفعال أصدرت الدول األوروبية يف سعي و

ياسات النقدية واالقتصادية فيما بينها ليبدأ العمل به يف عام بعث عملية االحتاد النقدي وتنسيق الس بإعادة

1979
   : يتكون منو4،  1979مت تعيني النظام النقدي األورويب يف عام بذلك و 3

 .وحدة النقد األوروبية –آلية االئتمان  –. آلية ضبط سعر الصرف- 

 

روبية ماعدا بريطانيا اليت انظم إىل هذه اآللية كل أعضاء اجلماعة األو: آلية ضبط أسعار الصرف  - أ

وتقوم هذه اآللية على ثالث ركائز أساسية   1990مل تنضم يف ذلك الوقت وانتظرت إىل غاية 

               :      وهي

صعودا وهبوطا حول القيمة املركزية للمارك .حترير أسعار صرف العمالت األوروبية -1-أ               

حول القيمة  %2.25النطاق الضيق الذي يسمح بصعود وهبوط العملة بنسبة  األملاين يف نطاقني، األول هو

حول القيمة املركزية % 6والنطاق الثاين هو األوسع الذي يسمح بتغيري العمالت يف حدود . املركزية للمارك

  جلميع العمالت % 15للمارك ونتيجة لألزمة النقدية مت توسيع النطاق إىل 

تماد على وحدة النقد األوروبية اإليكو حيث أا تستخدم كمرجع معياري ألسعار االع -2-أ               

  الصرف املركزية 

ال يتم تعديل أسعار الصرف املركزية اليت حتدد  عالقة كل عملية بوحدة النقد األوروبية إال  -3-أ            

  .اجلماعة باتفاق دول 

 مشاكل اقتصادية معينة باالقتراض من يسمح لدول اجلماعة اليت تعاين: آليات االئتمان  -  ب

الذي أنشئ هلذا الغرض وذلك من أجل احلفاظ على أسعار صرف صندوق النقد األورويب 

 .عمالا

                                                           

1
، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية اليورو وآثاره على االقتصاديات العربية بصفة عامة واالقتصاد اجلزائري بصفة خاصةم عاشور، ماجدة مدوخ، سها 

 . 3- 2 ص ،ص2005أفريل 20-18فرص وحتديات 
2
 Jean-pierre helfer , jacques orsoni, gestion financière internationale, édition Vuibert, paris, 1998, p26  

3
أفريل 20-18،امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات آثار اليورو على االقتصاديات العربية إشارة خاصة حلالة اجلزائرعبد اهللا غامل، 

   .242،ص2005

o et Dalloz, paris,1999, p226.  , presses de sciences p, économie européennepierre faugère-Jean
4
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لقد كانت البداية حني اتفق الرئيس الفرنسي مع املستشار األملاين  :وحدة النقد األوروبية  -  ت

األوروبية، حبيث حتل هذه العملة  على تسريع مشروع الوحدة النقدية1978عام " هلموت أمشيت"

ووافق زعماء دول اجلماعة األوروبية . حمل الدوالر األمريكي يف التسويات واملعامالت اخلارجية

مع استحداث وحدة النقد  1979يف اية السنة ليبدأ العمل بنظام النقد األورويب يف شهر جويلية 

ت الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية اليت اإليكو وهي عبارة عن سلة من األوزان النسبية لعمال

 مث إسبانيا والربتغال  1981دول حيث انضمت بعد ذلك اليونان 9كانت يف ذلك الوقت تضم 

وحتدد األوزان النسبية لكل عملة من عمالت السلة حسب الوضع االقتصادي وقوته وإلعطاء 

  .1995م املشكلة للسلة نقدم أوزان تعود لعانظرة عن قوة العمالت 

 

  األوزان النسبية لعمالت الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية: 1جدول رقم 

  

اليونا  ايرلندا  الدامنارك  إسبانيا  بلجيكا  هولندا  إيطاليا  بريطانيا  فرنسا  أملانيا  الدولة 

  ن

  الربتغال

أدرامخ  اجلنيه  الكرون  بيزيتا  الفرنك  فلورين  اللرية  اجلنيه  الفرك  املارك  العملة

  ا

ألسكودا

  و

الوزن

(%)  

33.3  20.49  10.47  7.17  10.47  8.75  4.24  2.72  1.04  0.47  0.71  

أفريل 20- 18ة فرص وحتديات عبد اهللا غامل،آثار اليورو على االقتصاديات العربية إشارة خاصة حلالة اجلزائر، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربي :املصدر

 .  3، ص2005
. أصبح اإليكو مستخدما يف مجيع جماالت النشاط االقتصادي يف داخل اموعة األوروبية1981ومن سنة 

  :ووسيلة دفع بني البنوك املركزية األوروبية، لذلك فان وحدة النقد األورويب تستخدم كما يلي

ية دف مقياسا لالحنرافات يف السعر الفعلي لوحدة النقد األوروبية والسعر املركزي للعمالت األوروب -

 .التحقق من مدى وقوع هذه االحنرافات ضمن اهلامش املقرر هلا

لتقييم الديون وااللتزامات بني البنوك املركزية األوروبية، وأيضا حلساب القروض املقدمة من صندوق  -

 .النقد األورويب للدول اليت تعاين من صعوبات يف إبقاء تقلبات قيمة عملتها ضمن اهلامش احملدد هلا

 .ميزانية اموعة االقتصادية األوروبيةلوضع  -

ورغم التقدم احلاصل يف اال النقدي بإدخال االيكو فإن أوروبا واصلت حبثها لتطوير نظامها النقدي 

لتصل أخريا إىل الوحدة النقدية يف ظل العملة األوروبية املوحدة اليورو يف السنة األخرية من القرن العشرين 
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 1                                                   .كل الظروف املالئمةسترخيت  بعد أن هيئت معاهدة ما

           

والوثيقة األوروبية املوحدة  1985وتعترب كل من الورقة البيضاء سنة  :1985الورقة البيضاء سنة  - 3

) 300(بيضاء ، وتضم الورقة ال1992مها املكونان األساسيان ملشروع أوروبا املوحدة عام  1987سنة

يف املائة  25جلميع األعمال، ومت اجناز ما يقرب مع حتديد جدول زمين ) 279(ختفيضها إىل إجراء مت 

 .1988إىل اية  1985من اجلدول الزمين خالل الفترة من مارس 

تعديالت على اتفاقية روما مبوجب  إدخالمت  1986فرباير 17بتاريخ : الوثيقة األوروبية املوحدة - 4

، حيث تولد لدى قية املوقعة يف لكسمبورغ وهي الوثيقة املسماة بالوثيقة األوروبية املوحدةاالتفا

األوروبيني شعور سليب إزاء وضعيتهم االقتصادية، إذ اكتشفوا أن أوروبا كانت أسوأ أداء من اليابان 

 .      والواليات املتحدة األمريكية خالل سنوات األزمة

وروبية منفردة يف تزايد، وبالرجوع لعاملي يف تراجع، رغم أن نسب الدول األإن نسبة أوروبا يف السوق ا

من الصادرات % 38.3فان حصة الدول األوروبية التسع األكثر غىن تصل إىل  1990إىل أرقام اجلات للعام 

% 37.7العاملية من البضائع، ومن بني الدول العشرة املصدرة الكبار توجد ست دول أوروبية ميثلون نسبة 

  .من السوق العاملية

أما حني ننظر إىل حصة أوروبا من الصادرات العاملية فإا تكاد تكون مستقرة، لكن عندما نركز 

األوضاع القطرية باخنفاض نسيب ومتيزت . بالصادات خارج اموعة األوروبية فإن هذه احلصة متيل لالخنفاض

تطلب وضع هذه الوثيقة اليت أكدت على ضرورة حتقيق  معدالت البطالة، وهو ما وارتفاعيف معدالت االنتاج 

 Marché"الوحدة االندماجية الكاملة بني األعضاء حبيث تكون مجيعها سوقا واحدة أطلق عليها اسم 

intérieur " حركة رؤوس األموال وإلغاء كافة مع التأكيد على حرية  31/12/1992بطريقة تدرجيية تنتهي يف

، واالهتمام باملناطق الريفية وحتقيق الوحدة اإلنتاججلمركية والتحرير الكامل لعناصر احلواجز اجلمركية وغري ا

   2.االقتصادية والنقدية، كما اهتمت الوثيقة بالسياسة اخلارجية األمنية لدول االحتاد

  

  -اليورو–الوحدة النقدية األوروبية  :املبحث الثاين

لتدرج للوحدة النقدية األوروبية، والنظام األورويب للبنوك سنتطرق يف هذا املبحث إىل اتفاقية ماسترخيت وا

  املركزية

 

  .اتفاقية ماسترخيت والتدرج للوحدة النقدية األوروبية:  :املطلب األول
                                                           

1
  243 -242صمرجع سابق،ص عبد اهللا غامل، 
2
   .109صمفتاح صاحل، مرجع سابق،  
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 بإدخال ومواصلة مسرية الوحدة النقدية األوروبية قامت الدول أعضاء االحتاد) وارتر(من أجل تفعيل خمطط  

من قبل وزراء اخلارجية  1روما، وذلك من خالل التوقيع على معاهدة جديدة بعض التعديالت على معاهدة 

 ماسترخيت مدينة يف1957.2الذي تأسس يف عام  )EEC(واملالية للدول األعضاء يف الس االقتصادي األورويب 

 1992 فرباير يف عليها املصادقة ومت ،األورويب لسلمجا اجتماع أثناء 1991سنة ديسمرب يف اهلولندية
: من قبل 3

من . بلجيكا، فرنسا، اليونان، لكسمبورغ، ايرلندا، أملانيا، إيطاليا، الربتغال، إسبانيا، بريطانيا، هولندا، الدامنارك

  .واإلقرار الرمسي ألوروبا بتحقق الوحدة النقدية األوروبية الفعليهذا التاريخ بدء احلديث 

ريعيا واجتماعيا أي مبثابة دستور عمل لإلحتاد مستقبال، وهي وتتضمن االتفاقية تنظيم كافة جماالت احلياة تش 

أهدافا  4استهدفت معاهدة ماسترخيت اعة األوروبية، متعديالت ائية ملعاهدة روما اليت نشأت مبوجبها اجل

 :   اقتصادية وسياسية وأمنية ومتحورت حول ااالت التالية

 .حتقيق السوق املوحدة والقيام بسياسات مشتركة -

 .القيام بأعمال مشتركة يف جمال السياسة اخلارجية واألمن املشترك -

  . التعاون يف جماالت العدالة والشرطة خدمة لألمن الداخلي -

إن معاهدة ماسترخيت غريت البناء األورويب مما استدعى تغيري اسم اجلماعة األوروبية املشتركة إىل االحتاد 

  ".UE"األورويب

الدول األعضاء يف االحتاد األورويب إىل سرعة االستعداد لتكوين احتاد اقتصادي  وهنا دعت اتفاقية ماسترخيت

  :ونقدي وذلك لضمان

 استقرار أسعار الصرف داخل االحتاد األورويب •

 استقرار األسعار يف دول االحتاد األورويب  •

 تقارب أسعار الفائدة داخل دول االحتاد األورويب •

العملة املوحدة بكل تفصيل، اهليكل التنظيمي ، النقدية اليت سبقت  األنظمةتكلم عن 

  5اجلدول الزمين لتنفيذ اليورو  

                                                           

1
 ،2005أفريل 20-18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات املكانة الدولية لليورو يف ظل حتديات الدوالركمال رزيق، قاسي باسني،  

 .     242ص
2
 .138، ص 2006رير للنشر والتوزيع، األردن،، دار جحتليل االقتصاد الدويلهوشيار معروف،  
3
 ،2002، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية،فرع تسيري،جامعة اجلزائر،العملة األوروبية املوحدة وانعكاساا على اجلهاز املصريف اجلزائريخليفي الزوبري،  

 . 34ص
4
- 16ص ص،2005، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومتويل، بسكرة، اليورو واتفاقية الشراكة األورو متوسطيةإنصاف قسوري،  

17. 
5
 .   345-343ص صعبد اهللا غامل،مرجع سابق، 



 من االندماج االقتصادي األورويب إىل نشوء الوحدة النقدية األوروبية: الثاينالفصل 

44 

 

هناك بعض الشروط أو املعايري االقتصادية اليت جيب على دول اموعة أن حتققها حىت تستطيع املشاركة يف 

اء االقتصادي، الوحدة النقدية واعتماد اليورو كعملة نقدية موحدة، ونظرا لوجود اختالف يف مستويات األد

فإن املؤشرات االقتصادية الكلية سوف ختتلف حتما بني الدول األعضاء يف االحتاد، ومن مث فإنه من غري 

ولكنها ستبدأ بتلك اليت حتقق املعايري والشروط مث  املنطقي أن تنضم كل الدول إىل هذه املعايري دفعة واحدة،

   1 : وتتمثل هذه املعايري يف .ط فيما بعدتنظم إليها باقي الدول اليت سوف حتقق هذه الشرو

بداية مت االتفاق على أنه يتعني على الدول الراغبة يف االنضمام إىل الوحدة النقدية : معدل التضخم  - أ

حتقيق درجة عالية من االستقرار يف األسعار، حبيث جيب أن ال يزيد معدل التضخم يف الدولة عن 

ثالث دول ذات مستويات األسعار املستقرة وذلك  فوق متوسط معدالت التضخم يف أكثر% 1.5

تعترب متغرية، إال أن االنتقاد الذي وجه هلذا املعيار هو قيمته املعيارية . يف السنة السابقة لفترة االختبار

 %.2.7لذلك استقر القرار على نسبة تضخم ال تتجاوز 

نقدي األورويب حتقيق استقرار يتعني على الدول املؤهلة لالنضمام إىل االحتاد ال :سعر الفائدة  -  ب

يف أسعار الفائدة حبيث ال يزيد متوسط أسعار الفائدة االمسية طويلة األجل فيها عن أسعار الفائدة 

وذلك يف السنة السابقة لفترة  %2املقابلة ألقل ثالث دول باإلحتاد يف معدل التضخم بأكثر من 

 %.7.8، أي االختبار

أن حتقق استقرارا نسبيا يف أسعار صرف  االنضمامبة يف جيب على الدول الراغ: سعر الصرف  -  ت

 .االختبارعمالا، حبيث تبقى يف حدود التقلبات اليت حققها خالل السنتني السابقتني لفترة 

إىل االحتاد النقدي  االنضمامحددت االتفاقية أن على الدول اليت ترغب يف : عجز املوازنة  -  ث

من إمجايل ناجتها احمللي، إال إذا  %3 يف موازنتها العامة األورويب عدم جتاوز نسبة العجز السنوي

 هريا ومتواصال لتقترب من هذه القيمة املعيارية بصفة استثنائيةجو اخنفاضااخنفضت نسبة هذا العجز 

 .ومؤقتة، وبقيت نسبة العجز قريبة من هذه القيمة

احلكومية املستحقة على الدول  على أن ال يزيد إمجايل الديون االتفاقيةنصت  :املديونية احلكومية  -  ج

من إمجايل ناجتها احمللي اإلمجايل، إال إذا كانت هذه النسبة % 60املنضمة لالحتاد النقدي األورويب عن 

       . تتجه حنو االخنفاض وتقترب من هذه القيمة املعيارية بسرعة مرضية

) 01/01/1999يخ بدء التعامل باليورو يف يف تار(أن دول االحتاد األورويب اخلمسة عشر يذكر يف األخري      

بريطانيا : كانت قد حققت يف معظمها هذه املعايري، إال أن بعضها مل ينضم إىل نظام التعامل باليورو وهي

أملانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، ايرلندا، : عشر دولة وهي، بينما انضمت إليه رمسيا إحدى والسويد والدامنارك

                                                           

1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص )25وجمموعة  15مقارنة بني جمموعة  دراسة(التجربة األوروبية يف والتكامل االقليميعادل بلجبل،  

 .58اقتصاد دويل، جامعة احلاج خلضر، باتنة، ص
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يف هذا  االنضمام، إسبانيا، الربتغال، أما اليونان فإا مل تستوف معايري لندا، لوكسمبورغالنمسا، فلندا، هو

  1 .دولة ليصبح العدد اإلمجايل لدول اليورو إثنا عشر 2001سنة التاريخ، لذلك تأجل انضمامها إىل بداية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الوحدة النقدية األوروبية معايري:  2جدول رقم 

  

نسبة الدين من   خممعدل التض  الشروط

PIB 

نسبة عجز امليزانية 

 PIBمن 

معدل الفائدة طويلة 

  املدى

  املعدل املتفق

  الدول  عليه  

2.7 %  60%  3%  7.8%  

  6.2  2.6  68.8  1.8  أسبانيا 

  6.5  0.5  76.6  1.9  السويد

  6.2  2.5  63  1.8  الربتغال

  5.6  2.5  66.1  1.1  النمسا

  5.5  1.4  72.1  1.8  هولندا

  5.6  1.7-  6.7  1.4  لكسمبورغ

  6.7  2.7  121.6  1.8  إيطاليا

  6.2  0.9-  66.3  1.2  ايرلندا

  7  1.9  53.4  1.8  بريطانيا

  9.8  4  108.7  5.2  اليونان

  5.5  3  58  1.2  فرنسا

                                                           

1
 .     209، ص2005أفريل 20-18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات اليورو وآثاره على االقتصاد اجلزائريسليمان ناصر،  
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  5.9  0.9  55.8  1.3  فنلندا

  5.6  2.7  61.8  1.4  أملانيا

  6.2  0.7  61.3  1.9  الدامنارك

  5.7  2.1  122.1  1.4  بلجيكا
  

ة فرص وحتديات العربي فاروق، النظام النقدي األورويب والوحدة النقدية اليورو وآثاره على االقتصاد اجلزائري، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول امتش:املصدر

  .471،ص2005أفريل 18-20

  

  

  

  

  

تلزم و1.وجدةحددت اتفاقية ماسترخيت حول االحتاد االقتصادي والنقدي جدول زمين لتطبيق العملة امل

  :وهي  2اجلماعة األوروبية بأن تنشئ على ثالثة مراحل عملة أوروبية واحدة

  )31/12/1993إىل -1/07/1990(املرحلة األوىل 

مت خالل هذه املرحلة حترير حركة رؤوس األموال وإمتام برنامج السوق املشتركة وكذا رفض اللجوء إىل 

ق انتهاج السياسة االقتصادية والنقدية، كما مت وضع آليات وتدعيم تنسي العموميالتمويل النقدي للعجز 

يورو  1=إيكو  1على اعتبار أن  1/1/1993 بعد جتميد سلة اإليكو منذ 1992مشتركة وفقا التفاقية ماسترخيت 

.  

  ) 31/12/1998إىل  - 1/1/1994(املرحلة الثانية 

عوض جلنة البنوك املركزية والصندوق األورويب لي) IME(مت خالل هذه املرحلة إنشاء املعهد النقدي األورويب 

األوروبية باملخططات املشتركة للتعامل النقدي، كما مت اللجوء إىل مراقبة متعددة األطراف ملدى تقيد الدول 

  3.حتضريا لالنتقال النهائي إىل العملة املوحدة

  )1/1/1999(املرحلة الثالثة 

، مت تثبيت أسعار صرف عمالت الدول )اليورو(د العملة األوروبية وهي املرحلة اليت مت فيها اإلعالن عن ميال

الذي يضم كل البنوك  )ESCB(املشاركة فيها بصورة ائية، وصاحب ذلك إنشاء البنك املركزي األورويب 

                                                           
1
Andrew Harrison, et autres, Business international et mondialisation (vers une nouvelle Europe), traduction de la 

édition anglaise par Siméon fongang préface de Christian aubin, bibliothèque nationale, paris, 2004, p375    
2
 .226،ص2003، اإلسكندرية، )التجارة والتمويل(االقتصاد الدويل بكري، كامل  
3
، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص على االقتصاد اجلزائري) اليورو(بوقلقول اهلادي، أثار استخدام العملة األوروبية املوحدة سوامس رضوان،  

 .    377، ص2005أفريل 20-18وحتديات 
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ليكون أشهر حدث اقتصادي منذ  1999املركزية لدول األعضاء، وقد مت اإلعالن عن ميالد اليورو يف يناير 

   1.عاملية الثانية وحىت بداية القرن احلايلاحلرب ال

دولة  12حيث حلت هذه العملة حمل عمالت قوية يف  2002وأصبحت هذه العملة حقيقة بداية منذ يناير عام 

يعد اليورو املنافس القوي الذي سيزاحم الدوالر على عرش وسوق املعامالت و 2.دولة يف ذلك احلني 15من 

وعلى الرغم من اهلجوم الشرس الذي شنته بعض الدول ومن بينها الواليات املتحدة  املالية والنقدية الدولية،

األمريكية على اليورو، إال أنه من املتوقع أن ينجح اليورو يف اجتياز العقبات والعراقيل اليت ستواجه قبوله 

ية، وأن عدد كبري من وإذا كان الوضع احلايل يشري إىل أن هيمنة الدوالر على سوق املعامالت الدول. الدويل

دول العامل ستستمر يف استخدام الدوالر كعملة احتياطي رئيسية، إال أن الدوالر لن يكون العملة الوحيدة اليت 

سوف تستخدم هلذا الغرض، بل أن اليورو سيزامحه، وأنه من املتوقع أن تقوم بعض الدول الكربى بالضغط 

ورويب على استخدام وتطبيق سياسات نقدية حصيفة ورصينة إال أن قدرة البنك املركزي األ على اليورو،

لتقوية مركز اليورو، ومرونة التعامل به ووفرة عرضه سيحدد مدى اإلقبال عليه، حىت يف الواليات املتحدة 

   3.األمريكية ذاا 

  : شرط جناح تدويل اليورو -

ف العملة الدولية يتوقف على مدى فعالية التفكري يف اليورو كعملة دولية تنافس الدوالر األمريكي وتقوم بوظائ

وجودة السياسات النقدية واملالية والضريبية واالقتصادية بصفة عامة املتبعة يف بالد اليورو ككل من جهة 

وبتحديث السوق املالية األوروبية املوحدة بدرجة كافية حىت تتوفر فيها آليات استثمارية متنوعة ومتطورة 

وذلك يتطلب مجلة . املالية األمريكية والربيطانية واليابانية من جهة أخرىيف األسواق  تنافس ما هو متاح حاليا

  : من الشروط املؤدية للنجاح يف لعب هذا الدور ومنها

 .تأمني وظائف العملة الدولية نوعا وكلفة  -

 .تسيري اقتصادي فاعل يف منطقة اليورو -

 .ورويبسياسات النمو االقتصادي يف دول االحتاد النقدي األ -

 .استعداد البنك املركزي األورويب للقيام مبهامه -

 .إقناع بريطانيا باالنضمام لالحتاد -

 .االستعداد األمريكي للتعاون مع منطقة اليورو -

                                                           

1
- 18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات انعكاس اليورو على املعامالت املالية والتجارة اخلارجية يف الدول العربيةقراوي أمحد الصغري،  

 .     270ص، 2005أفريل 20
2
أفريل 20- 18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات صريةتقييم أثر اقتصاد االحتاد األورويب على الصناعات املمها حممود طلعت مصطفى، 

 .     328، ص2005
3
، 1جمموعة النيل العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط ،)الدليل املتكامل إلجياد عملة عربية وحيدة-اإلطار الشامل والكاملللعملة األوروبية الوحيدة(اليوروحمسن اخلضريي، 

 .186، ص2002
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 .مقابل العمالت املنافسة) يورو(احملافظة على مكانة الـــــ  -

 .جناح اليورو يتعلق مبعدل صرفه باملقارنة مع الدوالر -

  1. ل مع صندوق النقد الدويلالنجاح يف التعام -

وقد رسم خرباء املال والنقد يف البنك املركزي األورويب صورة املستقبل لليورو ومن خالل تقسيم املستقبل إىل 

  : ثالث فترات زمنية هي

، ومن 2005حىت جانفي من سنة  1999املستقبل القريب استغرقت مدته سنوات اعتبارا من : الفترة األوىل

تم التعريف باليورو وإدخاله إىل حيز التعامل الفعلي واكتسابه جماالت يف أسواق النقد واملال وتعود هذه الفترة ي

  .املتعاملني عليه وإحاطتهم املعرفية الكاملة خبصائصه وأوضاعه

وهي فترة  2012إىل جانفي  2005املستقبل املتوسط وتفوق مدته أيضا سبع سنوات اعتبارا من : الفترة الثانية

ة األمهية واخلطورة، حيث تتحول اليورو من املرحلة األولية االبتدائية القائمة على امليالد والنمو وتثبيت بالغ

  .األقدام إىل مرحلة البناء التراكمي والتوسع واالنتشار يف املعامالت والعمليات بشكل ضخم

وهي  2020إىل جانفي  2012في املستقبل الطويل البعيد وتستغرق مدته مثاين سنوات من جان: الفترة الثالثة

  2.الفترة اليت يتحول خالهلا اليورو إىل كامل صفات الكتلة النقدية اليت تفرض سطوها وقوا

  

  النظام األورويب للبنوك املركزية :املطلب الثاين 

يبدأ  والذي ESCBتضع املرحلة الثانية من اتفاقية ماسترخيت خطوات تأسيس النظام األورويب للبنوك املركزية 

والبنوك الوطنية املركزية للدول األعضاء،  )ECB(، ويتكون النظام من البنك املركزي األورويب 1999يف يناير 

الذي يكون اهليئة التنفيذية لنظام املصارف املركزية  ECBوهذا النظام ال يتمتع بالشخصية القانونية عكس 

  :األوروبية، ويقوم البنك باملهام التالية

 والتنسيق بني السياسات النقدية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب دعم وتقوية  -

 اإلشراف على النظام النقدي األورويب -

 .تشجيع ومساندة املدفوعات -

 .األورويبقابة على املؤسسات االئتمانية يف االحتاد روضع وتنفيذ معايري ال -

 .الحتادوضع الضوابط اليت حتافظ على االستقرار املايل والنقدي يف دول ا -

 .ESCBحتديد الدور اهليكلي والتنظيمي للنظام األورويب للبنوك املوازية  -

                                                           

1
، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص الدول العربية والتجربة األوروبية يف جمال الوحدة النقدية واالندماج االقتصاديعلي بقشيش، وآخرون،  

 .     125، ص2005أفريل 20-18وحتديات 
2
امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات  ربية املتوسطية يف ظل الشراكة األورو عربية،األورو واالقتصاديات الععبيد كمال، عالوي حممد حلسن،  

      .368-367ص ص،2005أفريل 18-20
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واإلشراف على سك القطع النقدية، وتقع سلطة ) عمالت أجنبية،ذهب(إدارة االحتياطات النقدية  -

املنتخب لثماين سنوات (القرار داخل املصرف املركزي األورويب بأيدي ستة أشخاص هم الرئيس 

 . وأربعة أعضاء آخرين). املنتخب ألربع سنوات(نائب الرئيس ). كحد أقصى

 1.: ويوضح الشكل التايل هيكل النظام األورويب للبنوك املركزية -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ESCBهيكل النظام األورويب للبنوك املركزية : 1شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
-18قتصاديات الدول العربية فرص وحتديات املالمح األساسية واإلشكاليات االقتصادية،  امللتقى الدويل حول اليورو وا: وصاف عتيقة، عاشور سهام، نظام النقد األورويب 

 .         136، ص2005أفريل 20

  النظام األورويب للبنوك املركزية

 البنك املركزي األورويب لالحتاد األورويب البنوك املركزية الوطنية

تتصرف طبقا لتوجيهات -

وتعليمات البنك املركزي 

  .األورويب

متارس نشاطات خاصة كتوزيع -

القروض ومجع املوارد وتسري 

 .وسائل الدفع

  الس التنفيذي

جتسد السياسة النقدية -

طبقا لتوجيهات جملس 

  .احملافظني

يعطي التعليمات -

لبنوك املركزية الالزمة ل

 الوطنية

  جملس احملافظني

يتخذ القرارات الالزمة لتنفيذ -

حتديد السياسة ( SEBCمهام 

النقدية، قيادة عملية التبادل 

  )وتسيري احتياطات التبادل

يتخذ اإلجراءات الالزمة -

لضمان احترام توجيهات 

وتعليمات البنك املركزي 

  الس العام 

على يهدف إىل اشتراك 

مستوى ضيق الدول األعضاء 

اليت مل تنضم بعد بشكل 

كامل إىل االحتاد النقدي 

األورويب يف القرارات 

 .   املتخذة
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ملالمح األساسية واإلشكاليات االقتصادية،  امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات ا: وصاف عتيقة، عاشور سهام، نظام النقد األورويب : املصدر

 .         136، ص2005أفريل 18-20

  

  

  

  

    :نسبة مسامهة الدول األعضاء يف رأس مال البنك وقيمتها باليورو :3رقم  جدول

  

فرص  املالمح األساسية واإلشكاليات االقتصادية،  امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية: وصاف عتيقة، عاشور سهام، نظام النقد األورويب  : املصدر

    .137، ص2005أفريل 20- 18وحتديات 

  

نسبة املسامهة يف رأس   قيمتها باملليار

  لبنكمال ا

  الدولة

  النمسا  2.3  1150

  بلجيكا  2.9  1450

  الدامنارك  1.55  775

  فنلندا  1.35  675

  فرنسا  16.2  8100

  أملانيا  22.95  11475

  اليونان  2.3  1150

  يرلنداإ  0.95  475

قيمتها 

  باملليار

نسبة املسامهة يف رأس 

  مال البنك

  الدولة

  إيطاليا  15.8  7900

  لكسمبورغ  0.15  75

  هولندا  4.25  2125

  الربتغال  2.25  1125

  أسبانيا  9.3  4650

  السويد  2.35  1150

  إجنلترا  15.6  7800

  اإلمجايل  100%  50075
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أن يسلك املصرف املركزي األورويب طريقا متشددا وهذا وخاصة وأن السوق ستكون سائلة جدا ومن املتوقع 

ألهدافه يتطلب أن يكون مستقال سياسيا  ECBغداة إصدار اليورو وطرحه للتداول، وال شك أن حتقيق 

أية حكومة وطنية أو أي مؤسسة أخرى يف االحتاد األورويب، كما جيب أن  ووظيفيا مبعىن أال يتلقى األوامر من

ميتلك األدوات والتقنيات اليت تساعده على حتقيق أهدافه النقدية وأن يستمر متخذو القرار وباقي املديرين فترة 

  .طويل لتحقيق مثل هذا النوع من االستقالل

السياسات النقدية لالحتاد األورويب ال تتحقق إال من فيذ فاستقاللية البنك املركزي األورويب يف تعريف وتن

خالل هيمنته على الضرائب وسياسات معدل التحويل دون تدخل من أي جهة حىت ولو كانت حكومات 

  .الدول األوروبية املعنية بتنفيذ هذه السياسة

  :السياسة النقدية لنظام اليورو -

 : البنك املركزي األورويب - 1

حلل حمل مؤسسة النقد األوروبية اليت قامت بالعمل التحضريي جنبا إىل جنب  1998مت انشائه يف يوليو 

تان من هيئات اختاذ القرار توجهان نظام اليورو يف مع النظام األورويب للبنوك املركزية، هناك هيئ

  : االحتاد النقدي األورويب ومها

يب من ستة أعضاء الرئيس ونائب يتكون الس التنفيذي للبنك املركزي األورو: الس التنفيذي -

الرئيس وأربعة أعضاء آخرين يتم االتفاق عليهم، وتتمثل املهمة األساسية للمجلس التنفيذي يف تنفيذ 

وذلك عن طريق إعطاء السياسات النقدية مبوجب التوجهات والقرارات اليت يتخذها جملس احملافظني، 

 .اليومية للبنك املركزي األورويبل عن األعمال أنه مسئوتعليمات للبنوك املركزية الوطنية، كما 

يتكون هذا الس من أعضاء الس التنفيذي وحمافظي البنوك املركزية للدول  :جملس احملافظني -

املشتركة يف اليورو، ويعترب هو املسئول عن إعداد السياسات النقدية ووضع أسس وأدوات تنفيذها، 

لقة بالسياسة االقتصادية بنظام األغلبية البسيطة وذلك فيما عدا ويف هذا الس تتخذ القرارات املتع

القرارات املتعلقة باحتياطيات رأس املال والعمالت األجنبية ألن مثل هذه القرارات تؤثر على مراكز 

 1 .البنوك املركزية الوطنية

  : رأس مال البنك املركزي األورويب وحقوق التصويت  -2

يقوم بدفعها الدول ) اليورو(بليون وحدة نقدية أوروبية  5األورويب حوايل يبلغ رأس مال البنك املركزي 

ويتم حتديد حصة كل دولة بناء على مؤشرات حجم السكان . األوروبية األعضاء يف البنك املركزي األورويب

  .والقوة االقتصادية بإعطاء أوزان أمهية واحدة لكل عنصر من عناصر التخصيص

                                                           

1
-18،  امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات املالمح األساسية واإلشكاليات االقتصادية: نظام النقد األورويبوصاف عتيقة، عاشور سهام،  

 .         11- 10، ص2005أفريل 20
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واحد يف الس التنفيذي للبنك املركزي األورويب بغض النظر عن حصتها يف  وسوف يكون لكل دولة صوت

رأس مال البنك املركزي األورويب وحيسب صوت رئيس البنك على أساس صوتني يف حالة التصويت على 

ويؤخذ يف االعتبار حصة رأس مال البنك املركزي األورويب عند إعطاء أوزان أمهية لألصوات عند . سياسة ما

  1. وتوزيع األرباح وحتديد احتياطيات أسعار الصرف األجنبية. اذ قرارات حتديد حجم رأس املال الكلياخت

العالقة بني البنك املركزي األورويب والبنوك املركزية الوطنية للدول أعضاء االحتاد النقدي   -3

  :األورويب

حتليل السياسة النقدية األوروبية من تساهم البنوك املركزية الوطنية مع البنك املركزي األورويب يف وضع و

خالل عدة جمالس متخصصة، يأيت جملس احملافظني يف البنك املركزي يف قمة سلطة هذا البنك، وهو يتكون من 

رئيس ونائب رئيس البنك املركزي األورويب إىل جانب أربعة من حمافظي البنوك املركزية األوروبية الوطنية اليت 

  دخلت كتلة اليورو، 

يشغلون مقاعدهم يف جملس حمافظي البنك املركزي األورويب بصفتهم الشخصية، فهم ال ميثلون بالدهم،  وهم

  .وال ميثلون بنوكهم

أما الس التنفيذي للبنك املركزي األورويب فهو الس املسئول عن اإلعداد للقاءات جملس احملافظني طبقا 

كما يعد الس التنفيذي هو الس املسئول عن تنفيذ  من قانون البنك املركزي األورويب، 12/2للمادة 

قرارات جملس احملافظني، وهلذا الس أن يتلقى النصح والطلبات من اللجان املتخصصة للنظام األورويب للبنوك 

املركزية واليت هي بدورها تتلقى تلك الطلبات أو النصائح من البنوك املركزية األوروبية على مستوى كتلة 

  2. يف تكوين كتلة اليورو  رو، أو تلك البنوك املركزية اليت مازالت خارج نطاق املسامهةاليو

 :أهداف السياسة النقدية لنظام اليورو - 4

دف السياسة النقدية لنظام اليورو إىل احملافظة على استقرار األسعار وتدعيم السياسة االقتصادية 

ستقرار األسعار باعتباره أهم الشروط الالزمة لزيادة العامة لالحتاد األورويب مع إعطاء األولوية ال

منو اإلنتاج وخلق مزيد من فرص العمل وحتقيق مستوى معيشي مرتفع ولقد قدم جملس احملافظني 

حتقيق زيادة سنوية يف الرقم القياسي املنسق ألسعار املستهلك "تعريفا كميا الستقرار األسعار هو 

،ولتحقيق إستراتيجية السياسة النقدية لنظام اليورو فإن " %2بالنسبة ملنطقة اليورو يقل عن 

  : سوف تركز على عنصرين أساسيني مهاالسياسة النقدية 

                                                           

1
 .49، ص2004، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، اإلسكندرية، )التوقعات–اآلثار التجارية واملصرفية -احلقائق(اليورو والعملة األوروبية املوحدة ريد راغب النجار، ف 
2
حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات  ، امللتقى الدويلالبنك املركزي األورويب وإشكاليات رسم السياسة النقدية يف دول منطقة اليوروفرج عبد الفتاح فرج،  

 . 102، ص2005أفريل 18-20
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حيث يستند إليها دورا بارزا يف هذا الصدد، وذلك انطالقا من أن التضخم ظاهرة نقدية على : النقود -

التوسع النقدي تتفق مع احملافظة  األقل يف األجل الطويل، ولذلك وضع جملس احملافظني ضوابط لعملية

 على

 .استقرار األسعار وينسجم مع حتقيق معدل منو مناسب لإلنتاج  -

ومن أمهها سعر الفائدة طويلة األجل، األجور، أسعار استرياد  :بعض املؤشرات االقتصادية واملالية -

تعرض هلا استقرار األسعار اخل، واليت يستعملها جملس احملافظني يف إجراء تقييم للمخاطر اليت ي...السلع

  .والتغلب عليها سريعا

 :أدوات السياسة النقدية يف االحتاد النقدي األورويب -5

أنشأت معاهدة ماسترخيت املؤسسة النقدية األوروبية وكان من العناصر املهمة ضمن التفويض 

النظام األورويب "املمنوح للمؤسسة النقدية األوروبية وضع إطار عمل للسياسة النقدية اليت يتبعها 

، وكان دور املؤسسة النقدية األوروبية استشاريا، حيث يف حالة التوصل إىل توافق يف "املركزية

  اآلراء 

أما يف حالة عدم التوصل  س إدارة البنك املركزي األورويب،فإا تقدم توصيات يأخذ ا جمل

يحها، وإعداد قائمة من على حتديد القضايا املهمة وتوضلتوافق اآلراء كان دورها يقتصر 

األوروبية يف جتسيد  يةاخليارات ليختار منها البنك املركزي األورويب، وقد جنحت املؤسسة النقد

اإلطار املقترح للسياسة النقدية األوروبية بدرجة كبرية من التفصيل، وخلقت مناخ من الشفافية 

وبية حبيث تقوم على جمموعة من بشأن الوحدة النقدية وقد مت وضع إطار السياسة النقدية األور

  : األدوات هي كما يلي

حيث متثل األداة الرئيسية للعمليات النقدية يف االحتاد األورويب، : عمليات السوق املفتوحة  -  أ

وميكن إجراء عمليات السوق املفتوحة يف شكل معامالت عكسية ومعامالت خالصة وإصدار 

األجل الثابت ويستهلكها البنك شهادات ديون ومبادالت صرف أجنيب، ومجع ودائع 

وتوجد أربعة . املركزي األورويب غري أنه يتم تنفيذها عادة من خالل البنوك املركزية الوطنية

 :أنواع من عمليات السوق املفتوحة

وينفذ من خالل عطاءات ): عمليات السوق املفتوحة األسبوعية(التمويل األساسي  - 1

وتلعب دورا حموريا يف توجيه أسعار الفائدة  )ثابت/سعر متغري(منطية إلعادة الشراء 

وإدارة سيولة النظام املايل وإعطاء اإلشارات بشأن السياسة النقدية، وتقدم هذه العمليات 

وتقوم بدور األداة الرئيسة . اليت توفر السيولة اجلزء األكرب من إعادة متويل القطاع املايل

 .إلدارة السيولة
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سعر ثابت، (من خالل عطاءات منطية إلعادة الشراء  وينفذ :التمويل الطويل األجل - 2

قد يصل إىل ثالثة أشهر ويوفر جزءا ويوفر متويال طويل األجل، فأجل االستحقاق ) متغري

حمدودا فقط من سيولة النظام األورويب للبنوك املركزية، ومن مث فإن هذا النظام يعمل 

 .عادة التمويلبشكل طبيعي كقابض الثمن يف هذه العطاءات الشهرية إل

ويستخدم من خالل عطاءات سريعة أو إجراءات ثنائية، وتستخدم  :التعديل الطفيف - 3

للتحكم يف التقلبات يف السوق إذا كان هناك تغري دائم يف الطلب على العملة، كما 

 .تستخدم جلعل أسعار الفائدة متساوية أو متقاربة

ءات ثنائية وهو ذو تعداد وأجل وتعد من خالل عطاءات منطية أو إجرا :عمليات هيكلية - 4

 .استحقاق متغريان، ويستخدم لتوجيه الوضع اهليكلي للقطاع املصريف

وهي التسهيالت اليت دف إىل حتقيق االستقرار الذايت ملنطقة : التسهيالت الدائمة  -  ب

 أو عدم االستقرار يف أسعار الفائدة، وسيكون هناك تسهيالن اليورو وختفيف نقص السيولة 

على السيولة بصورة الذي يستطيع البنوك احلصول من خالله " تسهيل لومبارد: "مها دائمان

الذي تستطيع البنوك من خالله إيداع فائضها " تسهيل اإليداع"والتسهيل اآلخر هو فورية،

فيه على الفور، وستحدد أسعار الفائدة هلذين التسهيلني معا نطاقا ألسعار فائدة السوق 

اوبذلك حد من تقلبا .  

يف بداية النظام النقدي األورويب مل يكن هناك توافق يف الرأي : شروط االحتياطي  -  ت

فيما خيص الشروط اليت تتحدد على أساسها نسبة االحتياطات اليت حتتفظ ا البنوك املركزية 

حلد األدىن من االحتياطي غرضني األوروبية لدى البنك املركزي األورويب، وخيدم نظام ا

سهام يف استقرار أسعار الفائدة يف سوق املال، وخلق طلب هيكلي كاف على اإل: رئيسيني

وتستقر أسعار الفائدة عن طريق السماح للمؤسسات االئتمانية . أموال البنك املركزي

باستخدام إجراءات السعر املتوسط أي االمتثال الشتراطات االحتياطي على أساس متوسط 

التزام لشهر واحد ونظرا ألن املؤسسات االئتمانية ال  حيازات االحتياطي اليومي خالل فترة

لديها حافزا على ختفيف   االحتفاظ باحتياطاا املطلوبة على أساس يومي يكون يتعني عليها

ويتم تأمني طلب هيكلي . املؤقتة للسيولة على أسعار الفائدة يف سوق املالتأثري التذبذبات 

على التزامات % 2 ق تطبيق نسبة احتياطي قدرهامالئم على أموال البنك املركزي عن طري

ويف الوقت ذاته، مت االهتمام بتفادي خلق تشوهات تنافسية . حمددة للمؤسسات االئتمانية

وهلذا فإن االحتياطات املطلوبة . تتعلق باملؤسسات املالية غري امللزمة باحتياطات احلد األدىن

بوعي لتقدمي العروض، هذا الذي سينجم يتم حتديدها عند مستوى يتوافق مع املعدل األس

 .بشكل عام مع حالة السوق
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وهو نظام املدفوعات اخلاص بالبنوك املركزية األوروبية  :نظام املدفوعات األورويب  -  ث

، وهو نظام عرب احلدود يربط أسواق النقد احمللية بصورة فورية 1999والذي يبدأ مع عام 

ئدة، ويكون هذا النظام عنصرا أساسيا يف النظام أسعار اليورو وسعر الفاحبث يضمن استقرار 

النقدي واملايل األورويب فهو يدعم السياسة النقدية األوروبية، حيث يساهم يف خلق وتطوير 

نظام مستقر وآمن للمدفوعات يف أوروبا وسعر الفائدة عليه، ويوفر للبنوك التجارية يف 

عن حتويالت األفراد، ويقوم نظام  االحتاد األورويب نتائج ائية مستمرة خالل اليوم

بربط أنظمة املدفوعات يف الدول األعضاء من خالل شبكة  TRAGETاملدفوعات األورويب 

لتحقيق التسويات اإلمجالية عرب أوروبا يف الوقت  واحدة، إن نظام التمويل اآليل السريع

ور األول هو احمل: يتكون أساسا من حمورين - جيتراإليه ت الذي يشار–الفوري حلدوثها 

النظام الوطين للتسوية اإلمجالية يف كل الدول األعضاء، واحملور الثاين هو النظام الذي يربط 

بني األنظمة الوطنية وسوف يكون استخدام النظام املوحد للدفع إجباريا لكل العمليات 

 .النقدية يف االحتاد النقدي األورويب

 :يا التاليةجيت املزاراوحيقق االنضمام إىل نظام ت    

     .املعاجلات األقل عددا واألعلى قيمة .1

 .ال حيتاج اجلميع إىل تسوية إمجالية على أساس الزمن احلقبقي .2

   1.فتح اال لبدائل خاصة .3

  

  

  

  على بعض اقتصاديات الدول -اليورو–الوحدة النقدية األوروبية  آثار: املبحث الثالث

آثار عميقة لن تقتصر على الدول األعضاء يف االحتاد النقدي  أحدث) اليورو(إن إصدار العملة األوروبية  

 التطرق املبحثيف هذا وسنحاول  2األورويب فقط، وإمنا مشلت العديد من مناطق العامل مبا فيها الدول العربية،

دول وال األمريكي والياباين األورويب وآثارها على االقتصادآلثار  الوحدة النقدية األوروبية على االقتصاد 

  العربية

  

  أثر الوحدة النقدية األوروبية على االقتصاد األورويب : املطلب األول 

                                                           

1
 .         143-141ص صوصاف عتيقة، مرجع سابق، 
2
، )شتركة الواقع والطموحالسوق العربية امل-)اليورو(االحتاد األورويب والعملة األوروبية املوحدة (دراسات نظرية وتطبيقية قضايا اقتصادية معاصرةصالح الدين حسن السيسي،  

 .44-43ص ص،2003، 1عامل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة، ط



 من االندماج االقتصادي األورويب إىل نشوء الوحدة النقدية األوروبية: الثاينالفصل 

56 

 

ية، بني سياسيني  لدول األوروب قتصاديات ا ر األورو على ا ث هناك جداالت و مناقشات حول أ

بعض أن األورو سوف يساهم يف حتقيق حسن أداء مستوى  ل و أكادمييني حيث يرى ا

لدول األعضاء  بعض اآلخر . و على املستوى الكلي لالحتاد األورويباالقتصاديات ل ل ا أما 

ثار ف ء االقتصاد األورويب على خمتلف ريى أن األورو سوف يؤدي إىل آ ية على أدا ب سل

لدول األعضاء لن. املستويات ية بني ا ب السل و  ية أ ب ء اإلجيا الواضح أن توزيع اآلثار سوا  و من 

التساوي و ذلك بسب ب ئها االقتصادياالقتصادية ب اختالف مراكزها يكون  دا   .وتفاوت أ

ية: الفرع األول ب ار االجيا   اآلث

ليومي  ا تعامل  ل ا ز  نقدي األورويب، و دخول األورو إىل حي ل ا د  لبعض أن حتقيق االحتا ا يتوقع 

ء االقتصاد األورويب   1:سوف يؤدي إىل بعض اإلجيابيات على أدا

ة النقدية تكمن يف اخنفاض تكاليف العمالت إن امليزة األوىل للوحد: اختفاء تكاليف ومظاهر الصرف -

، وذلك نتيجة اختفاء احلاجة إىل عمليات الصرف يف عمالت الدول األعضاء يف )اليورو(يف منطقة 

، ومن مث اختفاء عمالت املصارف، هذا إىل جانب اختفاء املخاطر املترتبة على التغريات يف )اليورو(

 .أسعار الصرف

من املزايا الكربى للعملة األوروبية املوحدة من وجهة نظر املستهلك  :عاراملزيد من الوضوح يف األس -

هو توفر الوضوح الكامل يف األسعار، ألن نفس السلعة أو اخلدمة سوف تسعر بنفس العملة يف أحناء 

دولة اليت تكون نواة الوحدة النقدية، وبذلك ميكن للمستهلك أن يقارن بوضوح ودقة بني األسعار 11

اق املختلفة لدول اموعة، وميكن للمشتري سواء كان مستهلكا أو تاجرا أن خيتار ويتخذ يف األسو

 .القرار بسرعة هذا يف الوقت الذي ميكن فيه البائع من سرعة حساب التكاليف وهامش الربح

أيضا هو تسهيل تناقل رؤوس ) اليورو(يعتقد البعض أن من مزايا   :سهولة نقل رؤوس األموال -

ني املناطق املختلفة، أي أن االنتقال يف املناطق األكثر ادخارا إىل املناطق األقل ادخارا لتمويل األموال ب

    2).اليورو(املشروعات دون أي مظاهر الصرف، وكذلك مع متاثل سعر الفائدة يف منطقة 

إن تثبيت معدالت الصرف ال رجعة فيه بني العمالت : منع االخنفاض املتسلل لقيمة العمالت -

وطنية واليورو وبالتايل خفض قيمة العملة غري مقبول من طرف احلكومة واليت هدفها إعطاء امليزة ال

 .التنافسية ملؤسسات الدولة

                                                           

يف  دولة رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،)اإلشكاليات واآلثار على املديونية اخلارجية لدول اجلنوب(الوحدة النقدية األوروبية قحايرية آمال،   1

  .  272،ص2006لعلوم االقتصادية والتسيري،العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،كلية ا

 
2

        .20-19ص ص،2005أفريل 20- 18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات اليورو وانعكاساته على دول العامل الثالثبلعريب عبد القادر، 
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إن اختفاء املخاطر النامجة عن  :تأمني سياسة مالئمة لقرارات املؤسسات على املدى الطويل -

الواردات والديون، هذه عملية الصرف سيخلق حميط إجيايب وحمفز فيما يتعلق بالصادرات و

وعلى هذا فإن كل من مؤسسيت . القرارات هلا أثر يف املدى الطويل على مردودية املؤسسة

TOYOTAوUNILEVER  صرحتا أنه يف املستقبل لن تستمرا يف الدول الغري منظمة ملنطقة

 .اليورو

مهمة تطبيق  لقد أخذ البنك املركزي األورويب على عاتقه :استقرار األسعار داخل اإلحتاد -

وجيب على البنك أن . وتنفيذ السياسة النقدية مع التركيز على أهم عنصر أال وهو استقرار األسعار

يكون مستقال عن حكومات الدول واملؤسسات ااورة، مع استقاللية البنوك املركزية عن السلطة 

 .السياسية لتفادي نسب التضخم املرتفعة

تفاء العمالت الوطنية سوف لن تكون سياسات وطنية إن اخ :تقليص مستوى نسب الفائدة -

للصرف، فظهور العملة املوحدة سيخلق أسواق مالية واسعة إجبارية، واليت ستجلب نسبة هامة من 

 ومع إلغاء خماطر الصرف سيتحتم على . االدخار العاملي مسامهة يف ختفيض نسب الفائدة يف أوروبا

االدخار الغري األورويب الذي جتلبه عملة أجنبية واليت يسريها االدخار أن يبقى داخل أوروبا، مع أن 

  .          البنك املركزي املستقل سيتم استثماره بشكل واسع يف أوروبا

إن توحيد األسواق سيعمل على زيادة السيولة وتقليص اخلطر، خاصة بالنسبة ملالك احلصص أو األسهم مما 

بيني إىل شراء أسهم أو حصص يف أوروبا، لكي ال يكونوا جمربين على جيذب الكثري من املستثمرين غري األورو

  .  دفع حقوق احملللني االقتصاديني املتخصصني يف العديد من األسواق والعمالت األوروبية

إن تسيري السياسة املالية من قبل البنك املركزي املستقل : إعادة توازن النظام النقدي العاملي -

ر كعملة احتياطية وكعملة يتم ا فوترة الصفقات اخلاصة بالتجارة سينقص من أولوية الدوال

منطقة : ومنه فالنظام النقدي الدويل يسترجع توازنه على مستوى ثالث مناطق أال وهي. اخلارجية

والذي سيسمح ألوروبا باملنافسة العادلة مع أهم الشركاء . اليورو، منطقة الدوالر، منطقة الني

ومنه يشكل األورو . على الساحة التجارية والنقدية اخلارجية) املتحدة واليابان الواليات(املنافسني 

العائق الكبري واحلقيقي جتاه الدوالر والسلطات النقدية األمريكية يف جمال حتديد السياسة اخلاصة ا 

 .بالنظر للوضعية األمريكية

يؤدي ال حمالة إىل حركة  إن تطبيق سياسة نقدية سوف :اإلسراع يف بناء السياسة األوروبية -

جديدة للتكامل واليت تؤدي إىل حتويل اخلربات السياسية إىل مؤسسات شبه وطنية، لتطوير السياسة 

اخلارجية واألمن املشترك ويؤدي كذلك إرساء أوروبا على موقع دويل صلب شبه اختفاء حلق 

 .الفيتو
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يشجع اليورو والتبادل البيين  :ءتشجيع التبادل البيين وحتقيق املصلحة جلميع الدول األعضا -

لكنه مينع منع تلقائيا أن يكون هذا التبادل ملصلحة دول على حساب دولة أخرى، نظرا الختفاء 

وكمثال على ذلك التخفيضات اليت أجرا بريطانيا وإيطاليا . التخفيضات التنافسية لعمالت املنطقة

، مما أدى إىل 1995و 1992ة األخرى سنيت وإسبانيا على قيمة العمالت مقابل العمالت األوروبي

اخنفاض أسعار سلعها وزياد الطلب عليها وارتفعت صادراا، وهذا على حساب سلع دول أوروبية 

أخرى كفرنسا وأملانيا اليت اخنفض الطلب عليها واخنفضت صادراا وتفاقمت معدالت البطالة 

بية البد أن يضر مبصاحل دول أوروبية أخرى، وهكذا فإن ختفيض القيمة التعادلية لدولة أورو. فيها

من التجارة اخلارجية لدول اإلحتاد بينية فظهور اليورو ال يسمح إطالقا % 70خاصة إذا علمنا بأن 

 بتحقيق 

مكاسب للبعض على حساب البعض األخر، فهو عملة وحيدة ذات قيمة ثابتة تسري على مجيع 

  1.البلدان املنتمية إليه

  

    السلبيةاآلثار : الفرع الثاين  

  : هناك جمموعة من التحديات يتحدث عنها املهتمني يف هذا اال وتتمثل يف         

حداثة االحتاد األورويب ككيان مستقل، واالختالفات القائمة بني دولة على العديد من القضايا، وأمهها  -

 .اجلوانب السياسية

ة يف حكومات دول االحتاد األورويب، وكذلك حرية احلد من حرية اختاذ القرارات االقتصادية املستقل -

 .اختاذ قرارات السياسة النقدية واملالية

حتمل املؤسسات تكاليف باهظة نتيجة تغري األنظمة احملاسبية، واالستثمارات الطائلة اليت استنفذت  -

 ملركزيللتنسيق بني مخسة عشر نظام اقتصادي ومايل نقدي خمتلف، والصعوبة اليت يواجهها البنك ا

 . للتوفيق بني تلك السياسات واألنظمة األورويب 

توحيد السياسات النقدية قد يقود إىل أضرار حمتملة نظرا ألن األزمات االقتصادية غرب موحدة األثر يف  -

 .مجيع دول االحتاد األورويب

تتطلب شتقات إلغاء عدد من العمالت األوروبية يثري عددا من املشاكل القانونية والفنية يف صناعة امل -

 و" مبادالت أسعار الفائدة"وضع حلول مدروسة وسريعة، وكمثال هناك عقود خاصة بـــ 

متتد إىل ما بعد تاريخ بدء العمل بالوحدة النقدية، وقد مت تقوميها بعمالت سوف " خيارات العملة"

                                                           

1
- 537ص ص،2005أفريل 20- 18امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات  ،)الواقع واآلفاق(العرب و اليورو خبابة عبد اهللا، وآخرون،  

538.         
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املشتقات تعتمد  ختتفي متاما، باإلضافة إىل أن توحيد العملة سوف يؤدي إىل إلغاء شرائح معينة من

 .على مبادالت العمالت

 .احتماالت التدخل السياسي من جانب الدول األعضاء للتأثري على قرارات البنك املركزي األورويب -

اخلطر املرتبط بإعادة تقييم الديون احلكومية، واملعامالت اليت يتم تسويتها مع بداية التعامل باليورو عام  -

1999.1   

ام املصريف األورويب حيث سيعمل على تقليص إيرادات البنوك على األقل يف سيؤثر اليورو على النظ -

األجل القصري، وذلك يسبب تراجع اإليرادات من العمل يف النقد األجنيب نتيجة انعدام احلاجة إىل هذا 

النشاط من عمل البنوك وكذلك يسبب املنافسة الشديدة، وسوف تتحمل البنوك األوروبية تكاليف 

تكاليف التحويل لألنظمة االلكترونية وتعديل املاكينات اآللية حول إىل اليورو بسبب عالية للت

 للصرف، وكذلك 

بعمل دورات تدريبية للعاملني ا على األنظمة اجلديدة، وهناك أعباء أخرى ستقع  قيام هذه البنوك

 2.هذا التطور اجلديدعلى عاتق البنوك األوروبية إلعادة تدريب أوضاعها وإستراتيجيتها لتتالءم مع 

  إضافة إىل 

االحتاد النقدي األورويب على خلق سوق موحد كبري جدا يتعامل بوحدة النقد األوروبية ذلك سيؤوي 

األمر الذي يساعد ... املدفوعات، متويل التجارة، تسوية األوراق املالية: يف العديد من ااالت مثل

  : نوعني من املصارف إجياداج الواسع، مبا يكفل املصارف من حتقيق املزيد من اقتصادية اإلنت

مصارف قادرة على االستثمار يف التكنولوجيا املتقدمة جتتذب معظم  •

 .النشاطات

مصارف غري قادرة على ذلك مما خيلق عليها ضغوط لبلوغ درجة  •

اجلودة والتميز يف املنتجات وختفيض األسعار، وحتقيق الكفاءة األعلى 

 3 .يف معاجلة املعامالت

  

  

  

                                                           

1
مطبعة مكتبة و ،)، أوروبا املوحدة، املشاركة األوروبية اإلفريقية املتوسطة15الكوميسا،جمموعة الـ(التكتالت االقتصادية اإلقليمية يف إطار العوملة مسري حممد عبد العزيز، 

 .  230-229صص ،1،2001اإلشعاع الفنية،اإلسكندرية،ط
2
أفريل 20- 18امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات  ،- دراسة حالة اجلزائر-آثار اليورو على االقتصاديات العربيةوايف ميلود وآخرون،  

        454- 453ص ص،2005
3
- 18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات )حالة اجلزائر(انعكاسات اليورو على املصارف العربية ليمان، مصطفى عبد اللطيف، بلعور س 

 .                                                                                   179، ص2005أفريل 20
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لثالثالفرع  ثر: ا ا األورو أ   على بعض اقتصاديات دول أوروب
  

  األثر على االقتصاد الربيطاين:   أوال

ا، قبل قمة ماي  ي ن نقدي األورويب قبل  1998أعلنت بريطا ل ا د  على أا لن تشارك يف االحتا

نائي . مخس سنوات ث قانون است نضمامها .  opting outلكنها استفادت من  و ينسب عدم ا

يجيةإىل منطقة األورو إىل أسباب سياسية  ت ة  .وإسترا ية سن مع ظهور األورو، 1999يف بدا

نقدي  ل ا د  ا عن االنضمام إىل االحتا ي ن ء من ختلف بريطا لعديد من اخلربا صدرت ختوفات ل

ناجتة عن عدم االنضمام إىل منطقة األورو على . األورويب ل ا لتخوفات يف اآلثار  ا و متثلت هذه 

قتصاد بريطا اا ي   :ن

تمثل يف  -  ليت ت ا بعض الصعوبات و  ا ل ي ن املقيمة يف بريطا ة  ي لدول الشركات ا توقع تعرض 

لدول  ا ملقيمة يف  ية مع الشركات ا نافسية يف األسواق األوروب ت ل ا ا  الشركات قدرا فقدان هذه 

يا تكاليف إضافية خاصة تلك  ن ملقيمة يف بريطا ا الشركات  األعضاء يف االحتاد، حيث تتحمل 

ملتعلق   .ة بتكاليف أسعار الصرفا

لدول  -  نقدي وا ل ا لدول األعضاء يف االحتاد  اليت تربط ا تجارية  ل ا لعالقات  ا ثارة  ختوف من إ

ارة اجتاه حركات رؤوس األموال  ث ية، و من إ يا حنوغري األوروب ن   .اجتاه بريطا

توقع اخلرباء عل -  يا، حيث ي ن ة املباشرة من بريطا ي ب ى أن ختوف من تراجع االستثمارات األجن

ية  ب رة جبلب االستثمارات األجن لنقدي األورويب سوف تكون جدي ا د  الدول األعضاء لالحتا

يا من هذه االستثمارات و السيما  ن املباشرة حيث يكون ذلك على حساب حصص بريطا

املتحدة األمريكية و كندا  الواليات  ية من  أت ت مل يابان تلك ا ل املستفيدة هي بعدما كانت . وا

لرئيسية من هذا ثمارات ا لنوع من االست   . ا

ندفاع لعديد من اخلرباء إىل ا ملناقشات احلادة بني ا ا تخوفات و  ل ا وحتمس  و قد أدت هذه 

ا إىل منظمة األورو، حيث  ي ن نضمام بريطا يد ا تأي السياسيني حنو تشجيع و  رجال األعمال و 

نقدي األورويب ل ا د  يد االنضمام إىل االحتا تأي لربيطاين ب ا بالضغط قام حزب احملافظني  ، كما قام 

تعجيل يف االنضمام إىل منطقة األورو ل ا ية من أجل  ن لربيطا ا  1. على احلكومة 

  

ر تقريرا  ية بإصدا ن لربيطا ا لعمال  ا بات  نقا و بعد إمضاء نصف عام من صدور األورو، قامت 

لدول ه مع ا ت لذي، مقارن ا ا و  ي ن نمو االقتصادي لربيطا ل ا ه اخنفاض معدل  ي االحتاد ،  توضح ف

                                                           

1
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لة إىل بعف منو يف أوروبا مصحوب يعد أض بطا ل ا ا و حالة  ألف 400انكماش و ارتفاع  سنوي

لصناعة، بسبب عدم انضمامها إىل منطقة األوروال   .سيما يف قطاع ا

نتظار  لنقدي األورويب إىل ا ا د  ه يعود ختلف انضمامها إىل االحتا ن ا أ ي ن لقد بررت حكومة بريطا

ا لدول األخرى إىل منطقة  انضمام ا تائج  نتظر«ألورو حتت شعارن ن وقامت الوحدة . » ونرى فل

ليت تسمى ب ا ة  ي ن «ـالربيطا د لألورو   ر تقريرا  » وحدة االستعدا ية، بإصدا ملال ا رة  بعة لوزا تا

ا إىل منطقة األورو  ي ن ها انضمام بريطا تم في اليت ي املراحل    :خيطط إىل 

ر : املرحلة األوىل لقرا   :كومي يف االنضمام إىل منطقة األورو احلا

يار االنضمام إىل منطقة األورو على أساس قرار تتخذه  املرحلة األوىل اخت يتوقف، يف 

؛ ة لوحدها ي ن لربيطا   احلكومة ا

ل ياملرحلة ا ن ا يد االنضمام إىل منطقة األورو : ةث تأي الشعيب ل اء    :االستفت

يد الشعب ر احلكومي قصد تأي لقرا ا ة أشهر من صدور  اء شعيب، بعد ثالث   جيرى استفت

ل املرحلة ثا ل ا ة : ةث ا إىل منطقة األورو بصفة رمسي ي ن نضمام بريطا    :ا

نضمام  تم ا املؤيدة لالنضمام إىل منطقة األورو، ي الشعيب  ء  ية لالستفتا ب تيجة اإلجيا ن ل طبقا ل

اء الشعيب؛ ا إىل منطقة األورو بصفة رمسية و ذلك بعد مرور مخسة أشهر من  االستفت ي ن   بريطا

ل بعاملرحلة ا تق: ةرا   ال إىل األورومرحلة االن

ة أشهر  تقال إىل األورو بعد ست ه  تم يف خالهلا عرض األسعار بعملتني األوروييتم االن ي واجلن

يين رل بفترة حتويل تدوم لفترة . اإلست ة  25و ذلك بعد مرور  ي لورق لعمالت ا شهرا قبل تداول ا

نقدية لألورو يف األسواق ل ا القطع    .و 

د لألورو على  نقدي فيدل تقرير وحدة االستعدا ل ا د  ا لالنضمام إىل االحتا ي ن ة بريطا رغب

  .األورويب بصفة رمسية

ا ي ن ا ا: ث   األثر على اقتصاد روسي

ا  80% رغم من أن ب تقري بالدوالر و  التسوية  ب تم  ا ت اا  90%من جتارة روسي ياطي من احت

نسبة  ة باالحتاد األورويب ب الدوالر، فإا ترتبط جتارا اخلارجي ب ة  40%معربة  من  40%و نسب

 1. ديوا مستحقة لالحتاد األورويب

الروسية  ة  لعمل ا السوفييت إىل تدهور  ناجتة عن تفكك االحتاد  ل ا ة  لقد أدت املشاكل االقتصادي

ية على مستويات األسعار        ب تائج سل لدوالر األمريكي و خلف ذلك ن بل ا  مقا
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بات يف . و التضخم تقل ل ا رة  د إىل اإلفالس يف فت لروبل يف عهد و بعد خضوع األفرا سعر ا

بعدة عن  بالروبل إىل دوالرات أمريكية مست يلتسن، قام األفراد بتحويل مدخرام  لرئيس  ا

يمتها ب  بنوك و ذلك بسبب تعرض أصحاب املدخرات إىل بها حيث قدرت ق ل يار  148ا مل

إعادة هذه االدخارات إال أا مل ب الروسية  لكثرية للحكومة  ا، ورغم الوعود ا ب  دوالر تقري

د ألا مل توف بوعودها ة لألفرا نسب ال ة ب قي ة  .تعد هلا أي مصدا توتري ل ا لظروف  ففي ظل هذه ا

نسبة لألفراد، و األوضاع غري  بال الروسية  قية احلكومة  نعدام مصدا الروسي و ا لالقتصاد 

ا ار األورو قلق و تساؤالت بني مواطنني وأكادمييني ورجال األعمال يف روسي ث . املستقرة، أ

  حلكومة الروسية جلنة خاصة برئاسةفأسست ا

قتصاد روسيا، على املستوى  نائب رئيس احلكومة لقيام دراسة اآلثار احملتملة لألورو على ا

الرمسي    :غري رمسي و 

  : على املستوى غري الرمسي - 

ا، اشتد  د يف روسي السابق و ب مدخرات األفرا لروبل يف  ا اليت تعرض هلا  بسبب األزمات 

د قلق األفراد  ب م األورو، أفقد األفرا اليت متحورت يف استخدا ملناقشات و اجلداالت  ا سبب 

بنوك ل ا د مدخرام عن  بعد األفرا از  كل ثقة يف حكومة روسيا، حيث است ن باكت قام  و 

قتصادية جديدة بات و أزمات ا تقل الدوالرات ختوفا من أي  ب ه  ت لذلك ليس هناك . مدخرا

د ملحوظ لالنضمام يف منطقة األو   .رواستعدا

ة  ة ديوا باألورو، وتسوي ا و دول االحتاد األورويب على إعادة جدول تفاق بني روسي و قد مت ا

تجاري باألورو ل بادل ا ت ل ا لدول . مدفوعات  ية وقروض من ا ا مساعدات مال نتظر روسي كما ت

العملة املوحدة ب ليت حتما سوف تعرب  ا ية و    .األوروب

  : على املستوى الرمسي - 

م األ املركزي لقد مت استخدا بنك  ل ا لعمالت مبسامهة  ا ة و  ي ملال ورو يف بورصة األوراق ا

تراوح بني  تعديل حسب تغيري سعر  روبل 25و  24الروسي، و حدد سعر األورو ي ل قابل ل و 

لروبل ا . ا الروسية حىت أدخل إىل روسي ة  لعمل ا ا احتل األورو مكانة معتربة يف أسواق  وتدرجيي

يا   1.فعل

 

 

ا ث ل ا ا الوسطىاألثر على اق:  ث   تصاديات دول أوروب
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قتصاد السوق، فإا لوسطى يف طريق ا ا ا  نطلقت دول أوروب ر  أصبحت بعد ما ا اعتماد إطا زم ب لت ت

ة لالنضمام إىل االحتاد األورويب لكلي ا ة  دي لسياسة االقتصا  .ا

ا لوسطى جذري ا ا  قتصاديات أوروب لعشريات، حتولت ا لقطاع . يف خالل ا ا فاقت نسبة مسامهة 

لداخلي اخلام اخلاص يف  تج ا ا ن ل اشرة . 60%ا ملب ا ثمارات  ثي الصادرات و دخول االست ثل بط  يرت

لتضخم و. باالحتاد األورويب قارب  أصبح اخنفض معدل ا نظر اجلدول  ( 10%ي ، اخنفاض  )4رقمأ

ملركزية  بنوك ا ل ا ة  ة أو تراجعها، تغطي لديون اخلارجي ية عامة تكون كبريةاا لدول ياطيات ا و . الحت

لتسويات االقتصادية أكرب جناح  ا اتج و السيما عن  ن ل ا ا ري ندا و هنغا ول قتصادي حققته خاصة ب ا

ة  ي هليكل ية و اإلصالحات ا لكل ية شديدة، حترير األسعار، : ا ن زا إخضاع املؤسسات إىل قيود مي

لقطاع املايل لتجارة اخلارجية و إصالحات ا فتاح ا ن ة . ا ارة يف احلد من مشكل و قد بذلت جهود جب

لديون شبه لتشيكوسلوفاكي متأخرة ا ة ا ينما بقيت مجهوري ة ب ي ن زا زة . مي لدول مبي و متيزت هذه ا

ر املنشآت  لعام، تطوي ا لقطاع  ا تأخر يف إصالح  ل ا علق ب ت و تأخر يف  infrastructureمشتركة ت

ية ئ ي ب ل ا لدول أن تستمر يف اإلصالحات لكن بدرجات خمتلفة، نظرا . اهودات  يتوجب على هذه ا ف

تقارا للس ثمرةل ية لرؤوس األموال املست ل عا ل ة ا قي ملردود احلقي ر . وق املشترك و لنسب ا تم استمرا ي

تميز بدخول أساسي لرؤوس األموال، لتصحيحات يف نطاق حميط ي نظر اجلدول رقم (ا نظرا )5أ

ثقة ل نتج ا ليت ت ملنتظرة و ا ا ا  ي ملزا ا ملقبل لالحتاد األورويب و  ا لبعض على أن . النضمامها  ا نه يرى  إال أ

ما  إ زنة، بسبب  ملوا قدية و ا ن ل لسياسات ا ء ا دا عقيد أ تدفقات لرؤوس األموال قد تؤدي إىل ت ل هذه ا

لعجز اجلاري اخلارجي املفرط،  لصرف، أو ا لتضخم و أسعار ا ا املرغوبة على   (للضغطات غري 

ادلة مضاف  ) 6أنظر اجلدول رقم ب ت مل ا لسلع  ا ملرتفعة يف قطاع  ة ا اجي ت إلن اح ا حيث عامة، األرب

رتفاع أسعار الصرف احلقيقيإل ليت قد تؤدي الضغطات إىل ا ا عامة  ل ة ا ي هليكل لتغريات ا فيدل . يها ا

لوقت إىل نسب  تقارب يف نفس ا ل نه يصعب على هذه االقتصاديات أن تصل إىل ا ذلك على أ

قرار سعر الصرف االمسي لتضخم ضعيفة واست لعامة  .معدالت ا لسياسة ا أثر ا ت ت أيضا، أن  ميكن 

لقط تطور ا لقطاع دور خاص ألربعة ب لكلي، يلعب هذا ا املايل على املستوى االقتصادي ا اع 

  :أسباب 

زنة معتربة؛ -  ليف موا ة حادة و تكا قتصادي لقطاع إىل توترات ا   قد تؤدي أزمة هذا ا

ئم و لتحويل نقدي متوقع و  -  ء سياسة سعر فائدة عا بنكي أساسية ألدا ل لقطاع ا تعد مقاومة ا

  .فعال

لوسا -  ة ا ي ل نموفعا ل ة لتحسني ا   .طة ضروري

بطة بدخول رؤوس األموال و  -  ملرت ا ة  تسيري دقيق لألخطار يسمح بتخفيض من الصعوبات املمكن

ليت قد حتول إىل اخلروج   1 .ا

                                                           

1
ص  ص  ، ع ج ر مل ا س  ف  280-279ن
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لتضخم :  4جدول رقم  املئوية يف آخر سنة ( معدالت ا النسبة    )ب

  1993  1994  1995  1996  1997  

تشيك ل ا ة    مجهوري

ا غاري   هون

  بولوندا

اسلوف ي ن   ا

ا ي ون   است

18,2 

 

21,1 

 

37,6 

 

22,8 

 

35,6  

9,7 

 

21,2 

 

29,4 

 

19,5 

 

42,0  

9,1 

 

28,2 

 

27,8 

 

13,5 

 

29,0  

8,8 

 

23,6 

 

19,9 

 

9,9 

 

23,1  

8,4 

 

18,3 

 

15,0 

 

8,4 

 

11,2  
ملصدر ة :ا ي ر ي ا ح ة  ق ي ب ألورو ا ة  دي ق ن ل ا ة  وحد ل ا ل،  ا م جلنوب(آ ا دول  ل ة  رجي خلا ا ة  ي ن و دي مل ا ى  عل ر  ا آلث ا و ات  ي ل ة  ،)اإلشكا ل رسا

ه ا ور دكت ة  د ل شها ي ن ل ة  ة مقدم ول ري، د سي ت ل ا ة  ي د صا ت الق ا م  و ل ع ل ا ة  ي ر،كل ئ ا جلز ا ة  مع ، جا ة ي د صا ت الق ا وم  ل ع ل ا ص2006يف  ،280.  

  

األموال :   5جدول رقم  فية لرؤوس  لداخلي(الدخول الصا ا لناتج  ل ة  ملئوي ا ة  لنسب ا   )اخلام ب

  1992  1993  1994  1995  1996  

تشيك ل ة ا   مجهوري

ا   هونغاري

  بولوندا

ا ي ن   سلوفا

ا ي   استون

1,3- 
 
1,2 
 

1,7- 
 

2,4- 
 
5,0  

6,8 
 

15,7 
 

0,9- 
 

0,7-  
 

13,4  

6,1 
 
8,2 
 

0,6- 
 
0,7 
 
7,6  

17,8 
 

17,3 
 
4,1 
 
1,5 
 
7,1  

6,6 
 
0,5 
 
2,3 
 
3,0 
 

13,3  
ر  ملصد ة :  ا ي ر ي ا ح ة ق ي ب ألورو ا ة  دي ق ن ل ا وحدة  ل ا ل،  ا م جلنوب(آ ا دول  ل ة  رجي خلا ا ة  ي ن و دي مل ا ى  عل ر  ا آلث ا و ات  ي ل إلشكا ة  ،)ا ل رسا

ه ا ور دكت ة  د ل شها ي ن ل ة  ة مقدم ول ري، د سي ت ل ا و ة  ي د صا ت الق ا م  و ل ع ل ا ة  ي ر،كل ئ ا جلز ا ة  مع ، جا ة ي د صا ت الق ا وم  ل ع ل ا ص2006يف  ،281.  
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امليزان التجاري :  6جدول رقم  الداخلي اخلام  (رصيد  لناتج  ل ملئوية  النسبة ا   )ب

  1993  1994  1995  1996  1997  

تشيك ل ة ا   مجهوري

ا   هونغاري

  بولوندا

ا ي ن   سلوفا

ا ي   استون

2,0 
 

9,0- 
 

0,1- 
 
1,5 
 
1,5  

0,1- 
 

9,5- 
 
2,3 
 
4,2 
 
7,1  

2,7- 
 

5,6- 
 
3,3 
 

0,1- 
 

5,3-  

8,1- 
 

3,8- 
 

1,0- 
 
0,2 
 

8,2-  

6,1- 
 

2,2- 
 

3,1- 
 
0,2 
 

12,0-  
ملصدر ة: ا ي ر ي ا ح ة  ق ي ب ألورو ا ة  دي ق ن ل ا ة  وحد ل ا ل،  ا م جلنوب(آ ا دول  ل ة  رجي خلا ا ة  ي ن و دي مل ا ى  عل ر  ا آلث ا و ات  ي ل ة  ،)اإلشكا ل رسا

ه ا ور دكت ة  د ل شها ي ن ل ة  ة مقدم ول ري، د سي ت ل ا ة  ي د صا ت الق ا م  و ل ع ل ا ة  ي ر،كل ئ ا جلز ا ة  مع ، جا ة ي د صا ت الق ا وم  ل ع ل ا ص2006يف  ،281.  

  

  األمريكي والياباين االقتصاد اآلثار على:املطلب الثاين   

  

 :اليورو واالقتصاد األمريكي: الفرع األول

ادا إىل سيطرة الدوالر على االقتصاد العاملي، حيث تتم حنو يتخوف األمريكيون من دور مؤثر لليورو، استن

باليورو وباقي العمالت املعروفة كالني واجلنيه اإلسترليين، % 35من الصادرات العاملية بالدوالر مقابل % 50

% 60كما يتم منح القروض على أساس الدوالر األمريكي من خمتلف اهليئات املاحنة، كما أن هناك أكثر من 

من اليورو، وعلى هذا األساس سيكون هناك تأثري اجيايب % 20حتياطات العمالت الصعبة بالدوالر مقابل من ا

   : وذلك من خالل 1.وسليب على املديني املتوسط والطويل

يف حركة التجارة الدولية سيزداد وذلك ألنه سيعمل عال من املرجح أن تأثري اليورو : التجارة الدولية - 1

داخل االحتاد األورويب، أيضا قيام دول االحتاد األورويب بتسعري صادراا باليورو  حتويل التجارة إىل

ستخدم بني الدول األوروبية سوف يؤدي بدال عن الدوالر املوتصديرها على أساس قبول اليورو لتسوية مثنها 

ريا هلا مثل دول شرق إىل زيادة الطلب على اليورو، وخاصة من الدول اليت يعترب االحتاد األورويب شريكا جتا

يف ذات الوقت سوف تؤدي حاجة هذه الدول للعملة . أوروبا، والدول العربية والدول األفريقية وغريها

لتسديد مثن وارداا من االحتاد األورويب إىل جلوئها إىل تسعري صادراا إىل االحتاد " ليوروا"األوروبية 

                                                           

1
أفريل 20- 18ات ، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتدي)رهانات وحتديات(اليورو والنظام االقتصادي العاملي حممد زيدان، رشيد دريس،  

       .48، ص2005
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ورو أو احلصول على قروض باليورو، أو لتسديد العجز يف األورويب باليورو أو إىل تكوين احتياطات بالي

  .موازينها التجارية

حبوث االقتصادية يف ميونخ بأملانيا أن اليورو سوف يؤثر على الدوالر من خالل حركة  ويرى خرباء معهد ا

ركز األول يف التجارة الدولية، وخاصة يف جمال جتارة السلع الصناعية، ذلك ألن دول االحتاد األورويب حتتل امل

بالتجارة الدولية للمادة اخلام فمن املتوقع أن جتارة هذه النوعية من السلع على مستوى العامل أما فيما يتعلق 

البترول واملعادن والقطن وغريها من املواد اخلام اليت تسعر : يظل الدوالر هو املسيطر عليها وهذه املواد هي

  .بالدوالر

أن تؤدي زيادة فرص النمو يف ظل الوحدة النقدية األوروبية إىل زيادة الثقة  يتوقع: الودائع واالستثمارات - 2

باليورو من قبل املودعني واملستثمرين على حد سواء، وسوف يؤدي ذلك إىل زيادة حجم الودائع 

واالستثمارات باليورو، وذلك على حساب الودائع واالستثمارات بالدوالر األمريكي وهناك تفاوت يف 

فريد "الدولية، فإن ل احلصة اليت سوف يستحوذ عليها كل من الدوالر واليورو يف األسواق اآلراء حو

رئيس معهد االقتصاديات الدولية بواشنطن يعتقد بأن كل من الدوالر واليورو سوف يستحوذ " برجيستني

ن نصيب اليورو يف أن معد البحوث االقتصادية مبيونخ بأملانيا يقدر أمن العمليات املالية، يف حني % 40على 

اليت متثلها عمالت الدول األوروبية، وإن % 14دال عن ب% 30حجم الودائع العاملية سوف يصل إىل حوايل 

خاصة يف ظل حتول كثري من املصارف ، %10ذلك سيتم على حساب تراجع نصيب الدوالر بنسبة 

اض الدوالر وتفاقم العجز التجاري يف تغطية أرصدا من الدوالر إىل اليورو ونتيجة اخنف %)50( املركزية

مقابل اليورو، حيث تبلغ ديون أمريكا % 40األمريكي وتراجع سعر العملة األوروبية إىل ما يزيد عن 

يف اية  الداخلية واخلارجية سبعة تريليون وأربعمائة مليار دوالر ألوروبا وآسيا وباألخص من أملانيا واليابان

  .صة إذا ما ازدادت مغامرات أمريكا العسكريةومن املتوقع زيادا خا. 2004

اخنفاض يف مستوى سعر صرف الدوالر مقابل  2003شهد عام : مؤشرات عن واقع اليورو والدوالر - 3

دوالر يف األسبوع األول من 1.2إىل أكثر من  2001سنتا يف يوليو 84اليورو، حيث ارتفع سعر اليورو 

أو ما يعين اخنفاض سعر ، %44رو إزاء الدوالر بنسبة قدرها ، وهو ما يعين ارتفاع سعر اليو2000ديسمرب 

أيضا تراجع الدوالر إىل أدىن مستوى له مقابل اإلسترليين يف السنوات %. 31الدوالر إزاء اليورو بنسبة قدرها 

ر يف الثالث سنوات املاضية وباستمرار هذا التراجع ألسعار صرف الدوالقابل الني الياباين اخلمس املاضية، وم

من الناتج احمللي األمريكي  %60حوايل  2001مقابل اليورو، فإن الناتج احمللي ملنطقة اليورو الذي بلغ يف عام 

 .من الناتج احمللي األمريكي% 80سوف يرتفع إىل حوايل 

% 0.3تقريبا مقابل % 3.5حقق الناتج احمللي األمريكي معدل منو بنسبة  2003يف بداية الربع الثالث من عام    

إىل يف اليابان، هذا يعين أن النمو يف االقتصاد األمريكي كان من الواجب أن يؤدي % 2.3يف منطقة اليورو، و

ارتفاع يف الدوالر وليس إىل خفضه، وهذا ما حدث فعال خالل فترة التسعينات، لكن يف واقع احلال فإن منو 
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لنمو يف الدول الرئيسية اليت تتعامل معها، بسبب الطلب احمللي يف الواليات املتحدة مبعدالت أعلى من معدالت ا

لقطاع العائلي،أدى إىل زيادة حجم الواردات يف الواليات زيادة االستهالك العائلي الناجم عن زيادة اقتراض  ا

، وهو ما )ميزان املدفوعات(املتحدة، وهو ما أثر بشكل نسيب يف زيادة العجز املايل يف ميزان العمليات اجلارية 

  .                                بدوره إىل تراجع أكرب يف قيمة الدوالرأدى 

عدة أسباب أخرى أدت إىل اخنفاض قيمة الدوالر، منها تفضيل املستثمرون باإلضافة ملا سبق فإن هناك  

قت األجانب منذ سنوات قليلة ماضية لشرائهم أصول مقيدة بقيمة الدوالر، ولكن هذا التفضيل تراجع يف الو

حيث قام املستثمرون األجانب ببيع أسهمهم ، 2003احلايل، وظهر هذا التراجع يف الربع الثالث من عام 

األمريكية بأكثر من قيمة شرائها، وصارت الواليات املتحدة تعتمد على أن تقوم احلكومات األخرى بشراء 

ال إىل الواليات املتحدة إىل أدىن سندات أذون اخلزانة األمريكية، واخنفض حاليا صايف تدفقات رؤوس األمو

   .مستوى له منذ مخس سنوات

مثل زيادة العجز يف - ذا كانت هناك أسباب أدت إىل تراجع قيمة الدوالر يف األجلني القصري واملتوسطوإ

ميزان العمليات اجلارية يف ميزان املدفوعات األمريكي، واخنفاض صايف تدفقات رؤوس األموال األجنبية إىل 

والعالقات التبادلية التأثري من تغر أسعار يات املتحدة،وكذلك زيادة العجز يف املوازنة العامة الفيدرالية، الوال

  الصرف وتغري 

أال وهي  - خاصة الدوالر يف األجل الطويل–هلا األثر األكرب على قيم العمالت  - أسعار الفائدة وعوامل أخرى

   .التطورات اهليكلية يف االقتصاد العاملي

ا تقدم يتبني بأن الوضع االقتصادي األمريكي غري طبيعي أثر على العملة األمريكية، ويرجع السبب الرئيسي مم

كافة ما . وراء ذلك لسياستها اخلارجية، مثل ضرب أفغانستان وضرب العراق، واإلنفاق على جيوشها باخلارج

  1.وسائر العمالت األخرى  فضت أمام اليوروعلى العملة اليت اخنذكر أرهق املوازنة األمريكية فكان له األثر 

    

  :أثر اليورو على االقتصاد الياباين : الفرع الثاين

يتأثر االقتصاد الياباين بظهور اليورو كباقي اقتصاديات العامل، وتأثر اليابان سيكون غري مباشر لضعف العالقات 

ة اليابان مع االحتاد ستزيد من القدرة التنافسية للسلع التجارية واملالية بني اليابان واإلحتاد األورويب، غري أن جتار

األوروبية بالسوق الياباين، ويرفع ذلك حجم صادرات اإلحتاد إىل اليابان، وسينعكس على امليزان التجاري 

   .  الياباين

 إىل اليورو كماأدى جناح اليورو إىل جذب الودائع ورؤوس األموال فتحولت العديد من الودائع من الني 

تراجع طلب العامل على الني كعملة لالحتياطات الدولية، وقامت العديد من الشركات اليابانية بفتح فروع هلا 

                                                           

1
أفريل 20- 18حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات  امللتقى الدويل ،آثار اليورو على االقتصاد اللييبحممود عبد احلفيظ املغبوب، ثريا علي حسني الورفلي، 

      .256- 254ص ص،2005
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 1.داخل اإلحتاد األورويب لغزو األسواق األوروبية من الداخل لالستفادة من مزايا االستثمار يف هذه الدول

  :     اآلثاروفيما يلي نتناول هذه 

سوف تتأثر جتارة اليابان مع االحتاد األورويب بعد ظهور : ن مع االحتاد األورويباألثر على جتارة اليابا -1

اليورو وذلك بسبب زيادة القدرة التنافسية للسلع األوروبية يف السوق الياباين مما سيؤدي إىل زيادة 

حجم صادرات االحتاد األورويب إىل اليابان، يف نفس الوقت سوف حيدث حتول لتجارة االحتاد 

ورويب إىل الداخل مبعىن استغناء دول االحتاد األورويب عن شراء بعض وارداا من اليابان بسبب األ

وجود بديل مناسب هلا يف دول االحتاد األورويب مما سيؤدي إىل اخنفاض حجم واردات االحتاد 

يف غري األورويب من اليابان وهذا سوف ينعكس على امليزان التجاري لليابان مع االحتاد األورويب 

 .صاحل اليابان

إىل التأثري على سوف يؤدي جناح اليورو يف جذب الودائع ورؤوس األموال : األثر على الني الياباين -2

مركز الني يف األسواق العاملية حيث سيتم حتويل كثري من الودائع من الني إىل اليورو كما سيتراجع 

مقابل ذلك من املتوقع أن تقوم اليابان طلب دول العامل على الني كعملة لالحتياطات الدولية يف 

باالحتفاظ باحتياطي من اليورو منذ بداية ميالده بعكس الوضع الراهن حيث ال حتتفظ اليابان 

 باحتياطي من 

العمالت األوروبية، ومن املتوقع أن يؤدي تأثر اليابان باألزمة األسيوية إىل إضعاف الني مقابل اليورو، 

كن البنوك اليابانية من زيادة استثماراا يف دول االحتاد األورويب وسوف يساهم يف ذلك عدم مت

بعد تأثرها الشديد ذه األزمة، والظروف اليت مير ا بسبب تركيزها على إصالح أوضاعها الداخلية 

 .االقتصاد الياباين حاليا

بكرا إىل ضرورة لقد تنبهت الكثري من الشركات اليابانية م: األثر على نشاط الشركات اليابانية -3

التحرك لالستفادة من الوحدة االقتصادية األوروبية حيث قامت أغلب هذه الشركات بفتح فروع هلا 

داخل االحتاد األورويب، وذلك بغرض غزو األسواق األوروبية من الداخل وحماولة االستفادة من املزايا 

قد تأثرت بالشكوك اليت تثار ات اليت تقدم لالستثمار يف هذه الدول، ولكن املالحظ أن هذه الشرك

حول الوحدة االقتصادية األوروبية والشكوك اليت تثار حول قوة اليورو كعملة موحدة ألوروبا، 

وانعكس هذا التأثر يف قيام معظم هذه الشركات بتخفيض أو تأجيل استثماراا يف دول االحتاد 

النمو االقتصادي يف دول االحتاد األورويب وذلك إما بسبب تلك الشكوك أو بسبب ضعف مستويات 

األورويب يف الوقت الراهن، ولكن من املتوقع قيام هذه الشركات بزيادة استثماراا يف االحتاد 

                                                           

1
 .37- 36ص صإنصاف قسوري، مرجع سابق، 
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األورويب يف املستقبل وذلك لضمان احلصول على جزء من السوق األوروبية املوحدة خاصة إذا اثبت 

 1 .اليومية يف أوروبااليورو قوة واستقرار عند ظهوره إىل حيز التعامالت 

  

 

  

  العربية  الدول اقتصاديات على اآلثار: املطلب الثالث   

مما الشك أن دخول اليورو يف جمال التداول يف األسواق العاملية له تأثريات على اقتصاديات الدول العربية أمهها 

الة ويف هذا العنصر سوف التجارة اخلارجية والنفط واملصارف العربية وحركة رؤوس األموال العربية والعم

  :ريات اليورو يف ااالت التاليةنتطرق إىل تأث

تعترب الدول األوروبية شركاء جتاريني أساسيني لدول املنطقة : تأثري اليورو على التجارة اخلارجية -

العربية وبالتايل فإن تعامل الدول األوروبية بعملة موحدة جديدة وقيامها بتسعري صادراا باألورو 

دي إىل زيادة طلب الدول العربية على العملة اجلديدة لتسوية مثن وارداا مع االحتاد األورويب مما يؤ

يدفعها هي األخرى إىل تسعري صادراا إىل دول االحتاد األورويب باألورو، األمر الذي يقلل من 

سية كاحتياطات نقدية احتياجات الدول العربية من الدوالر األمريكي وغريه من العمالت الدولية الرئي

 .تستخدم يف أغراض تسوية املعامالت التجارية الدولية

إن اتفاقية الشراكة اليت تربط دوال عربية مع االحتاد األورويب تسمح حبرية التبادل التجاري بني الدول 

 سنة من تاريخ التوقيع النهائي، كما تؤمن ميزات 12املوقعة واالحتاد األورويب خالل مدة أقصاها 

  .خاصة يف العالقات االقتصادية واملالية وشروطا أفضل يف احلصول على القروض واملساعدات

من إمجايل الصادرات يف كل من املغرب واجلزائر وليبيا % 50تفوق الصادرات إىل منطقة األورو 

% 67.8قدرت الصادرات اجلزائرية بــــــ  1999وسوريا وتونس فحسب إحصائيات 

% 58.5من إمجايل الواردات يف األردن إىل % 26وتفاوتت الواردات بني % 80 ووصلت يف تونس إىل

عملة أوروبية يف  12يف هذه األخرية  1997يف تونس حيث سامهت خالل سنة  %73يف اجلزائر و

من ناحية الصادرات وجاء الفرنك % 64من ناحية الواردات و% 62احتساب مبادالا فمثلت 

  .من قيمة الواردات% 29.72ة بعد الدوالر األمريكي حبصة الفرنسي يف املرتبة الثاني

فيما يتعلق باملؤسسات يعد اعتماد العملة املوحدة فرصة لتوسيع النطاق اجلغرايف وتنويع األسواق 

واملنتجات املصدرة ألغلب املؤسسات وخاصة الصغرى واملتوسطة حيث تتمكن من الوصول إىل 

ة يف هذه العملة، كما يتسىن هلا ترويج سلعها يف هذه الدول دون خمتلف املستهلكني يف الدول املشارك

                                                           

1
 .88- 86ص ص،2000تبة زهراء الشرق، القاهرة، ، مك)البلدان العربية والعامل اآلثار على اقتصاد(اليورو مغاوري شليب علي،  
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اللجوء إىل تغيري عملة الدفع مما يسهل على العمالء مقارنة األسعار يف فضاء أرحب، كما ميكنها 

  : االستفادة من

اية التخفيض التنافسي لبعض العمالت األوروبية وخاصة اللرية االيطالية حيث حتملت  •

التونسية التصديرية منافسة شديدة من حيث القيمة والسعر من طرف بعض املؤسسات 

 .1995و 1992املؤسسات اإليطالية بفعل التخفيض املتواصل للرية ما بني 

اخنفاض التكاليف الناجتة عن عمليات الصرف والتحكم فيها نظرا لوجود نسبة وحيدة  •

 .للصرف

يتعامل بعملة وحيدة وله خلق فرص جديدة للتسويق وترويج السلع يف فضاء أرحب  •

  .  قدرات شرائية تعد األعلى على املستوى العاملي

وعلى املدى املتوسط قد تستفيد املؤسسات املصدرة أكثر من استعمال العملة املوحدة كعملة دفع عوضا من 

ؤسسات وعلى اعتبار أن األورو أصبح عملة عاملية فمن مصلحة امل. الدوالر خاصة يف حالة ارتفاع هذا األخري

املصدرة أن تدعم حضورها يف األسواق يف األسواق األوروبية وتتحكم أكثر يف مسالك توزيع منتجاا وتنوع 

  .عمالئها داخل هذا الفضاء

أما بالنسبة للمؤسسات املوردة فإمجاال ميكن اعتبار اعتماد العملة املوحدة إجيابيا خاصة على املدى القصري 

وحدة تتمكن هذه املؤسسات من التقليص اجلذري ملخاطر الصرف الناجتة عن واملتوسط، فبفضل العملة امل

تقلبات العمالت األوروبية وبالتايل ستصبح قادرة على توقع مدفوعاا وتكاليف موادها األولية إىل جانب توفر 

العقود وتنوع  فرصة املقارنة بسهولة ألسعار املواد يف الدول املشاركة مما يدعم قدرا التفاوضية عند إبرام

  .مزوديها مبا يساهم  على املدى البعيد يف اخنفاض أسعار عند التوريد

أما من الصعوبات اليت واجهتها املؤسسات من جراء استعمال األورو فتمثلت يف تغريات للنظم اإلعالمية وما 

  .ترتب عنه من تكاليف إضافية تثقل كاهل هذه املؤسسات وخاصة الصغرية منها واملتوسطة

فيما يتعلق بالقدرة التنافسية لتجارة الدول العربية املتوسطية يف منطقة األورو، خيتلف األثر حسب نظام ربط 

العملة يف كل بلد، فاملغرب الذي يربط عملته بسلة من عمالت أهم شركائه التجاريني ويف مقدمتهم دول 

الت الرئيسية األخرى كالدوالر والني منطقة األورو سيكون األقل تأثرا بتغري سعر صرف األورو جتاه العم

أما دول كاجلزائر تونس ومصر اليت يتم حتديد سعر صرف .الياباين يف مبادالته التجارية مع دول منطقة األورو

عمالا على أساس ما يسمى بالتعومي املدار واليت يدخل معدل التضخم يف الدول الشريكة التجارية كأحد 

ىل التدخل لتعديل سعر صرف العملة، فإا تستفيد من تراجع سعر صرف األورو املؤشرات اليت تدفع البنك إ

  .مقابل الدوالر حيث تعزز قدرا التنافسية بالنسبة لصادراا إىل خارج منطقة األورو والعكس بالعكس

التنافسية يف أما الدول العربية األخرى اليت لدى عمالا ارتباط وثيق بالدوالر فقد تعاين اخنفاضا يف قدرا 

  .أسواق األورو عند تراجع سعر صرف هذا األخري مقابل الدوالر وتستفيد يف حالة ارتفاعه
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بالنسبة لدول اخلليج يعترب حجم مبادالا التجارية مع دول األورو أدىن مما هو عليه يف بقية الدول العربية 

والر وليس من املتوقع أن يتم التحول إىل األخرى، نظرا لتسعري صادراا الرئيسية من النفط ومشتقاته بالد

األورو الستخدامه كعملة لتسوية التعامالت يف سوق النفط يف األجل القصري وقد يستمر لفترة طويلة خاصة 

وأن القسم األكرب من واردات دول اخلليج يأيت من الواليات املتحدة األمريكية دولة الدوالر أو اليابان دولة 

يف الغالب عمالا مرتبطة بعالقة قوية بالدوالر وبالتايل فان هذه الدول لن تكون يف  الني أو من دول أخرى

عجلة من أمرها للتحول إىل األورو، لذا فان أثر التقلبات يف سعر صرف األورو مقابل الدوالر على جتارا 

    1.اخلارجية يعترب حمدودا

 : أثر اليورو على املصارف العربية وحركة رأس املال -

حيث نقرأ  1995جاء يف جملة  Bankerأكرب بنك عريب  100صائية حول التوزيع اجلغرايف للـــإح

ودولة اإلمارات العربية % 13والكويت على %29.9أن اململكة العربية السعودية استحوذت على 

ودول % 8.3ومصر على % 3.4وباقي دول اخلليج العريب على  %10.1والبحرين على % 11.5املتحدة 

  .مليون دوالر31519.4وإمجايل رأس مال عريب قدره % 5والدول العربية األخرى  %7.3رب العريب املغ

مصرف عريب وهي عبارة عن مصارف رئيسية أو تابعة أو فروع ملصارف  191ويعمل يف االحتاد األورويب 

ية، كما تعمل مؤسسة مالية ومصرفية عرب 80رئيسية، حيث تتركز هذه املصارف يف إجنلترا حيث تعمل ا 

    2.ددها حاليا ثالث مصارف كلها فرنسيةلبالد العربية، ويف اجلزائر بلغ عالعشرات من املصارف األوروبية يف ا

ويف ظل استخدام اليورو زادت احتماالت تأثر املصارف العربية، فاليورو سيحدث تغريات جذرية يف عمليات 

ورويب، حيث إن هناك توقعا بتقليص شبكة البنوك املراسلة، املصارف املراسلة سواء داخل أم خارج االحتاد األ

وحدوث اخنفاض كبري يف إيراداا، ومواجهة منافسة شديدة يف جمال عملها، وسوف يكون تأثر البنوك العربية 

صغرية احلجم أكثر من غريها بسبب عدم قدرا على حتمل تكاليف التكنولوجيا اجلديدة الالزمة للتعامل مع 

  .تنجم عن استخدام اليورودات اليت املستج

كما بدأت معظم البنوك املركزية العربية تتجه إىل االحتفاظ باحتياطاا من اليورو، ألا تتحمل تكاليف تسوية 

املعامالت بني الدول العربية بعضها ببعض، وبينها وبني مراسليها األوروبيني، ومن مث سيكون هناك زيادة يف 

  .سوية املعامالت العربية األوروبية مبرور الوقتالطلب على اليورو لت

وقد بدأت بعض الدول العربية تستخدم اليورو لتقليل املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك العربية بسبب تغري أسعار 

  . الصرف بني العمالت املختلفة وبني الدوالر باعتباره العملة احلالية لتسوية معظم املعامالت العربية

                                                           

1
 ص،2005أفريل 20-18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات العملة األوروبية املوحدة انعكاسات متفاوتة سلبا وإجيابازهية خياري،  

 .  9- 8ص
2
، امللتقى الدويل حول )ين توصيف التحديات وتوظيف الفرص(األثار االقتصادية الستعمال العملة األوروبية من طرف البنوك اجلزائرية وحدو، عبد اللطيف بلغرسة، رضا جا 

 .        216 ص،2005أفريل 20-18اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات 
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باجتاه االحتاد األورويب متمثلة يف سوف يكون هناك حركة لرؤوس األموال العربية  ومن جانب آخر

تكاليف التحويل  االستثمارات العربية اليت تسعى لالستفادة من مزايا السوق األوروبية املوحدة اليت تنعدم فيها

ك هذه األموال من الدول بني العمالت وتزيد فيها الكفاءة اإلنتاجية، والعائد على االستثمارات، وسوف تتحر

اليت لديها فوائض مالية مثل دول اخلليج العربية، مما يؤثر على نصيب الدول العربية األخرى املستقبلة العربية 

  .لرؤوس األموال العربية مثل مصر وسوريا واألردن وتونس

اجتاه العامل العريب، يف الوقت نفسه من املتوقع أن يكون هناك تراجعا يف حركة رؤوس األموال األوروبية ب

وذلك بسبب املزايا اليت سوف خيلقها اليورو لالستثمارات داخل االحتاد األورويب، أيضا هناك احتمال لتراجع 

القروض واملنح واملعونات اليت تقدم للدول العربية، وذلك ألن حرص الدول األوروبية على استقرار اليورو 

أو معوقات، وذلك حىت ال متتد  ي دولة عضو يصادفها أي مشاكلسوف حيتم عليها تقدمي املساعدة والعون أل

آثار ذلك إىل بقية الدول األعضاء ويؤثر على استقرار اليورو، واملتوقع أن يكون ذلك على حساب حركة 

  1  . رأس املال إىل خارج االحتاد األورويب ومنها الدول العربية سواء يف صورة قروض أم منح أم معونات

 : و على العمالة العربيةآثار اليور -

من املعروف أن االحتاد األورويب يواجه مشكلة بطالة ميكن اعتبارها حادة وتؤرق احلكومات 

األوروبية، ولذلك من املتوقع أن تلقي هذه املشكلة بظالهلا على السياسات النقدية واملالية اليت يتبعها 

عندما  1999، وكان ذلك واضحا يف عام 2نيةالبنك املركزي األورويب أو اليت تتبعها احلكومات الوط

نشأ خالف يف داخل االحتاد األورويب بشأن ختفيض سعر الفائدة، والذي طلب به أغلب وزراء املالية 

يف االحتاد األورويب، وذلك دف تشجيع االستثمارات، وخلق املزيد من فرص العمل يف حني 

ملركزي األورويب، ولكن يف النهاية مت ختفيض سعر عارض ذلك يف البداية جملس احملافظني يف البنك ا

ومن هنا ميكن القول أن قضية البطالة يف االحتاد األورويب تلعب دورا هاما يف ، %0.5الفائدة 

السياسات االقتصادية ملنطقة اليورو، وكما أشرنا عند احلديث عن اآلثار االجيابية لليورو على 

وبية موحدة سوف يشجع على زيادة حركة العمالة بني أوراالقتصاد األورويب فإن وجود عملة 

الدول األعضاء، وذلك يف ظل الشفافية يف األجور اليت سيخلقها اليورو، وسوف يؤدي ذلك إىل 

مطالبة العمالة يف العديد من الدول األعضاء باملساواة يف األجور مع العمال يف الدول األخرى 

قة بني األجور واإلنتاجية يف الدول األعضاء ويؤدي إىل األعضاء لليورو، وهو ما سوف يثري العال

تنشيط النقابات واملؤسسات العمالية يف دول اليورو، وقد يؤدي ذلك يف الغالب إىل إعادة هيكلة 

                                                           

1
أفريل 20- 18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات )مع دراسة حالة اجلزائر(لعربية آثار اليورو على التجارة اخلارجية للدول ابراق حممد،  

 .      191-190ص  ص،2005
2
يورو واقتصاديات الدول العربية فرص ، امللتقى الدويل حول الأثر الوحدة النقدية األوروبية على االقتصاديات العربية مع اإلشارة لالقتصاد اجلزائريمقدم عبريات وآخرون،  

 .  171 ص،2005أفريل 20-18حتديات و
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العمالة األوروبية، وذلك بإعطاء أولية أكثر للعمالة الوطنية األوروبية، وخاصة يف ظل وجود مجاعات 

، وبالتحديد هضة العمالة األجنبية،وخاصة الوافدة من دول العامل الثالثضغط تطالب احلكومات مبنا

  1.من الشرق األوسط ومشال أفريقيا

  : تأثري صعود وهبوط اليورو عربيا -

أمام الدوالر، فقد كان يعادل من قيمته % 21على الصعيد العملي فقد اليورو وخالل ثالثة سنوات فقط األوىل 

من صادرات % 27، ويالحظ أن 2002دوالر يف بداية عام  0.88وأصبح يعادل  1999دوالر يف بداية عام 1.12

من وارداا تتأتى من آسيا والواليات املتحدة، وعلى هذا % 61األقطار العربية تتجه إىل أوروبا يف حني أن 

  : حظتنيولكن البد من إبداء مال. األساس تتحمل البلدان العربية خسائر جتارية نتيجة تراجع قيمة اليورو

مل ينجح تقهقر قيمة اليورو الفترة املذكورة عن سياسة نقدية أوروبية بقدر ما كان نتيجة الجتاه  -

أمريكي برفع القيمة التعادلية للدوالر، واستفادت الشركات األوروبية من هذا الوضع بسبب حتسن 

ورويب عن طريق أسعار الفائدة مقدرا التنافسية يف األسواق العاملية لذلك مل يتدخل البنك املركزي األ

 .واالحتياطات الرمسية لرفع قيمة اليورو مقابل الدوالر

مل تتحمل الدول العربية يف اية املطاف خسائر نامجة عن هبوط اليورو تتناسب وحجم مبادالا  -

 التجارية مع أوروبا لسبب واحد وهو أن الشرط األول من االفتراض األول املذكور أعاله مل يتحقق

من الصادرات العربية الكلية نفطية ومن املعلوم أن % 68كليا أي البيع بعملة البلد املستورد، ألن 

 2.اخلام حتدد بالدوالر ال باليورو وحىت عند تصديره إىل أوروباأسعار النفط 

 احتياطيات الدول العربية من العمالت األجنبية -

احتياطية تنافس الدوالر، وإذا جنحت أوروبا يف ذلك،  عملة" األورو"يسعى االحتاد األورويب إىل أن يصبح 

فإا تستفيد من املنافع اليت تعود اآلن على الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها الدولة اليت تصدر عملة 

  االحتياطي، 

دافعا يف رمبا سيكون " األورو"كما أن رغبة بعض البنوك املركزية األسيوية يف حتويل جزء من احتياطاا إىل 

  3تسريع حتويل العملة املوحدة إىل ثاين عملة احتياط يف العامل بعد الدوالر

    على  يتفاوت تأثري اليورو على االحتياطات من بلد عريب آلخر، فبعض الدول العربية سيكون تأثري اليورو

ة مع دول أخرى متلك نسبة أكرب احتياطاا حمدودا، ألن أمهية العمالت األوروبية يف احتياطاا حمدودة، باملقارن

                                                           

1
، 2005أفريل 20-18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات آثار اليورو، على االقتصاديات العربيةبوكساين رشيد، دبيش أمحد،  

    .311ص
2
 . 37، ص2005أفريل 20-18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات اليورو على االقتصاد العامليآثار استخدام عبريات مقدم وآخرون،  
3
، 2005أفريل 20- 18،امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات تأثري اليورو على االقتصاديات العربية وآفاقهيوسف مسعداوي، خرية حتانوت،  

 .         355ص
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من احتياطاته بالعمالت % 76املغرب ما نسبته  1من العمالت األوروبية يف احتياطاا فعلى سبيل املثال ميتلك

  %.4.4فيما ميتلك لبنان % 44األوروبية، وتونس 

وظهور عملة أخرى الشك يف أن تقليل االعتماد على الدوالر كعملة دولية يف التبادالت التجارية واملالية، 

مساوية له يف نفس الوقت، سكون صمام األمان الذي يؤمن اقتصاديات غالبية الدول العربية من أية هزة 

وهكذا تكون هذه الدول بعيدة عن . تتعرض هلا يف حالة اعتمادها على عملة واحدة يف تكوين احتياطاا

 Dependent Economiesار االقتصادات التابعة  خماطر االرتباط بعملة واحدة ويصبح بإمكاا اخلروج من مس

      2.وخري دليل على ذلك الدرس الذي مت اخلروج به من أزمة دول جنوب شرق آسيا املالية. 

  

  

 : أنظمة الصرف احلالية -

متنوعة من أنظمة الصرف، وإن كانت متيل إىل إتباع تطبق الدول العربية يف الوقت احلايل جمموعة 

 هذا اال باللجوء يف معظم احلاالت لألخذ بأداة امسية لربط العملة احمللية سياسات متشاة يف

ومن بني دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا، تنفرد كل من اجلزائر وتونس بإتباع . بالعمالت األجنبية

جنبية ويقوم عدد من دول املنطقة بربط العملة احمللية بسلة من العمالت األ. سياسة نشطة يف هذا اال

وتتضمن هذه . اليورو بدور كبري يف هذا اال املرجحة جتاريا، حيث تقوم العمالت اليت تولد عنها

اموعة املغرب، حيث يستهدف تدخل البنك املركزي يف السوق املصرفية االحتفاظ باألداة االمسية 

ل االحتفاظ بأداة ربط لربط العملة احمللية بسلة من العمالت األجنبية، وتونس حيث يستهدف التدخ

تستهدف سياسة سعر وبالنسبة موعة كبرية من الدول العربية األخرى، . حقيقية يف مقابل سلة مماثلة

ومن بني هذه الدول، . الصرف احملافظة على استقرار السعر االمسي للعملة مقابل الدوالر األمريكي

  تقوم دول 

الا ربطا تاما بالدوالر األمريكي، بينما جلأت مصر جملس التعاون اخلليجي وليبيا وسورية بربط عم

 .ة احمللية أمام الدوالر األمريكيواألردن إىل استخدام سياسة التدخل لتحقيق استقرار العمل

اجتاه الصعود أمام الدوالر  كما تدخلت لبنان باملثل للحفاظ على استقرار سعر الصرف املتحرك. 

 السنوات األخرية انتهاج سياسة مرنة لسعر الصرف، حتكمها أما اجلزائر، فقد بدأت يف.األمريكي

  .بالدرجة األوىل أهداف تنويع النشاط االقتصادي والرصيد االحتياطي

، ال جيب أن يؤدي استحداث اليورو إىل نتائج فورية على سياسات سعر الصرف يف ومن حيث املبدأ

مل يتجاوز األمر عملة الوطنية بسلة عمالت، الدول العربية، ففي معظم الدول اليت تطبق نظما لربط ال
                                                           

1
                                                                            .      322، ص2005أفريل 20-18ت امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديا أثر اليورو على املنطقة العربية،بن منصور عبد اهللا،  
2
 .         451، ص2005أفريل 20- 18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات تأثري اليورو على اقتصاديات البلدان العربيةحيي، سعيدي  
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استبدال العمالت األوروبية املتضمنة يف السلة بالعملة املوحدة اليورو، مع إعطاء هذه العملة وزنا 

غري أنه يف مثل هذه احلاالت، فسوف ميكن . مركبا على أساس أوزان العمالت األوروبية السابقة

    1.دون إدخال تغيري يذكر بعد استحداث اليورواإلبقاء على سياسة سعر الصرف املتبعة 

 : أثر اليورو على أسعار الفائدة واالستثمارات -

يعتقد بعض اخلرباء االقتصاديني بأن اليورو يؤثر يف االلتزامات املالية العربية بفعل اخنفاض أسعار 

دول منطقة  تراجعت أسعار يف مجيع 1996ومقارنة بسنة  .الفائدة على رؤوس األموال األوروبية

واملالحظ أنه كلما هبطت األسعار اخنفضت خدمات الديون اخلارجية . اليورو مبوجب معايري التقارب

  للدول العربية، 

لكن املؤكد هو أن حجم . األمر الذي يفضي إىل توفري أموال ذه الدول، فتتحسن موازين مدفوعاا

اليورو، لذلك ستستفيد كل من اجلزائر املغرب توفري هذه األموال يتوقف على أمهية القروض املقومة ب

بسبب األمهية النسبية لقروضها األوروبية، يف حني ستحرم بقية الدول  ومصر من التعامل باليورو

.                                                            العربية من هذه االستفادة ألن القسط األكرب من ديوا مقوم بالدوالر

إىل ارتفاع العرض والطلب لألصول املالية ومن ناحية أخرى فإن االخنفاض يف أسعار الفائدة سيؤدي 

املقومة باليورو، لذلك تصبح أسواق املال األوروبية أكثر جاذبية للمستثمرين يف األوراق املالية ليس 

ا املستثمرين املاليني واملقترضني من دول أخرى مبا فيها الدول فقط بالنسبة لألوروبيني ولكن أيض

العربية نظرا ألا نظرا ألا ستستمد بتوفري إقراض بسعر أقل وخلق مزيد من املرونة وفرص 

أما بالنسبة                                                                                  .االستثمار

، وحسب تقديرات صندوق النقد الدويل، فإنه ال ينتظر أن يكون لليورو تأثري رات األجنبيةلالستثما

على قرارات االستثمارات األجنبية املباشرة يف منطقة البحر املتوسط، نظرا ألن هذه القرارات تعتمد 

  دام إال أن ذات املصدر يعترب أن استخ. أساسا على القواعد االقتصادية وخصائصها يف كل دولة

اليورو من قبل دول حوض املتوسط قد يساهم يف تطوير سياستها النقدية بالقدر الذي يسمح هلا 

 2.بالتنبؤ واالستقرار مما يكون عامال إجيابيا لقرارات االستثمار يف املنطقة

  :  أثر اليورو على جتارة النفط -

ملة لتسوية التعامالت يف سوق ومع ظهور اليورو مل تتحمس الدول العربية للتحول إليه الستخدامه كع

النفط، ألن االعتقاد العريب الغالب أن استخدام الدوالر يف هذا اال سيستمر لبعض الوقت، وقد يستمر 

لفترة طويلة خاصة بالنسبة للدول العربية يف اخلليج وذلك، ألن القاسم األكرب من وارداا يتم تسويته 

                                                           

1
         .       160، ص2005أفريل 20- 18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات انعكاسات اليورو على الدول العربيةطارق احلاج،  
2
، 2005أفريل 20-18، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات اليورو ودوره يف تطوير حجم املبادالت العربية األوروبيةعبد احلميد برحومة،  

        .       434ص
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ت يف عجلة من أمرها للتحول إىل اليورو لتسوية تعامالت النفط، بالدوالر، وبالتايل فإن هذه الدول ليس

وذلك حىت يظهر اليورو استقرارا وثباتا يف السوق العاملي بعد التقلبات األخرية يف قيمته أمام الدوالر، 

ولكن من الوارد أن تلجأ بعض الدول العربية وغري العربية املصدرة للنفط مثل ليبيا واجلزائر ونيجرييا 

نرويج إىل طلب اليورو كعملة لتسوية تعامالا النفطية مع دول االحتاد األورويب، وذلك ألا تستورد وال

من أوروبا معظم وارداا،ويكون ذلك أكثر احتماال يف حالة تسعري الدول األوروبية للواردات العربية 

لتسوية قيمة وارداا من دول منها باليورو، ويف هذه احلالة تكون الدول العربية يف حاجة إىل اليورو 

  .االحتاد األورويب

وعلى أية حال إذا مت التحول العريب من الدوالر إىل اليورو لتسوية تعامالت النفط فإن هذا لن يؤثر 

بدرجة كبرية على أسعار الصرف بني الدوالر واليورو والني، وذلك ألن تعامالت النفط العاملية ال 

 التجارة العاملي، ومن باب أوىل فلن يؤثر التحول العراقي من إمجايل% 11تشكل سوى حوايل 

  لليورو على 

إن : قيمة الدوالر أمام اليورو لضآلة نسبة جتارة العراق بالنسبة إىل التجارة العاملية، ميكن القول

ا التحول العريب اجلماعي الستخدام اليورو يف جتارة النفط قد ال حيدث إال بعد تثبت قبول اليورو عاملي

كوسيلة لتسوية املدفوعات، وجناح جتارب دول أخرى عربية أو غري عربية يف هذا التحول، وإذا 

وممن -فرض وحدث هذا فإن ذلك ال يعين بالضرورة أن القيمة احلقيقية ألسعار برميل النفط العريب 

ألوىل على سوف تزداد، ألن هذا سوف يعتمد بالدرجة ا - مث العوائد احلقيقية لصادرات النفط العريب

استقرار قيمة اليورو يف أسواق الصرف العاملية وعلى استقرار األسعار االمسية لربميل النفط العريب من 

   1.ناحية أخرى

تتحدد أسعار النفط بقوى السوق وتبيع الدول املصدرة للنفط زيوا مبعدالت سعرية مرتبطة و

  : النفط تتأثر بعاملني مهاباألسعار الفورية لزيوت، فالقيمة احلقيقية لسعر برميل 

  .معدالت التضخم يف الدول املستوردة للنفط العريب  •

مقابل الدوالر األمريكي،ومن متابعة تغري أسعار  تغري سعر صرف عمالت هذه الدول املستورة •

  .برميل النفط العريب بالقيمة االمسية احلقيقة مقوما بالدوالر األمريكي

  : من اجلدول األيت ما يلي كأساس نالحظ 1973وإذا أخذنا سنة 

  

األمريكي الدوالر (1973/1998ميل النفط خالل الفترة تطور األسعار االمسية واحلقيقية لرب: 7جلدول رقما

   )للربميل

                                                           

1
-18ت الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديا امللتقى ،اليورو على مستوى دول البحر املتوسط تقييم مضاعفاتالطاهر مجعات، هواري معراج،  

           .       224، ص2005أفريل 20
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أثر تغري أسعار   السعر االمسي  السنة

  %الصرف

  السعر احلقيقي  %أثر التضخم

1973  3.07  3.07  3.07  3.07  

11976  11.51  12.65  8.47  9.31  

1979  17.8  16.33  10.02  9.48  

1981  32.50  35.13  15.19  16.42  

1985  27  10.08  10.24  15.20  

1987  17.73  18.91  6.38  6.81  

1990  22.26  22.34  7.03  7.05  

1993  16.33  17.83  4.65  5.08  

1996  20.29  21.25  5.36  5.61  

1997  18.68  20.95  4.38  5.42  

1998  12.28  13.99  3.13  3.56  
لدول العربية فرص وحتديات جباري عبد الوهاب، تأثريات اليورو على التجارة اخلارجية والصادرات النفطية للدول العربية، امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات ا: صدرامل

  .   205، ص2005أفريل 20- 18

  

  

تذبذبات حادة خالل  مع حدوث 1998-1973سنويا خالل الفترة % 20نالحظ األسعار االمسية زادت مبعدل 

  .هذه الفترة

سنويا، وأن التضخم يف الدول املستوردة للنفط وتغري صرف %3.3زادت مبعدل  األسعار احلقيقية -

% 16.7عمالت هذه الدول مقابل الدوالر ساهم يف تراجع القيمة احلقيقية لربميل النفط العريب بنسبة 

ا، أي أدى إىل حتسن القيمة احلقيقية لربميل النفط سنويا مع العلم أن تغري سعر الصرف كان أثره إجيابي

 .العريب

وجيب التأكد على أن اخنفاض القيمة احلقيقية لربميل النفط العريب ال يرجع إىل استخدام الدوالر  -

يرجع إىل ظروف العرض والطلب يف السوق العاملي كعملة لتسوية التعامالت يف النفط، ولكن األمر 

 للنفط، 

بات يف أسعار النفط، االمسية أكثر بكثري من تقلب أسعار صرف العمالت املختلفة وذلك ألن التقل

مقابل الدوالر ومنها اليورو، فالنفط شأنه شأن أي سلعة أخرى، يعتمد يف اقتصادياته على عوامل 

 السوق 
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ية من حيث العرض والطلب ويتأثر بسبب دوره االستراتيجي يف االقتصاديات العاملية باألوضاع األمن

يف مناطق اإلنتاج، والنمو االقتصادي يف أسواق االستهالك بالنسبة لالحتاد األورويب يتحمل إذن 

املستهلكون األوروبيني ارتفاع أسعار املنتجات علما بأن أسعار العام تتسم باالستقرار وأحيانا 

  :باهلبوط، ومن الناحية املبدئية ميكن تصور ثالثة حلول ملعاجلة هذه املشكلة

هو رفع اليورو مقابل الدوالر ألن ارتفاع تلك األسعار جنم عن ارتفاع القيمة التعادلية : ل األولاحل -

للدوالر ويتطلب هذا احلل تكاليف مالية عالية من حيث االحتياطات الرمسية، ويعيق تطور الصادرات 

سية للبنك ليس من صالحيات احلكومات بل من االختصاصات األسااألوروبية وتغيري قيمة اليورو 

  .املركزي األورويب

هو تقليص الضرائب غري املباشرة املفروضة على استهالك املنتجات النفطية وهذا من  :احلل الثاين -

إيرادات امليزانية العامة، وهذا يؤدي اختصاص احلكومات ال البنك املركزي األورويب لكنه يعين هبوط 

                                                                                    .يص النفقات العامةإىل قبول العجز املايل والتمويل بالقروض أو تقل

إن احلالة األوىل تؤدي إىل فقدان مصداقية االحتاد االقتصادي والنقدي الذي يقوم على أساس معاجلة 

                                                                                     .على استقرار األسعار العجز املايل للمحافظة

وتؤثر احلالة الثانية يف اإلعتمادات املالية املخصصة لعدة مرافق كالتعليم والصحة فتضرر فئات عريضة 

 . من اتمع وينعكس الوضع على املركز االنتخايب للحكومات

للنفط بتبين اليورو عملة لتقومي اخلام بدال من الدوالر، هو مطالبة البلدان املصدرة  :واحلل الثالث -

دول األوروبية خسائر وخماطر احللني السابقني، وذه الوسيلة تستفيد أوروبا من مجيع عندئذ تتجنب ال

جوانب عملتها املوحدة وتلقي على اآلخرين جوانبها السلبية، فارتفاع ثقل الضرائب على استهالك 

ومي أسعار اخلام باليورو وهو يف حالة هبوط مقارنة بالدوالر حيققان مصاحل الدول املنتجات النفطية وتق

، ويضران باآلخريناألوروبية وحتقق املصاحل الذاتية عمل مشروع شريطة أال يقود إىل اإلضرار 

 .باملوازين التجارية للبلدان املصدرة لليورو

 رائب والدفاع عن عملتهم عند هبوطها،يتعني إذن على األوروبيني بذل اهود لتقليص تلك الض

عندئذ ميكن للدول النفطية إعادة النظر يف عملة التقومي، واحلكمة تستوجب يف املستقبل تثبيت أسعار 

النفط بسلة من العمالت مكونة من الدوالر واليورو والني، وهكذا تتخلص الدول املصدرة 

    1.حدةواملستوردة للخام من خماطر تقلب أسعار صرف عملة وا

  

                                                           

1
- 18اقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات ، امللتقى الدويل حول اليورو وتأثريات اليورو على التجارة اخلارجية والصادرات النفطية للدول العربيةجباري عبد الوهاب،  

 .       206- 205ص ص،2005أفريل 20
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 خالصة الفصل

  

  :من خالل هذا الفصل توصلنا إىل أن

جتربة التكامل والتعاون االقتصادي األورويب مل تكن وليدة الصدفة بل هي نتاج سنوات من العمل املتواصل  -

خالية من  والدءوب منذ توقيع معاهدة روما اليت تعترب الصفحة األوىل يف تنمية اقتصادية شاملة سلمية

  احلروب كانت تنمو خبطى بطيئة لكنها فعالة ومثمرة ومستمرة عرب مراحل التكامل االقتصادي املعروفة

مل تكتف بإقامة احتاد مجركي بل تعدته إىل إقامة سوق مشتركة وموحدة خالية من العوائق  األوروبيةالتجربة  -

ات وحرية انتقال القوى العاملة ورأس املال غري اجلمركية والكمية والعقبات اليت تعترض تبادل السلع واخلدم
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مل تستطع توحيد السياسات  أا ما إن وصلت إىل توحيد هذه السوق حىت استيقنت أا لن حتقق أهدافها ما

  .املالية والنقدية وهو ما حدث بالفعل عند قيام احتاد نقدي واقتصادي 

لنقدي واملايل العاملي ومل  يقتصر األمر على أوروبا لقد فرض األورو وجوده كوحدة نقد رئيسية يف النظام ا -

وإمنا امتد أثره ليصبح عملة هامة للتجارة الدولية واالستثمارات ويتوقع زيادة تأثريه التدرجيي على التجارة 

 .واملدفوعات وتدفق رؤوس األموال من واىل أوروبا  

املركزية للدول غري املنظمة لالحتاد األورويب ترتب كما إن األمهية املتنامية لألورو كعملة متداولة يف البنوك  -

هو املنافس القوي الذي سيزاحم حيث أن اليورو .عليه تآكل مركز الدوالر األمريكي كعملة احتياطية دولية

الدوالر على عرش وسوق املعامالت املالية والنقدية الدولية، ، وأن عدد كبري من دول العامل ستستمر يف 

كعملة احتياطي رئيسية، إال أن الدوالر لن يكون العملة الوحيدة اليت سوف تستخدم هلذا  استخدام الدوالر

الغرض، بل أن اليورو سيزامحه، وأنه من املتوقع أن تقوم بعض الدول الكربى بالضغط على اليورو، إال أن 

مركز اليورو،  ورصينة لتقوية ذكيةقدرة البنك املركزي األورويب على استخدام وتطبيق سياسات نقدية 

 .ومرونة التعامل به ووفرة عرضه سيحدد مدى اإلقبال عليه، حىت يف الواليات املتحدة األمريكية ذاته
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  متهيد

  
 تفرضها ضرورة و استراتيجيا هدفا الدول بني االقتصادي التكامل من املزيد حتقيق إىل احلاجة أضحت

 تم ال دولية اقتصادية ومصاحل كيانات بروز من عنها نتج وما العوملة مناخ ظل يف العاملية االقتصادية التطورات
 املنافسة وجه يف الصمود تستطيع اليت االقتصادية تكتالتلل األولوية وتعطي واهلامشية الصغرية بالكيانات كثريا

 ،العاملية
 الذي التعاون جملس إنشاء فتم اهلدف، هذا حتقيق ضرورة العربية اخلليج لدول التعاون جملس دول أدركت وقد
 ههذ دعم يف ساهم ومما والفنية، االقتصادية اجلوانب على جمملها يف ركزت املعلنة، األهداف من مجلة حدد

فهي تتشابه تشاا كامال . جمموعة من السمات واخلصائص االقتصادية واالجتماعية املشتركة التعاونية التجربة
فالنفط يشكل مصدرا رئيسيا ي ونظمها االجتماعية والسياسية، يف هياكلها اإلنتاجية ومراحل تطورها االقتصاد

  .حتصل منه الدولة على معظم إيراداالدخوهلا القومية ويشكل أيضا النسبة العظمى من صادراا و
إليها يف هذا الفصل كما سنتطرق إىل نحاول التطرق ، سومشلت أوجه التعاون بني هذه الدول جماالت عديدة

األخرية جملس التعاون اخلليجي و إىل مكان جملس التعاون يف التنظيم الدويل وأهدافه و القرارات  دوافع ونشأة
  .ليجيملؤمتر جملس التعاون اخل
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 جملس التعاون اخلليجيونشأة  دوافع :املبحث األول

لقد جاء تأسيس جملس التعاون لدول اخلليج العربية استجابة طبيعية لرغبة شعبه من خمتلف شرائح اتمع بدول 
مواجهة للتحديات الس، وجتسيدا لإلرادة السياسية الواعية لطبيعة الرغبة الشعبية وتطلعات أبناء املنطقة، و

الداخلية واخلارجية، اليت تستوجب وجود كيان قوي حيفظ مكتسبات املاضي وجيسد متطلبات احلاضر، 
   1.ومن هنا جاء قرار قادة دول الس، بإنشاء هذه املنظومة تعبريا عن كل هذا. ويترجم استحقاقات املستقبل

  .لتعاون اخلليجيوسنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل دوافع ونشأة جملس ا
 

  اخلليجي االقتصادي التكامل دوافع:املطلب األول   

اليت واجهت وتواجه دول اخلليج واليت  األخطارن اخلليج منبع النفط يف العامل ولذلك تزايدت من املعلوم أ
ك نوع من التنسيق الكامل بني هذه الدول فقد كانت هنا إجيادومن اجل  أراضيهاوسالمة  أمنهاكانت دد 

نوع من املعاهدات بني دوهلا ومن بني هذه املبادرات كان هناك  إلنشاءعدة مبادرات من بعض دول املنطقة 
دائرة  أوسع بإقامةاملشروع الذي ارتكز عليه قيام جملس التعاون اخلليجي وهو املشروع الكوييت الذي يقضي 

  2 .بني دول اخلليج إقليميإقامة احتاد  إىلاية للتعاون االقتصادي والنفطي والصناعي والثقايف مما يؤدي يف النه
 لسكان الطبيعية احلياة متطلبات من أساسي مطلب اخلليجي التعاون جملس دول بني االقتصادي التكامل يعدو

 أمام الصمود أجل من الذاتية قدراته ورفع للمجتمع الرفاهية من قدر أكرب حتقيق أجل من وذلك الدول، هذه
 ومن ملحة، ضرورة وجعلته االقتصادي التكامل إىل الدول هذه دعت هامة أسباب وهناك .الدولية التحديات

 :يلي ما أمهها
 سوق بظهور ويسمح واالستثمار، التنمية متويل عقبة يزيل مما األعضاء، الدول معظم يف املال رأس توافر -

 .عاملية و إقليمية أبعاد ذات مالية
 عملية يف لإلسهام اخلاص القطاع مبادرات بتشجيع تقوم حيث عضاء،األ للدول االقتصادية األنظمة تشابه -

 االقتصادية، املرافق وإدارة تشغيل يف مسؤولياا لتتوىل املواطنة البشرية املوارد تطوير سياسة وكذلك التنمية،
 .واخلدمات والزراعة الصناعة جماالت يف متشاة وأوليات مناذج لتبين إضافة

                                                           
 . 16،ص2008، املسرية، نشرة شهرية تعىن مبسرية التعاون املشترك، العدد التاسع نوفمرب االحتاد االقتصادي بني دول الس طموحات وآمالد عبيد املزروعي، حمم 1
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=52835 .28/4/2012حوار،على خلفية القمة اخلليجيةعبد الرمحن تيشوري ،  2
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 حبرية سواحل على وتطل طبيعية، حواجز بينها يوجد وال منبسطة، أرض على بامتدادها الس دول تتميز -
 بينهما والربي البحري االتصال بسهولة يسمح مما األمحر، والبحر العرب ببحر مرورا العريب اخلليج من متتد
 .والسلع األشخاص حركة منو مث ومن
 هذا ألجل الكبري، احلجم ذات الصناعات أمام اصةوخ منها لكل احمللي السوق بضيق الس دول تتميز -

 إىل لتحويلها بينها فيما احلواجز وإزالة الس دول منتجات أمام مفتوحة وجعلها األسواق هذه ضم يعترب
 .املنطقة مستوى على تقام اليت اجلديدة الصناعات إلنتاج تتسع واحدة سوق

 احلبوب من ابتداء إليه حتتاج ما كل استرياد أي املطلق ترياداالس على اليومية حياا يف الس دول اعتماد -
  .بتعقيداا اإللكترونيات إىل
 .احمللية العمالة يف احلاد للنقص نتيجة األجنبية العمالة مشكلة من اخلليجي التعاون جملس دول تعاين - 

 اقتصادي تكتل قيام ذلك، هةملواج املنطقة دول على حيتم مما اإلقليمية، االقتصادية التكتالت عصر بروز -
   1.األجنبية التكتالت وجه يف الصمود على القدرة ميتلك قوي خليجي

التنظيم اخلليجي  إبراز إىلخطرية دفعت  أمنيةآيل انعكاسات  أدتاليت اإليرانية نشوء احلرب العراقية  - 
  2.املوحد

  جملس التعاون اخلليجي الس نشأة :املطلب الثاين   

   نشأة الس - أ

فمنذ . لعل من الصعب حتديد زمن انطالق فكرة قيام جملس التعاون لدول اخلليج العربية حتديدا دقيقا    
منتصف الستينات، أخذ التعاون بني دول اخلليج أكثر من شكل، كما اختلفت طبيعة التعاون اعتمادا على 

  .مصاحل الدول املشتركة يف اتفاقيات التعاون
اتفاقية التعاون :  عقد اتفاقيات اقتصادية ثنائية مجاعية بني الدول األعضاء مثلمنذ بداية السبعينات، متف

واتفاقية التعاون االقتصادي بني الكويت  1973االقتصادي بني الكويت واإلمارات العربية املتحدة يف يونيه سنة 
ن واململكة العربية السعودية واتفاقية التعاون االقتصادي بني البحري 1975واململكة العربية السعودية يف مارس 

  .1975يف ابريل سنة 
وباإلضافة إىل تلك االتفاقيات، فقد مت إقامة عدد من املؤسسات واملنظمات هدفها تشجيع التعاون اجلماعي 

  . بني جمموعة دول اخلليج
خاصة وأن  وعلى امتداد اخلمس سنوات التالية، بدأت تتبلور الكثري من األفكار وأصبحت الفكرة تلقى قبوال،

  1.الظروف األمنية بدأت تشهد تطورات خطرية
                                                           

،الندوة العلمية الدولية حول  التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل )دراسة تقييميه ملسار عملية التكامل االقتصادي(جملس التعاون اخلليجي وصاف سعيدي،  1
  3- 2ص ص، 2004األوروبية ، سطيف، -الشراكة العربية

     http://www.alnabanews.com/node/9253. 6/3/2012 اخلليجي يف دولة فيدرالية؟، تتحقق طموحات شعوب دول جملس التعاونعبد اهللا العباسي،  2
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، م1981ومت اإلعالن عن قيام جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف اخلامس والعشرين من شهر مايو عام   
بتوقيع قادة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان ودولة 

رين على النظام األساسي للمجلس يف القمة األوىل اليت عقدت يف إمارة أبوظيب بدولة اإلمارات العربية البح
 تتميز حيث وحدا، إىل وصوال امليادين مجيع يف دوهلم بني والترابط والتكامل التنسيق حتقيق دف 2.املتحدة 

 عوامل جمملها يف وهي مواطنيها، بني األسري والتمازج والثقافية، الدينية الروابط بعمق التعاون جملس دول
 من فانه وقائمة، قدمية لتفاعالت وتنظيما وتطويرا استمرارا االعتبارات هلذه الس كان وإذا وتوحد، تقارب
 العقود يف املنطقة أبناء لتطلعات استجابة ميثل كما والتنمية، األمن حتديات على عمليا ردا ميثل أخرى زاوية

   .3العريب املستوى على حتقيقها تعذر أن بعد اإلقليمية، العربية الوحدة من لنوع األخرية
ما يعرف مبجلس التعاون ) 4.السعودية واألمارات وعمان والكويت وقطر والبحرين (: وشكلت الدول الست 

  لس ينص وعلى الرغم من أن الدوافع لقيام هذا التجمع كانت أمنية، إال أن النظام األساسي هلذا ا. اخلليجي
ولقد جتسدت . على أمهية قيام تعاون وتكامل بني أعضائه يف ااالت االقتصادية والسياسية والعلمية والثقافية

الرؤية االقتصادية هلذا الس يف توقيع االتفاقية االقتصادية املوحدة بني الدول األعضاء فيه، واليت فضلت صور 
مار وحركة عناصر اإلنتاج والتقنية واالتصال والنقل، ويف السياسات التعاون االقتصادي يف التجارة واالستث

   5.املالية والنقدية
إال . بعضوية الس يف آخر األمرومن ناحية أخرى، وافق قادة دول الس من حيث املبدأ على التحاق اليمن 

الفكرة واردة سوى بعد  ومل تصبح. أن عضوية هذا البلد الفعلية يف أهم مؤسسات الس تظل بعيدة األمد
وستقتصر عضوية اليمن يف الوقت احلايل على . 2000تسوية الرتاع احلدودي بينه وبني السعودية يف عام 

   6.األجهزة املعنية بالصحة والتعليم والعمل والشؤون االجتماعية
سياق توحيد ينطوي على فائدة مشتركة كونه يندرج يف " دول التعاون"إن انضمام األردن واملغرب إىل 

إن األردن هو امتداد  و, ن جزئيا يف عامل حتكمه التحالفات القائمة على املصاحل املشتركةالصف العريب وإ
جغرايف لدول املنطقة وقبائلها ويتميز جبودة التعليم النوعي وميكن االستفادة منه ويتميز بوجود البنية املناسبة 

وهي وجود  األوروبيةمتع بنسبة عالية وتقارب الكثري من الدول يت واألردن  لالستثمارات اخلليجية السياحية
ميتاز بالصناعات الدوائية  األردن أنباحث لكل مليون مواطن وهي من النسب املرتفعة عامليا كما  2000

                                                                                                                                                                                     
 .226،ص2009، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، العالقات االقتصادية الدولية املعاصرةهشام حممود االقداحي،  1
 .234، ص2007، 1منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، ط ،)دراسة مقارنة(الدور االقتصادي للمناطق احلرة يف جذب االستثمارات ، حممد علي عوض احلرازي 2
األوروبية،  -عربية،  الندوة العلمية الدولية حول التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة الالتكامل العريب بني خيار التخصص و االندماجموسى رمحاين،  3

 .6،ص2004ماي  9-8سطيف 
 .513، ص2004، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، طاالحتاد األورويب والدروس املستفادة عربياحسن نافعة،  4
 .77، ص2004، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، اتمع واالقتصاد أمام العوملةمسري أمني وآخرون،  5
. 28/04/2012 4ص 2004،جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية،التوجه احلذر لس التعاون اخلليجي حنو التكامل االقتصاديين، لو.روبرت إ 6

www.sesric.org/jecd/jecd 
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لدول اخلليج  األدويةستني دولة وقد يكون قاعدة لالكتفاء الذايت من  إىل األدويةيصدر  فاألردنوالطبية 
مت دعم هذه املشاريع  إذااستثمارية مستقبلية يف تقدمي اخلدمات الطبية والسياحة العالجية لدول املنطقة وقاعدة 

  . من دول اخلليج عرب مشروعات مشتركة
 وأسلوبدول جملس التعاون اخلليجي يف منهجية احلكم  أنظمةبنظام ملكي دستوري يتطابق مع  األردنويتميز 

وتعترب القوات . بني النخب احلاكمة اآلراءساحة كبرية للتفامهات وتطابق التعامل مع الشعوب ما يترك م
من أكفأ القوات العربية انضباطا وعملياتيا وبالتايل سوف ميكن التعويل عليها عند احلاجة هلا  األردنيةاملسلحة 

وضباط  وأطقمالقيام بتدريب كوادر  أوالربي والبحري للقوات املسلحة اخلليجية  اإلسنادمن خالل تقدمي 
 .التشابه والتطابق يف منظومة العقيدة العسكرية ومنظومة التسليح إىل باإلضافةاجليوش اخلليجية 

  :أبرزهااملغرب ينطوي دخوهلا يف منظومة دول جملس التعاون اخلليجي على مجلة دوافع اجيابية  إىلوبالنسبة 
و الدولة العربية الشمال افريقية اليت مازالت يقع املغرب يف أقصى املغرب العريب وه: املستوى السياسي. 1

وللمغرب الكثري من . متماسكة بعد ربيع الثورات العربية على اجلمهوريات الوراثية يف مشال املغرب العريب
وبكفاءة عالية    املتميزة ما سيشكل مدخال لدول جملس التعاون مع هذه الدول واألوربية اإلفريقيةالعالقات 

  حملاصرة اجلهد 
سياسية  بإصالحاتاملغرب قيامه  أعلنكما  اإلفريقيوالذي حياول التغلغل يف الشمال  اإليراين الدبلوماسي

 مرتقبة مما سيخلق مناخا سياسيا مستقرا ويساعد على االستثمارات اخلارجية
مصدرة  ألسواقمليون نسمة ويشكل قاعدة قوية  31يبلغ عدد سكان املغرب : املستوى االقتصادي   .2
طن من  ألف 590واملغرب يقوم بتصدير  2011سيارة خالل عام  ألف 400نتجة فاملغرب سيقوم بتصدير وم

السياحة  أنوهي من الصناعات الضخمة واليت ميكن االستثمار ا بواسطة دول جملس التعاون كما  األمساك
ثف فيها وخصوصا لقرب الدخل املغريب تعترب مدخال لالستثمار اخلليجي املك إمجايلمن % 13واليت تشكل 
اخلليجية ستكون يف  األموالووجود البنية والبيئة املالئمة لالستثمار وبالتايل فان رؤوس  أوروبااملغرب من 

القيود يف حال اخلالفات السياسية مع بعض الدول الغربية ويشكل الدعم اخلليجي  أومأمن من التجميد 
دول جملس التعاون اخلليجي  ألنظمةتقرار نظام حكم صديق للمغرب من الناحية االقتصادية عامال مهما الس

 .وسوقا منتجة ومصدرة لدول الس وعامال سياسيا مساعدا لسياسة الس
بعد مصر واليت  إفريقياتعترب القوات املسلحة املغربية ثاين اكرب قوة عسكرية يف : واألميناملستوى العسكري  .3

رجل حتت السالح وميكن  ألف 256خلارجي والقوات املغربية لديها مشغولة بأمنها الداخلي قبل ا أصبحت
عدو  أي أو اإليرايناستخدامهم كقوات مساندة ودعم عند احلاجة يف تكوين حتالف عريب لردع العدوان 

  1.آخر
                                                           

 03/4/2012 للمواجهةحتتم إجياد أداة تكاملية  والتدخالت والتهديدات اإليرانية...املنطقة العربية بؤرة توتراتفهد الشليمي، وآخرون، 1
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/140389/reftab/59/Default.aspx  
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إن اخلطوات اليت سارت حنوها دول جملس التعاون يف سبيل حتقيق تكاملها االقتصادي ، تستند إىل االتفاقية 
أي بعد عقدين من م 2001واليت جددت يف اية عام م 1981قتصادية املوحدة اليت مت توقيعها يف أواخر عام اال

الزمان مت خالهلا إجناز الكثري من اخلطوات الرامية إىل حتقيق تكامل هذه الدول مما تطلب استيعاب هذه 
ا باعتبارها من املرتكزات األساسية هلذا اإلجنازات وفتح آفاق جديدة لتطورها من خالل تطوير االتفاقية ذا

  1 .التكامل 
  مراحل التكامل االقتصادي بني دول جملس التعاون اخلليجي : 8رقمجدول 

  

                           
  مرحلة التكامل

  

  
  املـــــادة

  
  مالحظات

منطقة التجارة 
  احلرة
  
  
  
  
  

وتنص كل من املادة األوىل والثانية 
دات وصادرات املواد على معاملة وار

الزراعية واحليوانية والصناعية 
ومنتجات الثروات الطبيعية واليت 

يكون مصدرها دول جملس التعاون 
معاملة املنتجات الوطنية وتعفي هذه 
املنتجات من الرسوم  اجلمركية وما 

شاها عدا ما كان منها مقابل 
خدمات مثل رسوم األرضية والتخزين 

  .ريغ والنقل والشحن والتف
  

مت االتفاق على تعريف للقيمة املضافة احمللية واليت البد 
من قيمة السلعة حىت % 40وان تشكل ما مقداره 

إال .  تتمكن السلعة من احلصول على اإلعفاء املطلوب
أن دول الس مل ترض ذا التعريف ، ومت يف ضوء 

ذلك إعداد دراسات القتراح التعريف املالئم ومت 
ة تعمل على ختفيض القيمة املضافة واىل حسابه بطريق

مت إعطاء األولوية . أالن مل يتم إقرار التعريف اجلديد 
يف املشروعات احلكومية للمنتجات احمللية و املنتجات 

  .ذات املنشأ الوطين

االحتاد 
  اجلمركي

  
  
  
  
  

تنص املادة الرابعة على فرض تعريفة 
مجركية موحدة لدول جملس التعاون 

جي خالل مخس سنوات من جتاه اخلار
  .تاريخ تنفيذ االتفاقية 

لقد مت جتديد املدة لتحديد التعريفة اجلمركية املوحدة 
ومت االتفاق  على تصنيف اكثر من . اكثر من مرة 

سلعة سيتم النظر ا  26سلعة ، وتبقى  2000
كما مت االتفاق على بعض البنود للتعريفة . مستقبال
دة الرسوم اجلمركية على ،املوافقة على زيا.املوحدة

جلميع الدول دون % 70التبغ ومشتقاته كحد أدىن 
ومت اعتماد الربنامج .  1997استثناء اعتباراً من يوليو 

الزمين إلقامة االحتاد اجلمركي وسيبدأ  العمل به 

                                                           
 9/4/2012.  7لرياض،ص، مركز البحوث والدراسات، االعالقات التجارية البينية ودورها يف تعزيز التكامل االقتصادي اخلليجي 1

http://www.internationalecon.com/trade/T-toc.php   



جملس التعاون اخلليجي مفاهيم حول :الثالثالفصل   

 

 

86 

 

ومت تكليف جلنة التعاون املايل   2001اعتباراً من سنة 
عرفة مجركية واالقتصادي باالنتهاء من االتفاق على ت

  . 1999موحدة يف فترة أقصاها ديسمرب 

السوق 
  املشتركة

  
  
  
  
  
  

يف املادة الثامنة تتفق الدول األعضاء 
على تنفيذ القواعد التنفيذية الكفيلة 
مبعاملة مواطين دول جملس التعاون 
معاملة متساوية ملعاملة مواطنيها يف 

إلقامة اجمال حرية االنتقال والعمل و
اإلرث واإليصاء وحق التملك و

  .وحرية ممارسة النشاط االقتصادي
  
  
  

مت السماح للمنتجني الطبيعيني و االعتباريني بتصدير 
منتجام إىل أي دولة عضو دون احلاجة إيل وكيل 

معاملة وسائط النقل اململوكة ملواطين دول . حملي
السماح ملواطين . جملس التعاون معاملة مثيالا الوطنية

طبيعيني و االعتباريني مبمارسة األنشطة دول الس ال
االقتصادية يف ااالت الصناعية و الزراعية و 

املقاوالت و الفندقة و املطاعم و الصيانة و التشغيل  
وااالت التعليمية وخمتلف الوظائف اإلدارية املساعدة 

و .بالدول األعضاء  ومبمارسة النشاط التجاري 
مجيع احلرفيني مبمارسة السماح لعدد من املهنيني و 

و املساواة . مهنهم و حرفهم يف أي دولة من الدول 
ومنح حق التملك للعقار و . يف املعاملة الضريبية

  .السكن ملواطين دول جملس التعاون 

االحتاد 
  االقتصادي

  
  
  
  
  

وتنص املادة السابعة على تنسيق 
السياسات والعالقات التجارية للدول 

وتنص . ألخرىاألعضاء جتاه الدول ا
املادة العاشرة على حتقيق التناسق 

والتجانس بني اخلطط اإلمنائية لتحقيق 
ويف املادة الواحدة . التكامل 

والعشرين واملادة الثانية والعشرين نص 
على توحيد األنظمة والقوانني املتعلقة 
باالستثمار وتنسيق السياسات املالية 
 والنقدية واملصرفية وزيادة التعاون بني

مؤسسات النقد والبنوك املركزية 
  .والعمل على توحيد العملة

تضارب بعض التشريعات و النظم املتعلقة بالنشاط 
مت توحيد وتقريب عدد .االقتصادي مع بنود االتفاقية

من هذه األنظمة منها إصدار النظام املوحد الستثمار 
راس املال األجنيب بدول الس و النظام املوحد حلماية 

وضع قواعد . جات الصناعية ذات املنشأ الوطين املنت
ومت تكوين . لتنسيق و تشجيع إقامة املشاريع الصناعية

التأخر يف .   عدد من املؤسسات اخلليجية املشتركة
البدء باختاذ اإلجراءات الالزمة إلصدار العملة اخلليجية 

اختالفات السياسات اخلاصة باحلوافز و . املوحدة
إقرار توحيد . ى للقطاع اخلاصاملميزات اليت تعط

األداة القانونية اليت تصدر ا القرارات التطبيقية 
  . لقرارات الس األعلى يف ااالت االقتصادية 

  

لبات نيل شهادة ماجستري غري رويده بنت عبد الرمحن عبد اللطيف الرباهيم، تطبيق نظرية االحتاد اجلمركي على دول جملس التعاون اخلليجي،مذكرة مقدمة ضمن متط:  املصدر 
  .11، ص1997منشورة،كلية العلوم اإلدارية، قسم االقتصاد، جامعة امللك سعود،

  

 :للمجلس التنظيمي اهليكل-ب 
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 حسب دورية ورئاسته األعضاء، الدول رؤساء من ويتكون التعاون، لس العليا السلطة وهو :األعلى الس - 1
 عقد وجيوز للمجلس، عام أمني تعيني ويتوىل سنة، كل عادية دورة يف تمعوجي الدول، ألمساء اهلجائي الترتيب
 قرر م، 1998 لعام أبوظيب قمة ويف. آخر عضو وتأييد عضو، دولة أي دعوة على بناء استثنائية دورات
 رحض إذا صحيحا الس انعقاد ويعترب .والالحقة السابقة القمتني بني فيما تشاوري لقاء عقد األعلى الس

 األعضاء الدول بإمجاع املوضوعية املسائل يف قراراته وتصدر واحد، بصوت منهم كل يتمتع الذين األعضاء ثلثا
 تسوية هيئة" األعلى للمجلس وتتبع .باألغلبية اإلجرائية املسائل ويف التصويت، يف املشتركة احلاضرة

 أطراف من طرفني أي بني القائم خلالفا طبيعة وحسب حالة كل يف األعلى الس يشكلها اليت "املنازعات
 .الس

 الوزراء، من عنهم ينوب من أو األعضاء الدول خارجية وزراء من الوزاري الس يتكون :الوزاري الس - 2
 مرة اجتماعاته الس ويعقد األعلى، للمجلس األخرية العادية الدورة رئاسة تولت اليت للدولة رئاسته وتكون

 ويعترب آخر، عضو وتأييد األعضاء من أي دعوة على بناء استثنائية دورات عقد له وزوجي أشهر ثالثة كل
 أخرى، أمور بني من الوزاري، الس اختصاصات وتشمل .األعضاء الدول ثلثا حضر إذا صحيحاً انعقاده
 وتنسيق عتشجي على والعمل األعضاء، الدول بني التعاون لتطوير اهلادفة التوصيات ووضع السياسات اقتراح

 الس إىل الشأن هذا يف املتخذة القرارات وحتال ااالت، خمتلف يف األعضاء الدول بني القائمة األنشطة
 التهيئة مبهمة الس يضطلع كما .موافقته مايتطلب األعلى الس إىل بتوصية منها يرفع الذي الوزاري

 يف نظريا الوزاري الس يف التصويت إجراءات ومتاثل .أعماله جدول وإعداد األعلى الس الجتماعات
 1. األعلى الس

ومتثل اجلهاز اإلداري الرئيسي الذي يقوم باإلعداد ألعمال املؤمترات واللجان ) مقرها الرياض ( األمانة العامة - 3
وأمينني مساعدين ومتابعة تنفيذ قرارات الس األعلى والس الوزاري، وتتكون األمانة العامة من األمني العام 

ومخسة قطاعات أساسية للشؤون السياسية واالقتصادية والبيئية والقانونية واملالية واإلدارية، وقد مت تشكيل عدة 
جلان فنية متخصصة مشلت كل هذه القطاعات مبا فيها التعاون يف ااالت الصناعية والزراعية والنفطية 

 .   واخلدمات االجتماعية والثقافية
، كما أن الدول األعضاء متشاة اقتصاديا ألا )حكم عائالت، ملكية(احلكم يف هذه الدول متشاة  إن نظم

باإلضافة إىل هذه السمات املشتركة، فإا أيضا تشترك . تعتمد على مورد النفط وتنتهج اقتصاد السوق
تجاورة وذات بيئة صحراوية بتكوينات اجتماعية بشرية قبلية أو شبه قبلية متداخلة، وبتضاريس جغرافية م

 2وبقاعدة سكانية حمدودة نسبيا بالنسبة إىل املساحة

                                                           
 التعاون لس العامة األمانة عن تصدر شاملة فصلية ، جملة التعاون، جملةالعربية اخلليج لدول التعاون جملس لدول القانوين التكامل مسريةاملشهداين،  الرزاق عبد أكرم 1

 .17- 16ص صالرياض،  2011 يونية _ والسبعون الرابع العدد _ والعشرون اخلامسة العربية،  السنة يجاخلل لدول
 .24وفيق حلمي األغا، إيهاب وفيق األغا، مرجع سابق ص 2
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  مكان جملس التعاون يف التنظيم الدويل وأهدافه :املبحث الثاين

مكان جملس التعاون يف التنظيم الدويل وأهداف جملس التعاون اخلليجي من خالل  سنتناول يف هذا املبحث
 .مطلبني

  .لس التعاون يف التنظيم الدويلمكان جم: املطلب األول 

تقسيم املنظمات الدولية وتنويعها إمنا كانوا يعربون عن التجارب ،  حني وضع فقهاء القانون الدويل ، معايري
اليت مر ا اتمع الدويل، يف فترات من تارخيه ، حيث قامت حركات دف إىل ربط الدول ببعضها ، من 

قوة والتأثري يف احمليط الدويل، ولعل من املفيد يف هذا اال اإلشارة إىل أهم أجل التكاتف وحتقيق مزيد من ال
من حيث الصالحيات ، اليت تتمتع ا املنظمة يف كل  .تقسيمني عمليني وضعهما الفقهاء للمنظمات الدولية

  .اد الفدرايلمنهما ، ومها الدول األعضاء املتعاهدة،أو االحتاد الكونفدرايل والدول التعاهدية أو االحت
ففي منظمة الدول املتعاهدة االحتاد الكونفدرايل تتمتع الدول األعضاء يف املنظمة، بكامل سيادا داخلياً 
وخارجياً،وتتكون هيئة مشتركة من الدول تقوم بالتشاور والتنسيق فيما خيدم مصاحل دوهلا داخلياً وخارجياً 

ة اإللزام إال مبوافقة الدول األعضاء عليها باإلمجاع واختاذ وقراراا يف هذا اال توصيات ال تتمتع بصف
   .اإلجراءات القانونية، يف الداخل لتنفيذها ومن مل يوافق من الدول األعضاء ال يلزم بالتنفيذ

 1.كما أن لكل عضو حق تصريف شئونه الداخلية ، واخلارجية باستقالل قانوين تام
الفدرايل،فإنه يتمتع االحتاد بسيادة وصالحيات أقوى، حيث تتنازل الدول  أما يف منظمة الدول التعاهدية االحتاد

األعضاء يف املنظمة،عن ممارسة شئون السيادة يف امليدان الدويل، وعن بعض شئوا الداخلية ،ذات الصفات 
ئون املشتركة، ملنظمة حكومة االحتاد ويبقي للدول األعضاء ممارسة الشئون الداخلية اخلاصة،وختتلف الش

الداخلية زيادة ونقصاناً حسبما يتفق عليه يف النظام األساسي ،أي الدستور االحتادي، ومنظمة حكومة االحتاد 
 بعضهي اليت تعرف يف امليدان الدويل وهي اليت متارس مجيع الشئون اخلارجية والدفاعية ، كما أا متارس 

  اجلنسية واخلدمة العسكرية وبعض أنواع الضرائبالشئون الداخلية ذات الصفات املشتركة العامة كالعملة  و
وواضح أنه يف هذا النوع من التنظيم تنتهي الشخصية الدولية لألعضاء وتوجد شخصية دولية فدرالية متثلهم 

  .بة عنهم  مبمارسة أعمال السيادة مجيعاً، ونقوم بالنيا
جلس تنص على أن الدول األعضاء فيما أما مكان جملس التعاون يف التنظيم فإن ديباجة النظام األساسي للم

  .بينها ، ولتحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى وافقت على إنشاء الس ، ويشار إليه فيما بعد مبجلس التعاون 
فإذا طبقنا املعايري اليت وضعها الفقهاء للمنظمات الدولية وألنواعها وجدنا أن جملس التعاون منظمة ذات 

دات جمموعة من الدول على إنشائها لتحقيق مصاحلها املشتركة الدائمة ، شخصية معنوية ، احتدت إرا

                                                           
   www.gcc-sg.org/achievement_stat2003    5/4/2012.جملس التعاون لدول اخلليج العربية 1
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ووضعت هلا ميثاقاً حيدد أهدافها واختصاصاا والفروع العاملة فيها مع احتفاظ كل من الدول األعضاء ، 
  .بسيادا التامة  داخلياً وخارجياً

ثيق الروابط  والصالت، وأوجه التعاون القائمة فاملهمة الراهنة هي التنسيق  والتكامل  والترابط  وحتقيق  وتو
  .يف خمتلف ااالت لتتمكن الدول األعضاء من الوصول إىل املرحلة الالحقة وهي مرحلة الوحدة

وإذا كان املعيار االحتاد الكونفدرايل  هو األقرب إيل صيغة جملس التعاون ،كما يقضي بذلك تنظيمه ونظامه 
ميز به جملس التعاون ويضفي عليه شيئاً من اخلصوصية هو ما أفرزته جتربة األساسي فإن الفارق الذي يت

املمارسة بني أعضائه من عدم االلتزام حبرفية النصوص يف مراعاة ظروف كل دولة عضو وتفضيل روح التعاون  
األمور إال أن  والقبول بالقليل املمكن باإلمجاع، بدالً من الكثري الذي ال يتأيت إال باألغلبية امللزمة يف بعض

صيغة العمل يف الس سارت على ممارسة قاعدة اإلمجاع بقدر اإلمكان، كما سار العمل يف الس على 
  1.تلمس األمور املمكن تنفيذها وتأجيل تلك اليت تبدو غري ممكنة التنفيذ حىت وأن كانت طموحة ومرغوبة

  

  أهداف جملس التعاون اخلليجي: املطلب الثاين

  : س كما جاء يف ميثاقه األساسي إىل يهدف ال
  : وضع أنظمة متماثلة يف خمتلف امليادين مبا يف ذلك الشئون اآلتية      - 1
  الشئون االقتصادية واملالية  - 
  الشئون التجارية واجلمارك واملواصالت  - 
  الشئون التعليمية والثقافية  - 
  الشئون االجتماعية والصحية  - 
  والسياحية  اإلعالميةالشئون  - 
 2 واإلداريةالتشريعية  الشئون - 
 العمل على ترسيخ وتعميق وتدعيم ما حتقق من اجنازات م الشعوب والدول  - 2
 دفع عجلة التقدم العلمي  - 3
 اقامة املشاريع العسكرية املشتركة والتنسيق األمين  - 4
 إقامة احتاد مجركي بني دول الس  - 5
 إتاحة متلك العقار يف كل دول الس لكل مواطين الس - 6
 ع الربط الكهربائي بني دول الس مشرو - 7

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري غري منشورة،  ،)أمهيتها وتطورها والعناصر املؤثرة عليها(تجارة البينية لدول جملس التعاون اخلليجي الخالد حممد خليل مرتالوي،  1

 .47-45ص ص،2002قسم االقتصاد، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة اململكة العربية السعودية ،
 http://www.gcc-sg.org           5/4/2012  السوق اخلليجية املشتركة 2
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  1حترير التجارة بني دول الس  - 8
 إقامة مشاريع مشتركة - 9

 2.تشـجيع تعـاون القطاع اخلاص -10
  
  
  

و القرارات األخرية ملؤمتر جملس التعاون اخلليجي ليوم  دول الس جماالت تعاون: املبحث الثالث

  .2011ديسمرب  19/20

إىل بعض هذه ليجي يف عدة جماالت وسنحاول يف هذا املبحث التطرق تتعاون دول جملس التعاون اخل   
القرارات األخرية ملؤمتر جملس التعاون اخلليجي  يف املطلب األول أما يف املطلب الثاين سنتحدث فيه عن ااالت

 .2011ديسمرب  19/20ليوم 
 

   تعاون اخلليجيدول جملس ال جماالت تعاون: املطلب األول   

 التعاون يف اال االقتصادي : ولالفرع األ

 اجلمركي االحتاد: أوال

تتلخص أهداف التعاون التجاري بني دول الس يف العمل على إزالة احلواجز اجلمركية بني الدول األعضاء 
فيما خيص منتجاا وإعفاء تلك املنتجات من الرسوم اجلمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية ، والعمل على 

  .سيق سياسات االسترياد والتصدير ، وخلق قوة تفاوضية مجاعية يف جمال االسترياد والتصديرتن
منطقة جتارة حرة ، مث انتقلت يف األول من  1983وعمالً بتلك األهداف أقامت دول جملس التعاون منذ عام 

مجاعية سواء يف سعيها لتحرير  م إىل إقامة االحتاد اجلمركي لدول الس مما جعلها متثل قوة تفاوضية2003يناير 
التجارة مع االحتاد األورويب أو التكتالت االقتصادية العاملية األخرى ، أو يف تنسيق سياسات االسترياد 

  .والتصدير
كما يسعى الس يف هذا اال إىل تطوير التعاون بني دوله األعضاء من خالل وضع اخلطط والربامج 

إلستراتيجية التجارية لدول الس وتشجيع التعاون بني القطاع اخلاص من واملشروعات الكفيلة بتحقيق ا

  3 .خالل احتاد غرف دول جملس التعاون اخلليجي

                                                           
 .64-63ص ص،2006، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، التكتالت االقتصادية هل هي حتايل على اجلاتصالح عباس،  1
 http://www.gcc-sg.org/index895b.html?action=Sec-Show&ID=3 . 23/3/2012  املنطلقات واألهداف 2
  http://www.gcc-sg.org/indexb9d5.html?action=Sec-Show&ID=411 .     29/3/2012 ،أهداف االحتاد اجلمركي 3
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 وعلى الرغم من تأخر والدة االحتاد اجلمركي لدول الس، إال أنه يعترب احتادا متقدما من الناحية القانونية
ص املادة األوىل من االتفاقية االقتصادية بني دول الس اليت مت حيث مت االتفاق مسبقا على أهم عناصره، إذ تن

  :على املبادئ الرئيسية التالية لالحتاد اجلمركي لدول الس 2001التوقيع عليها يف قمة مسقط يف ديسمرب 
 .تعرفة مجركية موحدة جتاه العامل اخلارجي -  أ

 .أنظمة وإجراءات مجركية موحدة -  ب
 .حتصيل الرسوم اجلمركية املوحدة نقطة دخول واحدة يتم عندها -  ت
 .انتقال السلع بني دول الس دون قيود مجركية أو غري مجركية -  ث
 1.معاملة السلع املنتجة يف أي من دول الس معاملة املنتجات الوطنية -  ج

  املشتركة اخلليجية السوق: ثانيا

، األعضاءالنشاط االقتصادي يف الدول  دول الس من ممارسةتعزيز املواطنة االقتصادية ومتكني أبناء  إطاريف 
أقر الس األعلى برناجما زمنيا حمددا وآلية ملتابعة سري العمل يف السوق اخلليجية املشتركة حبيث يتم استكمال 

م، وبعد أن قطعت دول الس شوطا كبريا يف حتقيق تلك املتطلبات جاء 2007مجيع متطلباا قبل اية عام 
م وحتديدا يف قمة الدوحة ليبدأ العمل مبوجبها 2007السوق اخلليجية املشتركة يف اية العام عن قيام  اإلعالن

  2. م كخطوة تارخيية يف مسرية العمل املشترك بدول جملس التعاون2008اعتبارا من األول من يناير 
  أسس ومتطلبات السوق اخلليجية املشتركة

لذي نصت عليه املادة الثالثة من االتفاقية االقتصادية بأن يعامل تعتمد السوق اخلليجية املشتركة على املبدأ ا
األعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق من الدول  مواطنو دول الس الطبيعيون واالعتباريون يف أي دولة

  :أو متييز يف كافة ااالت االقتصادية وعلى وجه اخلصوص ما يلي 
  واإلقامةالتنقل  - 1
 ت احلكومية واألهلية العمل يف القطاعا - 2
 التامني االجتماعي والتقاعد - 3
 ممارسة املهن واحلرف  - 4
 االقتصادية واالستثمارية واخلدمية  األنشطةمزاولة مجيع  - 5
 تلك العقار  - 6
  األموالتنقل رؤوس  - 7
 املعاملة الضريبية  - 8

                                                           
. 17،ص2009دول اخلليج العربية ،األمانة العامة ، إدارة البحوث والدراسات،، جملس التعاون لالعمل االقتصادي يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية أمنوذجا 1

22/4/2012  . http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index.php?action=Covers&page=14  
    .                 75-74ص صلس التعاون لدول اخلليج العربية أمنوذجا، ،مرجع سابق،العمل االقتصادي يف دول جم 2
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 وتأسيس الشركات األسهمتداول وشراء  - 9
  1ة االستفادة من اخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعي -10

 اإلعفاءاتكما حددت املادة الرابعة مهلة مخس سنوات يتم خالهلا تطبيق التعرفة اجلمركية املوحدة ونظمت 
ومراعاة للتفاوت يف مستويات النمو بني الدول األعضاء وأولويات . اجلمركية للمنتجات ذات املنشأ الوطين

ذا أعطت االتفاقية إطارا واضحا وأولويات ملا و. جواز منح إعفاءات مؤقتة 24التنمية احمللية قررت املادة 
ينبغي أن تكون عليه العالقات االقتصادية بني دول الس، فسعت الدول إىل وضع القواعد واألسس اليت متهد 

اللبنات املهمة لتحقيق  إحدىللدول إىل وضع القواعد واألسس اليت متهد للوصول إىل الوحدة االقتصادية 
2.لس اليت نصت عليها ديباجة النظام األساسي ومادته الرابعةالوحدة بني دول ا  

 االحتاد النقدي: ثالثا

  النقدي االحتاد أهداف -

 النظام أشار فقد .الس نشأة مع العربية اخلليج لدول التعاون جملس لدول املوحدة العملة إصدار فكرة بدأت
 على )22(مادا يف م 1981 املوحدة قتصاديةاال االتفاقية ونصت ذلك، إىل م 1981األعلى للمجلس األساسي

 أمهية لتربز م 2001التعاون جملس لدول االقتصادية االتفاقية جاءت مث منشود، هدف موحدة عملة إصدار أن
 االتفاقية من الثالث الفصل من )4( املادة نصت حيث.التعاون جملس لدول االقتصادي التكامل برامج إمتام

 إحراز ذلك يف مبا االحتاد هذا متطلبات بتحقيق حمدد زمين جدول وفق األعضاء ولالد تقوم بأن االقتصادية
 املالية السياسات السيما االقتصادية، السياسات كافة يف األعضاء الدول بني التقارب من عال مستوى

 يقلتحق األمهية ذات االقتصادي األداء معدالت لتقريب معايري ووضع املصرفية، والتشريعات والنقدية،
  3.واألسعار واملديونية العجز معدالت مثل والنقدي، املايل االستقرار

  الربنامج الزمين لالحتاد النقدي -

بتطبيق    م على الربنامج الزمين إلقامة االحتاد النقدي ، والذي يقضي2001وافق الس األعلى يف ديسمرب 
م ، وهو ما مت تطبيقه 2002احلالية قبل اية الدوالر األمريكي مثبتا مشتركا لعمالت دول الس يف املرحلة 

كما يقضي الربنامج بأن تتفق الدول األعضاء على معايري . بالفعل من قبل مجيع دول الس يف املوعد احملدد 
 م2005تقارب األداء االقتصادي ذات العالقة باالستقرار املايل والنقدي الالزمة لنجاح االحتاد النقدي قبل اية 

                                                           
 .12، األمانة العامة، ص2008  وثيقة السوق اخلليجية املشتركة 1
جملة التعاون،السنة التاسعة العدد  ،)دول جملس التعاوندوافعها وآثارها على السوق البترولية و(أنواع الضرائب على البترول ومنتجاته يف الدول الصناعيةماجد عبد اهللا املنيف،   2

  .62، األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية، الرياض، ص1994السادس والثالثون، ديسمرب
 جمال يف املشترك العمل مسرية عن شامل ، تقرير2010-2002النقدي  التكامل جمال يف التعاون جملس دول بني املشترك االقتصادي العمل اجنازات، املزروعي عبيد بن حممد 3

 .9،ص2010 ، الرياضالعامة،  النقدي ،األمانة التكامل
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، وذلك ما تناولته متطلبات االحتاد  م2010متهيدا إلطالق العملة يف موعد ال يتجاوز األول من يناير  ، وذلك
دف حتقيق االحتاد النقدي واالقتصادي بني دول جملس التعاون "النقدي واالقتصادي ، واليت نصت على أنه 

بتحقيق متطلبات هذا االحتاد مبا يف مبا يف ذلك توحيد العملة ، تقوم الدول األعضاء وفق جدول زمين حمدد 
مستوى عال من التقارب بني الـدول األعضاء يف كافة السياسات االقتصادية ، السيما  إحرازذلك 

السياسات املالية والنقدية والتشريعات املصرفية ووضع معايري لتقريب معدالت األداء االقتصادي ذات األمهية 
  ".ثل معدالت العجز واملديونية واألسعار، ملتحقيق االستقرار املايل والنقدي

وخالل السنوات األربع املاضية عكفت اللجان املعنية يف جملس التعاون على تنفيذ هذه الفقرة ،         
واستكملت حبث معايري التقارب االقتصادي وحتديد مكوناا وطريقة حساا والنسب واحلدود املقبولة 

ل الدراسات املقدمة من الدول األعضاء واألمانة العامة ، مع االستفادة للتقارب االقتصادي ، وذلك من خال
من الدراسات اليت أعدها البنك املركزي األوريب وصندوق النقد الدويل هلذا الغرض ، وأنشئت باألمانة العامة 

  وحدة 
ملوحدة من دراسات متخصصة لدراسات االحتاد النقدي للمساعدة فيما يتطلبه أقامته وإصدار العملة اخلليجية ا

  .وعمل مستمر لتأمني فرص جناحه وأحباث
املعايري التالية لتحقيق ) 2005أبوظيب ، ديسمرب (وقد أقـر الس األعلى يف دورته السادسة والعشرين    

  :تقارب األداء االقتصادي واالسـتقرار املايل والنقدي
فاية احتياطات السلطة عدالت الفائدة ومدى كمعايري التقارب النقدي ، وتتمثل يف معدالت التضخم وم - 1

  .النقد األجنيبالنقدية من 
معايري التقارب املايل وتتمثل يف نسبة العجز السنوي يف املالية احلكومية إىل الناتج احمللي اإلمجايل ، ونسبة  -2      

   1.الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل
، %3أال تتجاوز نسبة العجز يف املوازنة : جية املتفق عليها تتمثل يف اآليتوكانت معايري الوحدة النقدية اخللي

كذلك ، %2اىل جانب عدم جتاوز نسبة التضخم ، %60وأال تتجاوز نسبة الدين العام إىل امجايل الناتج احمللي 
ليج مبؤثرات تربز قضية التضخم كتحد آخر أمام تفعيل أداء السوق اخلليجية املشتركة، ويرتبط التضخم يف اخل

حملية وخارجية، تتمثل األخرية يف الربط بالدوالر  واضطرار مصارف املنطقة املركزية خفض فوائدها متاشيا مع 
  2.قرارات االحتياطي املركزي األمريكي

  
  

                                                           
          http://www.gcc-sg.org/Achiev/chapt8.html  28/4/2012 االحتاد  النقدي والعملة املوحدة1
   www.fgccc.org. 15/4/2012.  2010يونيو  30يناير لغاية  1ير النصف السنوي لألمانة العامة لالحتاد من التقر  2
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   الوحدة النقدية اخلليجيةريمعاي: 9جدول رقم

 

 التضخم معدل يزيد ال أن جيب  التضخم معيار
 املتوسط عن األعضاء الدول من أي يف

 )اإلمجايل احمللي الناتج حبجم( املرجح
 اًزائد الس دول يف التضخم ملعدالت
  .)%2 ( مئويتني نقطتني

 يف الفائدة سعر يزيد ال أن جيب  الفائدة سعر
 أدىن متوسط عن األعضاء الدول من أي

 ملدة( األجل قصرية للفائدة أسعار ثالثة
 اًزائد الس دول يف )أشهر ثالثة

  مئويتني نقطتني
 السلطة احتياطيات كفاية
 لتغطية األجنيب النقد من النقدية

  السلعية الواردات

 السلطة احتياطيات تكون أن جيب
 لتغطية كافية دولة كل يف النقدية
 عن تقل ال ملدة السلعية وارداا تكلفة
  .أشهر أربعة

 يف السنوي العجز نسبة
 احمللي الناتج إىل احلكومية املالية

  اإلمجايل

 العجز نسبة تزيد ال أن جيب
 احمللي الناتج من %3 عن السنوي
 متوسط كان طاملا( االمسي اإلمجايل

 السعر حدود يف األوبك سلة نفط سعر
  .)املقبول

 الناتج إىل العام الدين نسبة
  اإلمجايل احمللي

 العام الدين نسبة تتجاوز ال أن جيب
 احمللي الناتج من % 60 العامة للحكومة
 نسبة تتجاوز وال االمسي، اإلمجايل



جملس التعاون اخلليجي مفاهيم حول :الثالثالفصل   

 

 

95 

 

 % 70 املركزية للحكومة العام الدين
  .االمسي اإلمجايل احمللي الناتج من

  

 التعاون لسجم الرياض، العامة؛ ، األمانة2010 - 2002 النقدي التكامل جمال يف التعاون جملس دول بني املشترك االقتصادي العمل املزروعي ، اجنازات عبيد بن حممد:املصدر
 16- 15ص ، ص2010 ، العربية اخلليج لدول

  

  
  

 

  :اإلحتاد النقدي اخلليجي  اتفاقيةدولة اإلمارات العربية املتحدة من  انسحابتداعيات  -

اإلحتاد النقدي املعقودة بني  اتفاقيةدولة اإلمارات العربية املتحدة من  انسحابلتحليل أسباب وتداعيات        
  : يلي  ، البد من التأكيد عل مادول جملس التعاون 

إن أي عمل مجاعي بني جمموعة من الدول البد أن ينطلق من قناعات تامة وأهداف حمددة من أن هذا التعاون   −
الفردية لصاحل القرارات  القراراتسيعود باملنفعة املشتركة جلميع الدول وبالتايل سيكون التخلي عن بعض 

 .التعاون اجلماعية أمراً مهماً لنجاح هذا 
جيب أن يبىن  واالقتصاديةإن جناح العمل املشترك بني جمموعة من الدول ولو تباينت أحجامها وقوا السياسية   −

مر الواقع وسياسات الدولة املتبادل واإلقناع بني هذه الدول وليس فرض الرأي بأسلوب األ االحترامعلى 
 .األقوى

أنه البد من بعض التنازالت من بعض الدول لصاحل الدول لقد بينت جتارب التجمعات الدولية األخرى ب  −
 .األخرى مقابل املصلحة املشتركة إستراتيجياً 

واليت تعترب منوذجاً  احتاديةإن جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف العمل اجلماعي من خالل جناحها كدولة   −
من قبل القيادة يف إدارة ودعم هذا العمل الوحدوي  فريداً يف تارخينا العريب املعاصر وذلك بسبب الدور احلكيم

، مع اإلشارة إىل الدور الكبري الذي مارسه العضو األكرب وهو إمارة أبوظيب يف خلق ويئة األجواء لبناء الثقة 
 بني مجيع األعضاء بعيداً عن اهليمنة مما أدى إىل بناء دولة حديثة وقادرة على األخذ بكافة متطلبات التطور يف

 . باحترام وتقدير كافة الدولكافة ااالت مما جعلها حتظى 
بأن عملية متركز املؤسسات واهليئات املشتركة يف  االندماجلقد ثبت من خالل جتارب الدول األخرى يف   −

العمل املشترك ، بل العكس صحيح حيث أن توزيع مؤسسات العمل  استمراريةمكان واحد ليست يف صاحل 
 . وذلك من خالل تعزيز الثقة بني اجلميع  االحتاديول األعضاء سيقوي الكيان املشترك بني الد
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من اإلحتاد النقدي البد من  االنسحابولفهم تداعيات قرار اإلمارات العربية املتحدة  -

  :يلي  اإلشارة إىل ما

اون املشترك وذلك بتنفيذ قرارات التع االلتزاماإلمارات املركز األول بني دول اخلليج الست من حيث  احتلت  −
حبسب تقرير متابعة تنفيذ القرارات الذي تعده اللجان التابعة لألمانة العامة لدول الس ، بل تعترب الدولة 

 .  1981الوحيدة اليت التزمت يف تنفيذ القرارات الصادرة منذ قيام جملس التعاون عام 
مة لدول جملس التعاون ، دون أن حتصل على جهات تابعة لألمانة العا 3 تارمق باستضافةطالبت اإلمارات   −

واألمانة الفنية ملكافحة اإلغراق واإلحتاد النقدي ، مع العلم أن  االلكترونيةهيئة التجارة : أي واحدة منها وهي 
  .مقراً وهيئة تابعة لألمانة العامة لدول جملس التعاون اخلليجي  20هناك 

 10لس حيث حظيت السعودية باملركز األول حيث يوجد فيها واهليئات على بقية دول ا اترمت توزيع املق −

مقر ، بينما ختلو  2مقر ، والكويت 2، وعمان تارمق 3، وقطر تارمق 4مقار وهيئة ، وكذلك البحرين 
 باستضافةجملس التعاون ، مع العلم أن اإلمارات كانت أول من تقدم  اتاإلمارات العربية من أي مقر من مقر

وذلك كجزء من ترتيبات الدخول يف اإلحتاد النقدي اخلليجي  2004ي اخلليجي وذلك يف عام املصرف املركز
الس النقدي مث تبعتها البحرين يف نفس العام ، ويف العام  الستضافةبطلب  2006، وتقدمت قطر يف عام 

 .الس النقدي  الستضافةتقدمت السعودية بطلب  2008
املصرف املركزي لدول جملس التعاون نابع من قناعتها بأا  باستضافةاملتحدة  إن طلب دولة اإلمارات العربية  −

 :التالية  لالعتباراتاألحق واألجدر بأن تكون مقراً هلذا املصرف 
 .إن القطاع املصريف يف دولة اإلمارات يعترب األقوى واألفضل بالنسبة لبقية دول جملس التعاون   −
نية متطورة يف جهازها املصريف يؤهلها أن تكون املكان األنسب للمصرف إن دولة اإلمارات متتلك بنية تق  −

 .املركزي اخلليجي 
البد من اإلشارة إىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تعترب مركزاً مالياً دولياً وذلك من خالل تشعب عالقاا  −

لية بني الشرق والغرب ، وأكرب مثال وجود ومؤسساا املالية واملصرفية واليت تعترب صلة الوصل بني األسواق املا
 مركز ديب املايل الدويل والذي يضم العديد من املؤسسات املالية واملصرفية الدولية 

دولة اإلمارات لصندوق النقد العريب والذي يعترب رمزاً لتعاون  احتضانكذلك البد من اإلشارة أيضاً إىل   −
ت العربية املالية ، وبالتايل فإن وجود املصرف املركزي اخلليجي يف الدول العربية والذي يعترب من أهم املؤسسا

  1. واملايل بني دول جملس التعاون وبقية الدول العربية  االقتصاديالدولة سيعزز التعاون 

                                                           
 ،2009ودعم القرار، يونيو   إدارة التخطيط ، وزارة االقتصاد قطاع السياسات االقتصادية دراسة  مشروع اإلحتاد النقدي لدول جملس التعاون اخلليجي  وتداعيات 1

www.economy.gov.ae 
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قائلة أا لن تكون مستعدة للوفاء مبتطلبات إصدار  2006وانسحبت سلطنة عمان أيضا من املشروع عام   
  2010.1العملة عام 

  احلوكمةهيكلية املؤسسي و اإلطار :املصرف املركزي اخلليجي -

ما إذا قرار سلطنة عمان  حبسب(استيعاب ممثلي مخسة أو ستة دول إىل املصرف املركزي اخلليجي  سيحتاج
قرار، الصنع وفري إطار متوازن لولت. لسكان وحجم الناتج احمللي اإلمجايلمتفاوتة يف عدد ا )كانت ستنضم أم ال

املصرف منوذج ) ، بحمافظنيجملس ) أ: الرئيسية التاليةعملية البدائل أن يؤخذ يف االعتبار واحد من الكن مي
كل واحد من جيابيات وسلبيات إليف ما يلي سرد موجز و. متراجحتصويت نظام ) املركزي األورويب؛ وج

  :هذه البدائل
املصارف  وحمافظأن يشكل ميكن : بسيط جداًدبري أن يبدأ بتالحتاد النقدي اخلليجي لميكن : احملافظنيجملس  - 1

بشكل دوري تمع جي حمافظنيدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية جملس والسلطات النقدية يف املركزية 
ما إىل الفائدة املناسب للمنطقة، و سعرملراجعة الظروف االقتصادية، وحتديد ) مرة يف الشهر على سبيل املثال(

الدعوة إىل عقد اجتماعات خاصة عند أن تتم وميكن . سياسة سعر الصرفمثل  ،صلة من أمور ذات ذلك
الس هذا وحيتاج . جلةاملحة وعاملسائل كانت ذا إ بواسطة الفيديواعات هذه االجتمتكون رمبا احلاجة، و

اغة البيانات يف صيتقدمي املساعدة ولالجتماع األساسي تتوىل توفري احملتوى إىل الدعم من أمانة عامة فقط 
بني عواصم دول التناوب وميكن للمجلس أن يلتئم دائماً يف مكان حمدد أو ب. الصادرة يف اية كل اجتماع

 .جملس التعاون لدول اخلليج العربية
تعيني ميكن أو ، كل واحدة من الدول األعضاءإىل مسبقاً لفترة حمددة  احملافظنيرئاسة جملس إسناد وميكن 

إما أحد يكون الرئيس ميكن أن و. قابلة للتجديد ، مثالً،سنوات 4دة الدول األعضاء لفترة الرئيس من قبل قا
جدول األعمال وصياغة  حتضريوتقع على عاتقه مسؤولية . ، أو أي عضو يف جملس السياسة النقديةافظنياحمل
أو  /ضر االجتماعات وضافة إىل سياسة االتصال، وبالتايل إعداد حماباإلقرارات السياسة النقدية،  اتقترحم

ميتلك أعضاء جملس يف أبسط التدابري، ميكن أن و. للمجلس سياسة النقديةالموقف شرح عقد مؤمتر صحفي ل
  السياسة 

على بناء قرارهم األعضاء تعني على وسي. رجحمع امتالك الرئيس الصوت امل ةمتساويتصويت  وقالنقدية حق
  .بشكل عاماالحتاد النقدي يف ظروف ال

                                                           
 .22/3/2012. 5907،2009، الـصحيفة االقتصادية اإللكترونية، العددعودة اإلمارات وعمان لالحتاد النقدي اخلليجي مستبعدة حاليا ..الكويتقمة  1

http://www.aleqt.com/2009/12/13/article_315758.print 
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حتضريات قليلة جداً، يتطلب األمر س سرعة اختاذه، حيثبساطته والتدبري يف  امن هذالرئيسية الفائدة  كمنوت
تحقق يسيف حني عظم العمل التحليلي، للقيام مبكما سيوفر كل مصرف مركزي وطين املوارد البشرية الالزمة 

الرئيس إىل كادر عمل صغري  وسيحتاج. دون احلاجة إىل مؤسسة مركزيةكلما اقتضت الضرورة من التعاون 
  .تدفق املعلوماتكذلك و ،التعاون بني املصارف املركزية الوطنيةلضمان نسبياً 

اإلمجاع بني املؤسسات املتباينة واليت متيل بطبيعتها الوصول إىل وسيكون املأخذ األساسي هو العملية املرهقة يف 
مهارات دبلوماسية إىل على ذلك، قد حيتاج الرئيس  عالوةً. على مصاحل اآلخرين إىل تقدمي مصاحلها الوطنية

ويشكل هذا األمر عائقاً حقيقياً يف أوقات . لتقريب بني وجهات النظر املختلفةامجاع وطالق عملية اإلعالية إل
، ستبقى املصارف املركزية أخرياًو. إىل حد ماحجماً سيتضاءل األكرب دول تأثري ال، فضالً عن أن األزمات
تدخل ومثال ذلك ، فيها التالحم ضرورياًيكون اليت  ااالت الرئيسيةمستقلة إىل حد كبري يف الوطنية 

بصفته  ،يفتقر الرئيسقد و. والتنسيق الدويل ،، ومجع البيانات اإلحصائيةةاملصرفي رقابةاألجنبية، وال تالعمال

  1.موحدةسياسة نقد تطبيق ليد احملاإىل القوة املستقلة واملوقف  نظرائه،من ميتلك سلطة أكرب قليالً 

يف املصرف على غرار تلك املوجودة ميكن أن يتم تشكيل هيئة اختاذ القرار : منوذج املصرف املركزي األورويب - 2
يكون املصرف املركزي وميكن أن ). واملصرف االحتياطي الفيدرايل األمريكي جزئياً(املركزي األورويب 
والذي جيب االتفاق (اخلاص الرئيسيهلا ميزانيتها اخلاصة ومقرها و حبد ذاا مستقلة قائمةاخلليجي مؤسسة 

الرئيس، ونائب : حتت سلطة جملس تنفيذي مؤلف من ثالثة أعضاء هم نيالدائمموظفيها ، و)على مكانه
مع رؤساء املصارف املركزية الوطنية  ،الثالثةشكل هؤالء األعضاء وي. ةاالقتصاديرئيس الشؤون الرئيس، و

 أعضاء نيعييتم توس. للسياسة الرئيسيةالتفاصيل سؤول عن ، وهو املالنقدية، جملس السياسة النقديةوالسلطات 
الس التنفيذي عن طريق قادة دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية بصورة دورية، مع احتفاظ الدول 

ء يف جملس السياسة النقدية وستملك الدول األعضا. الكربى ذه املناصب مدة أطول مقارنة بالدول الصغرى
 .حقوق تصويت متساوية، بينما ميتلك الرئيس الصوت املرجح فيه

 ،أن يضم جملس السياسة النقدية اثنني أو ثالثة من األعضاء الدائمني ممن ال ميتلكون حق التصويتميكن و
من (وة خرباء آخرين دعجيوز و. اختيارهم الستقامتهم ومسعتهم الطيبة يف األسواق واتمع الدويل ريوجي

ذات  وعاتإلطالع جملس السياسة النقدية على موضحبسب احلاجة ) دول جملس التعاونداخل أو خارج 
  .اليت تتسم بدرجة عالية من عدم اليقنيوقات األالوضع االقتصادي العاملي يف تتعلق بتقنية، أو طبيعة 
ياسة االتصال ومتثيل املصرف املركزي اخلليجي الرئيس مسؤوالً عن سجيب أن يكون احلالة السابقة،  يفوكما 

أن تكون ال بد من و. دول جملس التعاون لدول اخلليج العربيةاملختلفة يف يف املنتديات الدولية، أو يف اهليئات 
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قد تكون مخس سنوات قابلة للتمديد (والسياسة  اإلستراتيجيةلتطبيق ا يكفي فترة رئاسته للمصرف طويلة مب
) ثالث أو أربع سنوات(أعضاء الس التنفيذي اآلخرين أقل خدمة بينما تكون فترة ) خرىثالث سنوات أل

  .أيضاً للتجديد ةقابلولكن 
 دوراًتلعب  إقليميةمؤسسة  من قبل قادسياالحتاد النقدي اخلليجي ا التدبري يف أن ذهل يزة الرئيسيةاملتكمن و

  .عليةافا بللنهوض مبسؤولياناسبة اً ومتتلك املوارد املمركزي
على خطة لتناوب مجاع ة واحلاجة إىل حتقيق اإلريتكافئ للدول الكباملالتمثيل غري أما السلبية الواضحة، فهي و

  .أعضاء الس التنفيذي
تصويت  وزن دولةأنه حيدد لكل ب سابقنيدبري يف الواقع مع التدبريين الهذا التتشابه ي. املتراجحالتصويت  نظام - 3

، على سبيل احملافظنيففي أبسط حاالته، يتمتع كل عضو يف جملس . بعض املعايري احملددة مسبقاًى خمتلفاً بناء عل
بديل كو. الناتج احمللي اإلمجايل لس التعاون لدول اخلليج العربيةمن املثال، بصوت يتناسب مع حصة بالده 

من خالل ) ندوق النقد الدويليف ص ةصصااحملمبدأ شبه إىل حد ما طريقة تب(وزن الصوت ميكن حساب آخر، 

  1صيغة تتضمن الناتج احمللي اإلمجايل، وحجم املشاركة يف التجارتني العاملية واخلليجية، وعدد السكان، وحجم

مت تعيني رئيس يف حال و. مما يعطي صورة أمشل عن وضع كل دولةاألسواق املالية وغريها من العوامل، 
ليمنحه سلطة  ،على األقل% 15أو  10يكتسب صوته وزناً كبرياً بنسبة  ، جيب أنافظنيللمجلس إضافةً إىل احمل

  .اختاذ القرار وليس جمرد دور رمسي أو تنسيقي
" ب"كما هو مقترح يف النقطة مستقل مركزي خليجي نظام املراجحة نفسه مع مصرف وميكن اعتماد 

 ،مثالً ،%20لس التنفيذي جمتمعني على قد حيصل أعضاء ا ،ويف هذه احلالة .)منوذج البنك املركزي األورويب(
من حقوق التصويت ويطلب إليهم اإلدالء مجيعاً بصوت واحد، أو خيصص لكل منهم وزن حمدد مسبقاً، كأن 

  . %5 على سبيل املثال، وينال كل من العضوين اآلخرين% 10ينال الرئيس 
ية الوطنية واهليئات النقدية، فقد حيظون البنوك املركز حمافظيأما بقية أعضاء جملس السياسة النقدية، أي 

بصوت يتناسب مع حجم الناتج احمللي اإلمجايل لبالدهم، أو حصة نسبية على أساس هذا الناتج، وعدد 
وميكن . السكان، وحجم املشاركة يف التجارتني العاملية واخلليجية، وحجم األسواق املالية وغريها من العوامل

وقد ). أو اخلرباء اخلارجيني /و(ر بعض األعضاء الذين ال ميلكون حق التصويت حضوالنظر يف يف هذه احلالة 
، األمر الذي يفرض )أو أي متغريات أخرى(يتغري وزن كل بلد مع مرور الوقت بتغري ناجته احمللي اإلمجايل 

  .مرة كل مخس سنوات مراجعةً دورية قد يتفق على إجرائها مثالً
ال ختشى حبيث متثيالً نسبياً، دولة لكل تصميمه الذي مينح يف فتكمن  ا،هذراجحة نظام املأما الفائدة الرئيسية ل

 هميكتسب الرئيس أو الس التنفيذي دوراً أوميكن أن . بالقدر الكايفآرائها حجماً عدم متثيل الدول األكرب 
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ملراجعة الدورية اليت قد او ه، فهو تعقيدالنظام اهذيف أما العيب الوحيد . بفضل سلطات التصويت املمنوحة هلم
من خالل العضوية  تهعاجلميكن ملكن ذلك وكما قد تشعر بعض الدول الصغرية بالتهميش، . اجلدلبعض ثري ت

  . الدورية يف الس التنفيذي
مركزي  يديره مصرفحتاد نقدي ااألسواق؛ مبعىن قيام  لدىاحلل املفضل هو اخليار الثاين احملصلة، يكون يف و

جملس تنفيذي، فهذا من شأنه أن يعزز مصداقية الذين يديرهم  نيدائمال وظفنيخاص من املم خليجي بطاق
نداً مؤثراً يوفر قد يضاف إىل ذلك، أنه . املركزي اخلليجي مصرفاستقاللية أكرب لل وفراملؤسسي وي طاراإل
اعل بثقة مع األسواق املركزي اخلليجي التف مصرف، ويتيح للالرئيسية األخرى املركزية العامليةلمصارف ل

طاقم املوظفني، فقد يستقطب أيضاً موارد بشرية عالية الكفاءة من بالنسبة إىل أما و. واملؤسسات املالية العاملية
املركزية  املصارفمع صيب متبادلة عملية ختأمام سائر األسواق واملؤسسات العاملية، األمر الذي يفسح اال 

  1. برة للحدودوغريها من املؤسسات العا ،قتصادالعاملية، ووزارات املالية واال
  
  

 صنع القرار يف غضون أسابيع قليلة بعد عقد  يئةويف اقتراح إضايف، ننصح بنشر كافة التفاصيل املتعلقة
حفاظاً على درجة  ،أمساء أصحااواآلراء بني ربط الدون من النقاشات فحوى موجز عن مع االجتماع، 

وقد يساعد عقد مؤمتر صحفي أو . جتنباً ألي ضغوط خارجية حمتملةكذلك رية، ووالس احليطةمن مناسبة 
يف ) اليت يتوجب إعالن برناجمها قبل عام من عقدها(إصدار بيان صحفي موسع بعد االجتماعات الرئيسية 

  . بالشكل املناسب ملعلوماتتعميم ا
  .أقسام رئيسية ةلى األقل مخسجيب أن يضم ع .املركزي اخلليجي للمصرفالداخلي  يتنظيميكل الاهل

يتوىل مهمة حتليل دورة العمل، وإعداد دراسات طويلة األمد تشكل أساس  :ث واإلحصاءاحبقسم األ )1
التوصيات اليت يتوجب على أعضاء جملس السياسة النقدية االلتزام ا؛ أما وظيفة اإلحصاء فهي تضمن التناسق 

 .يف الوقت املناسب إىل صناع القرار واألسواق ةذات الصلاألرقام  تعميميف إصدار البيانات و

 نياملكتبعمليات صرف، والأسعار  تمزادات السيولة الدورية، وتدخالعن  مسؤوالًكون ي :قسم العمليات )2
 .  اخلليجيدول جملس التعاون أنظمة الدفع يف ومجيع  ،وسط واخللفياأل

اختاذ اإلجراءات الضرورية ملكافحة ، وعملةزيع التصميم وطباعة وتو توىلي ):البنكنوت(قسم األوراق النقدية  )3
 .التزوير

عامة و ،مسؤول عن العالقات مع املؤسسات اخلارجية، واألسواق، ووسائل اإلعالم :قسم العالقات اخلارجية )4
 .مهوراجل
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 مسؤول عن صياغة التعميمات التنظيمية واإلدارية واملراسيم املتعلقة مبختلف جماالت عمل :القسم القانوين )5
   . ألسواق املاليةعلى ااإلشراف رمبا و ،املصرف املركزي

الداخلي، أي املوارد البشرية،  يالتنظيماهليكل اإلشراف على أيضاً وجيب أن يتوىل الرئيس أو نائب الرئيس 
 كما يف(الرقابة املصرفية مركزية ميكن جعل  ،وأخرياً. وظائف تقنية املعلوماتووالتدقيق الداخلي،  ،وامليزانية

ويتوجب يف احلالة األوىل استحداث ). كما يف منطقة اليورو(أو ال مركزية ) النظام الفيدرايل للواليات املتحدة
نعتقد أن ، 2010يناير  1ستبعد إحداث نظام رقايب مركزي قبل يأنه  ومبا. أداء هذه املهمةيتوىل قسم إضايف 
  .تدرجيياً على مدى ثالث سنوات من انطالقه املركزي اخلليجي لتنظيمها جيب تركها للمصرفهذه املهمة 

شائكة قد تعرقل  مسألةاملركزي اخلليجي املصرف مقر اعتبار املكان الذي سيقام فيه ومييل املشككون غالباً إىل 
دول اخلليج العربية يتمتعون خبربة قادة  أن املوضوع سيكون مثاراً للجدل، إال أن ،من الواضح. املشروع برمته

التوصل إىل على بال شك قادرين مما جيعلهم االحترام املتبادل، درجة عالية من نع القرار املشترك وطويلة يف ص
يف مدينة تتمتع بسوق مالية املصرف اخلليجي املركزي س مقر يسأتسيكون من املنطقي وبشكل عام، . تسوية

   1.واإلعالماالتصاالت ألنظمة متطورة ، وشبكة نقل عاملية، وبنية حتتية راسخةضخمة، وشبكة مصرفية 

وبالتايل أو جملس السياسة النقدية قد تعقد يف أي مكان، احملافظني در املالحظة أن اجتماعات جملس لكن جتو
وفق برنامج حمدد مسبقاً شريطة تأمني الدعم اللوجسيت الكايف من  ةخمتلفدولة يتم ذلك كل شهر يف ميكن أن 

  . قبل السلطات احمللية
ث واإلحصاء، وقسم العالقات احبويف الوقت الذي يتوجب فيه وجود أعضاء الس التنفيذي، وقسم األ

اخلارجية، واإلدارة املركزية حتت سقف واحد؛ فإن قسم األوراق النقدية الذي يتوىل اإلشراف على وظائف 
وقسم الرقابة (العمليات  قسمبينما يتعني إقامة يف مكان خمتلف؛ ميكن أن يكون  منفصلة متاماً عما سبق

صلة الوصل الرئيسية لالحتياطي الفيدرايل األمريكي  فإن، سبيل املثالوعلى . يف املركز املايل الرئيسي) املصرفية
   2.  االحتياطي الفيدرايل ورئيسه يف نيويوركمبصرف يف واشنطن، بل يناط هذا الدور  تمع األسواق ليس

  اإلعالميالتعاون يف اال : الفرع الثاين

 اخلليجية بالسوق التوعية التلفزيونية، الربامج من عدد إنتاج سنوات، لعشر اخلارجي اإلعالمي للتحرك برنامج
  .وتلفزيونية إذاعية برامج خالل من املشتركة

  األهداف -

  : املشترك بني دول جملس التعاون إىل حتقيق ما يلي اإلعالمييهدف العمل 
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، تراعي األهداف األساسية لس التعاون يف جماالت اإلذاعة، اإلعالميةت وضع أنظمة متماثلة يف ااال -
 .اخلارجي واإلعالموالتلفزيون، والصحافة، ووكاالت األنباء، واملطبوعات، 

مبا يساهم يف حتقيقها ألهدافها ومسؤولياا جتاه املواطن  اإلعالميةتوثيق التنسيق والترابط بني املؤسسات  -
 .للمصلحة املشتركة اإلعالميأمشل، وتسخري جهدها وإنتاجها ودول الس بشكل 

باملعلومات الدقيقة  اإلعالمبدور جملس التعاون لدى املواطنني من خالل تزويد أجهزة  اإلميانتعميق  -
 .والسريعة عن مسرية العمل املشترك

 حتقيق -
ملواطين دول  اإلعالميعمل ، سواء من خالل املساواة بتوفري فرص الاإلعالمياملواطنة يف جمال العمل   -

التجاري الذي يدخل ضمن  اإلعالميالس يف الدول األعضاء األخرى، أو من خالل السماح مبمارسة العمل 
   1.مفهوم النشاط االقتصادي

  

  

  

  التعاون يف جمال اإلنسان والبيئة: الفرع الثالث

األجهزة املعنية، إىل ول األعضاء تسعى عرب ، والدم 1981) منذ تأسيس جملس التعاون لدول اخلليج العربية عام 
األمانة العامة للمجلس، خيتص قطاع ويف . ته ورفاهيته وكل ما حييط بهتطوير وتنمية اإلنسان واالهتمام خبدم

الس حفظهم اهللا، من حيث التنسيق بني أعمال عدد مبتابعة وتنفيذ توجيهات قادة دول شئون اإلنسان والبيئة 
ومحاية البيئة  العمل يف جمال التعليم والشئون االجتماعية واملوارد البشريةالوزارية والفنية وفرق  من اللجانكبري 

لق والرياضة، باإلضافة إىل التعاون العلمي والتقين بني الدول األعضاء، وعلى األخص ما يتعوالثقافة والشباب 
  حيث مت تشكيل )، وحتلية املياهتوليد الكهرباء(باالستخدامات السلمية للطاقة النووية يف جمال 

من الربامج اليت لدولية للطاقة النووية لالستفادة فريق فين من الدول األعضاء ملتابعة ذلك والتنسيق مع الوكالة ا
الكثري من االجنازات يف جمال ع القطاع أن حيقق وخالل العقود الثالثة املاضية، استطا. تقدمها يف هذا اال

  العمل 
ففي جمال تنمية املوارد البشرية . يف كل جمال على حدةوف نتطرق إليها بشكل سريع وخمتصر ليت ساملشترك وا
  :مت ما يلي

                                                           
، 3ط، مركز املعلومات ، األمانة العامة ، الرياض ،2010-2001جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف عقده الثالث التكامل والوحدة ، عبد الرمحن بن محد العطية 1

 .289ص،2010
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البشرية بني دول  اعتماد اإلطار العام إلستراتيجية تنمية املوارد البشرية اليت دف إىل تنمية وتطوير املوارد  -
  .جملس التعاون وفقا ألحدث املناهج اإلدارية والتقنية

  .إطالق بوابة اخلدمة املدنية عرب موقع األمانة العامة  -
دول جملس  إقرار مشروع مد احلماية التأمينية عن طريق التقاعد املدين والتأمينات االجتماعية ملواطين -

األعضاء قراراا وتشريعاا يف  التعاون العاملني يف غري دوهلم يف أي دولة عضو، حيث أصدرت مجيع الدول
  .هذا اال

العامة مع  وتتابع األمانة. إعداد صيغة اإلستراتيجية الوطنية إلصالح وترشيد سوق العمل بدول الس -
التعاون وبنود االتفاقية  املكتب التنفيذي لس وزراء العمل والشئون االجتماعية حتقيق أهداف جملس

  .س يف القطاع اخلاصال االقتصادية يف جمال حرية العمل، واإلقامة، والتنقل ملواطين دول
مت مؤخرا االنتهاء قد حتقق العديد من االجنازات، إذ أما يف اجلوانب االجتماعية والشبابية والثقافية والرياضية ف

الفنون الشعبية للشباب مهرجان  من إعداد اخلطة اإلستراتيجية للجنة ذوي االحتياجات اخلاصة، وأقيم
  .)م2009:مملكة البحرين(ية ومهرجان األلعاب الشعب )م 2009: الكويت(

 دول يف األدباء دليل إصدار مت الثقافة جمال ويف .)م 2009أكتوبر :اإلمارات( للشباب الفكري املنتدى أقيم كما
 االسترشادي النظام اعتماد مت كما األعلى، للمجلس )29( الدورة يف الثقافية اإلستراتيجية وأقرت الس،
 اهلوائية، للدراجات التعاون جملس طواف تنفيذ مت والشباب الرياضة جمال ويف .التعاون جملس بدول لآلثار

 مت املنشطات مكافحة جمال ويف .رياضياً نشاطاً) 70( من أكثر وأجنز الفتاة، لرياضة األوىل الدورة وتنظيم
 اليونسكو، ةمنظم عن الصادرة الدولية االتفاقية إىل االنضمام إجراءات الستكمال األعضاء الدول على التأكيد

 لدى املنشطات على للكشف دولياً به معترف خمترب وإنشاء الرياضي اال يف املنشطات مبكافحة واخلاصة
 البيئي العمل خطة اعتماد مت والصحة البيئة محاية جمال ويف .استضافته قطر دولة اقترحت الذي الرياضيني
 إجراءات دليل لتطبيق زمنياً وبرناجماً آلية األغذية مةسال جلنة وضعت كما اخلضراء، البيئية واملبادرة املشترك،

 .الس دول منافذ عرب املستوردة األغذية على الرقابة
 جملس دول خارج الصادرة اخلارجية الشهادات مبعادلة اخلاصة واملعايري اإلجراءات تنفيذ مت التعليم جمال ويف

 أربعة من املكون )التعليم تطوير(  مشروع لتنفيذ ليجاخل لدول العريب التربية مكتب مع والتنسيق التعاون،
 للجنة واملايل اإلداري التنظيم) 29( دورته يف األعلى الس بارك كما .العام التعليم جمال يف برناجماً وثالثني
 بوابة ملشروع األوىل املرحلة من واالنتهاء الس، بدول العايل التعليم ومؤسسات اجلامعات ومديري رؤساء
 دولة لورقة والتربوي التعليمي البعد لتفعيل املعتمدة الربامج تنفيذ ومتابعة )جسر( العلمي للبحث اخلليج

 العايل التعليم ومؤسسات جامعات لطالب األوىل الزيارة وتنفيذ الدولة، يف العايل التعليم وزارة مع الكويت
 .الشعبية الصني جلمهورية
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 التعاون جملس بدول البناء ونظم أعمال لوحدة االسترشادي الدليل ماداعت مت واإلسكان البلديات جمال ويف
 وزراء يدشن وسوف .األعلى للمجلس )29(الدورة يف العمراين التراث على للمحافظة االسترشادي والدليل

 حمركات على ونشره إعالمياً املوقع وتسويق اإلسكانية املعلومات قواعد مواقع القادم اجتماعهم يف اإلسكان
 وتطلبت كبريين، وجهداً وقتاً استغرقت كبرية إلجنازات سريع وسرد كثري، من قليل هذا .العلمي البحث
  1.واألوطان اإلنسان خري فيه ملا األعضاء الدول بني التعاون مسرية لدعم الشجاعة القرارات من العديد

  التعاون القانوين والقضائي :الفرع الرابع

   األهداف -
ف اهلامة اليت ينص عليها النظام األساسي لس التعاون واملتمثل يف وضع أنظمة حتقيقاً ألحد األهدا

متماثلة يف خمتلف امليادين ، عملت دول جملس التعاون على التقريب بني أنظمتها وقوانينها يف خمتلف 
الت كما عملت على حتقيق املزيد من التقارب والصالت بينها يف اا. ااالت وصوالً إىل توحيدها

املوحـدة ، وتعزيز التنسيق فيما بني ) القوانني(التشريعية والقضائية ، وإعداد مشروعات األنظمة 
 األجهزة

  .العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاا وإجراءاا
بدأت مسرية التعاون العديل والقانوين بعقد االجتماع األول ألصحاب املعايل وزراء العدل بدول 

هـ العامة بإعداد نشرة 1403صفر  28و  27ون ، يف مقر األمانة العامة بالرياض يومي جملس التعا
دورية قانونية ، ووضع برامج للزيارات القضائية ، والطلب من الدول األعضاء تزويد مركز املعلومات 

ستفادة من يف األمانة العامة بالوثائق والدراسـات والدوريات القضائية والقانونية ، والتأكيد على اال
  2.التجارب اليت اكتسبت يف إطار جامعة الدول العربية يف ااالت القضائية والقانونية

  العسكري والدفاع املشتركالتعاون : الفرع اخلامس

  واألهدافالبدايات 

حظي التعاون العسكري باهتمام قادة دول الس منذ بداية مسرية جملس التعاون، وذلك انطالقاً من قناعة 
  .باإلضافة إىل حقائق اجلغرافيا والتاريخ املشترك واملصري، خة بوحدة اهلدفراس

  سبتمرب  21هـ املوافق 1401القعدة  ذو 23ولقد عقد رؤساء األركان اجتماعهم األول يف الرياض بتاريخ 
سكري فيما تعزيز التعاون العورفعوا عدداً من التوصيات املتعلقة ب الوزاري،م، بناء على طلب من الس 1981

  .الدول األعضاء بني

                                                           
 .13-12ص ص، 200 9ديسمرب ،السنة الثانية 22،املسرية نشرة شهرية، العددوالبيئة اإلنسان شئون يف التعاون جملس مسريةاهلاشم،  عقله بن عبداهللا 1
  http://www.gcc-sg.org/indexeb56.html?action=Sec-Show&ID=51 ال.5/3/2012 التعاون القانوين والقضائي 2
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م أطلع الس 1981نوفمرب  10هـ املوافق 1402حمـرم  14ويف دورته الثانية اليت عقـدت يف الرياض بتاريخ  
. األعلى على توصيات رؤساء األركان، وكلّف أصحاب السمو واملعايل وزراء الدفاع باالجتماع ملناقشتها

ربيع األول  30ايل وزراء الدفاع اجتماعهم األول يف الرياض بتاريخ عقد أصحاب السمو واملع ذلك،ويف ضوء 
  .من توصيات ووافقوا على إقرارها م واطلعوا على ما رفعه رؤساء األركان1982يناير  25هـ املوافق 1402

ء ومنذ ذلك التاريخ توالت القرارات العليا شاملة خمتلف جماالت التعاون العسكري والدفاع املشترك ن ويف ضو
تلك القرارات مضى التعاون العسكري خبطوات متميزة قائمة على أسس منهجية ومرتكزات علمية حمددة 

ما حتقق يف  آخذة يف احلسبان اإلمكانيات املتاحة واملتطلبات الدفاعية وحجم ومصادر التهديد ، وكان أبرز
  :هذا اال ما يلي

  اتفاقية الدفاع املشترك لس التعاون  -
تعاون العسكري والدفاع املشترك نقلة نوعية وذلك بتوقيع أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول جملس حتققت لل

، على إتفاقية الدفاع املشترك ) 2000املنامة ، ديسمرب (التعاون يف الدورة احلادية والعشرين للمجلس األعلى 
عسكري ومنطلقاته رتكزات التعاون اللس التعاون لدول اخلليج العربية ، حيث حددت االتفاقية العديد من م

  .وأسسه وأولياته
وتؤكد الدول األعضاء يف االتفاقية التزامها بالنظام األساسي لس التعاون ، واحترامها مليثاقي جامعة الدول 
العربية وهيئة األمم املتحدة ، كما تؤكد عزمها على الدفاع عن نفسها بصورة مجاعية ، انطالقاً من أن أي 

  .يهدد أحداها إمنا يهددها مجيعاًء على أي منها هو اعتداء عليها جمتمعة ، وأن أي خطر اعتدا
كما تنص االتفاقية على عزم الدول األعضاء على تعزيز التعاون العسكري فيما بينها ، ورفع قدراا الذاتية 

ا الصدد إىل استمرار تطوير واجلماعية لتحقيق أفضل مستوى من التنسيق ملفهوم الدفاع املشترك ، وتشري يف هذ
قوة درع اجلزيرة ، ومتابعة تنفيذ التمارين املشتركة ، وإعطاء أمهية لتأسيس وتطوير قاعدة للصناعة العسكرية 

  .يف هذا اال الستثماروتشجيع القطاع اخلاص ل
  
  الدفاعية لدول جملس التعاون اإلستراتيجيةوضع   -

) 30(شترك نقلة أخرى هامة متثلت مبوافقة الس األعلى يف دورته كما حقق التعاون العسكري والتعاون امل

م على اإلستراتيجية الدفاعية س التعاون لدول اخلليج العربية واليت حتدد رؤية إستراتيجية تعمل 2009ديسمرب 
ا للدفاع عن سيادلس من خالهلا على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياا واستقرارها دول ا

ومصاحلها ، وردع العدوان والتعاون ملواجهة التحديات واألزمات والكوارث من خالل البناء الذايت والعمل 
املشترك وصوالً للتكامل الدفاعي والعمل اجلماعي ، كما تؤكد اإلستراتيجية على األسس والثوابت اليت تنطلق 

يئة األمنية اإلستراتيجية ، وكذلك حتديد التهديد منها ، إىل جانب إيضاح تقييم إستراتيجي شامل للب
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  . ستراتيجية وطرق ووسائل حتقيقهااإلستراتيجي والتحديات واملخاطر ، وكذلك حتديد األهداف الدفاعية اإل
  قوات درع اجلزيرة املشتركة  -

إنشاء القوة  يعترب إنشاء قوة درع اجلزيرة من أقدم القرارات اخلاصة بالتعاون العسكري ، حيث صدر قرار
ويف وقت الحق صدرت قرارات بتطوير هذه القوة . م 1982أكتوبر  10هـ املوافق 1402ذواحلجة  23بتاريخ 

كما استمرت الدراسات اهلادفة إىل تطويرها وحتديثها . لتصبح فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها الناري و القتايل 
ة العملياتية والفنية يؤهلها لإلظطالع مبهمة إسناد إىل قوات مشتركة لتكون حبجم وعلى مستوى من الكفاء

  . قوات دول الس مبا حيفظ أمنها وإستقرارها ويساهم يف محاية مكتسباا ومقدراا
  االتصاالت املؤمنة  -

حظي موضوع إنشاء وتوفري اتصاالت عسكرية مؤمنة بني القوات املسلحة بدول الس بإهتمام خاص تبلور 
  . لقوات املسلحة بالدول األعضاءخاص باالتصاالت العسكرية يربط بني ا" كيبل"يذ يف دراسة وتنف

  ربط مراكز عمليات القوات اجلوية و الدفاع اجلوي  -
إن تعزيز الدفاع اجلوي املشترك بدول جملس التعاون أصبح مطلباً إستراتيجياً ملحاً ، وعليه فقد مت التوجيه 

اجلوية والدفاع اجلوي يف دول الس بشبكة تغطية رادارية وإنذار مبكر  بضرورة ربط مراكز عمليات القوات
  .م2001عام   منه مع ايةمن خالل مشروع حزام التعاون ، وقد بدأ تنفيذ املشروع وتشغيل املرحلة األوىل

   )برية ـ جوية ـ حبرية ( التمارين املشتركة  -
لة هامة من وسائل إعداد وجتهيز القوات املسلحة بدول شكلت التمارين والتدريبات العسكرية املشتركة وسي

الس لعمليات مشتركة فيما بينها مبا حيقق اإلسناد والدعم املتبادل وصوالً إىل تعاون عسكري فعال ، وقد 
مشلت هذه التمارين متارين برية تساهم فيها قوات درع اجلزيرة املشتركة ، ومتارين جوية للطائرات املقاتلة 

  .منية حمددة لكم من هذه التمارينودية ، وذلك وفق جداول وبرامج زوالعم

  جماالت التعاون العسكري األخرى  -

مشل التعاون العسكري جماالت عديدة أخرى استهدفت وركزت على تعزيز التعاون يف جمال تبادل الدعم 
تلفة ، واالستفادة املتبادلة من واملساندة وتبادل املعلومات ، وتوحيد مناهج وكراسات الدورات العسكرية املخ

  1. اإلمكانيات املتوفرة يف دول الس خاصة يف جمال التدريب والتعليم والصيانة
  التعاون األمين وأهدافه :الفرع السادس

إدراكاً من أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول الس بأن النمو واالزدهار االقتصادي الذي تنعم به دول 
يتحقق ويتطور إال يف ظل بيئة آمنة ومستقرة ، وانطالقاً من املبدأ الراسخ بأن أمن دول  الس ال ميكن أن

الس كل ال يتجزأ ، صدرت التوجيهات السامية ألصحاب السمو واملعايل وزراء الداخلية بدول الس 
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ألمين بني الدول باالتصال والتنسيق لعقد لقاء هلم للتباحث وتدارس متطلبات وآليات التنسيق والتعاون ا
ودف التهيئة والتحضري لالجتماع ، تشكل فريق عمل من اخلرباء األمنيني يف وزارات الداخلية ، . األعضاء 

أعدوا مشروع جدول أعمال لالجتماع األول ألصحاب السمو واملعايل وزراء الداخلية ، تناول إرساء أسس 
  . لقيام الس حيقق األهداف الساميةوقواعد تنسيق وتعاون أمين هادف بني الدول األعضاء 

ربيع األول  29عقد االجتماع األول ألصحاب السمو واملعايل وزراء الداخلية بدول الس يف الرياض يومي 
م ، وكان هذا االجتماع بداية انطالقة التنسيق 1982فرباير  24و  23هـ املوافق 1402مجادى األوىل 1و

جماالت ، حيث تشكلت العديد من اللجان األمنية املتخصصة يف خمتلف  والتعاون األمين بني دول الس
  .التنسيق والتعاون األمين

ولقد حدد االجتماع األول منطلقات ومبادئ وأهداف التعاون األمين بني دول جملس التعاون يف االتفاق على 
جتماع على وحدة وترابط أمن دول توقيع اتفاقية أمنية شاملة بني الدول األعضاء ، وأكد البيان الصادر عن اال

أن أمن دول الس كل ال يتجزأ وأن أي اعتداء على أية "جملس التعاون ومبدأ األمن اجلماعي بالنص على 
دولة من الدول األعضاء هو اعتداء على الدول األخرى واعتبار مسؤولية مواجهة االعتداء على أية دولة 

أن التدخل من قبل أية جهة كانت يف "وأضاف " دول األعضاءمسؤولية مجاعية يقع عبؤها على مجيع ال
  ".ؤون الداخلية جلميع دول السالشؤون الداخلية إلحدى الدول األعضاء هو تدخل يف الش

يسبقها اجتماعات ) سنوي(وتواصلت اجتماعات أصحاب السمو واملعايل وزراء الداخلية بشـكل دوري 
الجتماعات السنوية لوزراء الداخلية جلنة حتضريية مكونة من أصحاب اللجان األمنية املتخصصة ، وحيضر ل

املعايل والسعادة وكالء وزارات الداخلية ، وقد ختلل مواعيد اجتماعات وزراء الداخلية عقد اجتماعات 
 كما اتفق وزراء الداخلية على عقد لقاءات. استثنائية ملواضيع أمنية يتطلب املوقف التنسيق والتشاور حوهلا 

 1.تشاورية بدون جدول أعمال حمدد وليوم واحد يف منتصف فترة عقد اجتماعام الدورية السنوية
  
 
  

  التعاون يف جمال عمل ومرئيات اهليئة االستشارية للمجلس األعلى :الفرع السابع

 األعلى للمجلس االستشارية اهليئة -

 وبيئية ، وعلمية ، وتعليمية ،واجتماعية وتنموية، واقتصادية، جتارية موضوعات حول ومرئيات دراسات إعداد
  .مسقط يف للهيئة مقر وإنشاء ، التعاون جملس مسرية وتقومي ،

  واالختصاص والعضوية التأسيس -

                                                           
  http://www.gcc-sg.org/index800b.html?action=Sec-Show&ID=346 3/1/2012 انطالقة التعاون األمين وأهدافه 1
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تأسست اهليئة االستشارية للمجلس األعلى لس التعاون لدول اخلليج العربية بقرار من الس األعلى يف 
اقتناعا بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف االتصاالت بني ) 1997الكويت، ديسمرب(دورته الثامنة عشر 

، ويأيت هذا القرار بناءا على اقتراح تقدم به املغفور له إن شاء اهللا صاحب السمو الشيخ جابر األعضاءالدول 
) 1996الدوحة، ديسمرب (األعلى  عشر للمجلساألمحد اجلابر الصباح أمري دولة الكويت إىل الدورة السابعة 

بإنشاء جملس استشاري للمجلس األعلى من مواطين الدول األعضاء يساعد الس األعلى ويقدم له املشورة 
  .التعاون وإعداده ملواجهة حتديات املستقبليف كل ما من شأنه تدعيم مسرية جملس 

ة صاحب السمو م بدولة الكويت حتت رعاية حضر1998عقد االجتماع املرامسي إلعالن قيام اهليئة يف نوفمرب 
  .الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح، أمري دولة الكويت، رمحه اهللا

تتكون اهليئة من ثالثني عضوا، بواقع مخسة أعضاء من كل دولة، وختتار سنويا رئيسا هلا بني ممثلي الدولة اليت  
تيب، وال تناقش اهليئة من األمور ترأس دورة الس األعلى، ونائبا للرئيس من بني ممثلي الدولة اليت تليها يف التر

ويعاون اهليئة جهاز إداري يرتبط باألمانة العامة لس التعاون هو . إال ما حيال إليها من قبل الس األعلى
   1.االستشارية مبسقط مكتب شئون اهليئة

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  2011يسمرب د 19/20القرارات األخرية ملؤمتر جملس التعاون اخلليجي ليوم : املطلب الثاين  

آل  عبد العزيزبن  عبد اهللاملقدم من امللك  باالقتراحرحب وبارك قادة دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
سعود ، ملك اململكة العربية السعودية ، رئيس الدورة احلالية للمجلس األعلى ، يف خطابه االفتتاحي للدورة 

م 2011ديسمرب  19هـ املوافق 1433حمرم  24ة مبدينة الرياض بتاريخ الثانية والثالثني للمجلس األعلى ، املنعقد
  2.حلة التعاون إىل مرحلة االحتادمن مر االنتقالبشأن 

                                                           
 .230-229ص صعبد الرمحن بن محد العطية ،مرجع سابق، 1
.                                             2011ديسمرب  20-19، الرياض، ،األمانة العامةبيان صادر عن الس األعلى لس التعاون يف دورته الثانية والثالثني 2

http://www.gcc-sg.org/index41f5.html?action=News&Sub=ShowOne&ID=2241&T=A  
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وإمياناً من قادة دول الس بأمهية هذا املقترح وأثرة اإلجيايب على شعوب املنطقة ومتشياً مع ما نصت عليه املادة 
تعاون بشأن حتقيق التنسيق والتكامل والترابط بني الدول األعضاء يف مجيع الرابعة من النظام األساسي لس ال

امليادين وصوالً إىل وحدا،وبعد تبادل اآلراء يف املقترح، وجه القادة الس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة 
من كل جوانبها أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة املقترحات  3يتم اختيارها من قبل الدول األعضاء بواقع 

يف ضوء اآلراء اليت مت تبادهلا بني القادة وتكون اجتماعات اهليئة مبقر األمانة العامة،ويتم توفري كل ما تتطلبه من 
  . ومالية من قبل األمانة العامة إدارية وفنية إمكانيات

يئة تقريراً أولياً يف شهر م،وتقدم اهل2012وتقوم الدول األعضاء بتسمية ممثليها يف موعد أقصاه األول من فرباير 
م لرفعها لقادة دول جملس التعاون وترفع اهليئة 2012م إىل الس الوزاري يف دورته األوىل لعام 2012مارس 

  . دول جملس التعاون توصياا النهائية إىل اللقاء التشاوري الرابع عشر لقادة
  : وكان التأكيد على

لتجاوز مرحلة التعاون إىل مرحلة اإلحتاد لتشكل دول الس كياناً  تبين مبادرة خادم احلرمني الشريفني - 1
  . واحداً حيقق اخلري ويدفع الشر استجابة لتطلعات مواطين دول الس ومواجهة التحديات اليت تواجهها

تسريع مسرية التطوير واإلصالح الشامل داخل دوهلم مبا حيقق املزيد من املشاركة جلميع املواطنني  - 2
واطنات ويفتح آفاق املستقبل الرحب مع احلفاظ على األمن واالستقرار ومتاسك النسيج الوطين والرفاه وامل

  . االجتماعي
حتسني اجلبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية استنادا إىل املساواة بني مجيع املواطنني واملواطنات أمام القانون  - 3

اخلارجية من جهات مأزومة حتاول تصدير أزماا الداخلية عرب إثارة ويف احلقوق والواجبات والتصدي للمحاوالت 
  . الفتنة واالنقسام والتحريض الطائفي واملذهيب

العمل اجلاد لتحقيق أعلى دراجات التكامل االقتصادي بني دول الس وجتاوز العوائق اليت تعترض مسرية االجناز  -4
  . شتركة لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربيةلإلحتاد اجلمركي والوحدة النقدية والسوق امل

  . تطوير التعاون الدفاعي واألمين مبا يكفل التصدي بسرعة وفعالية بشكل مجاعي وموحد أليه خماطر أو طوارئ -5

تفعيل دبلوماسية جملس التعاون لدول اخلليج العربية خلدمة القضايا الوطنية والعربية واإلسالمية والتواصل  - 6
اعي املوحد مع كافة القوى اإلقليمية والدولية وصون املصاحل املشتركة لدول الس يف كافة احملافل اجلم

  . الدولية
تعميق االنتماء املشترك لشباب دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وحتسني هويته ومحاية مكتسباته  - 7

طة التعليمية واإلعالمية والثقافية والرياضية عرب تكثيف التواصل والتعاون والتقارب بينهم وتوظيف األنش
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  . والكشفية خلدمة هذا اهلدف
 . بعة والرفع بذلك للمجلس األعلىتقوم األمانة العامة لدول جملس التعاون للمتا - 8

كما حبث تطورات القضايا السياسية اإلقليمية والدولية ، يف ضوء ما تشهده املنطقة والعامل من أحداث 
  : زمة ، وذلك على النحو التايلعة وأختذ بشأا القرارات الالَّوتطورات متسار

   :التعاون مع اململكة األردنية اهلامشية واململكة املغربية - 
وافق الس األعلى على دراسة جماالت التعاون املشترك بني دول جملس التعاون وكل من اململكة األردنية 

دداً من جلان التعاون املتخصصة يف هذا الشأن وصوالً إىل الشراكة اهلامشية ، واململكة املغربية ، وشكَّل ع
  . املنشودة

كما قرر الس األعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية ، يبدأ بتقدمي الدعم ملشاريع التنمية يف اململكة األردنية 
  . اهلامشية ، واململكة املغربية ، مببلغ مليارين ونصف املليار دوالر ، لكل دولة

  1. لف الس األعلى وزراء املالية بدول الس بدراسة النظام األساسي واهلياكل املطلوبة إلنشاء الصندوقوك
  :مسرية العمل املشترك  - 

  :يف جمال الشئون االقتصادية 

دول الس  اقتصادياتحبث الس األعلى األوضاع االقتصادية يف دول الس وأعرب عن ارتياحه ملا تشهده 
و ملحوظ وما حتقق يف دول الس من تنمية شاملة يف خمتلف القطاعات ، رغم ما مير به االقتصاد العاملي من من

مبا يزيد من إتاحة الفـرص  االقتصادياتمن أزمات ، مؤكداً حرصه على تعزيز القدرات اإلنتاجية هلـذه 
لس التعاون من خالل ما رفع إليه من واستعرض مسرية التعاون االقتصادي املشترك . الوظيفية للمواطنني 

  :تقارير وتوصيات من الس الوزاري واللجان الوزارية واألمانة العامة ذا الشأن ، وقرر ما يلي 
اعتماد اهلوية الشخصية كإثبات هوية ملواطين دول الس يف القطاعني العام واخلاص يف مجيع الدول األعضاء • 

  .ة يف الدول األعضاء بإصدار التشريعات والقرارات اخلاصة يف هذا الشأن ، على أن تقوم اجلهات املعني
األسـهم ، الســندات و الصكوك ، ووحدات (اعتماد القواعد املوحــدة إلدراج األوراق املالــية • 

اً ملراجعتها يف األسواق املالية بدول الس ، وقرر العمل ا بصفة استرشادية ملدة سنتني متهيد) صناديق االستثمار
  . والعمل ا بصفة إلزامية

 اعتماد نظام الرفق باحليوان ونظام مزاولة املهن الطبية البيطرية ، ونظام املستحضرات البيطرية ، وقرر العمل ا• 
  . بصفة إلزامية 

صحي اعتماد نظام مصادر املياه السطحية واجلوفية ، ونظام مصادر مياه التحلية ، ونظام مياه الصرف ال• 
) قوانني(املعاجلة وإعادة استخدامها ، وقرر العمل ا بصفة استرشادية ملدة سنتني متهيدا لتحويلها إىل أنظمة 

                                                           
 http://www.ainalyaqeen.com/arch_2011/Dec-30/ar5.php،2012ديسمرب، 30، عني اليقني، جملة أسبوعية، النص احلريف للبيان اخلتامي 1
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  . إلزامية 
الئحة السالمة للسفن ذات احلموالت الصغرية اليت ال تشملها املعاهدات البحرية الدولية يف دول "اعتماد • 

  " . الس 
إصدار (التعاون املايل واالقتصادي بشأن التعرفة اجلمركية املوحدة لدول الس  إقرار ما اتفقت عليه جلنة• 

  .م 2012والعمل ا اعتباراً من يناير ) م2012
يجية املشتركة ، واالحتاد كما أطلع الس األعلى على التقارير املرفوعة له بشأن سري العمل يف السوق اخلل

  . ، ومشروع سكة حديد دول الس النقدي
  :اإلنسان والبيئة 

كما وافق . م 2020م ــ 2011وافق الس األعلى على اخلطــة اخلليجية ملكافحة األمراض غري املعدية ، 
الس على اعتماد املعايري السعودية العتماد املنشآت الصحية كمعايري مرجعية خليجية ، وكلف وزراء الصحة 

الس املركزي السعودي العتماد املنشآت الصحية كمركز  بدول جملس التعاون بدراسة إمكانية اعتماد
  .خليجي مرجعي

كما اطلع الس األعلى على تقرير األمانة العامة بشأن متابعة قراراته اخلاصة بتطوير التعليم يف دول الس ، 
ة النووية وعلى تقرير األمانة العامة حول آخر تطورات العمل يف تنفيذ قراره اخلاص باستخدامات الطاق

  .لألغراض السلمية 
م ، 2020االوملبية لعام  األلعابوأكد الس األعلى على دعم دول الس مللف دولة قطر الستضافتها لدورة 

 .يف دعم دولة قطر حلصوهلا على حق االستضافة هلذا احلدث الرياضي اهلام  إمكانااووضع مجيع 
  : التعاون العسكري والدفاع املشترك 

الس األعلى على ما توصل إليه جملس الدفاع املشترك، يف دورته العاشرة، اليت عقدت يف أبوظيب نوفمرب اطلع 
، بشأن خمتلف جماالت التعاون العسكري والدفاع املشترك ، ووافق الس األعلى على االستفادة من  2011

سكري ، للعمل يف خمتلف اجلهات احلكومية وشبه املتقاعدين العسكريني واملدنيني اخلاضعني لقانون نظام التقاعد الع
احلكومية ، ومؤسسات القطاع اخلاص بدول الس ، كما صادق الس األعلى على القرارات اليت توصل إليها 

  .اع املشترك ، يف دورته العاشرة جملس الدف
عي بني دول الس ، مؤكداً على وعبر الس األعلى عن ارتياحه لإلجنازات اليت حتققت يف جمال التكامل الدفا

  .ق األمن اجلماعي لدول الساستمرار اخلطوات العملية من إجراءات ودراسات لبناء منظومة دفاعية مشتركة حتق

  :التنسيق والتعاون األمين 

ع الثالثون تدارس الس األعلى مسرية التنسيق والتعاون األمين بني الدول األعضاء ، يف ضوء ما توصل إليه االجتما
م ، 2011ديسمرب  7ألصحاب السمو واملعايل وزراء الداخلية ، الذي عقد يف اإلمارات العربية املتحدة ، بتاريخ 

األعضاء،  وأعرب الس األعلى عن ارتياحه ملا حتقق من اجنازات وخطوات، تعزيزاً ألمن الدول. واعتمد قراراته 
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مهية تكثيف التعاون، السيما فيما يتعلق بتبادل املعلومات بني ومحاية للمكتسبات الوطنية ، مؤكداً على أ
  .األجهزة األمنية يف الدول األعضاء

  ويف جمال مكافحة اإلرهاب ،
استنكر الس األعلى حمـاولة اغتيال سفري خادم احلرمني الشريفني لدى الواليات املتحدة األمريكية ، وأيد 

كما دعا الس األعلى اتمع . لكة العربية السعودية ذا الشأن اإلجراءات واخلطوات اليت ستتخذها املم
الدويل إىل حتمل مسؤولياته أمام هذه األعمال اإلرهابية، وحماولة ديد استقرار الدول، واألمن والسلم الدوليني 

لكة العربية ورحب بصدور قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة باملوافقة على القرار الذي تقدمت به املم. 
  . ة ضد املتمتعني باحلماية الدوليةالسعودية إلدانة اهلجمات اإلرهابي

رهاب ، ومجدداً ، كما عرب الس األعلى عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودويل يهدف إىل مكافحة اإل
املنظمات ، التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن دول الس ويف الوقت نفسه

  .لية املتعلقة مبكافحة اإلرهـاب واملؤمترات اإلقليمية والدو
ينا ، والذي يأيت إنشاؤه تتوجياً املتحدة ملكافحة اإلرهاب ، يف في وأشـاد الس األعلى بتدشني مركز األمم

ملكافحة اإلرهاب  آل سعود ، خالل املؤمتر الدويل عبد العزيزبن  عبد اهللاملقترح خادم احلرمني الشريفني امللك 
م ، معرباً عن أمله يف أن يسهم 2005، الذي استضافته اململكة العربية السعودية ، خالل شهر فرباير من عام 

إنشاء هذا املركز يف معاجلة أسباب هذه الظاهرة ومكافحتها ، وتعزيز اجلهد الدويل يف دعم واستقرار األمن 
  .والسلم الدوليني 

  :الشئون القانونية 
وافق الس األعلى على نظام اهليئة االستشارية للمجلس :يئة االستشارية للمجلس األعلى تعديل نظام اهل - 1

  .خلليج العربية بصيغته املُعدلة األعلى لس التعاون لدول ا
النواب العموم واملدعني العامني ورؤساء  األعلىكلف الس :لسلطات القضائية يف دول الس دعم ا - 2

ت التحقيق واالدعاء العام يف دول الس اقتراح اآلليات املناسبة لتحقيق استمرار الدعم الذي تقدمه الدول هيئا
إىل الس األعلى يف دورة ألجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق واالدعاء العام ، والرفع بذلك  األعضاء

  .قادمة

  :هليئة االستشارية للمجلس األعلى ا
ملوضوعات اليت متت دراستها ، ألعلى على مرئيات اهليئة االستشارية للمجلس األعلى بشأن ااطلع الس ا

  :وهي
  .الطاقة البديلة وتنمية مصادرها . 1
  .توحيد جهود الدول األعضاء يف جمال الترمجة والتعريب واالهتمام باللغة العربية . 2
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  .االحتباس احلراري والتغري املناخي . 3
للعمل املشترك بني  املرئيات ، وإحالتها إىل اللجان الوزارية املختصة لالستفادة منها تعزيزاً وقرر اعتماد هذه

  .دول الس 
وقد مثن الس األعلى ما بذله أعضاء اهليئة االستشارية من جهد يف إعداد هذه املرئيات ، ونوه بالدور اهلام الذي تقوم 

  .املشترك ، مبا يعزز مسريته يجي به اهليئة االستشارية لرفد العمل اخلل
  :كما مت تكليف اهليئة االستشارية بدراسة املوضوعات التالية 

  .إستراتيجية للشباب ، وتعزيز روح املواطنة . 1
  .إستراتيجية التوظيف لدول الس يف القطاعني احلكومي واألهلي . 2
  .إنشاء هيئة خليجية موحدة للطريان املدين لدول الس . 3
  .مراض الصحية غري املعدية يف دول الس األ. 4
  .ضرورات الكنفدرالية اخلليجية يف ضوء النظام األساسي لس التعاون . 5

  :االس التشريعية 
عرب الس األعلى عن ارتياحه ملا توصل إليه االجتماع الدوري اخلامس ألصحاب املعايل والسعادة رؤساء االس 

يف دول جملس التعاون، الذي عقد يف مدينة جدة ديسمرب اجلاري، ) نواب ، الوطين ، واألمةالشورى ، ال(التشريعية 
  .واجلهود اليت تبذهلا هذه االس، واملرئيات اليت رفعتها اهلادفة إىل تعزيز العمل الربملاين اخلليجي املشترك 

  :احلوارات اإلستراتيجية واملفاوضات 
العالقات الدولية لس التعاون مع الدول واموعات األخرى ، وعلى نتائج  اطلع الس األعلى على تقارير عن

اجتماع الس الوزاري مع وزيرة خارجية الواليات املتحدة ، ووزراء خارجية جمموعة اآلسيان ، وجمموعة ريو ، 
م ، يف 2011حدة يف سبتمرب واململكة املتحدة ، واليابان ، واهلند ، على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املت

  .وأشاد مبا أسفرت عنه تلك االجتماعات من تعزيز لدور جملس التعاون يف الشئون الدولية واإلقليمية. نيويورك 
  :ورحب الس األعلى ببدء احلوار اإلستراتيجي مع عدد من الدول الصديقة ، والتوقيع على مذكرات التفاهم التالية 

  .م 2011ني دول الس ومجهورية باكستان اإلسالمية ، أبوظيب مارس احلوار اإلستراتيجي ب •
  .م 2011احلوار اإلستراتيجي بني دول الس وأستراليا ، أبوظيب مارس  •
  .م 2011حتادية ، أبوظيب نوفمرب احلوار اإلستراتيجي بني دول الس ومجهورية روسيا اال •

زاري املشترك الثالث للحوار اإلستراتيجي بني دول الس ومجهورية كما رحب اس األعلى بنتائج االجتماع الو
م، وبنتائج االجتماع الوزاري املشترك احلادي والعشرين 2011الصني الشعبية، والذي عقد يف أبوظيب يف مايو 

  .م2011أبريل  18للمجلس اخلليجي األورويب املشترك، الذي عقد يف أبوظيب يف 
ر عن مفاوضات التجارة احلرة بني دول الس والدول واموعات االقتصادية األخرى، واطلع الس على تقري

  .وتوصيات اللجان املختصة ذا الشأن، ووجه بسرعة تنفيذ ما مت االتفاق عليه ذا الشأن 
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  :عمار غزة برنامج جملس التعاون إلعادة إ

لتعاون إلعادة إعمار غزة، ووجه بسرعة تنفيذ ما مت االتفاق اطلع الس على تقرير بشأن سري العمل يف برنامج جملس ا
  1.ق يف غزة احملاصر من قبل إسرائيلعليه من مشاريع وبرامج خلدمة الشعب الفلسطيين الشقي

   :اجلانب السياسي -

  : العالقات مع إيران
ة لدول جملس التعاون ، وحماولة أعرب الس األعلى عن بالغ القلق الستمرار التدخالت اإليرانية يف الشئون الداخلي

  . بث الفرقة ، وإثارة الفتنة الطائفية ، بني مواطنيها، يف انتهاك لسيادا واستقالهلا
وطالب الس األعلى إيران بالكف عن هذه السياسات واملمارسات ، وااللتزام التام مببادئ حسن اجلوار ، واالحترام 

ثيق الدولية ، وعدم التدخل يف الشئون الداخلية ، وحل اخلالفات بالطرق السلمية املتبادل ، واألعراف والقوانني واملوا
  . واحلوار املباشر ، وعدم استخدام القوة أو التهديد ا ، مبا يكفل احلفاظ على أمن واستقرار املنطقة

   :امللف النووي اإليراين 
مؤكداً على أمهية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة تابع الس األعلى مستجدات امللف النووي اإليراين بقلق بالغ 

الدولية للطاقة الذرية، جمدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أمهية االلتزام مببادئ الشــرعية الدولية ، وحل 
ن أسلحة الدمار الرتاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق األوسط مبا فيها منطقة اخلليج العريب، منطقة خالية م

  . الشامل واألسلحة النووية ، منوها يف الوقت ذاته باجلهود الدولية ، حلل أزمة امللف النووي اإليراين بالطرق السلمية
وأكد الس األعلى على حق دول املنطقة يف استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية ، يف إطار االتفاقية الدولية 

رافها ، وتطبيق هذه املعايري على مجيع دول املنطقة ، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إىل للطاقة الذرية وحتت إش
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآا النووية للتفتيش الدويل ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة 

  . الذرية
  : الوضع العريب الراهن 

  : اإلسرائيلي- نية وتطورات الرتاع العريباألوضاع يف األراضي الفلسطي
استعرض الس األعلى مستجدات القضية الفلسطينية ، وأكد أن السالم الشامل والعادل والدائم ال يتحقق إال بقيام 

م ، وعاصمتها القدس الشرقية ، وطالب الس 1967الدولة الفلسطينية املستقلة ، على حدود الرابع من يونيو 
تمع الدويل اختاذ موقف حاسم بإلزام إسرائيل باالنسحاب الكامل من كافة األراضي العربية احملتلة إىل خط األعلى ا

م ، يف فلسطني واجلوالن العريب السوري احملتل ، واألراضي اليت ما زالت حمتلة يف جنوب لبنان 1967الرابع من يونيو 
   .، واحترام القرارات والقوانني الدولية يف هذا الشأن

وأدان الس األعلى قرار السلطات اإلسرائيلية بناء وحدات استيطانية يف القدس الشرقية ، والضفة الغربية ، وشق 
طريق لربط املستوطنات بالقدس احملتلة ، دف عزل املدينة املقدسة عن حميطها الفلسطيين ، وتغيري طابعها الدميوغرايف 
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رعية الدولية ذات الصلة ، مؤكداً على أن القدس الشرقية خط أمحر ال جيوز ، واعترب ذلك الغياً وفقاً لقرارات الش
االقتراب منه، مشدداً على أن هذه املمارسات تعد حتدياً إلرادة اتمع الدويل ، وتكشف النوايا اإلسرائيلية املبيتة اليت 

  . تثبت عدم جديتها ، وعدم اكتراثها لتلك اجلهود اهلادفة إىل حتقيق السالم
اليت أمثرت عن قرار قبول دولة ) اليونسكو(قدر الس األعلى جهود منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

فلسطني كاملة العضوية يف املنظمة ، باعتبار أن هذه اخلطوة ختدم القانون الدويل ، وتعزز فرص السالم ، وجناح 
  . املساعي اخلرية للدول الراعية للسالم والتعايش

، باعتباره انتصاراً للحق والعدالةوعرب الس األعلى عن دعمه لطلب دولة فلسطني قبوهلا عضواً يف األمم املتحدة ، 
  . والقانون والشرعية الدولية ، ودعماًً  خليار السالم ، وتعزيزاً لفرص جناح املفاوضات

   :الشأن السوري 
عة الدول العربية ، على مستوى وزراء اخلارجية ، بشأن الوضع يف مثن الس األعلى اجلهود اليت يبذهلا جملس جام

م ، والقرارات 28/8/2011سوريا ، مشيداً باملبادرة العربية اليت اعتمدها جملس اجلامعة ، يف دورته غري العادية يف 
  . الصادرة عن اجلامعة ذا اخلصوص

جنة الوزارية املعنية مبتابعة الوضع يف سوريا ، وكذلك بالقرارات كما أشاد الس األعلى باجلهود احلثيثة اليت بذلتها الل
  . واجلهود الصادرة عن منظمة التعاون اإلسالمي

كما دعا الس األعلى احلكومة السورية إىل تطبيق كافة بنود املبادرة العربية ، وتنفيذ الربوتوكول اخلاص مبهمة بعثة 
م ، بني احلكومة السورية واجلامعة العربية 19/12/2011يف القاهرة بتاريخ مراقيب جامعة الدول العربية ، الذي وقع 

الدماء ، وإزالة أي  إلراقةكما طالب الس األعلى احلكومة السورية بالوقف الفوري آللة القتل ، ووضع حد . 
ى الشعب السوري مظاهر مسلحة ، واإلفراج عن املعتقلني ، كخطوة أوىل للبدء يف تطبيق الربوتوكول ، حرصاً عل

  . الشقيق، ومحايته وحتقيق تطلعاته ، واحلفاظ على أمن ووحدة واستقرار سوريا
   :الشأن اللبناين 

جدد الس األعلى دعمه الكامل ألمن واستقرار لبنان ، ووحدته الوطنية ، ورحب بدفع لبنان حصته يف متويل 
  . ، مبا يؤكد التزامه بتحقيق العدالةاحملكمة الدولية املعنية باغتيال الرئيس رفيق احلريري 

   :الشأن العراقي
أكد الس األعلى دعمه ملوقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبري باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن 

اللتزاماته  مياهها اإلقليمية ، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات األمم املتحدة ، وعرب الس عن ثقته بان تنفيذ العراق
  . الدولية جتاه الكويت سيعزز الثقة بني البلدين ، ويوطد العالقات بينهما

وجدد الس األعلى تأكيد مواقفه الثابتة جتاه العراق الشقيق ، املتمثلة يف احترام استقالله ووحدة أراضيه ، وسالمته 
، واحلفاظ على هويته العربية واإلسالمية ، آمالً أن  اإلقليمية ، وعدم التدخل يف شؤونه الداخلية جتنبا لتقسيم العراق

يراعي العراق العالقات األخوية اليت تربطه بدول الس ، وذلك بعدم التدخل يف الشئون الداخلية لدوله ووقف 
سية يف داعياً كافة األطراف واملكونات السيا. احلمالت اإلعالمية اليت ال ختدم تطور العالقات وتقدمها بني اجلانبني 
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  . العراق إىل حتمل مسئوليام لبناء عراق آمن موحد مستقر ومزدهر بعد االنسحاب األمريكي من العراق
وشدد الس األعلى على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات جملس األمن الدويل ذات الصلة ، ومنها 

، واالنتهاء من مسألة تعويضات املزارعني العراقيني  833االنتهاء من مسألة صيانة العالمات احلدودية تنفيذا للقرار 
،ويدعو الس األعلى العراق لإلسراع يف ذلك، والتعرف على من تبقى من األسرى واملفقودين  899تنفيذا للقرار 

 الكويت من مواطين دولة الكويت وغريهم من مواطين الدول األخرى ، وإعادة املمتلكات واألرشيف الوطين لدولة
  . حث األمم املتحدة واهليئات األخرى ذات العالقة على االستمرار يف جهودها القيمة إلاء تلك االلتزاماتو

   :الشأن اليمين
أشاد الس األعلى بتوقيع الفرقاء يف اليمن الشقيق على املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية يف الرياض ، ورحب 

من الشقيق ، داعيا كافة األشقاء يف اليمن اىل التطبيق الصادق واألمني لكافة بتشكيل حكومة الوفاق الوطنية يف الي
  . عناصر املبادرة مبا حيفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وحيقق تطلعات الشعب اليمين الشقيق

ية اليمنية ، وأكد الس األعلى على دعم مسرية التنمية يف اليمن ، وتعزيز أطر التعاون بني جملس التعاون واجلمهور
  . واندماج االقتصاد اليمين يف االقتصاد اخلليجي

واطلع الس على تقرير عن سري العمل يف مشاريع التنمية اليت متوهلا دول الس يف اجلمهورية اليمنية الشقيقة ، 
  . قيقووجه بسرعة تنفيذ ما مت االتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية خلدمة أبناء الشعب اليمين الش

   :الشأن اللييب 
رحب الس األعلى بتشكيل احلكومة االنتقالية يف ليبيا الشقيقة معرباً عن ثقته بقدرة الشعب اللييب الشقيق على بناء 

  . دولة عصرية يسودها القانون وينعم فيها باألمن واالستقرار واالزدهار
   :الشأن التونسي

لى انتخاب الس التأسيسي له رئيساً جلمهورية تونس الشقيقة، معرباً هنأ الس األعلى الرئيس منصف املرزوقي ع
  . عن متنياته لتونس وشعبها الشقيق باألمن والتقدم واالزدهار

   :الشأن املصري 
رحب الس األعلى بإجناز املرحلتني األوىل والثانية من انتخابات جملس الشعب يف مصر الشقيقة، وأعرب عن أمله أن 

  . فة اجلهود لتحقيق تطلعات الشعب املصري الشقيق حنو األمن والرفاه والنماءتتضافر كا
   :الشأن السوداين

أشاد الس األعلى برعاية الشيخ محد بن خليفة آل ثاين، أمري دولة قطر ، حفظه اهللا ، اتفاق سالم دارفور ، يف 
م ، كأساس لتسوية سلمية شاملة 2011ايو م ، العتماد وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور ، م2011الدوحة يوليو 

  . يف دارفور ، آمالً أن يؤدي ذلك إىل حتقيق األمن واالستقرار والتنمية يف السودان الشقيق
لملك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود ، ملك اململكة العربية لويف اخلتام عرب الس األعلى عن بالغ تقديره وامتنانه 

ة احلالية للمجلس األعلى ، وحلكومته الرشيدة ، ولشعب اململكة العزيز ، للحفاوة وكرم السعودية ، رئيس الدور
  . الضيافـة ، ومشاعـر األخـوة الصادقـة اليت قوبل ا إخوانه قـادة دول الس
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قد ورحب قادة دول جملس التعاون ، بالدعوة الكرمية من امللك محد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، لع
  1. م2012الدورة الثالثة والثالثني للمجلس األعلى لدول جملس التعاون يف مملكة البحرين، يف العام القادم 

  

  

  خالصة الفصل

  
  :توصلنا يف هذا الفصل إىل أن

  .ملواجهة التحديات الداخلية واخلارجية مت تأسيسه جملس التعاون لدول اخلليج -
األهداف اليت حددها  حسب إقليميةسياسية اقتصادية اجتماعية  جملس التعاون لدول اخلليج العربية منظمة -

بني دول اخلليج العربية يف مواجهة التحديات اليت  إقليميا نظامه األساسي، فمجلس التعاون ميثل تنظيماً تعاونياً
 .باملنطقة فرضتها الظروف احمليطة

والتعليم  والبيئة واإلعالم صحةوتشمل جماالت عمله جوانب االقتصاد والسياسة واألمن والثقافة وال -
 .والشئون التشريعية

اململكة العربية والبحرين، والعربية املتحدة،  اإلمارات ستة دول وهيالدول األعضاء يف الس هي   -
ووضعت هلا  تحقيق مصاحلها املشتركة الدائمةاحتدت إراداا ل، الكويت و قطر، ، وسلطنة عمان والسعودية،

 ،حلة التعاون إىل مرحلة االحتادملؤمتر جملس التعاون باالنتقال من مر األخرية القرارات روصدومع  ،ميثاقاً
بة قوم بالنيامتثلهم مجيعاً وتوتوجد شخصية دولية العملة املوحدة  بإصدار تنتهي الشخصية الدولية لألعضاءس

 .مبمارسة أعمال السيادةعنهم 
 . ن اخلليجيانضمام أعضاء جدد إىل جملس التعاو احتمالهناك  -
 .االنتقال من مرحلة التعاون إىل مرحلة االحتاد جملس التعاون اخلليجي فكرة تبين -
 قادة إال انه سيحاول  بانسحاب دولة عمان واإلمارات من االحتاد النقدي الس أمام كبرية حتديات هناك -

  .التكامل  عملية وجناح من اجل استكمال حبكمة معاجلتها الس دول
  

                                                           

 http://www.ainalyaqeen.com/arch_2011/Dec-30/ar5.php .مرجع سابق ،جملة أسبوعية النص احلريف للبيان اخلتامي، عني اليقني 1



 

 

  

  

 اخلليجي التعاون جملس لدول عملية التكامل تقييم

  

  

  متهيـد 

  املوارد العامة لدول جملس التعاون اخلليجي: املبحث األول 

 اجنازات وإخفاقات جملس التعاون اخلليجي:   املبحث الثاين 

معوقات التكامل االقتصادي اخلليجي واملقارنة بني جتربة : الثالث املبحث

 االحتاد اخلليجي واالحتاد األورويب يف خطوات إصدار العملة

 املوحدةالعملة اخلليجية  إصداراآلثار املترتبة عن :   املبحث الرابع 

 خالصـة الفصـل 
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  متهيد

  
أن غياب  اقتصادي ناجح يف الوطن العريب ،إال رغم توفر املقومات االقتصادية والثقافية املطلوبة لقيام تكتل

شرط التوافق السياسي بني األنظمة العربية وحالة عدم االستقرار السياسي يف بعض الدول العربية وقفت حائال 
بإنشاء تثناء جتربة دول جملس التعاون اخلليجي اليت بدأت باس دون جناح معظم جتارب التكتل يف الوطن العريب،

والسوق املشتركة يف  2003عام إىل مرحلة االحتاد اجلمركي يف ، مث انتقلت  1981عام منطقة التجارة احلرة يف 
 أابدليل  األخرىت العربية مقارنة بالتكتال يف مسرية تكاملها  اجنازات معتربةت حقق أاحيث  .2007عام 

 وجناح حبكمة معاجلتهاعن طريق  وتواصل مواجهة التحديات اليت تعترضها اآلنازالت مستمرة حىت م
   .اجلارية التكامل عملية الستكمال

املبحث الثاين  املبحث األول، أما يفجملس التعاون اخلليجي يف إخفاقات اجنازات ووسنتناول يف هذا الفصل 
املقارنة بني جتربة االحتاد اخلليجي واالحتاد األورويب يف ليجي ومعوقات التكامل االقتصادي اخلسنتطرق إىل 

   .اآلثار املترتبة عن قيام العملة اخلليجية املشتركةاملبحث الثالث سنتناول  خطوات إصدار العملة، ويف
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  دول جملس التعاون اخلليجيلاملوارد العامة : املبحث األول

لي اإلمجايل على ات دول جملس التعاون اخلليجي و على الرغم من اعتماد الناتج احمليية كبرية إلقتصامتثل التجارة اخلارجية أمه

القطاع النفطي إال أن دور التجارة ممثالً يف عوائد صادرات النفط اخلام بشكل رئيسي و الواردات من خمتلف السلع بشكل 

العامة سنتطرق إىل اخلصائص ويف هذا املبحث . لى النفطعام، يف حالة تقلب مستمر تبعاً لتقلبات الطلب العاملي ع

  .البينية لدول جملس التعاون اخلليجي ةالتجارو القتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي

  العامة القتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي اخلصائص: املطلب األول

اقف موحدة جتاه القضايا السياسـية، أسهم التجانس بني دول الس يف متكني جملس التعاون من تبين مو
وسياسات ترتكز على مبادئ حسن اجلوار، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، واحترام سـيادة كل دولة 

على أراضيها ومواردها، واعتماد مبدأ احلوار السلمي وسيلة لفض املنازعات، األمر الذي أعطى جملس التعاون 
ة دولية فاعلة يف هذه املنطقة احليوية للعامل بأسره، ومل يكن القرار وليد قدراً كبرياً من املصداقية، كمنظم

اللحظة، بل جتسيداً مؤسسياً لواقع تارخيي واجتماعي وثقايف، وهو أن البنية الثقافية االجتماعية يف دول اخلليج 
زو والعصبية الغ(ذات االنتماء القبلي تستقي من رافد واحد يف األساس هو البداوة خبصائصها الثالث 

 ).واملروءة
حيث تتميز دول جملس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج األسري بني مواطنيها، وهي يف 

جمملها عوامل تقارب وتوحد عززا الرقعة اجلغرافية املنبسطة عرب البيئة الصحراوية الساحلية اليت حتتضن سكان 
صل بينهم وخلقت ترابطاً بني سكان هذه املنطقة وجتانساً يف اهلوية هذه املنطقة، ويسرت االتصال والتوا

والقيم، وإذا كان الس هلذه االعتبارات استمرارا وتطويرا وتنظيما لتفاعالت قدمية وقائمة، فإنه من زاوية 
عقود األخرية أخرى ميثل ردا عمليا على حتديات األمن والتنمية، كما ميثل استجابة لتطلعات أبناء املنطقة يف ال

1.لنوع من الوحدة العربية  اإلقليمية، بعد تعذر حتقيقها
   

  
  
  
  
  
  

                                                           

ري منشورة، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف ، أطروحة غ)االمكانيات واملعوقات(إمكانية انضمام العراق اجلديد إىل السوق اخلليجية املشتركةأكرب عمر حمي الدين اجلباري،  1

 .59-58، ص ص2010- 2007علم االقتصاد، قسم االقتصاد، االكادمية العربية يف الدمنارك،
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  جملس التعاون لدول اخلليج العربية:  10جدول رقم 
  

  املساحة اإلمجالية
  

  ألف كم مربع  2672.7

  مليون نسمة   36.1  عدد السكان

  نسمة لكل كيلو متر مربع       13  الكثافة السكانية

  مليار دوالر  714.8  الناتج احمللي

  ألف دوالر   20.4  نصيب الفرد من الناتج احمللي

  مليار دوالر 282.8  *إمجايل التجارة اخلارجية 

  مليار دوالر    116.4  *الصادرات 

  مليار دوالر  166.4 *الواردات 

  مليار برميل  484.2  االحتياطي النفطي

  ألف مليار قدم مكعب  1438.1  احتياطي الغاز

 2006رات اقتصادية لعام مؤش

، أطروحة غري منشورة، مقدمة لنيل )االمكانيات واملعوقات(أكرب عمر حمي الدين اجلباري، إمكانية انضمام العراق اجلديد إىل السوق اخلليجية املشتركة: املصدر
  .59- 58، ص ص2010-2007الدكتوراه يف علم االقتصاد، قسم االقتصاد، االكادمية العربية يف الدمنارك، شهادة 

 2006مؤشرات اقتصادية لعام 

 
  املساحة والسكان : الفرع األول 

بشكل عام ميكن القول بأن دول جملس التعاون اخلليجي صغرية احلجم من حيث املساحات ومن حيث        

  .عدد السكان باستثناء اململكة العربية السعودية ويتضح هذا من اجلدول التايل
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  املساحة والسكان والناتج احمللي اإلمجايل لدول جملس التعاون اخلليجي :11جدول رقم 

                           
  

  الدولة
 

  عدد السكان باأللف

املساحة 
بامليل 
 املربع

الناتج 
احمللي 

اإلمجايل 
مليون 
 دوالر

التوزيع 
النسيب 
للسكان

% 

التوزيع 
النسيب 

للمساحة
% 

الكثافة 
 السكانية

التوزيع 
النسيب 
للناتج 
احمللي 

  اإلمجايل

 1975 1980 1985 1995 1996 1996 1996 199
6 

1996 1996 1996 

.261 البحرين
7 

336.
6 

418 578 599 240 5306.
4 

2.3 0.02
4 

2.5 %2.3
4 

.147 قطر
6 

206.
6 

343 626 644 4247 7895.
6 

2.4 0.42
7 

0.15 %3.4
9 

1200 2173 2135 2052 984 766 سلطنة عمان
00 

14730 8.2 12.0
77 

0.01
8 

%6.5
1 

اململكة العربية 
 السعودية

7016
.3 

9588 1248
4 

2558
7 

1884
4 

8299
95 

12901
3.3 

71.2 83.5 0.02
3 

%57.
01 

1006 الكويت
.5 

1370
01 

1712 1576 1754 6880 27293
.5 

6.6 0.69
2 

0.25
5 

%12.
06 

اإلمارات العربية 
 املتحدة

525 977.
4 

1306 2377 2443 3227
8 

42027
.8 

9.2 3.24
8 

0.07
6 

%18.
57 

9723 اإلمجايل
.1 

1346
3 

1829
7 

3287
9 

2645
7 

9936
40 

22628
5.8 

100 100 0.02
7 

100
% 

  .67رويده بنت عبد الرمحن عبد اللطيف الرباهيم،مرجع سابق، ص : املصدر
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جمموع مساحة من %  83.5ويتضح من اجلدول السابق بأن مساحة اململكة العربية السعودية تشكل ما مقداره  
من جمموع مساحة دول % 0.03وباملقابل فان مساحة البحرين تشكل ما مقداره . دول جملس التعاون اخلليجي

من  %71.2وباملثل فان اململكة العربية السعودية تستحوذ على ما قدره .  1996جملس التعاون اخلليجي يف عام 
آلف نسمة  599أما عدد سكان البحرين فبلغ  ،1996جممل عدد السكان يف دول جملس التعاون اخلليجي لعام  

بينما بلغ عدد سكان بقية  ،1996من إمجايل عدد سكان دول اخلليج العربية يف عام % 2.3مشكالً ما مقداره  
من جممل عدد سكان دول جملس % 26.5آلف نسمة مشكال ما نسبته  7014دول جملس التعاون اخلليجي 

 عمان سلطنة ويوضح اجلدول التايل الصورة بشكل أكثر تفصيالً لكل من  ،1996التعاون اخلليجي لعام 
  .واململكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية املتحدة 

  

        Mining Sectorالقطاع التعديين: الفرع الثاين
، ويعد النفط أحد  أحد اخلصائص العامة لدول جملس التعاون اخلليجي هو اعتمادها الشديد على النفط       

ولقد شكل  القطاع . املكونات الرئيسة لقطاع التعدين، وتشكل إيراداته نسبة هامة من إيرادات هذا القطاع
من % 35.3ولتتراجع هذه النسبة لتصل إىل 1980من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام % 62.1التعديين ما نسبته 

ة الخنفاض إنتاج النفط وصادراته وبسبب تزايد أمهية القطاعات وذلك نتيج 1996الناتج احمللي اإلمجايل لعام 
ويوضح اجلدول التايل تطور .  األخرى نتيجة جلهود دول جملس التعاون اخلليجي يف تنويع مصادر الدخل 

  1.األمهية النسبية ومعدالت النمو لكل من القطاع التعديين والقطاع غري التعديين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .71رويده بنت عبد الرمحن عبد اللطيف الرباهيم،مرجع سابق، ص 1
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والقطاع غري التعديين لدول جملس التعاون  األمهية النسبية ومعدالت النمو لكل من القطاع التعديين :12جدول رقم   
  اخلليجي

  

  القطاع التعديين  
Mining Sector 

 القطاع غري التعديين 
NonــMining Sector 

 األمهية النسبية معدل النمو األمهية النسبية السنة
 معدل النمو

Year Relative Importance Growth 
Rate 

Relative 
Importance 

Growth 
Rate 

 ـ 37.9 ـ 62.1 1980

1981 62.7 19.4 37.3 1.7 

1982 56.8 (12.2) 43.2 12.2 

1983 45.5 (50) 54.5 4.6 

1984 41.4 (18.5) 58.6 0.08 

1985 36.5 (16.6) 65.1 (3.4) 

1986 27.5 (37) 74.2 (4.8) 

1987 29.8 14.9 71.1 1.6 

1988 26.7 (10.6) 74.2 4.4 

1989 32.5 36.6 59.3 (10.6) 

1990 38.4 35.3 61.6 19.3 

1991 36 (4) 64 6.3 

1992 37.1 16 62.9 9.1 

1993 36 (1.8) 64 2.9 

1994 33 (3) 67 3 

1995 34.6 4.8 65.4 (2.4) 

1996 35.3 2 64.7 (1.1) 

  .68الرمحن عبد اللطيف الرباهيم،مرجع سابق، ص  رويده بنت عبد :املصدر                   

    إشارة سالبة: ( ) مالحظات                 
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وقد بلغت نسبة مسامهة القطاع التعديين يف كل من اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، واململكة العربية   

على %39و،  %31.9و، %40.0و   % 35.1و% 16.3و% 34.7السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت
، % 63.5مقارنة بـ  ).  116:، ص1997األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية، ( 1996التوايل لعام 

كنسب مسامهة هلذا القطاع لدول جملس التعاون اخلليجي %  65.2و،  %67.3و،  %62.3و، %61.6و، %50.5و
  ) .96-95: ، ص1988لدول اخلليج العربية،  األمانة العامة لس التعاون(1980يف عام 

مليون دوالر عام  119250.4وبالرغم من اخنفاض نسبة مسامهة القطاع التعديين يف الناتج احمللي اإلمجايل من  
،  إال أنه ال يزال ميثل املصدر الرئيسي إليرادات الدولة يف جملس 1996مليون دوالر عام  79866.1إىل 1980

ليج العربية إذ شكلت إيرادات النفط العنصر الرئيسي يف القطاع التعديين لكل من اإلمارات التعاون لدول اخل
مليون  50959.1 مقداره العربية املتحدة، والبحرين،  واململكة العربية السعودية،  وسلطنة عمان،  والكويت ما

  1995.1دوالر يف عام 

االقتصادية ، وميكن أن نذكر هنا بعض املؤشرات  وتصنف دول الس ضمن الدول النامية من حيث اهلياكل 
  .اليت تدل على ضعف تلك اهلياكل 

أول هذه املؤشرات االعتماد بدرجة كبرية على مصدر واحد للدخل ، فدول الس أحادية الـدخل ، تبلـغ   
عـن   بينما تقل مسامهة الصـناعة  1983من الناتج اإلمجايل % 50مسامهة قطاع التعدين يف معظمها حوايل 

لنفس الفترة ، كما أن حصيلة إيرادات القطاع النفطي تسيطر بشكل رئيسي على إمجـايل اإليـرادات   % 7
  .العامة

اختالالت اثر املؤشر الثاين اختالل عناصر اإلنتاج املتاحة حيث توضح مراجعة التركيبة اهليكلية لعناصر اإلنتاج 
ا تتمتع دول الس بوفرة نسبية يف املوارد املالية جندها جوهرية هلا انعكاسات سلبية على مسار التنمية، فبينم

تعاين من نقص حاد يف القوى العاملة الوطنية ، وقد استدعت برامج التنمية االعتماد بشكل رئيسي على 
ودولة % 61يف كل من دولة قطـر،% 62يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، و % 79العمالة األجنبية بلغ 

يف سلطنة عمان ، وذلك من جمموع األيدي العاملة % 38يف اململكة العربية السعودية، و  %47الكويت، و 
م ، وقد أدى هذا االعتماد الكبري على العمالة األجنبية، واملخاطر اليت تتولد عنها إىل االهتمام بتنمية 1999

ل ضمن حسابات األجل برامج التعليم والتدريب الفين، وترشيد االستقدام إال أن حل تلك املشكلة يدخ
الطويل على فرض استمرار احلماس وتوفر الديناميكية اإلدارية القادرة على استيعاب خمرجات برامج التدريب 

  2.وتطويرها 
  لدول جملس التعاون اخلليجي 1995-1980ويوضح اجلدول التايل تطور إيرادات النفط للفترة 

                                                           

 .72- 71ص ص، رويده بنت عبد الرمحن عبد اللطيف الرباهيم،مرجع سابق 1
 .47ليل مرتالوي، مرجع سابق، صخالد حممد خ 2
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  (Million Dollars))  مليون دوالر(س التعاون اخلليجيتطور إيرادات النفط لدول جمل: 13جدول رقم  

  اإليرادات النفطية  الفترة الزمنية
 

1980 101131.8 

1981 131735 

1982 124554 

1983 77272 

1984 63636.4 

1985* 52508.6 

1986 25281.3 

1987 32244.3 

1988 29565.1 

1989 27526.5 

1990 53342.8 

1991 48710.2 

1992 10282.5 

1993 20851.1 

1994 45321.9 

1995 50959.1 
  .69رويده بنت عبد الرمحن عبد اللطيف الرباهيم،مرجع سابق، ص  :املصدر            
  1995-1985للفترة الزمنية  اإليرادات النفطية لدول الس باستثناء قطر :مالحظات            
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  :النفط : أوال
  

مليون برميل  7.4إىل  1980مليون برميل يومياً عام 14نفط يف دول جملس التعاون اخلليجي من اخنفض إنتاج ال
  لتنخفض نسبة إنتاج دول جملس التعاون اخلليجي1983يومياً عام 

ويعود هذا الخنفاض الطلب العاملي على النفط . 1983عام % 13.5إىل 1980عام % 23.6من النفط العاملي من  
و نتيجة اليار سوق النفط العاملية بسبب تزايد اإلنتاج . ك دول الس من هذا املوردولصغر معدل استهال

دوالر لربميل النفط عام  27.45العاملي من النفط والذي بدوره أدى إىل اخنفاض أسعار النفط بشكل كبري من 
ة على إيراداا قامت بزيادة ولرغبة دول الس يف احملافظ 1986دوالر للربميل الواحد يف عام 13.90إىل  1985

من إنتاج دول  39.2%مليون برميل يوميا وليمثل ما مقداره  8.7ليصبح 1986إنتاجها من النفط اخلام يف عام 
: ، ص1988األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية، (من اإلنتاج العاملي للنفط  10.9%األوبك و 

 15.8ار النفط مت اتفاق دول األوبك على حتديد معدالت اإلنتاج مبستوى وللحد من التغريات يف أسع).  29
دوالر للربميل الواحد من النفط مما  18مليون برميل ومت االتفاق أيضاً على العودة إىل نظام األسعار الثابتة عند

مما شجع .  1987دوالر يف عام  20 حسن من وضع السوق النفطية لريتفع سعر الربميل الواحد من النفط إىل 
بعض الدول األعضاء يف األوبك على جتاوز حصص اإلنتاج مما أدى مرة أخرى إىل تراجع يف أسعار النفط إىل 

 15.06على ختفيض اإلنتاج اإلمجايل ألوبك ليصل إىل1987ومت االتفاق يف ديسمرب . ما دون السعر الرمسي

اخنفض سعر النفط ليصل إىل معدل  1987يسمربويف د. دوالر للربميل الواحد 18مليون برميل يومياً بسعر 
مليون  7.73اخنفض إنتاج دول جملس التعاون اخلليجي ليصل إىل 1987ويف عام. دوالر للربميل الواحد16.5

وشكل إنتاج دول الس من النفط اخلام حوايل .  عن العام الذي سبقه% 9برميل يومياً منخفضاً مبعدل  
وقد سجلت اململكة العربية . 1987من اإلنتاج العاملي يف عام 13%وحوايل  من إنتاج منظمة األوبك %43.4

. من جممل إنتاج جملس التعاون اخلليجي% 53السعودية أكرب معدل إلنتاج النفط إذا شكل إنتاجها ما نسبته 
 1987يف عام %  0.5وتساهم البحرين بأقل النسب يف إنتاج الس من النفط اخلام إذ سامهت فقط حبوايل

  ).24-23: ، ص ص1988األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية،(
امتداداً لألوضاع السائدة يف سوق النفط العاملية منذ الثمانينات نتيجة لتزايد الفائض  1988وشهد عام       

ألعضاء يف األوبك العاملي من النفط اخلام بسبب زيادة اإلنتاج من الدول خارج األوبك ولتجاوز بعض الدول ا
  .1987حلصصها املقررة مما أدى إىل تراجع األسعار مرة أخرى بعد أن شهدت حتسناً خالل عام 
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وارتفاع الطلب العاملي   1988مليون برميل يومياً لعام 1.56ونتيجة لزيادة اإلنتاج العاملي من النفط اخلام بـ  
مقارنة مبستوى األسعار السائد يف عام % 14ميل حبوايل  مليون برميل يوميا،  اخنفض السعر الرمسي للرب 1.4لـ 

على سقف  1988ونتيجة لرغبة دول األوبك يف حتقيق االستقرار يف سعر النفط مت االتفاق يف نوفمرب. 1987
دوالر للربميل  18عند سعر ثابت1989مليون برميل يومياً خالل النصف األول من عام  18.5لإلنتاج بلغ

مليون برميل يومياً أي  9.2حوايل1988ج دول جملس التعاون اخلليجي من النفط اخلام عام وبلغ إنتا. الواحد
وقد حتققت أعلى زيادة يف إنتاج . 1987مليون برميل يومياً عن مستوى اإلنتاج يف عام  1.2بزيادة قدرها 

حققت بقية دول جملس كما . 1988-1987للفترة% 26.8النفط اخلام يف اململكة العربية السعودية مبعدل زيادة 
بنسبة    1988التعاون اخلليجي معدالت منو يف إنتاج النفط باستثناء الكويت اليت تراجع فيها إنتاج النفط عام  

إال أا احتلت املرتبة الثالثة من حيث نسبة إنتاج دول جملس التعاون اخلليجي حيث بلغت نسبة %  51
،ص 1990األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية، (1988من إنتاج دول الس لعام%15.9مسامهتها  

  ).24- 21: ص 
من أمجايل إنتاج % 53.3مليون برميل يومياً يشكل ما مقداره   13.600وبلغ إنتاج النفط لدول الس حوايل  

، 1997التعاون،  األمانة العامة لدول جملس(1995من اإلنتاج العاملي من النفط يف عام % 20.9األوبك وحوايل
األمانة العامة لس (1987من اإلنتاج العاملي يف عام%13من إنتاج األوبك و%43.3مقارنة بـ  ) 24: ص

  ).24: ص ، 1989التعاون لدول اخلليج العربية، 
ألف  2190وألف برميل يومياً يف سلطنة عمان،  900وألف برميل يومياً،  470وبلغ إنتاج النفط يف قطر   

على التوايل % 0.4و  %  4.6و % 11.4مياً يف اإلمارات العربية املتحدة حمققاً معدل منو بلغ برميل يو
ماليني برميل يومياً مشكلة ما  8وحافظت اململكة العربية السعودية على معدل إنتاجها .  1996-1995للفترة 
.  من أمجايل اإلنتاج العاملي % 12.4إنتاج األوبك و  من%31.8من إمجايل إنتاج دول الس وحوايل%59نسبته

مليون برميل  2.002 واخنفض اإلنتاج يف الكويت منألف برميل يومياً  40بينما ظل إنتاج البحرين ثابتاً عند 
األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج (1996مليون برميل يومياً لعام 2.000ليبلغ  1995يومياً لعام 

  ).14ص ،1997العربية،

  :تياطي النفط اح :ثانيا
وبلغ . 1980بليون برميل يف عام  272.900قدر احتياطي النفط املؤكد يف دول جملس التعاون بـ   

ليشكل   1987 – 1986للفترة  %21.2مبعدل منو بلغ   1987بليون برميل يف اية عام    369.88احتياطي النفط 
نسبة الزيادة لالكتشافات اجلديدة يف احتياطي  وتعود.احتياطي العامل من النفط اخلام  من% 41.6ما نسبته  

مشكلة ما .  1987–1986للفترة % 197.3النفط لإلمارات العربية املتحدة  واليت زاد احتياطها مبعدل 
األمانة العامة لس (1987من االحتياطات العاملية من النفط العام% 11من احتياطات دول الس و%26.5نسبته

  ).26-24: ،ص1989العربية،  التعاون لدول اخلليج
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تزايدت احتياطات  1988ونتيجة للزيادة يف احتياطات اململكة العربية السعودية من النفط اخلام يف عام  
بليون برميل يف  452.4لتصل احتياطات دول جملس التعاون  إىل  1988–1987للفترة%  22.2دول الس بـ 

من احتياطات % 55.8سعودية  املرتبة األوىل ولتساهم مبا مقداره ولتحتل اململكة العربية ال. 1988اية عام 
أما بالنسبة لبقية دول الس فلم حتدث فيها تطورات . 1988من االحتياطي العاملي لعام % 25.5دول الس و

للفترة %  15.4جوهرية بالنسبة حلجم االحتياطات من النفط ماعدا البحرين واليت سجلت تراجعاً بنسبة  
فقد قدر  1996أما يف عام  .)24: ، ص  1990األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية، (1988 –1987

من %45.4من احتياطي األوبك وحوايل%58.3بليون برميل مشكالً ما نسبته 465.8احتياطي دول الس حبوايل 
من %32.8من احتياطي دول الس و%56 وبلغت نسبة مسامهة اململكة العربية السعودية. االحتياطي العاملي

األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية، (من االحتياطي العاملي%25.6احتياطي األوبك وحوايل

  1.ويوضح اجلدول التايل تطور إنتاج النفط واالحتياطات يف دول جملس التعاون). 14: ،ص 1996

  

  واالحتياطات يف دول جملس التعاون اخلليجي تطور إنتاج النفط :14جدول رقم          

                                                           

 74رويده بنت عبد الرمحن عبد اللطيف الرباهيم،مرجع سابق، ص 1

اية / بليون برميل(االحتياطي  )ألف برميل يوميا(اإلنتاج  السنة
 )العام

معدل النمو  معدل النمو السنوي
 السنوي

Year 
 

Production 
(1000 B./Day) 

Reserves 
(Billion B./Year 

End) 

لالحتياطات % لإلنتاج النفطي%
 النفطية

1980 14070 272.9 - - 

1981 13219 370.9 )1.6( 35.9 

1982 9262 274.2 (29.9) (26.1) 

1983 7464 274.3 (19.4) 0.04 

1984 7241 304 )3( 10.8 

1985 6122.8 302.1 (15.4) (0.6) 

1986 8446.2 305.1 37.9 0.99 

1987 7923.5 369.9 (6.2) 21.2 

1988 9175.5 452.4 15.8 22.3 

1989 9762.5 456.4 6.4 0.9 

1990 10776.1 464 10.4 1.7 

1991 11838 463.8 9.9 (0.04) 

1992 12858.7 463.5 8.6 (0.1) 

1993 13288.6 464.3 3.3 0.2 



 اخلليجي التعاون جملس لدولالتكامل عملية  تقييم: الرابعالفصل 

129 

 

  .73رويده بنت عبد الرمحن عبد اللطيف الرباهيم،مرجع سابق، ص  :ملصـــدرا 

  إشارة سالبة( )  :مالحظات

 

  إيرادات النفط : ثالثا
وذلك نتيجة  1981عانت معظم دول جملس التعاون اخلليجي من اخنفاض يف إيرادات النفط منذ عام  

مما أدى . ر وتزايد يف املعروض العاملي من النفط للتغريات اليت حدثت يف أسواق النفط من اخنفاض يف األسعا
  .  إىل تراجع صادرات دول جملس التعاون اخلليجي من النفط وبالتايل اخنفاض إيراداا بشكل كبري

      1995بليون دوالر لعام  51) باستثناء قطر(وقد بلغت اإليرادات النفطية لدول جملس التعاون اخلليجي       

فحققت كل من اإلمارات العربية املتحدة ، والبحرين ، واململكة العربية السعودية والكويت ). 13جدول رقم (
على التوايل ومسجلة تراجعاً %24.3، و%10.5، و%11.5، و%14.5معدالت منو سنوية يف اإليرادات بلغت  

ل اخلليج العربية، األمانة العامة لس التعاون لدو(1995– 1994 للفترة %2.9مقدار عمان بالنسبة لسلطنة
  ).116-111: ، ص1997

  الغاز الطبيعي  :رابعا   
تأثر إنتاج الغاز الطبيعي بدول الس بالوضع السائد يف سوق النفط فأخنفض إنتاج هذه الدول من         

واخنفض إنتاج ). باستثناء سلطنة عمان( 1984بليون متر مكعب عام  68.5إىل1981بليون متر مكعب عام 86.6
بليون متر مكعب يف عام  29لغاز الطبيعي يف اململكة العربية السعودية نتيجة الخنفاض إنتاج النفط ليصبح ا

 10218من جمموع إنتاج دول الس أما احتياطيات دول الس فقد بلغت % 45وليشكل ما مقداره  1984
ولتشكل ما مقداره  1985بليون متر مكعب يف عام  10074وحوايل الـ 1984بليون متر مكعب يف عام 

أي ما ميثل 1981بليون متر مكعب يف عام  82441مقارنه بـ 1985من االحتياطيات العاملية يف عام10.2%
  ).43-42: ،ص1987األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية، (من االحتياطيات العاملية8.5%

من اإلنتاج %4.2بليون قدم مكعب يومياً مشكالً نسبة   9قدر إنتاج دول الس حبوايل 1988ويف عام         
مليون قدم 4 وسامهت اململكة العربية السعودية يف هذه الزيادة مبعدل كبري إذ بلغ إنتاجها. العاملي للغاز الطبيعي

وحققت بقية دول جملس التعاون معدالت منو سنوية إجيابية إلنتاج الغاز الطبيعي .  1988مكعب يف عام
مليون قدم مكعب يومياً،  469البالغ  1987اليت حافظت على  معدل اإلنتاج لعام    عمان اء سلطنة باستثن

حوايل  1988إذ بلغ إنتاجها يف عام  1988–1987للفترة% 13وسجلت اإلمارات العربية املتحدة تراجعاً مبقدار 
وباملقابل قدرت .  1987عام مليون قدم مكعب يومياً يف 2652.1مليون قدم مكعب يومياً مقارنة بـ  2306

1994 13493 465.5 1.5 0.3 

1995 13504 465.8 0.1 0.1 

1996 13600 465.8 0.7 0 
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من %15.2ألف بليون قدم مكعب إي حوايل   606.1احتياطيات دول الس من الغاز الطبيعي حبوايل 
  ).28-27: ،ص1990األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية، (1988االحتياطي العاملي لعام 

من %  28.4بليون قدم مكعباً يومياً مشكالً ما مقداره 15.4وبلغ إمجايل إنتاج دول الس حوايل           
واحتلت اململكة العربية السعودية املرتبة األوىل من حيث حجم .من اإلنتاج العاملي % 5.2إنتاج األوبك ، و 

من أمجايل إنتاج دول الس يف عام %44مليون قدم مكعب يومياً، إذ سامهت مبا نسبته  6.7اإلنتاج إذ بلغ 
من إمجايل اإلنتاج العاملي  واحتلت الكويت املرتبة % 2.5من إمجايل إنتاج األوبك و% 13.8وحوايل  1995

وقدرت احتياطيات دول جملس التعاون اخلليجي .  1995 –1994للفترة%  45األوىل من حيث معدالت النمو  
من احتياطي % 35.2ا نسبته أي م  1996آلف بليون قدم مكعب لنهاية عام   799.5من الغاز الطبيعي حبوايل  

واحتلت قطر املرتبة األوىل من حيث حجم االحتياطي .  من االحتياطي العاملي% 13.75دول األوبك ، و  
من احتياطي األوبك % 12.2من إمجايل احتياطي دول الس و% 40لدول الس حيث سامهت مبا مقداره

املرتبة األوىل من حيث معدل منو االحتياطي،  مانع وحققت سلطنة. من االحتياطي العاملي % 4.8وحوايل 
األمانة العامة (1995ألف بليون قدم مكعب يف اية عام 30وليبلغ االحتياطي  %13.6حيث بلغ معدل النمو 

ويوضح اجلدول التايل تطور إنتاج و احتياطي ).  16- 15:،ص ص 1997لس التعاون لدول اخلليج العربية، 
  . الغاز يف دول الس

  إنتاج واحتياطي الغاز يف دول جملس التعاون اخلليجي   :15جدول رقم   
  

  )يوميا/ مليون قدم مكعب(اإلنتاج   السنة

Production (Million 
CU.F/Year)  

  )سنة/ألف بليون قدم مكعب(االحتياطي 

Reserves (1000 Billion 
CU.F/Year)  

1985  7118.9  362.5  

1986  7554.9  371.2  

1987  8120.5  564.7  

1988  9064.6  606.1  

1989  10350.2  611.9  

1990  10315.1  543.4  

1991  11620.0  612.4  

1992  12462.9  688.5  

1993  13070.6  717.7  

1994  14124.0  784.9  

1995  15381.7  792.3  

  799.5  م.غ  1996

  74رويده بنت عبد الرمحن عبد اللطيف الرباهيم،مرجع سابق، ص : املصدر         
  م غري متوفر.غ: مالحظات        



 اخلليجي التعاون جملس لدولالتكامل عملية  تقييم: الرابعالفصل 

131 

 

  

   Non – Mining Sectorالقطاع غري التعديين : ثالثاً 
حيث أن النفط مورد ناضب والطلب عليه غري مستقر كان البد من التفكري يف كيفية تنويع مصادر        

وهلذا .  ويف إيراداتهالدخل خاصة يف ظل التقلبات اليت حدثت يف السبعينيات والثمانينيات يف أسعار النفط 
عملت دول جملس التعاون اخلليجي على تقدمي اإلعانات والقروض امليسرة وتشجيع القطاع اخلاص لالستثمار 

وقد ارتفعت نسبة مسامهة القطاع .  يف  القطاع غري التعديين لتحسني نسبة مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل
وليبلغ ما مقداره  1996يف عام %  64.7إىل1980عام  37.9% من غري التعديين  يف الناتج احمللي اإلمجايل

  .1996–1995للفترة% 3.1بليون دوالر وليحقق معدل منو إجيايب قدره146.4
كحد % 7.3وحققت دول جملس التعاون اخلليجي معدالت منو متفاوتة للقطاع غري التعديين تراوحت ما بني  

األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج (كحد أدىن يف الكويت %3.4أعلى يف اإلمارات العربية املتحدة و

  1). 85-81:،ص1997العربية، 

  

  البينية لدول جملس التعاون اخلليجي ةالتجار: املطلب الثاين
إزالة احلواجز اجلمركية بني الدول األعضاء فيما خيص . منذ قيام جملس التعاون عملت دول جملس التعاون على

 1983. ويف العام . عفت تلك املنتجات من الرسوم اجلمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنيةمنتجاا، وأ

إقرار .وقد ختلل تلك السنوات، .  2003إحتاداً مجركياً مطلع العام .أقامت دول الس منطقة جتارة حرة، مث 
ت ووسائط النقل بني الدول عدد من القوانني واألنظمة والسياسات اليت سهلت انسياب تنقل السلع واخلدما

. األعضاء، وعملت على تشجيع املنتجات الوطنية، وتفعيل دور القطاع اخلاص يف تنمية صادرات دول الس
أسهمت يف زيادة التجارة .ومثل قيام االحتاد اجلمركي دعماً مباشراً للسوق اخلليجية املشتركة، اليت بدورها 

ه، مت السماح للمؤسسات والوحدات اإلنتاجية يف دول الس بفتح مكاتب ويف اإلطار ذات. البينية لدول الس
، وكما مت السماح باسترياد وتصدير املنتجات ) 1991الكويت، ديسمرب (أي دولة عضو .للتمثيل التجاري يف 

مت أسه.إىل وكيل حملي ويضاف إىل ذلك قرارات هامة أخرى .الوطنية فيما بني الدول األعضاء دومنا احلاجة 
)  2002الدوحة، ديسمرب (يف دعم التجارة البينية مثل القرار اخلاص بإنشاء هيئة التقييس لدول جملس التعاون، 

ونتيجة هلذه السياسات ).  1993الرياض، ديسمرب (وقرار إقامة مركز التحكيم التجاري لدول الس 
سلع بينها، قفز حجم التجارة البينية لدول واإلجراءات اليت اختذا الدول األعضاء جمتمعة لتسهيل انسياب ال

 2010مليار دوالر يف العام  65إىل ما يزيد على  1984. مليارات دوالر يف العام 6جملس التعاون من حوايل 
على منو التجارة البينية، حيث شهد  2003ويالحظ التأثري املباشر لقرار إقامة اإلحتاد اجلمركي اخلليجي يف عام .

وخالل . % 31ري بني دول الس زيادة ملحوظة يف السنة األوىل لقيام اإلحتاد بلغت ما نسبته التبادل التجا
                                                           

 .75- 66ص  صرويده بنت عبد الرمحن عبد اللطيف الرباهيم،مرجع سابق، 1
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كما يالحظ أن حجم ، % 27سجلت التجارة البينية معدل منو سنوي بلغ حوايل  2008 -2003األعوام من 
إىل ما .مة اإلحتاد اجلمركي، ، وهو العام السابق إلقا 2002مليار دوالر يف العام 15التجارة البينية قد ارتفع من 

%. 332، أي بزيادة بلغت ما نسبته  2010مليار دوالر يف العام  65يربو على حوايل 
1  

حقق التبادل التجاري فيما بني دول جملس التعاون خطوات متقدمة وقد سامهت جهود التعاون والتنسيق واليت 
رة زمنية قصرية قياساً بكثري من جماالت التكامل أمثرت عن قيام االحتاد اجلمركي ـ بني هذه الدول خالل فت

االقتصادي سواًء على مستوى املنطقة أو العامل، وقد انعكست هذه املسامهات يف تطور التجارة البينية لدول 
الس خالل خمتلف السنوات وذلك سواًء بالنسبة للمنتجات ذات املنشأ الوطين املتبادلة بني هذه الدول أو 

ردات والصادرات من السلع املتداولة يف دول الس ذات املصادر املختلفة الوطنية واألجنبية وذلك بالنسبة للوا
  : ميكن تناوله من خالل العناصر التالية  ما

  : التجارة البينية للمنتجات الوطنية : الفرع األول
األساسية للسلع واليت تضم يتكون اهليكل العام ملنتجات دول الس ذات املنشأ الوطين من اموعات     

املنتجات احليوانية والنباتية ، واملنتجات الصناعية ومنتجات الثروة الوطنية ، وكما أشرنا فقد تطور حجم 
تعكسه البيانات املتوفرة  التبادل التجاري من هذه املنتجات بني دول الس خالل خمتلف السنوات وذلك ما

الذي يشري إىل اجتاه التجارة البينية لدول الس يف هذه ) 16(ل رقم يف هذا اجلانب واليت يتناوهلا اجلدو
  : ، حيث متثل أبرز مالمح هذا التطور يف اجلوانب اآلتية م 2004ـ  2000املنتجات خالل الفترة 

مليار دوالر  3.9ـ أن جتارة واردات املنتجات الوطنية املتبادلة بني دول الس قد ارتفع حجمها من حوايل 1
بني الفترتني % 33م مبتوسط معدل زيادة بلغ حوايل 2004مليار دوالر يف عام  8.9م إىل أكثر من 2000 عام يف
 .  
من إمجايل  %32 -28أن واردات دولة اإلمارات من دول الس خالل الفترة يتراوح وزا النسيب مابني  - 2

  .م 2004 -2000وات واردات املنتجات الوطنية املتبادلة بني دول الس خالل السن
من إمجايل % 29 -25أن واردات اململكة العربية السعودية من دول الس يتراوح وزا النسيب مابني  - 3

  . الواردات من هذه املنتجات املتبادلة بني دول جملس خالل هذه الفترة 
% 24 -18مانسبته بني  يشري اجلدول إىل أن واردات دولة الكويت من املنتجات ذات املنشأ الوطين متثل - 4

  . م 2004- 2000من إمجايل واردات الس من هذه املنتجات خالل الفترة بني 
كذلك فإن البيانات الواردة ذا اجلدول تشري إىل متوسطات معدل الزيادة يف حجم واردات دول الس من 

  : البيانات نالحظ السمات التالية  ، فوفقاً هلذهم 2004ـ  2000املنتجات ذات املنشأ الوطين وذلك عن الفترة 
خالل % 55أن واردات عمان من املنتجات الوطنية لدول الس قد زادت مبعدل متوسط يقدر بنحو  �

 . فترة املقارنة 
                                                           

 .43، مرجع سابق ،ص2011، نوفمرب،45، املسرية، العددجملس التعاون لدول اخلليج العربية 1



 اخلليجي التعاون جملس لدولالتكامل عملية  تقييم: الرابعالفصل 

133 

 

 2000خالل % 27متوسط الزيادة يف الواردات من هذه املنتجات بالنسبة لدولة اإلمارات يقدر بنحو  �

 .م 2004- 
 .يف املتوسط خالل سنوات املقالة % 26زادت مبا نسبته إن واردات اململكة قد  �
، مث % 24 أن متوسط معدل زيادة واردات الكويت من املنتجات الوطنية لدول الس يقدر حبوايل �

 . م 2004ـ  2000خالل الفترة % 21تأيت واردات البحرين من هذه املنتجات مبا نسبته 
يل واردات الس من هذه املنتجات وتشري إىل أن هذه النسبة من إمجا %8 يالحظ أن الواردات من قطر متثل

. م فقط وذلك نظراً لعدم توفر البيانات الكافية عن هذه الواردات بالنسبة لقطر 2004 -2002متثل الفترة مابني 
1  
  

      م2004ـ  2000خالل الفترة  واردات دول جملس التعاون من املنتجات ذات املنشأ الوطين: 16جدول رقم 
  )مليون دوالر(

  
  النمو  %  2004  %  2003  %  2002  %  2001  %  2000  

  27  28  2549  30  2025  28  1564.1  33  1399.3  32  1226.9  اإلمارات

  21  8  692  10  578  9  497.3  9  398.9  10  377.6  البحرين 

  26  25  2195  29  1616  27  1484.2  29  1215.1  28  1078.8  السعودية

  55  12  1094  9  504  7  405.7  9  367  9  341.9  عمان

  8  8  731  13  731  11  625.4  0  م.غ  0  م.غ  قطر

  24  19  1686  23  1258  18  988.4  21  877.9  22  821.4  الكويت

  33  100  8945  121  6712  100  5565.1  100  4258.2  100  3876.6  اإلمجايل
 1/1/2012دارة  اإلحصاء إ-مركز املعلومات  -االمانة العامة -جملس التعاون لدول اخلليج العربية :  املصدر
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كذلك فإن الصادرات املتبادلة بني دول الس من املنتجات ذات املنشأ الوطين متثل أحد أهم مؤشرات 
ه الصادرات نالحظ اجتاه التطور اإلجيايب هلذ) 17(تطور التجارة البينية هلذه الدول ، فوفقاً لبيانات اجلدول رقم 

  :وحسب السمات التالية م 2004ـ 2000وذلك خالل الفترة 
أن إمجايل الصادرات املتبادلة بني دول الس من املنتجات ذات املنشأ الوطين اخلليجي قد ارتفعت  �

م مبتوسط معدل منو يقدر 2004مليار دوالريف عام  9.8م إىل أكثر من 2000مليار دوالر يف عام  5.2من حوايل 
 . مابني الفترتني % 22ايل حبو

                                                           

 ، ضاخلليجي، الرياودور ها يف تعزيز التكامل االقتصادي  العالقات التجارية البينية واملعلومات،العامة للبحوث  اإلدارةاعية الغرفة التجارية الصن 1

 ،م2007مايــــــــــو 
 http://www.internationalecon.com/trade/T-toc.php    3/1/2012.  8-7 ص ص
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من إمجايل صادرات دول الس من  %78ـ  68أن صادرات اململكة من هذه املنتجات متثل مابني  �
 . بني الفترتني % 19املنتجات الوطنية خالل فترة املقارنة ومبعدل زيادة يقدر متوسطه بنحو 

ايل صادرات دول الس من من إمج %10ـ  7أن صادرات البحرين من هذه املنتجات ميثل مابني  �
م ، وأن متوسط معدل الزيادة يف هذه الصادرات 2004ـ  2000املنتجات ذات املنشأ الوطين خالل السنوات 

 . بني العامني% 21يقدر بنحو 
من إمجايل صادرات دول الس % 8ـ  3أن صادرات دولة األمارات من هذه املنتجات متثل مابني  �

الوطين خالل نفس الفترة ، وأن متوسط معدل زيادة هذه الصادرات يقدر حبوايل من املنتجات ذات املنشأ 
 . م 2004ـ  2000سنوياً عن الفترة بني % 17

من إمجايل صادرات دول الس من املنتجات ذات  %8ـ  5أن صادرات سلطنة عمان متثل مابني  �
بني الفترتني % 25ات حيث زادت مبا نسبته املنشأ الوطين ، إال أا متثل أعلى معدل منو من بني هذه املنتج

 . م 2004ـ  2000
من إمجايل صادرات  %5ـ  6 وتأيت صادرات دولة الكويت من هذه املنتجات بنسب تراوحت بني �

 1م  2004ـ-2000عن الفترة % 13دول الس من هذه املنتجات ومبتوسط معدل منو سنوي يقدر حبوايل 

  
  التعاون من املنتجات ذات املنشأ الوطينصادرات دول جملس : 17جدول رقم 

  م2004ـ  2000خالل الفترة 

  )مليون دوالر(
  النمو  %  2004  %  2003  %  2002  %  2001  %  2000  

  17  3  315.9  8  632.7  4  242.1  5  240.1  4  189.5  اإلمارات

  21  8  779.3  7  592.3  9  545.2  10  523.9  8  425.4  البحرين 

  السعودية
4102.4  78  3707.7  72  4315.1  68  5765.3  69  

7291.
1  

74  19  

  25  6  597.4  5  433.3  6  370.7  8  413.6  6  297.9  عمان

  4ـ   5  522.2  6  522.2  9  573.2  0  م.غ  0  م.غ  قطر

  13  3  329.6  4  365.3  4  278.1  5  254.6  4  214.6  الكويت

  اإلمجايل
5229.8  100  5139.9  100  6324.4  

10
0  

8311.1  100  
9835.

5  
100  22  

  
 1/1/2012إدارة  اإلحصاء -مركز املعلومات  -االمانة العامة -جملس التعاون لدول اخلليج العربية  : املصدر
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.  

وعند مقارنة مستوى التجارة البينية للمنتجات الوطنية اخلليجية ، إىل إمجايل الناتج احمللي أو ما يعرف 
جارة اخلارجية ، وميكننا التعرف على مستوى حجم التجارة اخلارجية املتبادل بني دول مبعدل االنفتاح يف الت

والذي تشري إىل ) 18(الس إىل إمجايل الناتج احمللي هلذه الدول من خالل البيانات الواردة باجلدول رقم 
  : السمات التالية 

 -3راوح عند مستويات تقدر حبوايل اخنفاض املستوى العام ملعدل هذه التجارة بني دول الس حيث ت �

ويالحظ أن هذا املستوى ميثل السمة العامة بالنسبة ملختلف . م 2004ـ  2000خالل الفترة % 4
من إمجايل الناتج %  13ـ  10الدول باستثناء التجارة اخلارجية للبحرين حيث تراوح هذا املعدل مابني 

 . م 2004ـ  2000احمللي للبحرين خالل الفترة 
ـ  3لإلمارات ، وحبوايل %  3ـ  2لنسبة لكل من السعودية واإلمارات فقد تراوح هذا املعدل مابني با �

 . بالنسبة للسعوديني %  4
 

  إمجايل الواردات والصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايل: 18جدول رقم 

  )مليون دوالر (
  2000  %  2001  %  2002  %  2003  %  2004  %  

  2.7  105673  3.0  88215  2.4  74204  2.4  68545  2.0  69980  اإلمارات

  البحرين 
7970.6  10.1  7928.8  11.6  8448  

12.
3  

9606.3  12.2  11012  13.4  

  2.7ç  183012  2.7  188551  3.1  214573  3.4  250514  3.8  188442  السعودية

  6.8  24777.9  4.3  21698  3.8  20310  3.9  19944  3.2  19825  عمان

  4.4  28451.4  5.3  23701  6.1  19707  0.0  17741    16432  قطر

  3.6  55718.8  3.5  46194  3.3  38110.7  3.3  37067  2.9  37018  الكويت

  3.9  476147  3.7  403987  3.4  349331  2.8  331239  2.7  339668  اإلمجايل
  .1/1/2012 إدارة  اإلحصاء-مركز املعلومات  -االمانة العامة -جملس التعاون لدول اخلليج العربية :  املصدر

http//www.gccsg.org/statistics.index.php 

  التجارة البينية إلمجايل املنتجات  :الفرع الثاين" .

أخذت التجارة البينية للواردات والصادرات من خمتلف املنتجات يف دول جملس التعاون نفس االجتاه السابق 
سمت باالخنفاض ـ بصفة عامة ـ اخلاص بالتجارة يف املنتجات ذات املنشأ الوطين هلذه الدول ، حيث ات

وذلك ما توضحه البيانات املتوفرة عن هذه التجارة ، فبالنسبة لواردات بني هذه الدول فإن االجتاه العام هلا 
  : يشري إىل اجلوانب التالية 



 اخلليجي التعاون جملس لدولالتكامل عملية  تقييم: الرابعالفصل 

136 

 

إىل أكثر من م 2000مليار دوالر يف عام  6أن إمجايل التجار البينية لدول الس قد ارتفعت من حوايل  �
سنوياً عن الفترتني وذلك حسب % 28م ، ومبعدل منو متوسط يقدر حبوايل 2004مليار دوالر يف عام  12

 ) . 18(اجلدول رقم 
من إمجايل هذه الواردات وهي  %29ـ  23أن واردات عمان من دول الس متثل نسبة تتراوح بني  �

 .متثل أعلى نسبة للواردات بني دول الس حسب هذا اجلدول 
ستورده دولة اإلمارات من دول الس يأيت يف املرتبة الثانية حيث متثل هذه الواردات مابني ت أن ما �

، وذلك وفقاً لبيانات م 2004ـ  2000من إمجايل الواردات املتبادلة بني دول الس خالل الفترة %26ـ  21
 . هذا اجلدول 

عدالت خمتلفة خالل هذه الفترة تراوحت مث تأيت واردات اململكة من دول الس يف املرتبة الثالثة مب �
بينما متثل واردات الكويت من دول . من إمجايل الواردات املتبادلة بني هذه الدول  %20ـ  18بني 

 . من إمجايل هذه الواردات خالل نفس الفترة % 16ـ  13الس نسبة تراوحت بني 
  ات بالنسبة ملختلف دول الس حيث تراوح ويالحظ من هذا اجلدول ارتفاع متوسط الزيادة يف هذه الوارد

  1.م 2004ـ  2000خالل السنوات بني  %38ـ  20معدل الزيادة مابني 

  
  م2004ـ  2000خالل الفترة  )الواردات(التجارة البينية لدول جملس التعاون : 19جدول رقم 

  )مليون دوالر (
  النمو  %  2004  %  2003  %  2002  %  2001  %  2000   

  27  21  2548.5  25.5  2022.6  25  1817.2  23  1478.9  22  1236.6  اإلمارات

  20  6  680.9  6.0  477.0  7  497.0  6  399.0  7  377.7  البحرين 

  26  18  2194.7  20.4  1613.3  20  1483.0  19  1214.1  19  1078.6  السعودية

  32  32  3829.0  23.0  1826.0  27  1993.1  30  1924.6  29  1673.0  عمان

  38  9  1099.6  9.2  728.9  8  623.7  7  457.2  8  483.4  قطر

  24  14  1685.5  15.9  1257.8  13  988.4  14  877.9  15  851.4  الكويت

  28  12038.2100  100  7925.6  100  1007402.4  6351.7  100  5700.7  اإلمجايل
 1/1/2012إدارة  اإلحصاء -مركز املعلومات  -االمانة العامة -جملس التعاون لدول اخلليج العربية :  املصدر

http//www.gccsg.org/statistics.index.php 
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  .84، األمانة العامة الرياض،ص2009إدارة اإلحصاء،العدد الثاين، -، مركز املعلومات)حقائق وأرقام(السوق اخلليجية املشتركة :املصدر

 :20جدول رقم 
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  2:رقم

  .88ص، مرجع سابق، )حقائق وأرقام(السوق اخلليجية املشتركة :املصدر
  

وفيما يتعلق باجتاه الصادرات املتبادلة بني دول الس فإا قد حققت معدل منو إجيايب يقدر متوسطه حبوايل 
م إىل 2000من مليار دوالر يف عام  6.9بني هذه السنوات حيث ارتفع حجم هذه الصادرات من حوايل % 20

الذي يشري إىل ) 5(ت الواردة باجلدول رقم م ، وذلك حسب البيانا2004مليار دوالر يف عام  12.2 أكثر من
  :اجلوانب التالية 

 2 :شكل رقم
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ـ  2000من إمجايل صادرات دول الس خالل الفترة  %67ـ  58أن صادرات اململكة متثل مابني  �
 . سنوياً يف هذه الفترة % 23م ومبعدل زيادة يقدر متوسطه حبوايل 2004

من إمجايل هذه الصادرات  %16ـ  11ابني أن صادرات سلطنة عمان إىل بقية دول الس متثل م �
 .م 2004ـ  2000عن الفترة بني  %8ومبعدل منو سنوي يقدر متوسطه حبوايل 

%  8ـ  5احتلت صادرات قطر املرتبة الثالثة بني إمجايل صادرات دول الس ومبعدالت تراوحت بني  �

 . إىل إمجايل هذه الصادرات خالل فترة املقارنة 
رغم أا حققت  %7ـ  4ت دولة اإلمارات معدالت منخفضة تراوحت بني بينما حققت صادرا �

 . سنوياً % 32معدل منو مرتفع خالل الفترة بلغ متوسطه حنو
  

إىل إمجايل  %5ـ  4وكذلك يالحظ أن صادرات الكويت تعترب منخفضة حيث تراوح معدهلا بني 
ـ  2000بني الفترتني  %15لغ متوسطه حنو صادرات دول الس خالل هذه الفترة ، ومبعدل زيادة سنوياً ب

  . م 2004
  م2004ـ  2000خالل الفترة  )الصادرات(التجارة البينية لدول جملس التعاون : 21جدول رقم 

  )مليون دوالر(
  النمو  %  2004  %  2003  %  2002  %  2001  %  2000  

  32  5  615.9  7  632.7  6  490.3  5  314.7  4  270.1  اإلمارات

  18  6  744.7  8  729  7  542  8  523.9  6  428.7  البحرين 

السعود
  ية

4270.2  62  3937.1  62  4463.4  58  6216  64  8214.4  67  23  

  8  11  1327.8  11  1062.1  16  1272  16  1031.2  15  1003.2  عمان

  23  7  839.6  5  524.7  7  574.7  5  334.1  8  578.4  قطر

  15  4  489.3  5  488.8  5  393.5  4  254.6  4  306.5  الكويت

  20  100  12231.7  100  9653.3  100  7735.9  100  6395.6  100  6857.1  اإلمجايل

  
  " . 15،  14،  13النشرة اإلحصائية ، األعداد " جملس التعاون لدول اخلليج العربية ـ األمانة العامة  :املصدر 
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  .90، مرجع سابق، ص)حقائق وأرقام(السوق اخلليجية املشتركة :املصدر
    

ا يتعلق حبجــم التجارة البينية لدول الس إىل إمجالــي الناتج احمللي هلذه الدول ، فإن مقارنة وفيم      
البيانات السابقة اخلاصة بالواردات والصادرات معاً إىل هذا الناتج تشري إىل نفس االجتاه السابق كما هو يف 

م باخنفاض مستواه مقارنة إىل حجم الناتج حالة التجارة البينية للمنتجات ذات املنشأ اخلليجي ، والذي اتس
، وذلك ماتؤكده البيانات الواردة باجلدول رقم م 2004ـ  2000احمللي الذي حققته هذه الدول خالل الفترة 

  : والذي يبني تلك السمات وذلك حسب اآليت ) 6(
  

جدول 
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يل الناتج احمللي هلذه من إمجا% 5ـ 4أن املعدل الكلي حلجم التجارة البينية لدول الس يتراوح بني  �
 . م2004ـ  2000 لدول خالل الفترة

 %21ـ  13أن مستوى جتارة عمان مع بقية دول الس حتتل املرتبة األوىل مبعدالت تراوحت بني  �
 . من إمجايل الناتج احمللي لسلطنة عمان وذلك خالل هذه الفترة 

من إمجايل الناتج احمللي  %13ـ  10 نيأن التجارة اخلارجية للبحرين مع بقية دول الس متثل ماب �
 .م 2004ـ  2000للبحريني خالل الفترة 

أن حجم التجارة اخلارجية لكل من اململكة واإلمارات يعترب منخفضاً إذا مانظر إليه كنسبة من الناتج  �
لمملكة من الناتج احمللي اإلمجايل ل %4ـ3احمللي اإلمجايل هلذه الدول ، فقد تراوح معدل التبادل مابني 

من إمجايل الناتج احمللي لإلمارات  %3ـ2م ، وبالنسبة لإلمارات مابني 2004ـ  2000خالل السنوات 
 . م 2004ـ  2000خالل الفترة 

من  %7ـ5 فقد تراوح معدل التجارة البينية هلما مع بقية دول الس مابنيوبالنسبة للكويت وقطر 
من إمجايل الناتج احمللي للكويت ، خالل فترة املقارنة وذلك  %4ـ3 إمجايل الناتج احمللي لدولة قطر ، ومابني

  1. حسب بيانات هذا اجلدول 

  

                                                           

  . 17- 12 ص ص ،جع نفس املر 1



 اخلليجي التعاون جملس لدولالتكامل عملية  تقييم: الرابعالفصل 

142 

 

  الواردات والصادرات إىل إمجايل الناتج احمللي: 23جدول رقم 
  )مليون دوالر( 

  2000  %  2001  %  2002  %  2003  %  2004  %  

  اإلمارات
69980  2.2  68546  2.6  

7420
4  

3.1  88215  3.0  105673  3.0  

  12.9  11012  12.6  9606.3  12.3  8448  11.6  7928.8  10.1  7970.6  البحرين 

  السعودية
188442  2.8  183012  2.8  

1885
51  

3.2  214573  3.6  250514  4.2  

  عمان
19825  13.5  19944  14.8  

2031
0  

16.1  21698  13.3  24777.9  20.8  

  قطر
16432  6.5  17741  4.5  

1970
7  

6.1  23701  5.3  28451.4  6.8  

  لكويتا
37018  3.1  34067  3.3  

3811
0.7  

3.6  46194  3.8  55718.8  3.9  

  اإلمجايل
339668  3.7  331239  3.8  

3493
31  

4.3  403987  4.4  476147  5.1  

  
  1/1/2012إدارة  اإلحصاء-مركز املعلومات  -االمانة العامة -جملس التعاون لدول اخلليج العربية :  املصدر

http//www.gccsg.org/statistics.index.php 
.  

  
  تطور التجارة البينية مقارنة بالتجارة العاملية لدول الس: 24جدول رقم 

    )مليون دوالر (
  الصادرات  الواردات

  اموع  %  عاملية  %  بينية  اإلمجايل  %  العاملية  %  البينية  

2000  5701    70584    76285  6857    87222    94079  

  88264  6ـ  81868  7ـ  6396  85186  12  78834  11  6352  2001

2002  7402  17  80692  2  88095  7736  21  83934  3  91670  

2003  7926  7  95142  18  103068  9653  25  105685  26  115338  

2004  12038  52  11956
5  

26  131603  12232  27  169414  60  181646  

 إدارة  اإلحصاء - مركز املعلومات -االمانة العامة -جملس التعاون لدول اخلليج العربية :  املصدر
http//www.gccsg.org/statistics.index.php 
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 . فرض رسوم مجركية إضافية من بعض دول الس على بعض املنتجات اخلليجية  �
 . إعادة تثمني البضائع اليت يكون مقصدها أي من دول الس  �
ية مما يؤدي إىل اختالف اعتماد قيم متدنية لتسعري بعض السلع املستوردة يف بعض املنافذ اجلمرك �

 .  أسعار نفس السلع يف منافذ أخرى
أن بعض الدول تفرض رسوم مرور على بعض السلع املنقولة عرب الرب باإلضافة إىل الرسوم اجلمركية  �

 . احملصلة عند املنفذ اجلمركي 
وقد  كذلك هناك بعض العوائق اإلدارية غري الكمية اليت حتد من حركة التجارة بني دول الس

  : أشارت إليها الدراسة أعاله ، ومن أبرزها 
اختالف املواصفات القياسية للسلع املستوردة مما يؤدي أحياناً إىل عدم السماح للسلع اليت ليس هلا  �

 .مواصفات موحدة من الوصول إىل بعض دول الس 
دة اجلودة الوطنية ، عدم التزام بعض دول الس باملواصفات اخلليجية املوحدة واشتراط إرفاق شها �

 . باإلضافة ـ أحياناً ـ إىل عدم قبول الشهادات الصادرة من الدول األخرى 
مطالبة بعض السلطات بدول الس إرفاق شهادة تسجيل صناعي مع أي منتج جديد للشركات  �

 . املصدرة ، وكذلك األمر بالنسبة للمصانع اجلديدة حىت ميكنها احلصول على اإلعفاء اجلمركي 
 . أن بعض السلطات بدول الس الزالت تطالب املصدرين بإرفاق شهادة املنشأ  �
أن بعض املصدرين يضطرون إىل استقدام فاحصني للحصول على شهادة اجلودة يف الدولة املصدر  �

 . إليها بدول الس 
ر إىل دول ارتفاع رسوم التأمني على البضائع بني دول الس ، وكذلك ارتفاع تكلفة متويل التصدي �

 . الس باإلضافة إىل التشدد يف إجراءات االئتمان يف معظم هذه الدول 
فكما هو متعارف عليه أن أي نوع من املعوقات سواء الكمية أو اإلدارية أمام حركة التجار تقلل من     

تزيد من تكلفة البضائع مستوى التبادل التجاري ، وذلك باعتبار أن العوائق الكمية املتمثلة يف الرسوم التميزية 
ومن مث ارتفاع أسعارها ومن مث حتد من قدرا التنافسية يف السوق األمر الذي يقلل من حجم ومستوى تدفق 
الواردات البينية بني الدول األعضاء بالتكتل االقتصادي ، أما بالنسبة للعوائق اإلدارية فإا تقلل من وصول 

: ؤدي إىل حتمل تكاليف إضافية الستيفاء بعض املتطلبات اإلدارية ، مثال السلع إىل أسواق املستهدفة كما قد ت
وقد أثبتت التجارب سواًء . رسوم االستعانة خبرباء الفحص الستيفاء املواصفات القياسية كما اشرنا سابقاً 

ألعباء بالنسبة لدول جملس التعاون خالل سنوات تطبيق اتفاقية املنطقة احلرة يف الثمانينات أن ختفيف ا
والتكاليف يساهم يف تدفق اللسع واخلدمات عرب دول الس ، كما هو احلال بالنسبة لتجارب التكتالت 

  االقتصادية األخرى ، األمر 
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كذلك فإن إزالة مثل . الذي يدعم من دور التجارة البينية بني الدول األعضاء يف تعزيز التكامل االقتصادي 
على التنافس لتنويع منتجام وتقدمي منتجات جديدة تستفيد من املزايا النسبية هذه املعوقات يساعد املنتجني 

ومبا يساهم يف زيادة مستوى التدفق السلعي داخل دول الس . اليت حيققها خفض تكاليف اإلنتاج والتسويق 
لك باعتبار أن ، خاصة يف ظل بروز صناعات تقنية متطورة يتوفر لدول الس امليزة النسبية يف إنتاجها وذ

  1.البتروكيماويات متثل املدخل األساسي لكثري من منتجات هذه التقنية 
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      :25جدول رقم

  
  

  

  .91، مرجع سابق،ص)حقائق وأرقام(السوق اخلليجية املشتركة :املصدر
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 العام مليارات دوالر يف6قفز حجم التجارة البينية لدول جملس التعاون من حوايل  25رقم من خالل اجلدول

ويالحظ التأثري املباشر لقرار إقامة اإلحتاد اجلمركي  2008مليار دوالر يف العام 64 إىل ما يزيد على 1984
على منو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بني دول الس زيادة ملحوظة  2003اخلليجي يف عام 

ع من اارتف حجم التجارة البينية سجل 2008 - 2003وخالل األعوام من  يف السنة األوىل لقيام اإلحتاد
مليار دوالر يف  64 عن يزيدإىل ما  مة اإلحتاد اجلمركيوهو العام السابق إلقا 2002مليار دوالر يف العام 15

  3هو ما يوضحه الشكل رقمو 2008العام 

  
  :3شكل رقم

  .92، مرجع سابق،ص)حقائق وأرقام(السوق اخلليجية املشتركة :املصدر
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وهو العام  2003 عاممليار دوالر يف 19ع من اارتف حجم التجارة البينية نالحظ أن 4من خالل الشكل رقم
قيام سوق خليجية  بسبب 2010 سنةمليار دوالر يف  65 عن يزيدإىل ما  إقامة إحتاد مجركي الذي مت فيه

 .مشتركة
  

  
  1990 -  2010) واردات –صادرات (التجارة البينية لدول الس : 4شكل رقم 

    

  
  

  44، ص2011، نوفمرب،45جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املسرية، العدد:املصدر
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  جملس التعاون اخلليجيإخفاقات اجنازات و :الثايناملبحث 
  .الس فيها أخفق اليت النقاط ما هي ذلك ومبقابل هذا التكتل إجنازات أهم املبحث هذا يف سنتناول

  

  اجنازات جملس التعاون اخلليجي: األولاملطلب    
  

  :متت يف هذا اال عدة خطوات أمهها :املواطنة االقتصادية -1
وات الطبيعية ذات املنشأة الثر والصناعية ومنتجاتإلغاء الرسوم اجلمركية على املنتجات الزراعية واحليوانية   -  أ

  .واالتفاق على حد أدين وحد أعلى للرسوم على السلع األجنبية  ،الوطين
  .السماح ملواطين دول جملس التعاون الطبيعيني واالعتباريني مبمارسة الكثري من األنشطة االقتصادية  -  ب
 .السماح لعدد من املهنيني واحلرفيني مبمارسة أنشطتهم  -  ت
ة وسائط النقل احمللية من حيث اإلعفاء من معاملة وسائط النقل اململوكة ملواطين دول الس معامل -  ث

 .الرسوم والضرائب 
 .تنظيم متلك العقار لالستعمال الشخصي  -  ج
  .مساواة العمال يف القطاع اخلاص  -  ح

مت وضع نظام للتعرفة الكهربائية لالستهالك العادي والصناعي والئحة : توحيد أسعار  ورسوم اخلدمات -2
سعار االتصاالت وتتخـذ الترتيبات اقر جـزء من رسـوم وأ لتوحيد رسوم إيصال الكهرباء واملاء كما

  .الالزمة لتطبيق أسعار املنتجات البترولية
وافقت اللجان الوزارية املختلفة على عدد من األنظمة والتعليمات املوحدة يف ااالت  :التوحيد املؤسسي    -3

  :  اآلتية
  .التعليمات اخلاصة باجلمارك  -  أ

وتشمل احلجر الزراعي والبيطري ، األمسدة واملبيدات ،االستغالل : لزراعة األنظمة اخلاصة بقطاع ا  -  ب
  .ومحاية الثروة املائية ، وتسجيل وبيع العقاقري البيطرية 

  .التعليمات اخلاصة باملوانئ   -  ت
زمة إلعداد دراسة كما قامت األمانة العامة بإعداد املشروع املوحد للتشريع الصناعي وتتخذ الترتيبات الال

  .، واألنظمة التجارية دف توحيدهاح القواننيملس
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  :وافق الس على ما يلي :السياسات واإلستراتيجيات املشتركة  -4
  .أهداف وسياسات خطط التنمية لدول الس  -  أ

  .السياسة الزراعية املشتركة  -  ب
 .املوحدة للتنمية الصناعية  اإلستراتيجية -  ت

  

  :ربط البين األساسية  -5
ة إجراء الدراسات الالزمة لربط البين األساسية بني دول الس ، حيث انتهت دراسة عن توايل األمانة العام

تكامل االتصاالت بني دول الس وأخرى عن السكك احلديدية ، كما قام فريق عمل ميداين بدراسة 
از ودراسة عن خط استطالعية للطريق الربي املباشر وأت األمانة العامة الدراسة األولية املشتركة لتوزيع الغ

  .البترول االستراتيجي 

تتخذ الترتيبات العملية إلنشاء عدد من املشاريع املشتركة اليت أقرت من قبل اللجان  :املشاريع املشتركة   -6
  :املعنية نذكر منها

  شركة العروق األصيلة للدواجن - أ

  شركة إنتاج وتسويق البذور - ب

  شركة إنتاج الطوب احلراري  - ت

  اج اإلطارات املشروع املشترك إلنت - ث

  1.شركة النقل الساحلي وشركة النقل الربي : وهناك مشروعات قيد الدراسة مها 

بناء املؤسسات اخلليجية املشتركة بغية تأكيد التعاون الفين واالقتصادي بني دول الس وخفض  -7
  2:النفقات

سسات اليت مت إنشاؤها يف هذا تتطلب عملية التنسيق والتكامل إجياد عدد من املؤسسات املشتركة ومن املؤ     
  اال 

  مؤسسة اخلليج لالستثمار -  أ
  .هيئة املواصفات واملقاييس لدول جملس التعاون  -  ب
 ربط املكتب الفين لالتصاالت بالبحرين باألمانة العامة  -  ت

  
                                                           

 .54-52ص ص خالد حممد خليل مرتالوي ،مرجع سابق، 1
 .315، ص2010، 1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، األردن، ط نشرة اقتصادية،أمحد عارف العساف، حممود حسني الوادي،  2
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أ يف تقرر يف إطار الس مبدأ التفاوض والتحرك اجلماعي ، وقد طبق هذا املبد :التعامل مع العامل اخلارجي   -8
  :احلاالت اآلتية

  .املفاوضات مع اجلماعات األوروبية  -  أ
  .املباحثات االستطالعية مع الواليات املتحدة واليابان  -  ب
  .الشراء اجلماعي لبعض السلع األساسية  -  ت

  1.االشتراك اجلماعي يف املعارض  -  ث

 2لس واليت صادفت عليها مجيع دول ا 2001إبرام االتفاقية االقتصادية بني دول الس لعام  -9
قتصادية املوحدة يف مدينة وقعت الدول الست األعضاء يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية االتفاقية اال

  :وقد تضمنت االتفاقية . م 1981 جوان 8،باململكة العربية السعودية بتاريخ الرياض

الوطنية وإعفائها من الرسوم  السماح باسترياد وتصدير منتوجات الدول األعضاء ، ومعاملتها معاملة املنتوجات - أ
من % 40، وتعترب املنتوجات وطنية ، إذا مل تقل القيمة املضافة الناشئة عن إنتاجها يف الدول األعضاء عن 

تقل نسبة ملكية مواطين الدول األعضاء يف املنشأة الصناعية املنتجة  أالوعلى .  إنتاجها إمتامقيمتها النهائية عند 
  بني الدول األعضاء Free (Trade Area  (ك قيام منطقة جتارة حرة ،ويعين ذل% 51هلا عن 

سنوات من ) 5(وضع حد أدىن لتعرفة مجركية موحدة تطبق جتاه العامل اخلارجي ، تطبق تدرجييا خالل  - ب

  ).Customs Union( مرحلة االحتاد اجلمركينفاذ االتفاقية ،وبذلك يكون الس قد حقق 

األعضاء فيما بينها ، وتنسيق سياساا وعالقاا التجارية جتـاه الدول تسهيل عبور منتوجات الدول  - ت
األخرى والتكتالت االقتصادية اإلقليمية ، وحرية حركة عناصر اإلنتاج بني الدول ،وبذلك يكون الس قد 

  ).Common Market(حقق مرحلة السوق املشتركة 

لدول األعضاء ووضع سياسات موحدة فيما إقامة املشروعات املشتركة وتنسيق اخلطط التنموية ل  - ث
يتعلق بالنفط ، وتنسيق النشاط الصناعي والتنمية الصناعية وتوزيع الصناعة فيما بني الدول األعضاء حسب 

  .امليزات النسبية 

التعاون الفين ويف جمال النقل واملواصالت ، والتعاون املايل والنقدي مبا يف ذلك   العمل على توحيد األنظمة   - ج
القوانني املتعلقة باالستثمار، للتوصل إىل سياسة استثمارية مشتركة، وكذلك تنسيق السياسات املالية  و

والنقدية، للوصول إىل توحيد العملة ،وبذلك يهدف الس إىل الوصول إىل الوحدة االقتصادية ،وهي أقصى 
 .مراحل التكامل االقتصادي 

  
                                                           

 55خالد حممد خليل مرتالوي ،مرجع سابق،ص 1
 .314عارف العساف، حممود حسني الوادي، مرجع سابق، ص أمحد 2
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  يف ظل االتفاقية االقتصادية التجارة اخلارجية والتكامل االقتصادي ، - ح
مبراجعة جتربة التكامل االقتصادي بني الدول األعضاء يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية، جاء من األسس  

الرئيسية اليت حددا االتفاقية االقتصادية ، املوجودة لتحقيق التكامل االقتصادي بني دول الس ، حترير حركة 
بني الدول األعضاء، بإزالة كافة القيود على حركة األشخاص والسلع ورؤوس األموال، املوارد االقتصادية ، 

قتها التجارية جتاه الدول باإلضافة إىل توحيد التعرفة اجلمركية  جتاه العامل اخلارجي، وتنسيق سياستها  وعال
  . ، والتكتالت والتجمعات االقتصادية األخرى

والتكتالت ، كن تقسيمه إىل شقني فيما يتعلق بالعالقات التجارية بالدولوما ورد يف االتفاقية االقتصادية مي
  . اإلقليمية األخرى 

األول يتعلق بالعالقات التجارية بني دول الس نفسها ، واآلخر بعالقتها التجارية بالدول والتكتالت اإلقليمية 

  1.األخرى 

 : تشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتني   -10
األمر الذي أدى إىل حرية انتقال السلع . م1983رة حرة بني دول الس اعتبارا من مارس إقامة منطقة جتا -

 .الوطنية بني دول الس دون رسوم مجركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، ضمن ضوابط معينة
لتعرفة اجلمركية ، والذي يقضي بتوحيد ام2003إقامة االحتاد اجلمركي لدول الس اعتبارا من األول من يناير  -

 .وحرية انتقال السلع بني الدول دون قيود مجركية أو غري مجركية

تبين برنامج زمين حمدد لتحقيق االحتاد النقدي والوصول إىل العملة املوحدة يف عام  :االحتاد النقدي -11
        2).2001ديسمرب (م وفق جدول زمين أقرته قمة مسقط 2010

  شتركةامل اخلليجية السوق اجنازات من
وتظهر  2010مليون مواطن تنقلوا فيما بني الدول االعضاء خالل عام 16 تسهيل اقامة وتنقل املواطنني

 1995 العام يف مليون مواطن 4.5بني دول الس من  اإلحصائيات تضاعف أعداد املواطنني الذين يتنقلون فيما

 ما البحرين مملكة استقبلت فقد ، 260 % ادرهق منو وبنسبة 2010 العام يف مواطن مليون 16 على يزيد ما إىل
 ، 1995 العام يف زائر مليون 1.7 مقابل ، 2010 العام يف الس دول من مواطن زائر مليون 5.8 على يزيد

 مواطين من زائر مليون 5.8 عن يزيد ما السعودية العربية اململكة استقبلت كما ، 241 % قدرها منو وبنسبة
 عدد ومنا . 175 % قدرها منو وبنسبة ، 1995 العام يف زائر مليون 2.1 مقابل ، 2010 عامال يف االعضاء الدول
 الزوار عدد بلغ حيث ، 1995 بالعام مقارنة 2010 العام يف 293 % قدرها منو بنسبة الكويت لدولة الزوار
 سلطنة استقبلت كما ، 1995 العام يف زائر مليون 0.5 مقابل ، 2010 العام يف زائر مليون 1.9 الكويت لدولة

                                                           

 .56-55صص خالد حممد خليل مرتالوي ،مرجع سابق، 1
 .314أمحد عارف العساف، حممود حسني الوادي، مرجع سابق، ص 2
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 العام يف زائر ألف 20 مقابل ، 2010 العام يف األعضاء الدول مواطين من زائر ألف 445  عن يزيد ما إىل عمان

وهي حركة تعكس، يف جانب منها، ترسخ الواقع االقتصادي اجلديد % 21.24 سبة منو قدرهاوبن 1995
االعضاء نتيجة قرارات بني مواطين الدول  قتصاديةالذي ميثله جملس التعاون، حيث تتشابك املصاحل اال

 سوق اخلليجيةفراد دوراً يغذي الترابط االقتصادي واللحيث يلعب تنقل اس، وات اختذها السوسيا
أصبحت مكوناً .يعية لذلك الترابط املتزايد وللسوق املشتركة اليت شتركة، وهو يف الوقت ذاته نتيجة طبامل

طن اإلقامة يف إنه يف حالة اختيار املوا.صر األمر على التنقل، بل يقت وال. شليجي املعارئيسياً يف الواقع اخل
ب اإلقامة سباأ.الفئة من املواطنني  س األعلى قد وفرت هلذهإحدى دول الس األخرى، فإن قرارات ال.

يف القطاعني  ساواة يف العملية، والرعاية االجتماعية، واملصحأساسية كالتعليم، والرعاية ال.الكرمية من خدمات 
أمينات االجتماعية، وفق نظام م عن طريق التقاعد املدين والتأمينية هلاحلكومي، كما وفرت احلماية التاألهلي و

لس األعلى يف دورته اخلامسة والع.احلماية التأمينية الذي  مده االيت عقدت يف املنامة خالل ديسمرب  شرينأقر
أول يناير .إلزامياً من .، و  2005اختياراً ملدة عام واحد من يناير  جبه النظامصبح مبوأ.، و  2004

2006.1  
  
  
  
  
  

                                                           
  43ياض،ص ، األمانة العامة، الر2011، نوفمرب،45،العدداملسرية، نشرة شهرية تعىن مبسرية التعاون املشتركجملس التعاون، 1
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  األخرى األعضاء الدول دخلوا الذين الس دول مواطين عدد: 5كل رقمش 

  
  

  .43، مرجع سابق ،ص2011، نوفمرب،45جملس التعاون لدول اخلليج العربية، املسرية، العدد: املصدر

  

مليون  4.5لس تضاعف من املواطنني الذين يتنقلون فيما بني دول ا عدد نالحظ أن 5من خالل الشكل رقم
نتيجة قرارات وسياسات اختذها  2010 العام يف مواطن مليون 16 على يزيد ما إىل 1995 العام يفمواطن 

الس، وهو يف الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك الترابط املتزايد وللسوق املشتركة اليت أصبحت مكوناً رئيسياً 
األمر على التنقل، بل إنه يف حالة اختيار املواطن اإلقامة يف إحدى دول يف الواقع اخلليجي املعاش وال يقتصر 

الس األخرى، فإن قرارات الس األعلى قد وفرت هلذه الفئة من املواطنني أسباب اإلقامة الكرمية من 
  .دمات أساسيةاخل
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  جملس التعاون اخلليجيإخفاقات :املطلب الثاين   

 يف شابه قد أنه إال املاضيني العقدين خالل اخلليجي التعاون جملس حققها اليت النجاحات من الرغم على
 : أمهها من لعلى االخفاقات من العديد الوقت ذات :

  :البينية التجارة جانب - أ
جملس التعاون من أجل دفع  إنشاءعلى الرغم من حدوث بعض التطورات يف خالل فترة الثمانينات، وبعد 

وبقيت هذه . يف اية العقد مل يظهر هناك أي تغيري يف نسب التجارة اإلقليميةال أا حجم التجارة البينية، إ
من التجارة اخلارجية لإلقليم تقريبا، وهي نفس النسب أو أكثر قليال مما كان عليه احلال يف  %6النسب عند 

  1.بداية العقد

  :اإلمجايل الوطين الناتج هيكل جانب - ب
 التعاون جملس بدول التنمية خطط بتنسيق اخلاصة البنود من عدد على املوحدة االقتصادية االتفاقية اشتملت
 التجارة منطقة إنشاء ظل يف السيما الس لدول السلعي اإلنتاج هياكل تنويع على مجاعية بصورة والعمل

 مبزايا نتاجاإل وتسويق الكبري اإلنتاج فرص وتنامي السوق اتساع من ذلك يتبعه وما األعضاء الدول بني احلرة
 الرامية اجلهود أن يالحظ التعاون جملس بدول السلعي اإلنتاج هياكل مطالعة خالل ومن أنه إال .عالية تنافسية
 تتراوح بنسبة االستخراجية الصناعات عليه يمن مازال حيث.بعد املنشود النجاح حتقق مل اهلياكل تلك لتنويع

 تتجاوز ال حيث والغابات، والصيد الزراعة قطاع مسامهة وديةحمد جند ذلك ومبقابل ،% 84.4 و % 50 بني ما
 ، النفط على كاملة شبه بصورة اخلليج دول اقتصاديات باعتماد ذلك ويفسر .وقطر الكويت من كل يف 1%
 .البينية التجارة يف التنوع حتقيق دون حيول ما وهو

   :املشتركة املشروعات مسامهة جانب - ت
 حيث املشتركة، املشروعات أموال رؤوس من األكرب القسط املايل اجلانب وخاصة اخلدمات قطاع أستأثر
 على السلعية القطاعات مشروعات نصيب اقتصر حني يف ، % 54.4 حنو 1997 عام يف املسامهة تلك بلغت

 من كبريا جانبا وأن السيما السلعي اإلنتاج هيكل تنويع جهود مع يتفق ال الذي األمر وهو % 35.3 حنو
  .النفطية باألنشطة املرتبطة تلك على تنصب السلعية للمشروعات املوجهة ألموالا رؤوس

  :االقتصادي التكامل مراحل تنفيذ جانب - ث
 التعاون جملس ملسرية اإلستراتيجية القرارات من عدد على التصديق بني كبرية زمنية فجوة وجود يالحظ
 دراسة عدم أو القرارات تلك تنفيذ يف التباطؤ ماإ يعكس الذي األمر وهو التنفيذ، حيز القرارات تلك ودخول

 :يلي ما إىل نشري اإلطار هذا ويف تنفيذها، تعثر مث ومن كافية، بصورة القرارات تلك
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 نوفمرب يف املوقعة ( املوحدة االقتصادية االتفاقية بتطوير 1991 نوفمرب يف اخلليجي التعاون جملس أوصى -
 .2001 ديسمرب يف اجلديدة االتفاقية اعتماد مت حىت سنوات 10 حنو استغرق األمر أن إال ،)1981

 يف التعاون جملس لدول اجلمركي االحتاد إنشاء إىل 1981 عام يف املوقعة املوحدة االقتصادية االتفاقية أشارت -
 .2003 يناير يف إال يتحقق مل الذي األمر وهو التنفيذ حيز املذكورة االتفاقية دخول من سنوات مخس غضون

  :اجلمركي االحتاد بجان - ج
 :مثل التطبيق عوائق من عدد التعاون جملس لدول اجلمركي لالحتاد العملي التطبيق عكس

 وذلك األعضاء الدول بني الوطنية السلع انتقال عند املنشأ بشهادة املطالبة استمرار على الدول بعض إصرار -
 املنشأ بشهادة العمل بإلغاء والعشرين ثالثةال دورته يف التعاون لس األعلى الس قرارا من الرغم على

 .املرفق اإلحصائي والبيان ا اخلاصة احمللية بالفواتري واالكتفاء
 واملطالبة الواحدة الدخول نقطة عند األجنبية السلع على املستوفاة اجلمركية بالرسوم الدول بعض اكتفاء عدم -

 من اخلليجي التعاون جملس لدول اإلقليمي النظام يعاين كما.ألراضيها السلع تلك دخول عند أخرى برسوم
 جند حيث والتكنولوجية، والثقافية والعلمية واالجتماعية واالقتصادية السياسية ااالت يف أخرى إخفاقات

 : يلي ما منها
 .والصناعية الزراعية اإلنتاجية واخنفاض االقتصادي النمو أداء ضعف نتيجة اإلنتاجية البنية اختالل -
 .واملائي الغذائي األمن لاختال -
 .واالستثمارية االستهالكية احلاجات لسد اخلارجية األسواق على االعتماد -
 العمالة على تعتمد جيعلها مما العمل احتياجات تتطلبها اليت والطاقات الوطنية للعمالة الراهن الوضع بني اخللل -

 .أمنية وخماوف سكاين اختالل من ذلك على يترتب وما األجنبية

  1.األجنبية الشركات وهيمنة ملنافسة تتعرض الوطنية فاملنتجات اخلليجية، االقتصاديات يف العوملة أثريت -

 :االحتاد النقدي - ح
إن دول الس أخفقت يف اجناز العملة اخلليجية املوحدة ، بسبب اختالف اململكة العربية السعودية ودولة 

  . انسحاب الثانية من اتفاقية العملة اإلمارات على مقر البنك املركزي اخلليجي وبالتايل

 :اجلانب السياسي - خ
ولوجود اخلالفات السياسية البينية يف دول الس ، فهناك اخلالف احلدودي السعودي اإلمارايت ، واخلالف  

السعودي القطري ، والقطري البحريين ، واإلمارايت العماين ، والكوييت القطري ، باإلضافة إىل اخلالف 
  .ألخري حول املبادرة الرامية حلل الرتاع يف اليمن ، والذي توج بانسحاب قطر منها اخلليجي ا
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  : جانب تبادل املنافع بني دول الس   - د
فإنه يف األغلبما كان موجودا منها قبل تأسيس الس ، هي ذاا مابعده، أي أن تأسيس الس مل يغري كثريا 

نقص حاد يف اهليئة التدريسية يف مراحل التعليم العام ، ومع ذلك تسد  يف املسألة ، الكويت مثال ، تعاين من
هذا النقص من دول أبعد من دول الس فنستعني مبدرسي مصر وسوريا ، بل وحىت مدرسي تونس ، وتترك 

  1.املدرسني العاطلني عن العمل يف كل من السعودية والبحرين وعمان
  

املقارنة بني جتربة االحتاد اخلليجي واالحتاد األورويب ادي اخلليجي ومعوقات التكامل االقتص :الثالثاملبحث 
  يف خطوات إصدار العملة

اخلارجية لتكامل دول  الداخلية واملعوقات قسمنا هذا املبحث إىل مطلبني املطلب األول سنتناول فيه املعوقات
ربة االحتاد اخلليجي واالحتاد األورويب املقارنة بني جتوجملس التعاون اخلليجي، واملطلب الثاين سنتحدث فيه عن 

  .يف خطوات إصدار العملة

     
  اخلارجية لتكامل دول جملس التعاون اخلليجي الداخلية واملعوقات املعوقات: املطلب األول 

 ختلو، من املعوقات والتحديات اليت تلقي أننتوقع هلا  أنالس ال ختلو، وال ميكن  إطارالعملية التعاونية يف  إن
بظالهلا على املسرية، وحتدد وتريا، وحىت سلم أولوياا، وجدول أعماهلا أحيانا، من حيث ضرورة تذليل تلك 

والعربة هي يف قدرة الس على إزالة تلك العراقيل والتفاعل باجيابية مع التحديات،  .العقبات واالستجابة هلا

  2. وفق اإلمكانات والظروف
       خارجية وأخرى داخلية معوقات: إىل اخلليجي التعاون جملس لدول االقتصادي لالتكام معوقات وميكن تقسيم

 ² :الداخلية املعوقات :الفرع األول
 املعوقات هذه حتديد يف الس دول تتشابه حيث الس، أقطار من قطر كل داخل احمللية القوى ا ونقصد

  :يلي ما مقدمتها يف تأيت اليت

  :احمللية العمل قوة على أثريهاوت األجنبية العمالة -1
 نسبة فيها تتراجع واليت اخلليجية العمل أسواق يف اخللل حول الصناعي اإلمارات مصرف أعده لتقرير وطبقا -

 62 اإلمارات 90 العاملة القوى جمموع اىل الوافدة العمالة نسبة( األجانب بالعاملني مقارنة املواطنني العاملني
 قد اخلارجية التحويالت قيمة أن الدراسة أظهرت ،فقد )الكويت 83 قطر 86 عمان 65 السعودية 65 البحرين
 ولكي ، 2007 عام يف مليار 30.5 ب أمريكي مقارنة دوالر مليار 40 لتبلغ 2008 عام يف % 31 بنسبة ارتفعت
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 الواليات بعد ملياعا الثانية املرتبة يف تأيت التعاون جملس دول أن إىل نشري فقط الظاهرة هذه حبجم أكثر حنيط
  حجم يف املتحدة

 40 مقابل دوالر، مليار 47 ، 2008 عام )الواليات املتحدة أي( األخرية لدى بلغت حيث اخلارجية التحويالت

 .التعاون جملس دول من مليار
 حياة وكون أجنب الذي املقيم هنا ونعين الوافدة، العمالة من الثاين اجليل ظاهرة بروز من الس دول تعاين - 

 الس دول غري آخر موطنا يعرف ال الذي اجليل وهذا العمل، سوق إىل )الثاين اجليل( أوالده وانضم اجتماعية
 دول تمعات الثقافية االجتماعية األنساق ضمن استيعابه كيفية يف كبرية معضلة يشكل فيها وعاش عمل اليت

 1.التعاون جملس

 :التالية العناصر يف اخلليج إىل األجنبية العمالة جذب أسباب تتلخص •
 األساسية االحتياجات تلبية دف صناعي أساسي هيكل بناء يف قدرا وعدم احمللية، العمل قوة ضآلة  -

 .املنطقة خارج من العمالة استرياد إىل أدى مما للمجتمع
 فضل لذلك .احهأرب مضاعفة هدفه اخلاص القطاع إن حيث األجنبية، العمالة استرياد يف اخلاص القطاع دور -

 وظروف صعبة معيشية ظروف وحتمل أقل أجور لقبول استعداد على ألا األسيوية وخاصة األجنبية العمالة
 .العربية العمالة من أكثر قاسية عمل

 استقدام إىل دفع مما ، لتوريدها فاعلة تنظيمات وجود عدم يف تتمثل خمتلفة قصور أوجه العربية العمالة اكتناف -
 .سيويةاآل العمالة

 لدى مستحب وهذا األوامر تنفيذ يف طاعة أكثر أا إضافة اخلليج، منطقة يف تستقر لن األجنبية العمالة كون -
 .اخلاص القطاع

 :االقتصادية االتفاقية تنفيذ معوقات  -2
 املالتك تعيق وبالتايل املوحدة االقتصادية االتفاقية بنود تطبيق أمام تقف اليت اإلدارية العقبات بعض توجد

 أن يف العقبات، هذه وتتمثل .هلا املناسبة احللول ووضع ختطيها من البد لذلك .الس دول بني االقتصادي
 اجلمركية املراكز إىل الس دول بني املتنقلة البضائع بإحالة تقوم الس يف األعضاء الدول بعض هناك

 .ترسيمها إجراءات إمتام بقصد وذلك طويلة فاتمبسا احلدودية املراكز عن تبعد اليت البالد داخل املتواجدة
 عن ختتلف الس دول من دولة كل أن كما .والعبور اجلمارك نقاط يف طويال وقتا البضاعة هذه تقضي لذلك

 الفقرة مثل االتفاقية يف النصوص بعض غموض .التنموي بالنشاط املتعلقة وقوانينها تشريعاا ناحية من األخرى
 القيمة التقل أن الوطين املنشأ صفة الصناعية املنتجات الكتساب االتفاقية تشترط حيث لثالثة،ا املادة من (أ)
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 نسبة التقل وأن .إنتاجها إمتام عند النهائية قيمتها من40 % عن الدولة هذه يف إنتاجها عن الناشئة املضافة

  1مفهوم من أكثر هلا تكون قد املضافة فالقيمة ، % 51 عن الس مواطين مسامهة

  :املشكالت احلدودية -3
لعبت مشكالت احلدود، وان مت التوصل إىل تسويات يف بعضها، دورا رئيسيا يف توتري األجواء وإشعال 

وال . اخلصومات بني دول املنطقة، وعلى أبسط األحوال حالت دون التعاون املطلوب بني الدول والشعوب
ومل تكن دول . على الدول واألقاليم يف العامل ككلحاجة إىل التدليل على ذلك، فهي حقيقة عامة تنطبق 

واكتوت دول جملس التعاون اخلليجي من هذا الداء الذي حال دون حتقيق . اخلليج وجواره مبنأى عن هذا
وعلى رغم أن املوروث التارخيي . كما كان هلذا العامل انعكاساته يف العالقات مع دول اجلوار. الس أهدافه

مار أو احلروب القبلية سبب رئيسي ملشكالت احلدود، فإن بعض هذا املوروث مل يتم جتاوزه املمثل يف االستع
حىت اآلن، ما جيعل اجليل احلاضر مسئوالً مباشرا عن عدم السعي اجلاد للبحث وبكل الوسائل عن معاجلة 

  2. مشكالت احلدود بالوسائل السلمية لتخطي املاضي والعمل من أجل احلاضر واملستقبل
ي البحريين ، واإلمارايت هناك اخلالف احلدودي السعودي اإلمارايت ، واخلالف السعودي القطري ، والقطرف

  3، والكوييت القطريالعماين
  

 :يلي فيما املعوقات هذه وتتمثل :اخلارجية ملعوقاتا: الفرع الثاين
 :اخلليج منطقة يف التوتر استمرار  -1

مل تشهد املنطقة اخلليجية .املنطقة ازدهار و االقتصادية تنميةال بأخرى أو بشكل  عرقلت األحداث هذه كل

اليت  )اإليرانية العراقية احلرب( منذ تأسيس الس استقرارا إقليميا، إذ ترافق تأسيسه مع حرب اخلليج األوىل
خري استمرت حىت اية عقد الثمانينات يف القرن العشرين تلته فترة هدوء لبضع سنوات، وبدأت يف العقد األ

من القرن العشرين أزمة هزت منطقة اخلليج العريب والعامل العريب بشكل عام أال وهي غزو العراق للكويت، ما 
مريكي األأدخل املنطقة يف دوامة من احلرب والتدخل األجنيب مازالت مستمرة حىت اآلن حينما تتوجت بالغزو 

حدته، األمر الذي سيؤثر على مستقبل االستقرار للعراق واحلديث عن تقسيمه لعدد من الدول من أجل متزيق و
وهناك من يرى أن احتالل العراق اآلن من  .السياسي يف منطقة اخلليج، وخيلق حتديات إضافية لدول الس

أما فيما يتعلق بالعالقة  .قبل أمريكا وبريطانيا يهدف إىل وجود مصدر استراتيجي للنفط خارج دول الس 
وحاول قادة الس . الغرب منذ البداية أن يرعب دول املنطقة من البعبع اإليراينمع إيران فقد حاول 
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املؤسسون مرارا تأكيد البعد الشامل لعملهم املشترك وعدم استهدافهم إيران بالتحالف اخلليجي حىت ال تفسر 

  1. هذه اجلارة الكبرية واحلساسة وجود تكتل عريب يف جنوا بأنه عدائي
 .املنطقة ازدهار و االقتصادية التنمية بآخر أو بشكل عرقلت األحداث هذه كل

 :املنطقة على الدويل التكالب  -2
 لذلك ووضعت كبري، دويل اهتمام حمل واالقتصادية اإلستراتيجية ألمهيته نتيجة العريب اخلليج أصبح لقد

 حيدث وما طاقتها، مصدر ضمانو النفطية احتياجاا تأمني األقل على أو عليه للسيطرة املختلفة االستراتيجيات
 .احلرب هذه مربرات كانت مهما ذلك على دليل خري العراق يف اآلن
 أبناء ويستطيع العريب، اخلليج منطقة يف االقتصادي والتكامل التنمية عرقلة يف دور األسباب هذه لكل كان لقد
 بينهم والعمل فيما والتالحم اتفالتك خالل من وذلك دوهلم، ومكاسب بلدام سيادة عن الدفاع املنطقة هذه

 .وحقوقهم مكاسب على احلصول أجل من األجنبية الدول مع املفاوضات دخوهلم عند خاصة مجاعي، بشكل

 2.النفطية ثروام على حيافظون وبذلك

  
  املقارنة بني جتربة االحتاد اخلليجي واالحتاد األورويب يف خطوات إصدار العملة: املطلب الثاين  
 .حمددة قضية حول الس دول بني التام التوافق غياب حال يف اخلليجي التكامل مسرية من التقليل ميكن ال

 العملة مشروع إىل املثال، سبيل على ،)اإلمارات- عمان(احلاضر الوقت يف الس دول بعض انضمام فعدم
 احترام شيء كل قبل يعين بل تعثره، واحتمال املشروع ذا الدول هذه قناعة عدم يعين ال املوحدة اخلليجية

 أن حيث أيضا األوروبية التجربة يف نالحظه ما وهذا .لظروفها مناسبا تراه ما تقرر بأن دولة كل وسيادة وضع
 االنضمام يف األخرى الدول بعض تتوان مل مث فقط، الدول ببعض بدأت املوحدة والعملة شنغن منطقيت دول
 .صاحلها يف سيكون االنضمام هذا أن وجدت عندما الالحقة السنوات مر على تدرجييا املنطقتني هاتني إىل

االندماج  مشروع بدء على قرن نصف حوايل مرور بعد األورويب اجلانب يف بدأت املوحدة العملة أن علما
 .األورويب

 تكاملال جمال يف منوذجية جتربة هي اليت األوروبية التجربة مع متت إذا صعبة تكون قد املقارنة أن شك وال
 التكتالت جتارب بني من اخلليجية التجربة تبقى ولكن .منها االستفادة إىل التعاون جملس سعى اإلقليمي،

 3 .اآلن حىت العريب املستوى على الناجحة الوحيدة التجربة هي بل العامل يف االقتصادية
  
  

                                                           
 . عزوز مقدم،مرجع سابق 1
  .10ص وصاف سعيدي، مرجع سابق، 2
، االمامة العامة، الرياض، 2009املسرية، نشرة شهرية، العدد الثاين والعشرون، السنة الثالثة، ديسمرب  ،2009واملسرية مستمرة حصاد املسرية عام ...قمة الكويتاحلمد،  أمل 3

 .35ص
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 أوجه االختالف: الفرع األول
أساسا يف عدم    ربة األوروبية، فإن أوجه االختالف تكمنبالرجوع إىل الواقع اخلليجي، ومقارنته بالتج

وبالتايل فإن عملية ترويج املنتوج    اإلعالن، وإىل حد اآلن، عن اسم العملة املوحدة للتكتل اخلليجي مستقبال،
اجلديد، ونقصد به العملة املوحدة، داخل رقعة اخلليج وخارجها، غري ممكنة يف الوقت احلاضر، يف حني أن 

 .روبيني قد أعلنوا عن اسم عملتهم املستقبلية وبدأو التسويق هلا قبل سبع سنوات من طرحها بالسوقاألو
إلطالق العملة املوحدة، خاصة بعد تراجع    أيضا، مل تتوضح، وإىل حد الساعة، معامل األجندة اخلليجية

التخطيط   مثلما مت 2010 اخلليجيني عن طرحها يف موعدها احملدد سابقا والذي كان من املفروض بدءا من
حول اجلدول الزمين إلطالق العملة اخلليجية املوحدة والذي    2001إليه من خالل إعالن قمة مسقط عام 

وحول نقطة . قرار قمة البحرين بتثبيت سعر عمالت دول اخلليج الست وربطها بالدوالر   سبقه بعام واحد
وروبيني ضبطوا منذ البداية رزنامة زمنية دقيقة وتفصيلية حول أن األ   االختالف ذاا، فإنه جتدر املقارنة هنا

 .آجال تنفيذ مشروع عملتهم املوحدة
على مستوى آخر، يالحظ أن دول جملس التعاون اخلليجي ال تزال بعد يف مرحلة املشاورات واالستعدادات 

إمكانية تطبيق دول اخلليج  كما اقتصرت التسريبات الرمسية يف هذا الصدد على. لتطبيق منهج ضرييب متقارب
تراجع املداخيل    ترمي إىل سد ثغرة   وهي خطّة مالية   .نظام الضريبة على القيمة املضافة   2012بداية من 
نتيجة دخول دول اخلليج يف عالقات واتفاقات التجارة احلرة، وكذلك تفاديا لتداعيات تذبب    اجلمركية

اليت ال تزال تعتمد بصفة    ه ذلك من عدم استقرار املداخيل لدول اخلليجأسعار النفط باألسواق العاملية وما يعني
 .على عائدات الذهب األسود   أساسية

يف املقابل، تصنف الضرائب ضمن املصادر األساسية مليزانيات دول االحتاد األورويب، كما أن تقريب عملية 
باحتساب هوامش عجز امليزانية    ملعايري املتعلقةتقديرها واحتساا سهل لألوروبيني إىل حد كبري عملية ضبط ا

 .والتضخم وإرساء تقارب هيكلي أكرب على مستوى مناخ األعمال واالستثمار يف املنطقة األوروبية
أيضا يكمن االختالف بني املقاربتني األوروبية واخلليجية يف تقارب أسعار أغلب العمالت اخلليجية الرتباطها 

ويت اليت ارتأت اعتماد سلة عمالت لتقليص خماطر تراجع سعر الدوالر يف السنوات بالدوالر باستثناء الك
يف املقابل فإن أسعار العمالت األوروبية كانت شديدة التفاوت واالختالف قبل توحيدها إىل اليورو،    .املاضية

رؤوس األموال وهو ما كان يسبب تكلفة وخماطر إضافية على مستوى التجارة البينية األوروبية وتنقل 
 .واالستثمارات األجنبية

يتمثل يف مدى اعتماد دول    االختالف ما قبل األخري، ورمبا األساسي بني املنظومتني األوروبية واخلليجية،
من ناجتها احمللي اإلمجايل مقارنة  % 50اخلليج على الثروة النفطية الناضبة واملهددة بالزوال، وبنسبة تفوق 
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طويلة املدى مستمدة من الصناعات    يت تعتمد باألساس على ثروة ذات قيمة مضافةبالدول األوروبية ال

 1.التحويلية واخلدمات بفضل متكنها من املعرفة وامتالكها التكنولوجيا جبميع مناحيها
إن املعطيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية احمليطة باليورو ختتلف بشكل كبري عن املعطيات احمليطة 

ة النقدية اخلليجية، فسياسياً ظهر اليورو بقيادة دول قوية سياسياً كأملانيا وفرنسا، وهي ما زالت صاحبة بالوحد
دولة يف اليورو ذلك الوقت كان خماطرة غري  17واجتماعياً فإن دخول . الكلمة األخرية يف قرارات اليورو

فإن بعض الدول رأت أن الدخول يف  حمسوبة بسبب االختالف يف التركيبة االقتصادية واالجتماعية؛ لذلك
اليورو ميثل ارتباطاً اجتماعياً وسياسياً مع الدول األوروبية األقوى عاملياً، ومصاحبة اقتصاديات قوية متنوعة 

ويف الوقت نفسه فإن الدول األقوى رأت فيه . املنتج، وقد يساعد على منو اقتصادي واجتماعي للدول األقل
  . ى العملة وعلى مستوى فتح األسواق وعلى مستوى اإلنتاجفوائد اقتصادية على مستو

واحلديث عن الوحدة النقدية اخلليجية يبدو أسهل من ناحية التطبيق؛ كون العدد األقل والتشابه الكبري يف 
املعطيات االقتصادية من ناحية املنتج، وكذلك التركيبة االجتماعية التشابه الكبري بني الدول اخلليجية، وكذلك 

إن السهولة هي أن االقتصاد األكرب يف املنطقة هو من يقود التوجه، مبعىن أن التحدي أقل بكثري، والفائدة غالباً ف

  2.تعم االقتصاديات األقل قوة
  

  أوجه التشابه: الفرع الثاين
حتاد النقدي املعايري اليت مت حتديدها كشروط لتوحيد العملة هي تقريبا نفس معايري االحتاد النقدي األورويب، فاال

األورويب هو النموذج الوحيد يف العامل وال ميكن جتاوزه بل على العكس ال بد من دراسـته بشـكل دقيـق،    
وبشكل خاص فيما يتعلق باملشاكل اليت تلت توحيد العملة، وال بد من اإلشارة إىل أن االحتـاد النقـدي ال   

تحديد أسعار الصرف وأسعار الفائدة ومعـايري  يشمل فقط توحيد العملة، بل يشمل توحيد السياسة النقدية ك

  3.الرقابة املصرفية

  
  
  
  
  

                                                           
 5/3/2012 العملة اخلليجية املوحدة تستقي الدرس األورويب قبل انطالقهاـعائشة بن حممود، 1

http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/1532 
  http://www.al-jazirah.com/20120104/ec7d.htm  6/3/2012، اليورو والعملة اخلليجيةعبداحملسن بن إبراهيم البدر،  2
   http://www.cba.edu.kw، جية املوحدةالعملة اخلليرياض الفرس ، 3
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   املوحدةالعملة اخلليجية  إصداراآلثار املترتبة عن  :الرابعاملبحث 

سيترتب على قيام العملة املوحدة جمموعة من اآلثار وقبل التوصل إىل هذه العملة ستربز أمامها عدة عوائق 
املبحث وذلك من خالل مطلبني، نتناول يف املطلب األول عوائق وفوائد العملة  وسنحاول التطرق إليها يف هذا

  مزايا توحيد العملة يف األسواق اخلارجية املطلب الثاين سنتناول فيهاملوحدة أما 

  للعملة املوحد العوائق  واآلثار االجيابية والسلبية: املطلب األول   
    عملةسنتطرق يف هذا املطلب إىل عوائق وفوائد ال

  .لعملة املوحدةاعوائق : الفرع األول   
  :وحاليا تربز عوائق عدة أمام التوصل إىل احتاد نقدي خليجي منها

التأخر يف التطبيق الفعلي للتعريفة اجلمركية املوحدة، وهو أمر مهم، حيث تساهم التعريفة اجلمركيـة   -
لتجارة البينية؛ حىت تنتقل السلع كما لو أـا يف  املوحدة يف تسهيل حركة البضائع بني الدول األعضاء وتعزيز ا

بلد واحد، األمر الذي سيكون مبثابة اخلطوة األوىل الستكمال إقامة السوق اخلليجية املشتركة؛ وبالتايل عملـة  
أيضا ما تزال هناك عوائق يف تنقل اخلليجيني بني دول الس، وإن كانت بعض الدول أقرت ..خليجية موحدة 

بطاقة يف تنقل اخلليجيني بني دول الس، وإن كانت بعض الدول أقرت التنقل بالبطاقة الشخصية أو التنقل بال
اهلوية بدال من جوازات السفر وغريها كما تقف بعض التشريعات اخلليجية عائقًا أمام تنقـل االسـتثمارات   

يجيني أسواق املال وتصـنفهم  اخلليجية بني الدول األعضاء حيث ال تزال قوانني بعض الدول متنع دخول اخلل

  1.على أم أجانب، واألمر أيضا ينطبق على متلك العقارات

  للعملة املوحداآلثار االجيابية : الفرع الثاين
  :مجة من جراء إقرار الوحدة النقدية اخلليجية منها ميكن رصد فوائد

لس التعاون تتوجيا ملا مت اجنازه يعد الوصول إىل العملة اخلليجية املوحدة وإقامة االحتاد النقدي لدول جم - 1
من مراحل التكامل االقتصادي وسيزيد من اجيابياا ويقوي مكاسب االحتاد اجلمركي والسوق اخلليجية 
املشتركة حيث سيترتب على قيام هذا االحتاد وإصدار العملة اخلليجية املوحدة آثار متعددة على خمتلف 

وستالحظ آثاره بشكل أكرب على قطاع . ينية والسياحة واالستثماراتالقطاعات االقتصادية السيما التجارة الب

 2.اخلدمات املالية واألسواق املالية واليت ستشهد منوا مضطردا وتطورات متسارعة

ق مفهوم السوق الواحدة ويسهم بشكل فعال يف تطوير وتكامل يعمتو ،3االستقرار يف صرف العملة اخلليجية - 2
كما . تطويرها  من النواحي التشريعية والفنية والعملياتية، خاصة سوق السنداتاألسواق املالية اخلليجية و

                                                           
  www.gcc-sg.org/achievement_stat2003/achvmt5.htmlsource التعاون لدول اخلليج العربية ،مرجع سابق،جملس  1
 .  2،ص 2008الرياض،  العدد الرابع  املسرية نشرة شهرية تعىن بسرية التعاون املشترك، األمانة العامة، االحتاد النقدي والعملة املوحدةإبراهيم العقود ،ناصر  2
 5/3/2012، 2007يونيو  10412،1العدد  الشرق األوسط جريدة العرب الدولية، مىت؟،.. العملة اخلليجيةسلمان الدوسري،  3

http://www.aawsat.com/details.asp?article=421598&issueno=10412   
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يساعد على تطوير أسواق األسهم ويؤثر فيها تأثريا ملحوظا من حيث احلجم والعمق والسيولة وتنوع األدوات 
 1. املطروحة فيها وتوسيع قاعدة املستثمرين املتعاملني

ندماج أو االستحواذ على شركات أخرى يف خمتلف دول الس، األمر زيادة قدرة الشركات اخلليجية على اال - 3
 .الذي سيكون له آثار اجيابية على صعيد االقتصاد الكلي والكفاءة االقتصادية

إن من شأن إطالق عملة خليجية واحدة تشجع املنافسة اإلقليمية يف جمال اخلدمات املصرفية واملالية وجودة  - 4
ا على عمالئها يف دول الس وخيفض من تكاليفها ويؤدي إىل تنويع خدماا، وقد خدماا، مما يعكس اجيابي

يؤدي كذلك إىل تشجيع االندماج بني هذه املؤسسات على الصعيد اإلقليمي لالستفادة من اقتصاديات 
 .احلجم

واق املالية بدول إن اآلثار االجيابية إلصدار العملة اخلليجية املوحدة على القطاع املصريف وعلى تكامل األس - 5
الس، مقرونة بآثاره االجيابية على صعيد السياسة النقدية والسياسة املالية وااللتزام مبعايري التقارب املايل 

ستعزز من واالنضباط املايل على الصعيد اإلقليمي، ) حدود لنسب العجز يف املالية العامة ونسب الدين العام(
دي واملايل يف املنطقة، وهذه كلها عوامل مساعدة جلذب مزيد من وتنعكس إجيابا على االستقرار النق

 .االستثمارات الوطنية واإلقليمية والدولية إىل دول جملس التعاون
أخريا، فإن هناك نقاشا يدور أحيانا حول مدى مالئمة ربط عمالت دول الس ومن مث ربط العملة اخلليجية 

ناسب اإلشارة إىل أن قرار الس األعلى نص على ربط عمالت دول املوحدة بالدوالر األمريكي، فانه من امل
الس بالدوالر األمريكي يف املرحلة احلالية، وترك للسلطة النقدية اخلليجية املشتركة، بعد إصدار العمة 
 املوحدة حرية اختيار الربط املناسب هلا بعملة واحدة أو أكثر أو تعوميها، وذلك حسب ما تقتضيه متطلبات

                2.وظروف املرحلة القادمة

  للعملة املوحد اآلثار السلبية:الفرع الثالث
  :لكن يف املقابل كما هناك سلبيات سوف تنجم عن استخدام عملة خليجية موحدة أبرزها

إلغاء الكيانات اخلليجية باعتبارها خصوصية لكل دولة، ورمبا جاء حتفظ سلطنة عمان على العملة  - 
ليصب يف هذا االجتاه، حيث ترغب عمان يف احلفاظ على خصوصيتها باعتبار أن العملة رمز للثقافة املوحدة 

واهلوية والعادات والتقاليد، غري أن هناك عوامل مشتركة تربط بني دول اخلليج مثل العادات واللغة والدين 
استخدام صور  - وية كل دولةحفاظا على ه –جتعل إمكانية التوصل إىل عملة موحدة أمر سهل املنال وميكن 

  .للعملة املوحدة مستوحاة من بيئة الدول األعضاء كافة
يف املقابل يتحفظ مدير البحوث واإلحصاء بالبنك املركزي العماين علي محدان على إقرار عملة خليجية 

  :موحدة قبل إقرار عدد من السياسات كما يقول أبرزها

                                                           
 .مرجع سابق2010يونيو  30يناير لغاية  1ن التقرير النصف السنوي لألمانة العامة لالحتاد م 1
 320-318صص أمحد عارف العساف، مرجع سابق،  2
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سعر الفائدة وسعر اخلصم واألسعار املالية املفتوحة من أجـل   وضع آلية لتقريب السياسات النقدية مثل -
الوصول إىل املزيد من التنسيق، وجتنب اهلزات اخلارجية العنيفة، كما أن التوصل إىل عملة خليجيـة موحـدة   
حيتاج إىل وقت، فاألوربيون مل يوحدوا عملتهم فجأة أو بسرعة، إمنا استغرق ذلك وقتا طويال مت خالله وضع 

  .ري وسياسات مت التعامل معها بنجاح حىت مت إقرار العملة األوربية املوحدةمعاي
النقطة الثانية أنه ال ميكن التوصل إىل عملة موحدة دون توحيد السياسات املالية واملصـرفية بـني دول   -

ا إىل قد توصلن -كما يقول محدان –الس، فليس من املعقول أن يتم احلديث عن احتاد نقدي دون أن نكون 

 1.احتاد مجركي أو سوق مشتركة، وليست لدينا معايري فيما يتعلق مبعدالت وأحجام العجز يف املوازنات

  
  معىن منطقة عملة مثلى: الفرع الرابع

حرة يف حركتها أمكن  اإلنتاجفإذا كانت عوامل . املعنية األقطاربني  اإلنتاجمدى حرية انتقال عوامل  : أوال
  . وارد من قطر آلخر، وخاصة حركة رأس املال التمويلى عن طريق حركة امل اإلقليمي حل مشكلة عدم التوازن

حجم قطاع التجارة اخلارجية فكلما زاد حجم قطاع التجارة اخلارجية كلما ازدادت منافع الدولة من  :ثانيا
وهذا . رنةتشكيل منطقة عملة مع شركائها التجاريني بدال من احلفاظ على عمالت خمتلفة بأسعار صرف م

الشرط وليد الفرصة القائلة بأنه كلما ازداد حجم قطاع التجارة اخلارجية من السوق احمللي، كلما ازداد التأثري 
  .االحتمايل لتغيري سعر الصرف على االقتصاد

 هلاينبغي أن يكون  ليت تطمح إىل إقامة منطقة عملةمدى تشابه األهداف االقتصادية، فالدول واملناطق ا :ثالثا
  .أهداف اقتصادية متشاة وخاصة فيما يتعلق مبعدالت التضخم والبطالة

املثلى باعتباره األساس املادي إلجياد عملة مشتركة  العملةملنطقة  اإلنتاجيمدى تنوع واتساع اهليكل  :رابعا
د وحدة تؤدي وظائفها الكاملة، بصفتها أداة للدفع واملبادلة وتسوية الديون ومستودع للقيمة، وليس جمر

  .حتتاج إىل أساس مادي حسابية ال

العملة املثلى، إذ يتم تقومي  املقارنة بني املنافع االقتصادية والتكاليف االقتصادية املرتبطة بتكوين منطقة :خامسا
اقتصادي، طبقا لنفس املنهج الذي يطبق يف " حساب منفعي"على أساس مشروعات التكامل النقدي عموما 

  .ثر هذا الشرط بعدد من العوامل االقتصادية واملؤسسيةدراسات اجلدوى ويتأ
  .فإىل أي مدى تفي أقطار جملس التعاون اخلليجي بشروط قيام منطقة العملة املثلى؟ -

اليت وقعتها يف االنتقال تكاد تكون مكفولة طبقا لالتفاقية االقتصادية املوحدة  اإلنتاجإن حرية عوامل  :1
هو  األقطاريف هذه  األساسيوالعامل . 1981يف جملس التعاون اخلليجي يف عام  األعضاءالعربية الستة  األقطار

                                                           
  www.gcc-sg.org/achievement_stat2003/achvmt5.htmlsource جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،مرجع سابق، 1
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املال النقدي يتمتع حبرية انتقال غري حمدودة، فليس مثة قيود على حركة رأس املال القصري أو الطويل  رأس
  .يكاد يذكر اجلمركية مستوى ال التعرف، كما تنعدم ضرائب الدخل، وتبلغ األجل

التجارة اخلارجية وزنا نسبيا هاما يف االقتصاد الوطين ألقطار جملس التعاون اخلليجي، ولكن حيتاج قطاع  :2
خليجية أو - خليجية(جتارا اخلارجية موجهة حنو السوق اخلارجي، وليس هناك جتارة إقليمية بينية ذات قيمة، 

بعمالت شركائها  طاراألقويترتب على ذلك نتيجتان أوهلما فهي ارتباط عمالت هذه ). عربية- خليجية
  بينما تتمثل الثانية يف حمدودية العرض. التجاريني

  .والطلب العاملي على عمالما 

  .طالة والتضخمالتعاون اخلليجي فيما يتعلق بالبلالقتصادية ألقطار جملس  األهدافمثة تشابه يف  إن :3

يبدو " النفط"الكامل على مورد وحيد  العربية اخلليجية واعتمادها األقطاريف   اإلنتاج أمناطتشابه  إن :4
إال أنه لو نوعي واحد،  إنتاجمنطقة  األقطارواتساع قاعدته وجيعل هذه  اإلنتاجيفي بشرط تنوع  ال وكأنه
، ألدركنا أن اإلنتاجحصة السلع القابلة لالجتار يف "، وهو Mckinonباملعيار الذي اقترحه ماكينون  أخذنا

موحدة جتاه العامل اخلارجي، وهو ما جيعلنا يف وضع أفضل إذا  إنتاجيةمتثل منطقة  أقطار جملس التعاون اخلليجي
ما اجتهت إىل تثبيت أسعار صرف عمالا جتاه بعضها البعض وتركها مرنة جتاه بقية العامل، وكما يقول 

  .اماكينون فانه بقدر انفتاح بلد ما بقدر ما تقل تكلفة تثبيت أسعار الصرف ويزداد العائد منه

   1.املعنية فسوف جند أن املنافع تفوق التكاليف األقطارجدوى التكامل النقدي الكامل بني  إىلنظرنا  إذاأما : 5
  

  العملة يف األسواق اخلارجية اآلثار االجيابية لتوحيد :املطلب الثاين  
ـ   كذا إىلكانت قضية عدم توصل اخلليجيني إىل عملة موحدة، و ربرات الـيت  تعريفة مجركية موحدة مـن امل

يسوقها األوربيون دوما يف مباحثام مع اجلانب اخلليجي ضمن االجتماعات الدورية للحوار اخلليجي األوريب، 
وكلما طرح اخلليجيون قضية الضرائب اليت يفرضها االحتاد األوريب على البتروكيماويات والصادرات اخلليجية 

م املنتجات اخلليجية كان األوربيون يتعللون بأن دول اخلليج من األلومنيوم وضرورة فتح األسواق األوربية أما
مل تتوصل إىل تعريفة مجركية موحدة وكذلك عملة موحدة، وىف القمة اخلليجية األوربية اليت عقدت يف أكتوبر 

يف ديب جدد األوربيون دعوم إىل توصل اخلليجيني إىل عملة وتعريفة مجركية موحدة؛ لذلك يـرى   2000
ن واالقتصاديون اخلليجيون أن وضع مرحلة لالحتاد النقدي اخلليجي سوف يساعد دول الس علـى  املصرفيو

حسن التفاوض مع االحتاد األوريب الذي يدفع اخلليجيني حنو استخدام اليورو بدال من الـدوالر يف تعـامالم   
ت سواء من دول االحتـاد األوريب  التجارية، كما أنه من شأن العملة املوحدة أن تقلل كثريا من تكلفة الواردا

من إمجايل الواردات اخلليجية يف حني تصدر دول اخلليج إليه % 40الذي متثل واردات دول اخلليج منه حوايل 
أم من الدول األخرى حيث ستتمتع العملـة املوحـدة مبيـزة قـوة      -من إمجايل صادراا %  20ما نسبته 

                                                           
 .633 - 629صص ،1987آخرون، دار املريخ للنشر، الرياض،ترمجة ،حممد علي، و العالقات االقتصادية الدولية،جون هدسون، مارك هرندر، 1
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سن من موقف املستوردين اخلليجيني مـع املصـدرين يف األسـواق    االقتصاديات اخلليجية جمتمعة، وهو ما حي

دعم استقرار التبادل التجاري بني دول الس وبـني العـامل    مبعىن أن العملة املوحدة ستعمل على1اخلارجية، 
اخلارجي، وتعزيز القدرة التنافسية للسلع اخلارجية يف األسواق اخلارجية إىل جانب االستقرار يف أسعار صرف 

  2.لعملة اخلليجية؛ مما يشجع على خفض تكاليف املعامالت اخلارجيةا
يف منطقة العملـة يف مواجهـة العـامل     األعضاء لألقطارزيادة القوة التفاوضية وستعمل العملة املوحدة على 

  3،اخلارجي
إقليما  كما تساهم العملة املوحدة يف جذب االستثمارات األجنبية إىل املنطقة حيث ستشكل الدول األعضاء

  .استثماريا واحدا تتوفر فيه عوامل جذب متعددة تساهم يف اجتذاب املستثمرين األجانب
وأيا كانت طبيعة اجلدل الدائر حول الوحدة النقدية اخلليجية فإن املؤكد أن األمر يتوقف على مدى جدية دول 

  4.ريطة العوملةاخلليج، ورغبتها يف أن تصبح واحداً يستطيع أن حيدد موقعه بوضوح على خ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

                                                           
-5/03/2012http://www.onislam.net/arabic/nama/news/92852-2001، جدل حول األولويات.. العملة اخلليجيةأمحد حسني،مقال حول  1

01-27%2000-   00-00.html 
 www.gcc-sg.org/achievement_stat2003/achvmt5.htmlsourceجملس التعاون لدول اخلليج العربية، مرجع سابق، 2
 .633جون هدسون، مارك هرندر،مرجع سابق،ص 3
  .أمحد حسني،مقال مرجع سابق 4
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  خالصة الفصل 

  
  :إىل أن  ايف هذا الفصل توصلن

  .اعتماد دول اخلليج على النفط فهو يشكل جزء كبري من إيراداا -
 .أسهمت السوق اخلليجية املشتركة يف زيادة التجارة البينية لدول الس -
  .حدة ألا ستتبىن مواقف موحدةالتجانس املوجود بني دول الس سيمكنها من الوصول إىل الو -
من بينها دول  جناح دول االحتاد األورويب يف إطالق العملة املوحدة شجع جمموعات اقتصادية أخرى -

 .جملس التعاون اخلليجي على أن تفكر جبدية يف إطالق عملة موحدة
فقد  اخلليجي التكامل مسرية من لذلك ال يقل إن الإبانسحاب دولتني  رغم التحديات اليت واجهتها  -

 سياسية أو الكثري من التحديات اإلقليمية والعاملية سواء كانت أمنية أوة وواجه حقق اجنازات عديد
واستطاع استيعاب كافة االنعكاسات هلذه التحديات مما كان له األثر الكبري يف احلفاظ على  اقتصادية

 .أمن واستقرار املنطقة 
 ضمان مثلى، من اجل منطقة عملةاملوحدة يلزمها على حتقيق العملة  إصداردول اخلليج على  إصرارا -

 .االقتصادية أن تكون املنافع املتحققة من العملة املوحدة تفوق تكاليفها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 خـــــــــــامتة عـــــــــــامة

170 

 

  

  اخلالصة العامة للبحث

تقييم مسار عملية التكامل لدول اخلليج العريب واآلثار املترتبة على إصدار عند اختيارنا دراسة موضوع       
درجة التكامل اليت وصل هدفنا هو معرفة  كان عملة خليجية موحدة من خالل دراسة جتربة االحتاد األورويب،

ن له أن يستفيد من جتربة االحتاد األورويب إلطالق عملة موحدة إليها جملس التعاون اخلليجي وكيف ميك
  .ومعرفة  اآلثار املترتبة على إصدار عملة موحدة

إن التكامل االقتصادي هو وسيلة وليس غاية يف حد ذاا وهدفه حتقيق تنمية اقتصادية بني دولتني أو جمموعة 
ولية وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بني عدد حمدود ويعود ظهوره كنتيجة للقيود يف العالقات الد من الدول،

من الدول، وتتخذ هذه التكتالت عدة أشكال قد ختتلف فيما بينها من حيث االندماج بني األطراف املنضمة 
ويئة الظروف حنو إجياد الوحدة االقتصادية بإزالة مجيع العقبات التنظيمية، وكل هذا من اجل حتقيق مزايا 

  . ةومنافع متعدد
فرض األورو وجوده كوحدة نقد ح التجارب حيث من اجنجتربة التكامل والتعاون االقتصادي األورويب وتعترب 

رئيسية يف النظام النقدي واملايل العاملي ومل  يقتصر األمر على أوروبا وإمنا امتد أثره ليصبح عملة هامة للتجارة 
كعملة متداولة يف البنوك املركزية للدول غري املنظمة  ورولألن األمهية املتنامية كما أالدولية واالستثمارات 

 .لالحتاد األورويب ترتب عليه تآكل مركز الدوالر األمريكي كعملة احتياطية دولية
من بينها دول جملس  جناح دول االحتاد األورويب يف إطالق العملة املوحدة شجع جمموعات اقتصادية أخرىو

إقليميا بني  ميثل تنظيماً تعاونياً وهو فتم إنشاءه  دية يف إطالق عملة موحدة،التعاون اخلليجي على أن تفكر جب
وتشمل جماالت عمله جوانب ، باملنطقة دول اخلليج العربية يف مواجهة التحديات اليت فرضتها الظروف احمليطة

  .عيةوالتعليم والشئون التشري والبيئة واإلعالم االقتصاد والسياسة واألمن والثقافة والصحة
إقامة احتاد مجركي، و مت االنطالق بعد ذلك مباشرة إىل إقامة سوق مشتركة وصوالً   من الس متكنت دولو

و ذا اخلصوص ميكننا القول بأن جتربة العمل العريب املشترك بني دول جملس التعاون  ،إىل االحتاد النقدي 
النسبية مع جتارب الدول العربية السابقة، إذ حافظ  اخلليجي تعد من التجارب العربية ذات الدميومة باملقارنة

على الرغم من التعثر األخري الذي أصاب جهود وحىت اليوم،  1981الس على وجوده منذ تأسيسه عام 
التوصل إىل عملة خليجية موحدة بانسحاب دولة اإلمارات من هذه اجلهود، لتكون الدولة الثانية اليت تنسحب 

   .بعد عمان
منطقة  هذه الدول ال يشكل مشكل كبري يف طريق إصدار عملة موحدة بقدر ما يشكله عدم حتقيق وانسحاب

عملة مثلى الن جناح الوحدة النقدية بني جمموعة من الدول جيب أن يشكل إقليمها منطقة عملة مثلى، واليت 
  . اديةوق كثرياً تكاليفها االقتصتضمن أن تكون املنافع املتحققة من العملة املوحدة تف

وتتحقق منطقة العملة املثلى عندما يكون هناك ارتفاع يف نسبة التبادل التجاري البيين من إمجايل التبادل 
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التجاري لدول اموعة، وعندما يكون هناك مرونة عالية يف حركة عوامل اإلنتاج من قطر آلخر، ومرونة أقل 
   .بالتنوع من حيث اإلنتاج والصادرات دول املنطقة اقتصادياتيف حركتها خارجياً، وعندما تتصف 

و تكاد تكون غائبة متاماً يف إقليم دول جملس التعاون، ما يعين تلقائياً أن دول الس ال متثل منطقة عملة مثلى، 
  .وبالتايل تكاليفها االقتصادية يف الواقع أكرب

لعوامل املؤطرة الستعدادات ني اخلليجي واألورويب يف الظروف وانطالقا من نقاط االختالف بني الشقوا
ة التحول إىل عملة نقدية موحدة، فإن التكتل اخلليجي قد يعتمد جتربة تتالءم وظروفه وخصائصه االقتصادي

ذاا اليت ضبطها نظريه االحتاد األورويب يف    الرجوع إىل املعايري االقتصادية حىت وإن اضطر   منها والسياسية،
 .تنفيذه وحدته النقدية

ويتهيأ لدى استعداداته احلالية    يف الوقت ذاته، فإن التكتل اخلليجي قد يستقي الدرس األورويب حبذافريهلكن 
استباقي من خالل وضع خطة طوارئ  اليت تعرض هلا االحتاد األورويب إلطالق عملته املوحدة، إىل األزمات

الوقوف يف قد تساعده على  وهي خطة. من طرف الدول الست املنخرطة فيه وإنشاء صندوق أزمات ميول
وحدته    فشل مشروع   كما قد جتنبه   كيان وحدته النقدية،   مستقبال قد يسبب يف اهتزازوجه أي طارئ 

 .االقتصادية خاصة يف ظل اعتماد اقتصاده حاليا على ثروة نفطية
  

  :الدراسةنتـائج 

ية اليت ضمناها يف خمتلف فصول بعد استعراضنا ملختلف جوانب املوضوع ومن خالل الدراسة التفصيل   
  :وأجزاء البحث، توصلنا إىل النتائج التالية

 تفرضها ضرورة و استراتيجيا هدفا الدول بني االقتصادي التكامل من املزيد حتقيق إىل احلاجة أضحت - 1
 تم ال ليةدو اقتصادية ومصاحل كيانات بروز من عنها نتج وما العوملة مناخ ظل يف العاملية االقتصادية التطورات

 املنافسة وجه يف الصمود تستطيع اليت االقتصادية للتكتالت األولوية وتعطي واهلامشية الصغرية بالكيانات كثريا
 .العاملية

لقد فرض األورو وجوده كوحدة نقد رئيسية يف النظام النقدي واملايل العاملي ومل  يقتصر األمر على  - 2
 .دوليا وهذا ما جعل دوال أخرى تقتدي به أوروبا وإمنا امتد أثره ليصبح عملة هامة

إن جتربة العمل العريب املشترك بني دول جملس التعاون اخلليجي تعد من التجارب العربية ذات الدميومة  - 3
 دعم يف ساهم ومما.باملقارنة النسبية مع جتارب الدول العربية السابقة، إذ حافظ الس على وجوده منذ تأسيسه

فهي تتشابه تشاا  االقتصادية واالجتماعية املشتركة،جمموعة من السمات واخلصائص  ونيةالتعا التجربة هذه
كامال يف هياكلها اإلنتاجية ومراحل تطورها االقتصادي ونظمها االجتماعية والسياسية، فالنفط يشكل النسبة 

 .العظمى من صادراا وحتصل منه الدولة على معظم إيراداا
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 العراقية ،احلربس يف البداية امين بسبب الظروف اليت مرت ا منطقة اخلليج كان دافع قيام ال - 4
 .اإليرانية، غزو العراق للكويت، وتوجت بالغزو األمريكي للعراق

 .رةاحل التجارة مبنطقة ألة بينما اخلليج بدالعم إىلمن السوق املشتركة وصوال  انطلق األورويباالحتاد  - 5
ب التدرجيي الذي ينتهجه جملس التعاون حنو حتقيق أهدافه املنشودة ، على الرغم من منطقية األسلو  - 6

وعلى الرغم من اإلجنازات اليت حققها الس يف شىت ااالت إال أنه من املالحظ أن هذه اإلجنازات أقل مما هو 
س مل يبلغ متوقع من منظمة إقليمية تضم دوالً تتشابه إىل حد كبري يف خمتلف النواحي ، كما أن دور ال

املستوى املتوقع فيما يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات احلدودية القائمة بني دوله األعضاء ، برغم قابلية 
 .عن طريق الس وأجهزته املختلفةالعديد من تلك املنازعات للحل 

شكله انسحاب دولتني من االحتاد النقدي ال يشكل خطرا كبريا على إصدار عملة موحدة بقدر ما ي  - 7
 .مثلى طقة عملةعدم حتقيق من

ذاا اليت ضبطها نظريه االحتاد األورويب يف تنفيذه    جملس التعاون اخلليجي طبق املعايري االقتصادية  - 8
 .وحدته النقدية

ويتهيأ هلا  لدى  الحتاد األورويبامن األزمات اليت يتعرض هلا   يستفيد إن التكتل اخلليجي قد  - 9
 .ستباقيةمن خالل وضع خطة طوارئ إاملوحدة،  استعداداته إلطالق عملته

  

  :الفرضيات اختبار

  .  ةحتقيق أهداف هاممتكن جملس التعاون لدول اخلليج العريب من رغم وجود بعض العوائق  :األوىلالفرضية 
حيث متكنت دول الس من حتقيق منطقة جتارة حرة واحتاد مجركي وسوق خليجية إن هذه الفرضية صحيحة 

  .وتعثرت يف عملية إصدار عملة خليجية موحدةمشتركة 

  . اعتمد جملس التعاون اخلليجي يف إصدار عملة موحدة على خطوات االحتاد األورويب:  الثانيةالفرضية 
االحتاد الرابع حيث أن جملس التعاون اخلليجي اتبع الفصل يف من خالل ما تناولناه  الفرضية غري صحيحةهذه 

  .معايري الوحدة النقدية وباقي اخلطوات خمتلفةوهي  يف خطوة واحدة األورويب

   .سيكون إلصدار العملة املوحدة آثار على االقتصاد اخلليجي: الثالثةالفرضية  
مجة من جراء إقرار  ميكن رصد فوائدحيث  من خالل ما تناولناه يف الفصل الرابع صحيحة الفرضيةهذه 

وبالتايل  ك سلبيات سوف تنجم عن استخدام عملة خليجية موحدةلكن يف املقابل هنا الوحدة النقدية اخلليجية
إصدار عملة سيترتب عنه آثار ولكن ختتلف هذه اآلثار من تكتل إىل آخر حسب حتقيق تلك الدول ملنطقة 

  .عملة مثلى

  .ضروري لدخول األسواق اخلارجيةالحتاد النقدي اخلليجي ا :الرابعةالفرضية 
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الحتاد النقدي اخلليجي سوف يساعد دول الس على حسن امرحلة  ول إىلالوصن أل  هذه الفرضية صحيحة
التفاوض مع االحتاد األوريب الذي يدفع اخلليجيني حنو استخدام اليورو بدال من الدوالر يف تعامالم التجارية 

 تعريفة أن دول اخلليج مل تتوصل إىلجة حب األوروبيةاألسواق  من دخول املنتجات اخلليجية مينعونوأيضا 
   .مجركية موحدة وكذلك عملة موحدة

  توصياتال

مثلى، من اجل ضمان أن  منطقة عملةعلى حتقيق  األعضاءالدول  املوحدة يلزماخلليجية إصدار العملة   -1
 .االقتصادية تكون املنافع املتحققة من العملة املوحدة تفوق تكاليفها

لى وهي خطة قد تساعده ع ة فيه،ميول من طرف الدول الست املنخرطإنشاء صندوق أزمات  -2
فشل    كما قد جتنبه   كيان وحدته النقدية،   مستقبال قد يسبب يف اهتزاز الوقوف يف وجه أي طارئ

 .وحدته االقتصادية خاصة يف ظل اعتماد اقتصاده حاليا على ثروة نفطية ناضبة   مشروع

عن طريق الس وأجهزته املختلفة  التسوية السلمية للمنازعات احلدودية القائمة بني دوله األعضاء -3
 .لكي ال يعيق ذلك عملية التكامل

خاصة بعد التراجع عن طرحها يف موعدها احملدد سابقا والذي كان العملة  إلصداروضع برنامج زمين  -4
 .2001التخطيط إليه من خالل إعالن قمة مسقط عام   مثلما مت 2010من املفروض بدءا من 

 .مثل اليونان أزمةحتدث  ال حىتاستفاء شروط التقارب  -5

 . اإلماراتانسحاب  إىل أدىأي قرار يتعلق بالتعاون مثل موقع البنك الذي  إصدارالتشاور قبل  -6

مساعدة الدول العاجزة على استفاء شروط التقارب دون املبالغة يف املساعدة حىت تتمكن من  -7
 .االحتاد إىلاالنضمام 

املعطيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية احمليطة باليورو ن ال األورويبلالحتاد  األعمىعدم التقليد  -8
 .ختتلف بشكل كبري عن املعطيات احمليطة بالوحدة النقدية اخلليجية

  .عدم االعتماد الكلي  لدول اخلليج على الثروة النفطية واملهددة بالزوال،وحماولة تنويع صادراا -9

  

  :أفــاق البحث 

ض يف هذا البحث بان هناك جوانب هامة جديرة بالدراسة والبحث ونقترحها لقد تبني لنا من خالل اخلو
  :لتكون إشكاليات حبوث ودراسات نأمل أن تنال حقها من الدراسة والتحليل يف املستقبل وهي

 .بعد أزمة اليونان مسرية الوحدة النقدية اخلليجية - 1
 .جملس التعاون اخلليجي وفكرة انضمام أعضاء جدد له - 2
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  .2005، 2لبنان،ط
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، دار الفكـر اجلـامعي،   التكامل االقتصادي العريب وحتديات العوملة مـع رؤيـة إسـالمية   مربوك نزيه عبد املقصود ،  .42

  .2007اإلسكندرية، 

الدار املصـرفية اللبنانيـة، القـاهرةر،    ، )مستقبل العامل العريب يف التجارة الدولية(العوملة االقتصادية ادوب أسامة ،  .43

  . 2،2001ط

  .2006، الدار اجلامعية، مصر،اقتصاديات دوليةحممد حممد يونس ، جنا علي عبد الوهاب ،  .44

، دار الكتاب احلـديث،  )النظرية العامة للمناطق االقتصادية احلرة(التطورات العاملية يف االقتصاد الدويل مراد حممودي ،  .45

2002  

 .2001، املكتب العريب احلديث، االقتصاد العريب وأهم حتديات القرن العشرينمد ، مسعد حمي حم .46

  2009، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، االقتصاد النقدي والدويلمصطفى أمحد فريد ،  .47

 .2005، املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،قضايا التنمية يف الدول الناميةمصطفى مرمي أمحد ، حفظي إحسان ،  .48

  .2006، دار جرير للنشر والتوزيع، األردن،حتليل االقتصاد الدويلروف هوشيار ، مع .49

  . 1999، مكتبة مدبويل للنشر، القاهرة، السوق العربية املشتركة يف عصر العوملةاملنذري سليمان ،  .50

  .2007، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مبادئ االقتصاد الدويلناصف عطية ، عمارة هشام حممد ،  .51

 2004، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان،االحتاد األورويب والدروس املستفادة عربيانافعة حسن ،  .52

مؤسسة شباب  ،)التوقعات–اآلثار التجارية واملصرفية -احلقائق(اليورو والعملة األوروبية املوحدة النجار فريد راغب ،  .53

  . 2004اجلامعة للنشر، اإلسكندرية، 

، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة،     االقتصادات العربية وتناقضات السوق والتنميةيق وآخرون، النجفي سامل توف .54

 2005لبنان،

 :واملذكراتالرسائل  -2

  

أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه الدولة يف  أزمة التنمية والتخطيط يف ظل التحوالت االقتصادية العاملية،باشا رابح محدي ،  .55

  .2007،العلوم االقتصادية،جامعة اجلزائر

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات االستثمارات العربية البينية،ومسامهتها،يف حتقيق التكامل االقتصادي العريبجباوية سهام ، .56

  .2005ومالية ،جامعة اجلزائر  نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،ختصص نقود

مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  ، مذكرة)لة اجلزائردراسة حا(أثر العوملة على فعالية السياسة النقدية البحري عبد اهللا،  .57

  ،2005ختصص النقود و املالية، جامعة اجلزائر،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  املاجستري يف العلوم االقتصادية،

،مـذكرة  يجيتطبيق نظرية االحتاد اجلمركي على دول جملس التعاون اخللالرباهيم رويده بنت عبد الرمحن عبد اللطيف ،  .58

مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستري غري منشورة،كلية العلـوم اإلداريـة، قسـم االقتصـاد، جامعـة امللـك       

  .1997سعود،

، التحرير املصريف و متطلبات تطوير اخلدمات املصرفية و زيادة القدرة التنافسية للبنوك اجلزائريـة بـريش عبد القادر  ،  .59

  2006، جامعة اجلزائر،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، غري منشورةأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 
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مذكرة مقدمة لنيل  ،)25وجمموعة  15دراسة مقارنة بني جمموعة (التجربة األوروبية يف والتكامل االقليميبلجبل عادل ،  .60

  .تنةشهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد دويل، جامعة احلاج خلضر، با

مع دراسة -دراسة اثر إدارة اجلودة الشاملة  على األداء احلايل للمؤسسات االقتصادية بومدين يوسف بومدين يوسف،  .61

، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل ISOاحلاصل على شهادة اجلودة العاملية-حالة املعمل اجلزائري اجلديد للمصربات 

  2006، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،شهادة الدكتورة يف علوم التسيري ختصص تسيري 

، رسالـة تدخل ضمن العوملة وانعكاساا على اقتصاديات الدول العربية مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر ومصرحداد حممد،  .62

  2004متطلبات نيل شهـادة املـاجستريختصص نقود و مالية، قسم علوم التسيري،جامعة اجلزائر، 

،أطروحة، الدورة السابعة والعشرون، كلية القيـادة  أهم االتجاهات االقتصادية احلَديثةريب سعد سليم سامل السهلي ،احل .63

  .2001وألركان للقوات املسلحة، اململكة العربية السعودية، 

وراه دولة يف العلـوم  ، أطروحة لنيل دكتاالجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العوملة االقتصاديةحشماوي حممد،  .64

  2006االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العملة األوروبية املوحدة وانعكاساا على اجلهاز املصريف اجلزائريخليفي الزوبري،  .65

  . 2002العلوم االقتصادية،فرع تسيري،جامعة اجلزائر،

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شـهادة  ول العربية و االحتاد األوريبالعالقـات التجاريـة بني الدرزق اهللا العيد ،  .66

  2002فرع  نقود و مالية،: املاجستري، يف العلوم االقتصادية 

التكتالت االقتصادية اإلقليمية يف عصر العوملة و تفعيل التكامل االقتصادي يف الدول رميدي عبد الوهاب ، .67

، جامعة اجلزائر، )غري منشورة(دخل ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه، مذكرة ت)دراسة جتارب خمتلفة(الناميـة

2007.  

أطروحة  ،)حالة دول املغرب العريب - متوسطية  -دراسة حتليلية لواقع وآفاق الشراكة االقتصادية األوروشريط عابد ،  .68

  .2004ائر،،جامعة اجلزكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  غري منشورة لنيل دكتوراه دولة،

دراسة بعض آثار النافتا على املكسيك وبعض (االقليمية اجلديدة وآثارها على اقتصاديات الدول الناميةعبد الالوي عقبة ،  .69

،مذكرة لنيل شهادة املاجسـتري غـري منشـورة، قسـم علـوم       اآلثار احملتملة للشراكة االورو متوسطية على اجلزائر

  .2008لة،التسيري،ختصص جتارة دولية،جامعة ورق

، أطروحة مقدمة ضـمن متطلبـات   دراسة حتليلية وتقييمية إلتفاقيات الشراكة العربية األوروـ متوسطيةعمورة مجال،  .70

  .2006حتليل اقتصادي، جامعة اجلزائر، : احلصول على شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية فرع

، رسالة مقدمة لنيل )ر على املديونية اخلارجية لدول اجلنوباإلشكاليات واآلثا(الوحدة النقدية األوروبية قحايرية آمال،  .71

  2006يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر،كلية العلوم االقتصادية والتسيري، دولة شهادة دكتوراه

 ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية،اليورو واتفاقية الشراكة األورو متوسطيةقسوري إنصاف ،  .72

  .2005ختصص نقود ومتويل، بسكرة، 

، مذكرة مقدمة ضـمن  )واقع و أفاق (دور النظام املايل يف متويل التنمية االقتصادية حالة البنوك اجلزائرية  حلمر خدجية ، .73

  .2005متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، فرع نقود و مالية،جامعة اجلزائر ،
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أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصـادية و   ،ضرييب يف إطار التكامل االقتصادي املغاريبحنو تنسيق حمرزي حممد عباس ،  .74

  .2005-2001،جامعة اجلزائر، )نظام جديد(علوم التسيريفرع النقود و املالية 

التعريفة اجلمركية يف ظـل النظام التجاري متعدد األطـراف والتكـتالت االقتصـادية    تطور سياسة مداين خلضــر، .75

مقدمة ضمن متطلبات نيـل  -80، رسالة دراسة حالة اجلزائر يف إطار منطقة التبادل احلر مع االحتاد األورويبمية اإلقلي

  2006قسم العلوم االقتصادية، ، فرع التحليل االقتصادي، جامعة اجلزائــر –شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية

 ،)أمهيتها وتطورها والعناصر املـؤثرة عليهـا  (لس التعاون اخلليجي التجارة البينية لدول جممرتالوي خالد حممد خليل ،  .76

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري غري منشورة، قسم االقتصاد، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة اململكة العربية السعودية 

،2002  

لنيل شهادة املاجستري ، مذكرة عاملية للتجارةالتكتالت االقتصادية اإلقليمية وحرية التجارة يف إطار املنظمة الالوايف آسيا،  .77

  .2007غري منشورة ،معهد العلوم االقتصادية  ،جامعة باتنة ، 

، مذكرة لنيل شـهادة  )حالة اجلزائر(العوملة وتاثريها على تدفق االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول العربية ، حيياوي مسري .78

  2005التسيري ،جامعة اجلزائر، املاجستري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

  

  والتقارير منشورات -3

  

، 2010-2001بن محد العطية عبد الرمحن ،جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف عقده الثالث التكامـل والوحـدة    .79

 .3،2010مركز املعلومات ، األمانة العامة ، الرياض ،ط

-2002التكامل النقدي  جمال يف التعاون جملس دول بني املشترك االقتصادي العمل ، اجنازات املزروعي حممد عبيد بن .80

 .2010 ، النقدي ،األمانة العامة، الرياض التكامل جمال يف املشترك العمل مسرية عن شامل ، تقرير2010

 السنة الثانيـة،  22والبيئة،املسرية نشرة شهرية، العدد اإلنسان شئون يف التعاون جملس ، مسرية اهلاشم عبداهللا عقله بن .81

  .2009 ديسمرب

، املسرية، نشرة شهرية، العدد الثاين والعشرون، 2009واملسرية مستمرة حصاد املسرية عام ...، قمة الكويت احلمد أمل .82

  . ، االمامة العامة، الرياض2009السنة الثالثة، ديسمرب 

  .، األمانة العامة الرياض2009إدارة اإلحصاء،العدد الثاين، -، مركز املعلومات)حقائق وأرقام(السوق اخلليجية املشتركة .83

عبيد املزروعي حممد ، االحتاد االقتصادي بني دول الس طموحات وآمال، املسرية، نشرة شهرية تعىن مبسرية التعـاون   .84

  .2008املشترك، العدد التاسع نوفمرب 

، 1باعـة، األردن، ط العساف أمحد عارف ، الوادي حممود حسني ، نشرة اقتصادية دار املسرية للنشر والتوزيـع والط  .85

2010  

العقود ناصر إبراهيم ،االحتاد النقدي والعملة املوحدة، املسرية نشرة شهرية تعىن بسرية التعاون املشترك، األمانة العامـة   .86

  .2008الرياض،  العدد الرابع 
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 خليجي، حوار ظورمن:األمين التحدي اخلارجية، دينامكية الوزراء ووزير جملس رئيس ا، نائب السامل صباح لصباح حممد .87

 .2009 املنامة

  .، األمانة العامة، الرياض2011، نوفمرب،45جملس التعاون،املسرية، نشرة شهرية تعىن مبسرية التعاون املشترك،العدد .88

 - 2002 التكامل النقدي جمال يف التعاون جملس دول بني املشترك االقتصادي العمل املزروعي ، اجنازات عبيد بن حممد .89

 .2010 ، العربية اخلليج لدول التعاون جملس الرياض، ، األمانة العامة؛2010

 .، األمانة العامة، الرياض2008وثيقة السوق اخلليجية املشتركة   .90

  

   ملتقيات وندواتاالت ،  -4

 

سة االقتصادية أوسرير منور، مستقبل املناطق احلرة يف ظل املعطيات االقتصادية العاملية، امللتقى الوطين األول حول املؤس .91

  2003أفريل،23-22، ورقلةاجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي

مـارس   47مقومات البقاء والعطاء ،جملة التعاون العـدد : احلجيالن مجيل إبراهيم ، جملس التعاون بعد ستة عشر عاما .92

  .،السنة الثالثة عشر، األمانة العامة ،الرياض 1998

خيار التخصص و االندماج،  الندوة العلمية الدولية حول التكامل االقتصادي العريب  رمحاين موسى ، التكامل العريب بني .93

 2004ماي  9-8األوروبية، سطيف  -كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية

،الندوة العلمية الدولية حول  )دراسة تقييميه ملسار عملية التكامل االقتصادي(سعيدي وصاف ، جملس التعاون اخلليجي  .94

  2004األوروبية ، سطيف، -امل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربيةالتك

اجلزائرية، امللتقى –اجلزائرية، الشراكة األورو متوسطية –مسعداوي يوسف، بوزعرور عمار، الشراكة األورو متوسطية  .95

، جامعـة  2003أفريل   23-22اجلديد، الوطين األول حول املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي

  البليدة،

 فصلية العربية، جملة التعاون، جملة اخلليج لدول التعاون جملس لدول القانوين التكامل ، مسرية الرزاق عبد املشهداين أكرم .96

 _ والسبعون ابعالر العدد _ والعشرون اخلامسة العربية،  السنة اخلليج لدول التعاون لس العامة األمانة عن تصدر شاملة

 .الرياض  2011 يونية

دوافعها وآثارها على السوق البترولية (املنيف ماجد عبد اهللا ، أنواع الضرائب على البترول ومنتجاته يف الدول الصناعية .97

ون ، األمانة العامة لس التعا1994، جملة التعاون،السنة التاسعة العدد السادس والثالثون، ديسمرب)ودول جملس التعاون

  .لدول اخلليج العربية، الرياض

  .2005أفريل،20-18امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية فرص وحتديات، جامعة االغواط،   •

  .2005، جامعة االغواط، )مع دراسة حالة اجلزائر(براق حممد، آثار اليورو على التجارة اخلارجية للدول العربية  .98

  .2005ورو ودوره يف تطوير حجم املبادالت العربية األوروبية، جامعة االغواط، برحومة عبد احلميد ، الي .99

بقشيش علي ، وآخرون، الدول العربية والتجربة األوروبية يف جمال الوحدة النقدية واالنـدماج االقتصـادي، جامعـة     .100

  .2005االغواط، 
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  .2005االغواط،  بلعريب عبد القادر، اليورو وانعكاساته على دول العامل الثالث، جامعة .101
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