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.حفظھما هللا الكريمين الوالدين إلى  

.وا�قارب ا�ھلكل إلى   
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  الملخص

  :باللغة العربية- 1 

الموجودة في الخارج  الفوائض المالية العربية إشكاليةالوقوف على  نحاول من خ�ل ھذه الدراسة 

ففي الوقت الذي  ،الب�د الغربية  إلىانتقالھا  وأسبابموال ومصادرھا وحجمھا وذلك من حيث طبيعة تلك ا,

إلى جذب اFستثمارات ا,جنبية من الخارج لتدعيم اقتصادياتھا ومحاولة جاھدة  تسعى فيه الدول العربية 

التكت�ت اFقتصادية والنظام اFقتصادي  ،العولمة ؛الصمود أمام تحديات المتغيرات اFقتصادية العالمية

النامية، وفي الوقت الذي بلغت فيه ديون الدول العربية إلى أكثر من  الدولي الجديد التي تعصف بالدول

 800(مليار دوFر ما بين خارجية وداخلية نجد أن اFستثمارات العربية في الخارج تتراوح ما بين ) 560(

   .مليار دوFر خاصة الفوائض المالية النفطية) 2400و

مالية العربية بات من بين ا,ھداف المنشودة Fستغ�لھا توطين الفوائض الإعادة و وخلصت الدراسة إلى أن 

اخضاعھا Fعتبارات التكامل اFقتصادي العربي، ولن يتأتى ذلك إF إذا توافرت الجھود الجماعية للدول  و

 .   العربية ، وھذا من خ�ل تحسين البيئات الث�ث؛ اFقتصادية ،اFدارية والسياسية

 

 .المالية،التكامل اFقتصادي العربي،مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفوائض:ةيالكلمات المفتاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  صـــــالملخ
 

 

 

VII 

 :باللغة ا�نجليزية-2

 Try through this study stand on the problematic financial surpluses Arabic in 

abroad and in terms of the nature of these funds and their sources and their size and 

the reasons for moving to the west country, in a time when the Arab countries 

strive to attract foreign investment from abroad to strengthen their economies and 

try to withstand the challenges of economic variables World; globalization, 

economic blocs and the new international economic order that beset developing 

countries, and in time, which amounted to the debt of the Arab countries to more 

than 560 billion dollars between internal and external, we find that Arab 

investments abroad ranging between (800 and 2,400)billion dollars private 

financial surpluses of oil. 

       The study concluded that the return and resettlement of fiscal surpluses Arabic 

is among the objectives of the exploited and subjected to considerations of Arab 

economic integration will be achieved only if the collective efforts of the Arab 

countries, and this by improving the three environments; economic, administrative 

and political. 

 

Key words : surplus finance, arabic Economic integration, the Cooperation 

Council for the Arab Gulf State. 



 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 فھرس الجداول

 

 

IX 

  فھرس الجداول

  الصفحة  عنوان الجدول  الرقم

  7  م1979-73تطور العوائد النفطية  العربية  لبعض ا�قطار خ�ل الفترة    ) 1-1(

  9  م 1976الطاقة ا�ستيعابية لدول الخليج العربية عام   ) 1-2(

  10  .الصادرات والواردات السلعية من طرف الدول العربية النفطية والغير نفطية   )1-3(

  11  م1979العربية في نھاية عام  المالية توظيف الفوائض  )1-4(

  15  دو�رمليون ) 2008-2005(تقدير حجم ا�موال الھاربة من بعض الدول خ�ل الفترة  )1-5(

  19  العربية في الخارجتقديرات بعض الجھات لحجم ا�موال   ) 1-6(

  49  "عدد السكان،المساحة وتاريخ ا�نضمام"الدول ا=عضاء في جامعة الدول العربية  ) 2-1(

،  2008 لعام العالمي باDنتاج مقارنة إنتاجھا ونسبة المستغلة المعدنية الخامات أھم   )3-1(
  المنتجة العربية الدول أھم إلى باDضافة

73  

  75 2011- 2005مؤشر النتج المحلي ا�جمالي للدول العربية خ�ل الفترة    ) 3-2(

  75  .2011-2002خ�ل الفترة  متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اDجمالي    ) 3-3(

  76    الھيكل القطاعي للناتج المحلي اDجمالي للدول العربية    )3-4(

  78  .2011-2007متوسط معدل  نمو ا�سعار خ�ل الفترة     ) 3-5(

  78  ).2011-2007(التجارة الخارجية العربية اDجمالية للفترة    ) 3-6(

  80  .2011-2007خ�ل الفترة  أداء التجارة العربية البينية    )3-7(

  

)3-8(  

 مساھمة التجارة البينية العربية في التجارة اDجمالية لتجمعات عربية

  ).2009و2005(عامي

81  

)3-9(  

  

الدين العام الخارجي القائم وخدمة الدين العام الخارجي في الدول العربية المقترضة 
  .2011و  2010عامي 

82  

.2011-2009اجمالي ا�حتياطيات الدولية للدول العربية خ�ل الفترة   )3-10(  83  

)3-11(  

   

لمناخ ا�ستثمار في الدول العربية عام المؤشر المركب المكون للسياسات ا�قتصادية 
2009.  

86  

  88  .2011-2010ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية الدولية وسھولة اداء ا�عمال   )3-12(

  92  2009-2000تحوي�ت العاملين في بعض الدول العربية خ�ل عامي   )3-13(

  98  الفقرنسبة المواطنين العرب الذين يعيشون تحت خط   )3-14(

  123  1/1/2010ا�حتياطات البترولية المؤكدة في دول المجلس في   )4-1(

-2007ا�يرادات النفطية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خ�ل الفترة   )4-2(

2010.     

126  

مساھمة النفط في الناتج المحلي اDجمالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية   )4-3(
  2011-2003للفترة 

127  

  128  ).بمليارات الدو�رات(2007صافي ا�صول الخارجية لدول مجلس التعاون حتى  )4-4(

  130  2007تقدير اوجه استثمارات دول مجلس التعاون الخارجية بنھاية   )4-5(

  131  )بليون دو�ر( 2008تقديرات خسائر صناديق الثروة السيادية لدول الخليج بنھاية   )4-6(

  134  توزيع البنوك الخليجية التي فتحت فروع لھا بدول المجلس ا�خرى  )4-7(

  137   2010 عام حتى ا=خرى ا=عضاء بالدول المجلس للعقارات دول مواطني تملك وضع  )4-8(

 



 فھرس ا�شكال

 

 

 

X         

  فھرس ا�شكال

 

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

  71  .2011احتياطيات النفط الخام العالمية وفق المجموعات الدولية   )3-1(

  72  2011ا(حتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية    )3-2(

  77  2011توزيع الناتج المحلي ا(جمالي حسب بنود ا(نفاق في عام   )3-3(

  79  .2011اتجاھات التجارة العربية إلى أھم الشركاء التجاريين عام   )3-4(

  80  م2011الھيكل السلعي للصادرات والواردات العربية ا<جمالية لعام   )3-5(

  124  .2010العربية لعام صادرات دول مجلس التعاون لدول الخليج  )4-1(

  125  .2010ا<يرادات وا<نفاق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية   )4-2(

  135  عدد الشركات المساھمة والشركات المسموح تداول اسھمھا لمواطني دول المجلس  )4-3(

)4-4(  

  

 رؤوس اموال الشركات المساھمة والشركات المسموح تداول اسھما لمواطني دول

  المجلس

136  

عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاعين الحكومي وا(ھلي بالدول ا(عضاء   )4-5(
  ا(خرى

138  

)4-6(  

  

  139  2009-1999متوسط النمو الحقيقي في القطاع غير النفطي :مجلس التعاون الخليجي 

  140  تريليون دو(ر 2.8خط مشاريع قيمته :دول مجلس التعاون الخليجي   )4-7(

  142  عدد المشروعات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية   )4-8(

 

  

  

  

    

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



قــــــفھرس الم�ح  

 

 

 

XII 

 فھرس الم�حق

 

  الصفحة  عنوان الملحق  الرقم

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

  

  2010/2011بعض النفوط العربية  أسعار

  

  )2010-2005و 2000(تطور بعض المؤشرات ا!قتصادية للدول العربية

  

 )2010-1970) (صافي السحب(العربية الميسرة  ا*نمائيةالمساعدات 

  

حسب مجموعات الدول  وا*قليميةالعمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية 

 2010المستفيدة خ3ل 

 المشاريع المشتركة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  

  2011لعاممؤشرات اقتصادية لمجلس التعاون الخليجي 

  

166  

  

166  

  

167  

  

167  

  

168  

  

168  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



قدمــــــــــــــة عامـــــــــــــةم  

     

 

 ب 

  :تمھيد

توفير  إلىھناك العديد من ا$سباب التي تدفع بالدول إلى تشكيل ترتيبات جماعية تسعى من خ�لھا    

  . مجموعة من عوامل التطور والنجاح وكذا التعاون 

وقد >حت في ا$فق بوادر ھذه الترتيبات أو ما يعرف بظاھرة التكامل بالظھور منذ نھاية الحرب العالمية  

واتجھت في اEونة ،الثانية ونخص بالذكر ا>تحاد ا$وروبي الذي يعتبر نموذجا مثاليا للتكام�ت العالمية

Fمواجھة بذلك التحديات والتحو>ت نضواء تحت لواء ھاته التكت�ت ا$خيرة مختلف الدول تقريبا با

ا>قتصادية العالمية لزيادة قوتھا وتوسيع رقعة التعاون التجاري وا>قتصادي لتحقيق مصالح وفرص أفضل 

  .واستغ�ل إمكانيات بعضھا البعض

 ،تخذت عدة تجاربإيدى بل وبالتالي لم تبقى مكتوفة ا$ ،وأصبح لزاما على الدول العربية انتھاج نفس السبيل

 .ولكن رغم اFمكانيات المتاحة خاصة الثروة النفطية لم تصل إلى ما وصلت إليه دول ا>تحاد ا$وروبي مث�

ما اصطلح على تسميته بظاھرة الفوائض المالية للدول المصدرة  ،عرف العالم منذ أوائل السبعينات فقد   

ي نمط المدفوعات الدولية جعل من الب�د للبترول والفوائض المالية العربية بوجه خاص وشھد تحو> جذريا ف

  .ه الفوائضذالصناعية المتقدمة والب�د ا$وروبية على وجه الخصوص مركزا أساسيا للعجز المقابل لھ

شد أه الظاھرة تبرز بصورة ذت ھذوقد أخ 1973عام  طفرة ه الفوائض بصورة مذھلة بعدذوقد ارتفعت ھ  

وكان ا$ثر ،تيجة >رتفاع أسعار البترولعنھا من وفرة مالية ن وما نتج 2003/2008خاصة في عام وضوحا 

  .ري في بنيان المدفوعات الدوليةذالمباشر لظاھرة الفوائض ھو تغير ج

 النفطي ا>قتصاد بتطورات مرھونة تظل للب�د ا$موال المتوافرة أن إلى ا>نتباه بمكان ا$ھمية من إن

 ا>ستثمارات في أو المسعرة المالية ا$دوات في المستثمرة ا$موال أن كما العالمي، ا>قتصاد وأوضاع

 ا$ساسية الضمانات فإن ولذلك فيھا، توظيفھا تم التي البلدان في الجارية للمتغيرات تخضع وغيرھا المباشرة

 نؤكد أن علينا يتعين ذلك من وأھم ،ا>ستثمارات ھذه إدارة كفاءة على ستعتمد مستقرة مالية أوضاع لبناء

 في وطنية بكفاءات ويتمتع الموارد متنوع محلي اقتصاد لبناء المتاحة ا$موال من على ا>ستفادة قدرتنا

 .النسبية الميزات وا$نشطة ذات ا$عمال مختلف

كتشاف النفط بھا بكميات كبيرة، ثم تطور إوتعد منطقة الخليج العربي من أھم مناطق العالم حيوية، بعد   

ليحل محل الفحم كمصدر أساسي للطاقة، حتى أصبح النفط يمثل عصباً للحياة الغربية بكل جوانبھا،  ستخدامهإ

إن دور الدول الكبرى في منطقة الخليج أصبح أكثر فاعلية وأھم خطراً، لضمان سحب مدخراته إلى 

  .المصارف الغربية، لتظل الدول الخليجية في دائرة التبعية ا>قتصادية 

قتصادي إوضع القائم و كمبادرة من طرف دول عربية خصوصا الخليجية منھا في إنشاء تكامل إدراكا لل   

فدول مجلس التعاون الخليجي تتوفر على إمكانات اقتصادية جد ، عربي يضاھي التكام�ت العالمية القائمة

اعاً بأن التنسيق ھامة ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط فيما بينھا في جميع الميادين، واقتن

والتعاون والتكامل فيما بينھا إنما يخدم ا$ھداف السامية لjمة العربية، واستھدافاً لتقوية أوجه التعاون وتوثيق 
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 ج 

عرى الروابط فيما بينھا، واستكما>ً لما بدأته من جھود في مختلف المجا>ت الحيوية التي تھم شعوبھا 

 إلى وحدة دولھا دخلت ھذا المضمار لكن لم تدرك مدى أھمية وتحقيق طموحاتھا نحو مستقبل أفضل وصو>ً 

  .  أموالھا

  :إشـــــــــــــــــــــــــــــكالية الدراسة:أو� 

الصادرات النفطية  إيراداتكبيرة في  كتشاف النفط و بزيادةإبعدة طفرات بترولية منذ تميز العالم العربي   

ھي نتيجة مباشرة للتحسن  إنماو  الرأسماليفي حجم التراكم  أو نتاجيةاFزيادة مقابلة في  إلىالتي > ترجع 

ا التحسن ذولكن ھ، طرأ على معد>ت التبادل التجاري الخارجي لصالح صادرات النفط الذي والمفاجئالكبير 

في معد>ت التبادل التجاري الخارجي لم يصاحبه تحويل لموارد حقيقية من الدول الغربية المستوردة للنفط 

ظھر في شكل تراكم فوائض في موازين المدفوعات للدول العربية  إنما و،الدول العربية المصدرة للنفط إلى

  .دين في ذمة الغير أدوات أومالية  أصول إلى بأول أو>المصدرة للنفط يتم تحويلھا 

النفطية وتفوق نسب تراكم تدفقات الدخل النفطي على المقدرة  لlيراداترتفاع المفاجئ والسريع اFف   

Fمعظم الفوائض المالية للدول العربية ب حذاما  ،قتصاديات الدول النفطيةإلمعظم  ا$مدستيعابية القصيرة ا

تحصل )البلدان الغير نفطية (نجد بلدان العسر العربية  أننالك ذن م ا$دھىو  ،النفطية طليقة  نحو الخارج

المال العالمية التي تستوعب معظم  أسواقعلى جانب ھام من حاجاتھا المالية عن طريق ا>قتراض من 

 .عربية أموا> ا$مرالبلدان العربية غير النفطية تقترض في واقع  أنا يعني ذوھ،النفطية العربية ا$رصدة

  :حول أساسية إشكالية أثيرت مما سبق نط�قاإ و

  ؟ التكامل ا�قتصادي العربي علىستغ&ل الفوائض المالية للدول العربية النفطية إو  توطين دور ھو ما    

  :لوقوف على الجوانب المختلفة لھذه اFشكالية تم التطرق لبعض ا$سئلة الفرعية التاليةول   

  ؟ ھي فوائض فعلية العربية دوللل المالية الفوائض ھل -1

  ما ھي ا$سباب الرئيسية التي أدت إلى ھجرة رؤوس ا$موال العربية؟ -2

  ؟ التكاملية للفوائض المالية على المستوى العربي اEثار ما  -3

  ؟ھا توطين و العربية الدول إلى المالية الفوائضالتي يمكن من خ�لھا إعادة  اEليات ھي ما -4

  :الدراسةفرضيات :ثانيا

  : أھمھا أساسية فرضيات عدة من دراستنا في ننطلق التساؤ>ت ھذه ضوء وفي  

  .الفوائض المالية العربية صورة مضللة وليست فوائض فعلية مقارنة بأوضاع المنطقة العربية -1

إحدى أھم ا$سباب لھجرة ا$موال  ستيعابية في الوطن العربيضيق الطاقة اF سوء المناخ ا>ستثماري و -2

  .العربية
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اFنمائي العون ؛ كتكاملية على المستوى العربي أثارساھمت الفوائض المالية العربية في تحقيق عدة  -3

.ا>ستثمارات العربية المباشرة و تحوي�ت العاملينو العربي  

لعربية من خ�ل تحسين مختلف المھاجرة على تھيئة المنطقة ا العربية موالتتوقف عودة رؤوس ا$ -4

.بيئاتھا  

  : الدراسة ميةـــــــــــــأھ:ثالثا

القصير وغداة الطفرة في عائدات النفط سوى  ا$جلفي  أمامھاالدول العربية النفطية لم يكن  أنيمكن القول   

بين نقد  أموالھاريع مالي ممكن من خ�ل تنويع استخدامات فوائض  أفضلالبحث عن سبل الحصول على 

نظرة مستقبلية  أيةوبعم�ت شتى ولكن ،سائل وودائع مصرفية وعقارات واسھم وسندات في الدول المختلفة 

بل  وموقع ا>قتصاد العربي،يرافقھا تصور استراتيجي لمستقبل التنمية في العالم العربي أن>بد  لjمور

ا السلوك ذكان ھناك مجال لقبول وتبرير ھ إذاا ذمن الخريطة المستقبلية ل�قتصاد العالمي ول التكامل العربي،

يبرز  فليس ھناك ما لjمورالحلول الممكنة وفي غياب الرؤية التاريخية  أسھلالقصير باعتباره  ا$جلفي 

 العربية ا$موالستثمار إرؤية مستقبلية لسياسات وبدائل  فأيةستثماري في المستقبل ا النمط اFذاستمرار ھ

حقيقية ومخاطر  أزمةن تكون رؤية شاملة لھا بعد استراتيجي وقومي >سيما وان ھناك أ>بد لھا و ،النفطية

  .ھائلة تتھدد ا>ستثمارات العربية في الخارج 

  :  أھداف الدراسة:رابعا

رج من خ�ل بحثنا ھذا نحاول إبراز مدى أھمية الفوائض المالية  النفطية  للدول العربية المستثمرة في الخا   

المتاحة للوطن  اFمكانيات إبراز،مع أوطانھاخارج  إلىانسيابھا أسباب  حقيقتھا و والوقوف على ،خاصة

 إعادة توطينھا وتوظيفھا و آلياتمحاولة التعرف على و ستثماري،واقع مناخه اF إلى اFشارةمع  العربي

أن  جل الدول العربية تقريبا تتمتع بھذه  عتبارإب ،ا لهتحقيقوستغ�لھا  في مساھمة التكامل ا>قتصادي العربي إ

 .الخليجي دول مجلس التعاون الفوائض المالية النفطية وبالخصوص

  :ختيار الموضوعإمبررات :خامسا

،كمادة  كتشافهإختيارنا لھذا الموضوع إلى معرفة مدى أھمية النفط بالنسبة للوطن العربي منذ إيرجع      

أولية أو كمورد مالي وبالتالي قلب موازين القوى ا>قتصادية العالمية خصوصا إذا أحسنوا استغ�ل وتوظيف 

  .ھاته العائدات النفطية 

حيث سعت الدول الغربية إلى تطبيق سياسات مدروسة Fعادة امتصاص ھذه العائدات وذلك بإغرائھم بشراء 

  .من ومصداقية المصارف الغربية لكي يضعوا فيھا أموالھمأبمدى ا$م�ك بمختلف أنواعھا و إيھامھم 

قتصادي الفوائض المالية النفطية وربطھا بالتكامل اF الموضوع، موضوعوبالتالي حاولنا التطرق لھذا 

  .العربي محاولين بذلك وضع سبل استغ�لھا في الوطن العربي و مدى خطورة توظيفھا في الخارج
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عاون الخليجي كدراسة حالة باعتبارھا دول نفطية ذات إمكانات و فوائض مالية ھائلة واختيار دول مجلس الت

  .نضوت و أخذت تجربتھا في التكامل ا>قتصاديإ

  : الدراسة منھجية:سادسا

تم ا>عتماد على المنھج الوصفي بحيثيات الموضوع ، واFلماملتسھيل الدراسة والكشف عن الحقائق     

لوقوف على حقيقة ھذه الفوائض المالية النفطية المستثمرة في الخارج ، ولوالتحليلي مراعاة لھذا الموضوع 

نمذج على ذلك دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارھا  ،وكأخذودورھا في تحقيق التكامل ا>قتصادي العربي 

  .دول ذات وفرة مالية نفطية

  :الدراسة اتتقسيم :سابعا

  :وھي فصولأربعة  في الدراسة تقسيمات تكمن

ماھية الفوائض المالية العربية من  إلىالفوائض المالية في الوطن العربي؛حيث تم التطرق :ا$ول الفصل -

وتطور العوائد النفطية وتراكم الفوائض   الفائض ا>قتصادي ومفھوم الفوائض المالية العربية خ�ل مفھوم

التجربة النرويجية ،وواقع ا>ستثمارات العربية  إلىمختلف اتجاھاتھا مع التطرق  أوھذه الفوائض  وإدارة

والنتائج المترتبة على  واEثارھجرتھا  أسباب إلى باFضافةالخارجية من حيث مصادرھا وحجمھا وتوزيعھا ،

   .ذلك

فھوم التكامل ا>قتصادي بوجه عام ؛ المفھوم م إبرازالتكامل ا>قتصادي العربي؛وفيه تم  :الثاني الفصل -

التكامل ا>قتصادي مع ا>ستشھاد ببعض النماذج العالمية، وبوجه خاص تم  أثار،المقومات ،الدوافع ومختلف 

التكامل ا>قتصادي العربي من خ�ل مفھومه ومسيرته ومختلف المعوقات التي تقف في وجھه  إلىالتطرق 

التكامل كما تم الوقوف على تقييمه من خ�ل المداخل المتبعة ومختلف مظاھر وبعض النماذج العربية في 

  .تطويره وإستراتيجية واFخفاقالنجاح 

 الدراسة، جوھر وھو الفوائض المالية العربية كمدخل لتفعيل التكامل ا>قتصادي العربي؛: الثالث الفصل -

واقع المناخ ا>ستثماري في الدول  إلىبعض مقومات ومؤشرات ا>قتصاد العربي والتطرق  إلى نعرج أين

والمخاطر وا>ستنزاف  إليھاالتكاملية للفوائض المالية العربية وحاجتھا  اEثار إلى اFشارةالعربية ،مع 

  .الغربي لھا 

للتكامل ا>قتصادي العربي ،  اوإخضاعھستغ�لھا إموال المھاجرة وعودة وتوطين ا$ آلياتوالوقوف على 

  . محاولة معرفة مستقبل الفوائض المالية العربية ا$خيروفي 

كدراسة حالة لھذا الموضوع و ؛الخليجيمجلس التعاون دول الفوائض المالية ل دراسة حالة: الفصل الرابع  -

 وا$ھداف والنشأةالعربية من خ�ل ماھيته من حيث المفھوم  الخليجلدول تجربة مجلس التعاون  أخذنا

ا>قتصادية خصوصا الفوائض المالية النفطية وتلك الموظفة في الخارج ،  واFمكانياتومراحل مسيرته ،

قتصاداتھا وتفعيل التكامل كالقيام  بمشاريع إستغ�لھا  من طرف دول المجلس في تنويع إ وبداية عودتھا و

 .مشتركة 
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   :الفصل ا�ول تمھيد

  

 ات الدولالسمات الرئيسية المميزة $قتصادإحدى المال  رأسالفجوة بين العرض والطلب على  دُ عتُ     

ل;نشطة ا$قتصادية  أساسياا أصبح التمويل عنصر حيث منذ القدم، المتقدمة والنامية على حد سواء وھذا

المعاصرة، وھذا بانتقال رؤوس ا@موال بين الدول، خاصة من الدول التي تملك رؤوس أموال تزيد عن 

نحو الدول التي تعاني من فجوة  ،أو عدم القدرة على ا$ستيعاب )دول الفائض(حاجة ا$ستخدام المحلي لھا 

  .أو الدول ذات القدرة ا$ستيعابية الفائقة )دول العجز(التمويل المحلية 

  

 قتصاديةا$نتيجة المتغيرات  لدول العربيةفي اتطورا ملحوظا للعوائد النفطية وشھدت أوائل السبعينات     

الطلب عليه ازدادت عوائد الصادرات النفطية دون  النفط وزيادة أسعارعلى ارتفاع  تْ رَ أثّ التي  ، والعالمية

 ،بفوائض البتر ودو$ر فْ رَ عْ يُ لدى ھذه الدول عرفت بالفوائض المالية أو ما  أموالتراكمت واستثماراھا 

تتعلق  وأخرىتتعلق بالوطن العربي  عديدة  ووفقا $عتبارات واتخذت ھذه الفوائض المالية عدة مسارات،

  .من العالم مختلفة ومناطق الخارج في استثمارات  إلىموال ھذه ا@من  ا@كبراتجه النصيب  ، بالعالم الغربي

  

 ا@ولالث^ث، حيث سيتم التطرق من خ^ل المبحث وعلى ھذا ا@ساس سنتناول في ھذا الفصل المباحث     

انط^قا من توضيح الفائض ا$قتصادي وحقيقة الفوائض المالية العربية ثم  ماھية الفوائض المالية العربية إلى

محاولة تحديد فترات تطور العوائد النفطية وتراكم الفوائض المالية وصو$ لمسارات الفوائض المالية العربية 

ية العربية الفوائض المالفيتم التطرق من خ^له إلى  الثانيمقارنة بالتجربة النرويجية، أما في المبحث 

؛ مصادرھا وتوزيعھا الجغرافي والقطاعي  وحجم ھذه ا@موال، في حين سيتناول المستثمرة في الخارج

؛ الجوانب النظرية وواقع موال العربية ل^ستثمار في الدول الغربيةا@ نسياباث من ھذا الفصل المبحث الثال

  .ھذا ا$نسياب وأسبابه واgثار والنتائج المترتبة على ذلك
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  : الفوائض المالية العربية ماھية :المبحث ا�ول

منھا  الغربية خاصة  ،والعالميةا@طراف  مختلف قضية الفوائض المالية العربية اھتماما بالغا لدى لتْ كّ شَ     

فوائض وھذه ال، والطفرتين اللتين تلتھا ثر تعديل أسعار النفطإ السبعينات منذ الطفرة النفطية ا@ولى أوائل

   .إنفاقھا أوجهت دارتبطت بتطور عوائد النفط ،واختلفت الدول العربية فيما يخص توجيھھا وتعد المالية

  : حقيقة الفوائض المالية العربية الفائض ا#قتصادي و :المطلب ا�ول

 و أنواعه لقاء نظرة عن مفھوم الفائض ا$قتصاديإقبل الحديث عن حقيقة الفوائض المالية العربية سنحاول 

gتيفي ا:                                                                                                                    

فالفائض ا$قتصادي الفعلي ھو الفرق بين اlنتاج الفعلي الجاري للمجتمع   :مفھوم الفائض ا#قتصادي: أو#

ا$دخار الجاري غير أن ا$دخار ناتج عن الفرق بين الدخل الفعلي وا$ستھ^ك واستھ^كه، فھو بمثابة 

يجابية من ا$دخار ويعتبر ا@داة الفعالة للحد من مشكلة الندرة التي إلكن الفائض ا$قتصادي أكثر  ،الفعلي

ي وعمل على ترشيد ل العقل البشردخّ ويكون المفھوم أكثر مثالية إذا تَ  ميز بھا اقتصاديات الدول النامية،تت

ويتم بترشيد استخدام الموارد بين ا$ستھ^ك الضروري ، العوامل المؤثرة فيه كاlنتاج ثم الدخل ثم ا$ستھ^ك

وھو ما يجعل الفائض ا$قتصادي الذي تم ترشيده وتعبئته ،وغير الضروري وبين العمل المنتج وغير المنتج

 .توى الدخل الحقيقياز اlنتاجي مما يؤدي إلى النھوض بمسغراض التنمية ا$قتصادية أداة لتوسيع الجھ@

وكذا بعض المفكرين  العفو في الموارد ا$قتصادية، أوولقد اھتم ا$قتصاد اlس^مي منذ زمن بعيد بالفضل 

ا$قتصاديين في الفكر التنموي الحديث خاصة في الفكر ا$شتراكي ومن ثم التفرقة بين أنواع الفوائض 

                                                                                                           :التاليةا$قتصادية 

والمتمثل في الفرق بين الناتج الممكن إنتاجه وبين ما يمكن توجيھه ل^ستھ^ك :الفائض ا#حتمالي -)1

      .أخرى ما ھو ممكن إلى ما يمكن احتمال وجوده انه يتعدى ما يمكن توفيره وبعبارة ؛ معناهالضروري

يختلف  ، و$الفرق بين ما يمكن للمجتمع إنتاجه فع^ وبين ما يمكن استھ^كه فع^ ووھ:الفائض الفعلي -)2

                               .نه يعتمد فع^ على ما ھو متراكم من أصول مالية متنوعةأعن مفھوم ا$دخار حيث 

 .نجده في ا$قتصاديات المخططةالفرق بين اlنتاج وا$ستھ^ك المخطط و  وھو :المخطط ائضفال -)3

لة والكيفية التي يتم تثميرھا و حصّ والفائض ا$قتصادي عند المفكرين الرأسماليين يتمثل في ا@رباح المُ 

ض ا$قتصادي كفائض قيمة عند المفكرين ا$شتراكيين فقد اعتبروا الفائ أما ،الحصول على تراكمات مالية

تركيزھم على نمو  بَّ صَ انْ  شتراكيينا$ كل من الرأسماليين و أنّ ومما سبق يتبين ،مغتصب من طرف العمال

1الفائض عن طريق استمرارية ونمو ا@رباح
.                                                               

                                                           
1

الملتقى الدولي حول سياسات "في التنمية الذاتية في الدول النامية الدور التمويلي ل0مكان ا-جتماعي"داودي الطيب -
 جامعة بسكرة، كلية ا$قتصاد وعلوم التسيير"التمويل وأثرھا على اlقتصاديات والمؤسسات دراسة حالة الجزائر والدول النامية

 .5-4ص، ص 2006نوفمبر  22و21يومي 
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                                                                                     :العربيةحقيقة الفوائض المالية :ثانيا  

البترولي الفرق الموجب بين عائدات كل من الصادرات النفطية خاصة وبين  المالي مثل الفائضيُ       

عن الفرق الموجب لميزان عبر الفائض وبعبارة أخرى يُ  الواردات كأرصدة متراكمة تتحصل عليھا الدولة،

 ىدأ ما انيات ا$قتصاد الوطني عن استيعابه في أنشطة استثمارية حقيقية ومنتجة،كحيث تعجز إم المدفوعات،

                                                                                               .إلى تراكمه سنة تلوى ا@خرى

 ة،الناتج عن تصدير ثروة طبيعية غير متجدد ؛ي عوائد النفط ھو فائض رأسمال ظاھريفالفائض ف    

 وبھذا يعد رأس المال النقدي المتحصل عليه يعادل المورد اlنتاجي الناضب، واندثار أصل إنتاجي ناضب،

                                            .الكميات المتوافرة تتجاوز ا$حتياجات المحلية أنولكن يعتبر فائضا ذلك 

أموال  أنھافي الفوائض المالية المتراكمة لدى الدول العربية على مث^  الصناعية الدول الغربية ى رَ وتَ    

ا@رباح  وليست ناتجة عن النشاط ا$قتصادي الذي تتحكم فيه عناصر التكاليف و ناتجة عن أسعار احتكارية،

ثروة غير حقيقية تعكس ا@رباح التي فرضھا ا$حتكار والتملك لسلعة  وھي وغير مستحقة،السوق  آليةعبر 

وردت الحكومة الجزائرية حول ھذا التعريف في  البترول وھو ثمن تعسفي وغير ضروري لقيمة السلعة،

ن أموال عائدات البترول ھي مجرد فوائض و$ تعبر عن أا بنَ لْ بِ قَ  إذا:"دورة من دورات مؤتمرات ا@وبك

ليس ثروة أيضا أي ليس  يصبح النفط الموجود في باطن ا@رض حسب ھذا المنطق، أنفليس مستبعدا  ثروة،

"من ا@صول
  :حسب المعادلة التاليةما يسمى بفوائض البتر ودو$ر أو الفائض المالي النفطي و يمكن تحديد ،1

  عائدات الصادرات النفطية

 )-(  

  واردات السلع والخدمات

 )-(   

  الرأسماليةالتحوي^ت 

                                                               (=)  

  الفائض في الميزان الجاري

بفائض ميزان العمليات الجارية لميزان المدفوعات، علما أن ھناك فرق بين الفائض في عنه  رُ بَ عَ أي أنه يُ    

حيث تضاف التحوي^ت الرأسمالية الميزان التجاري لميزان المدفوعات والفائض في ميزان الحساب الجاري 

2إلى ميزان الحساب الجاري
.  

  

                                                           
1

، ص 2007/2008مذكرة ماجستير،جامعة باتنة،"التحو#ت ا#قتصاديةقطاع المحروقات الجزائرية في ظل "عيسى مقليد -
 . 56-55ص

2
 .34، صم1992، ةالطبعة ا@ولى، سينا للنشر، القاھر"لعبة البتر ودو#ر"رضا ھ^ل  - 



الفوائض المالية في الوطن العربي:                                                              الفصل ا�ول  

 

 

 

5 

1ھناك غموض ودون تمييز بينو
 :  

  .الدول المنتجة للنفط-

  .ا@وبيكدول -

  .الدول العربية المنتجة للنفط-

  .ا@دنىالشرق  أو ا@وسطدول الشرق -

  .دول الخليج العربي-

ضخم من مداخيل مما يُ  مداخيل الدول العربية النفطية، بين مداخيل الدول النفطية و جٌ مْ ھناك دَ  أنأي      

ندونيسيا ونيجيريا وفنزوي^ والغابون أو إيرانمداخيل كل من  إليھاالدول العربية النفطية، حيث تضاف  

عند التمييز بين دول  وي^حظ أيضا إدراج مداخيل إيران دوما في قائمة مداخيل الدول العربية. واlكوادور

  :ومنه $بد من التفرقة بينھا كما يجب التمييز داخل الدول العربية نفسھا أي وبيك والدول العربية،@ا

  .مداخيل دول الخليج العربي  -

  .مداخيل بقية الدول العربية  -

  :كما يجري الحديث ب^ تمييز بين المصطلحات التالية

  المداخيل النفطية السنوية؛ -

  تراكم الفوائض المالية؛ -

  الفوائض المالية؛ -

  ا@رصدة بالبترودو$رت التي تملكھا الدول المنتجة؛ -

خ^قية أالعقيمة وال^"تقديرات الثروات  يمْ خِ ضْ وھذا لتَ  ا بين الفوائض و المداخيلدً مْ الغرب عَ  زْ يِ مَ يُ ولم     

التي في حوزة مشايخ النفط  مما يزيد غموضا في ھذا المصطلح، وقد يكون استعمال مفھوم الفائض في "

سياق مالي ھو بمثابة تشويه لكل معطيات ا$قتصاد النفطي الدولي،فمدام ھذا الفائض ناتج عن الفرق بين 

وا$ستھ^ك فيجب التحدث عن ا$دخار الجبري الذي يعاد استثماره في الخارج مما يفتح  الموارد المتاحة

$ يمكن اعتبار  أنهأي  .ديون على الخارج وھذه ا@خيرة تسمى بالموجودات الخارجية أمامالمجال 

عربية الموجودات فوائض تحمل مفھوما $ حاجة إليه و لمن الخطأ تسمية ا$دخار الجبري لبعض الدول ال

  .النفطية بالفائض

                                                           
1 

 النشر،،بدون دار ا@ولىالطبعة  "وتوزيعھا أھميتھاا#ستثمارات الخارجية للدول العربية المنتجة للنفط "جورج قرم -

 .17-15-14ص م، ص 1977،بيروت



الفوائض المالية في الوطن العربي:                                                              الفصل ا�ول  

 

 

 

6 

موال التي تتحدد بحكم الموجودات المالية خارج الب^د العربية فھي ھي تلك ا@ العربية الفائضة فا@موال   

 أطلقومنه فالفوائض المالية مصطلح غربي ، من الموجودات %95سمالية بنسبة تفوق أتتوطن في الدول الر

الخارج وبحجة قلة فرص توظيفھا والمخاطر المختلفة داخل بلدانھا  إلى lعادتھاعلى العائدات النفطية كمبرر 

1ا@صلية
.  

 جملھا  إلى فوائض مجموعة الدول النفطية الفوائض المالية العربية المستثمرة في الخارج $ ترجع في مُ ف   

عدد من حيث يفضل  ھناك نسبة غير قليلة فيھا ترجع إلى مؤسسات ومواطنين من دول العجز، أنبل ، فقط

المناخ ا$ستثماري  إلىبالنظر  ھؤ$ء المستثمرين المحليين ا$حتفاظ بجزء من أموالھم خارج حدود دولھم،

  .حتى ا$حتفاظ با$ستثمارات الوطنية  أوالسائد ،والذي $ يحفز على جذب ا$ستثمارات ا@جنبية 

 أنھابل  فقط ؛ ا@جنبيةاب ا$ستثمارات $ تتعلق بمدى القدرة على اجتذ" مناخ ا$ستثمار "قضية  فإنوعليه 

2وكفاءة أدائه-محلي و أجنبي-تؤثر في حجم ا$ستثمار الكلي
.   

  :الفوائض المالية تراكمتطور عوائد النفط و :المطلب الثاني

م بعد تعديل أسعار النفط أو بداية  1973إن تاريخ ظھور مشكلة الفوائض المالية العربية $ يعود إلى طفرة    

النفط كانت كل من  راأسععلى  أنه  وقبل ھذا التعديل الذي طرأبل  ،القرن الواحد والعشرين كما يرى البعض

الخارج في كل من لندن والو$يات المتحدة  دولة الكويت والعربية السعودية تملكان أرصدة مالية ضخمة في

3ا@مريكية
.                                                                                                                                                                                                                                                          

  :ھي ت وارفتإلى ث^ث رات النفطية الطف يمقسويمكن ت

   ):1974-1973(فترة ازدھار أسعار النفط ا�ولى:أو#

سنة  %70 إلى اlجماليمن الناتج المحلي %42م من 1973 أيفقد ارتفعت العوائد النفطية في ذلك العام 

من الناتج  %20 إلىالنفط حيث وصل  أسعارمعد$ته قبل ارتفاع  أقل إلىم وتناقص ھذا الفائض 1974

4 م1977ثم حدث عجز في عام  اlجماليالمحلي 
.  

و اتصفت فيھا اقتصاديات الدول العربية المنتجة للنفط بضعف ھياكلھا وقدرتھا ا$ستيعابية فعلى سبيل المثال 

م 1977و1973عشر دو$را بين  إحدى إلىمن ث^ثة دو$رات  أقلكان ارتفاع سعر النفط في ھذه المرحلة 

5سنويا سببا لتراكم فوائض مالية لدى معظم تلك الدول %5وزيادته بمعدل 
.  

                                                           
1

في "ا#قتصاد العربي بين ارتفاع أسعار النفط وسياسة الدول الغربية في امتصاص عائداته"عمرو عبد المؤمن ھاشم محمد -
  http://blogs.mubasher.info/node/4200متوفر على الرابط   06/06/2011

2
عمان ا@ردن  -دار الفارس للنشر والتوزيع"العربية بين الھجرة والتوطينالفوائض المالية "وآخرونهللا  حسين عبد -

 .100ص، 2007
3

دار النشر،  نالطبعة ا@ولى، بدو"ا#ستثمارات الخارجية للدول العربية المنتجة للنفط أھميتھا وتوزيعھا "جورج قرم -
 .9، ص 1977بيروت 

4
 .76حسين عبد هللا وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص -

5
ملتقى الطاقة العربي،بيروت "صناديق الثروة السيادية ودورھا في إدارة الفوائض المالية النفطية"ماجد عبد هللا المنيف -

 .5-4،ص ص2009سبتمبر
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     :والجدول التالي يوضح تطور العوائد النفطية في تلك الفترة

  م1979-1973خ^ل الفترة   ا@قطارتطور العوائد النفطية  العربية  لبعض  )1-1(جدول رقم    

  بالمليون دو#ر                                                                                                              

  البلد      

  السنة 

1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  

  54200  35800  42400  33500  26570  22700  5100   السعودية

  9700  8000  9000  7000  6000  5500  900  اlمارات

  13300  9200  8900  8500  7500  7000  1900  الكويت

  7400  5000  4300  3500  3400  3700  900  الجزائر

  14900  8600  8900  7500  5100  6000  2300  ليبيا

  19900  9800  9600  8500  7500  5700  1900  العراق

  530  495  437  395  280  262  74  البحرين 

  3300  2000  2000  2000  1700  1600  400  قطر

  1100  654  758  665  642  432  76  سوريا

  .م1981"مايو"أيار،  الثالث،العدد  العربية،الشؤون  ، مجلةغازي السعيد جرادة:المصدر

- 1973الفترة عرف دفعة قوية خ^ل  قطاع النفط في الوطن العربييتضح من خ^ل ھذا الجدول أن      

و أصبح القطاع يلعب دورا ايجابي و متزايد إلى ا$رتفاع الغير مسبوق @سعار النفط ھذا راجع  ، و 1979

  .العربيفي ا$قتصاد 

   :)1980-1979(فترة ازدھار أسعار النفط الثانية  :ثانيا

م ولكن تم إنفاقھا بسرعة كبيرة أيضا ،وعلى الرغم من كثرة تلك 1979عوائد كبيرة جدا في عام  تْ دَ لَ وَ تَ 

الميزانيات المالية تقلصت وذلك في حالة الدول المستوردة للعمالة وأصيبت بالعجز في الدول  أن إ$العوائد 

 كثيفة العمالة
1
.  

ارتفعت  ا$ستيعابية، حيثضعف ھياكلھا وقدرتھا  ا@ولى؛ة كما في الطفرة جَ تِ نْ وتميزت اقتصاديات الدول المُ 

م وزيادته بمعدل سنوي 1979دو$ر عام  31إلى أكثر من  1978دو$ر للبرميل عام  14ا@سعار من حوالي 

  .م1982حتى نھاية الطفرة عام  % 2

  

                                                           
1

 .76حسين عبد هللا وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص- 
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  :)2007- 2002(فترة ازدھار أسعار النفط ا�خيرة :ثالثا

واستقرار الزيادة في ا@سعار (أما في الطفرة الثالثة أو ا@خيرة فإنھا وخ^ف الزيادة المفاجئة في ا@سعار  

با$رتفاع  ا@سعارالطفرتين ،فقد استمرت  إبانفي الطفرتين السابقتين بسبب نظام ا@سعار السائد )بعد ذلك 

 إلىدو$ر في بداية الطفرة  25سنوي  سنويا من متوسط%26طوال الطفرة الثالثة وبشكل متدرج بمعدل 

- 30وسعر يتراوح بين  ا@ولىدو$ر في الطفرة 14- 11وبينما كان السعر يتراوح بين .دو$را بنھايتھا  95

دو$ر في الطفرة الثانية سببا لوجود وتراكم الفوائض في ميزانيات الدول المنتجة وفي موازينھا الجارية  35

1بالكاد كافيا لتوازن ميزانياتھا المالية وميزان مدفوعاتھا أصبحدو$ر 50-40يقل عن  ا $ھن سعرإف
.   

عجز عرض النفط عن تلبية  إلىيعود  ا@ولمعجلة للطفرات النفطية ،فالسبب  أنھايمكن القول  أسبابوھناك 

المصدرة للنفط وھناك  الفائضة في البلدان اlنتاجيةاحتياجات الطلب عليه لمدة معتبرة وعدم وجود الطاقة 

 ا@ولىم ھذا في الطفرة 1973عام  lسرائيلشجعت الطفرات  النفطية مثل قرار المقاطعة العربية  أسباب

 وتداعياتھا على السوق النفطية 1979عام  اlيرانيةوفي الطفرة الثانية الثورة 
2
.  

  :العربية والتجربة النرويجية مسارات الفوائض المالية :المطلب الثالث

نه إ" :نزعاج الغربي قو$اlمعھا صيحات من بنوك الغرب وخزائنه كميات ھائلة من النقود وتخرج  جُ رُ خْ تَ    

وھذا ما يطرح  مع إشارة بعض الدول المستوردة إلى أنھا السبب في خلل ميزان المدفوعات،" الخراب

 الدول المصدرة للنفط  تنزح من خزائن الدول الغربية أم ھي مغالطة مقصودة أنھل صحيح :تساؤ$ت عدة

3استھ^ك واستثمار وفائض:الث^ثوبمجرد وصول ھذه ا@موال إلى الدول المصدرة تتحدد مساراتھا .؟
.  

  :إدارة الفوائض المالية في الصدمات السابقة:و#أ

  : ولى�في الطفرة ا -

ودول منتجة كانت  OPECم وظھور فوائض مالية كبيرة لدول منظمة 1974-1973في  تْ ثَ دَ التي حَ و   

lمما  ستغ^ل ھذه ا@موال الفائضة  محليا،إستيعابية لھذه الدول منخفضة مما يعني أنھا $ تستطيع القدرة ا

رة تعديل في الحسابات المصرفية في أوروبا الغربية وفي فت اأدى إلى وضع نصف الفوائض المالية تقريب

انخفض إجمالي الفوائض المالية لمنظمة ا@وبك وذلك $نخفاض العوائد )1978-1975(ىا@ولسوق النفط 

وعلى العموم تركزت استثمارات مالية كبيرة في ودائع ، وتسارع اlنفاق على ا$ستھ^ك وا$ستثمار المحليين

  .الفائض وتحول إلى عجز م انخفض1978البنوك والسندات الحكومية قصيرة ا@جل، وفي عام 

  

  

                                                           
1

 .5-4سبق ذكره، ص ص عماجد عبد هللا المنيف، مرج-
2

حالة أقطار مجلس التعاون لدول :الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات ا�زمة المالية العالمية "إبراھيم شريف السيد وآخرون - 
 .64، ص2009مركز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان الطبعة ا@ولى "الخليج العربية

3
 .10، صم1982ا@ولى، القاھرة،  ةدار المستقبل، الطبع "من طراز خاص..نقود "محمود المراغي  -
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  : في الطفرة الثانية  -

، للفوائض المالية تم وضع الجزء الرئيسي من ھذا الفائض في ودائع مصرفية مفاجئعندما حدث ارتفاع    

 ،ذلك حدث عجز في الحساب الجاري في بعض الدول ذات القدرة ا$ستيعابية المرتفعة مثل الجزائر رغم

والمتوسطة، ر في الحساب الجاري في الدول ذات القدرة ا$ستيعابية المرتفع م حدث عجز كبي1981وفي عام 

باستثناء  ا@جلطويلة  اlيداعاتلكن انخفضت بعض  ا@جليحدث انخفاض في الودائع القصيرة  ولم

  .ا@مريكيةالموجودة في الو$يات المتحدة  اlيداعات

الفائدة في ھذه الفترة وذلك لطلب الدول المستھلكة للنفط للتمويل من البنوك تدفقت  أسعارنظرا $رتفاع 

ونظرا لضعف القدرة ا$ستيعابية للدول النفطية مثل ، ا@جلودائع البنوك قصيرة  إلىموال الفائضة رؤوس ا@

موال ا@ واقأسكبيرة في  أموالفقد استمرت في وضع رؤوس .ليبيا ، قطر، السعودية، اlماراتالكويت

 إلىذھب  اlيداعاتومعظم  ا@مريكيةالخزانة  وأذونفي اتجاه في سندات  أخرى وإيداعات ا@جلطويلة 

)،سندات،وعقارات وغيرھاأسھم(استثمارات المحفظة
 1

.  

  :م 1976المنتجة للنفط عام  ا@قطارويوضح الجدول التالي الطاقة ا$ستيعابية لبعض 

   م1976ا$ستيعابية لدول الخليج العربية عام الطاقة ) 2-1(جدول رقم 

  الفائض  ستيعابlا  اlجماليالعائد   عائدات البترول   البلد

  6.5  2.6  9.1  8.4  الكويت

  1  1.2  2.2  2.2  قطر

  23.1  10.2  33.3  23.2  السعودية

  1.8  8.4  10.2  9.8  العراق 

  5.5  30.3  8.8  8.3  اlمارات

  37.9  52.7  63.6  51.9  اlجمالي

 مركز الدراسات السياسية و القاھرة، ،"قضايا التنمية في الكويت"حمدأعبد العاطي محمد :المصدر

  .120ص  ،بدون تاريخ النشر،با@ھرام اlستراتيجية

لدى دول الخليج العربية تفوق بكثير  تْ رَ افَ وَ من خ^ل الجدول أع^ه ن^حظ أن الفوائض المالية التي تَ     

  .احتياجاتھا أو طاقتھا ا$ستيعابية

  العربية المنتجة للنفط ل;قطاررتفاع ھائل في الواردات ا$ستھ^كية خاصة ھناك ا أنكما 

  :ذلك  يبينوالجدول التالي 

  

                                                           
1

 .80- 78حسين عبد هللا وآخرون،مرجع سبق ذكره، ص ص-
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  .والواردات السلعية من طرف الدول العربية النفطية والغير نفطية الصادرات) 3-1(جدول رقم  

  مليار دو#ر                                                                                                                

  الواردات السلعية  الصادرات السلعية   تصنيف البلدان العربية

  1976  1975  1974  1973  1976  1975  1974  1973  السنوات

  33.8  27.8  18.5  9.6  81.8  66.6  70.3  21.9  البلدان النفطية-أ

  12.9  12  8.6  5.9  5.5  5.8  5.9  4.2  غير النفطية البلدان-ب

  46.7  39.8  27.1  15.5  87.3  76.2  76.2  26.1  جملة البلدان العربية

  .224،ص1979،الكويت،للتنمية العربية المعاصرةالنفط والمشك^ت  محمود عبد الفضيل، :المصدر

م لتصل 1973مليار دو$ر عام 9.6العربية المنتجة للنفط قفزت من  ا@قطارواردات  أنمن الجدول يتبين    

الصناعية  الرأسماليةسنويا جاء معظمھا من الدول  %110م بما يعادل 1976مليار دو$ر عام  33.8 إلى

والدول )%6.6(والدول العربية) %16(الباقية بين بقية دول العالم الثالث وتوزعت النسبة )70%(

) م1976-1970( وبلغت حصة الواردات من الدخل النفطي لبعض الدول خ^ل الفترة  %6.6ا$شتراكية

 ).%27 ،السعودية%34،الكويت%50،العراق%56ليبيا ( مستويات مرتفعة للغاية

الكبرى   الرأسماليةالبيان التالي اتجاھات توظيف الفوائض العربية  في دولتين فحسب من الدول  رُ ـھِ ظْ ـيُ  و

 .م 1979عام 
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  م1979العربية في نھاية عام  المالية توظيف الفوائض )4-1(جدول رقم             

  مليار دو$ر  

  القيمة  البلد

  المملكة المتحدة

  1.9  سندات الدولة*   

  0.4  على الخزانة أوراق*   

  4.1  ودائع*   

  45.7  ودائع مصرفية*   

  2.4  استثمارات مباشرة*   

  0.2  استثمارات مالية*   

  0.1  متنوع*   

  56.9)                                                                    1(     اlجمالي

    الو$يات المتحدة 

  8.3  على الخزانة سندات*  

  6.6  مالية أوراق*  

  14.3  ودائع مصرفية*  

  0.3  استثمارات مباشرة*  

  13.5  استثمارات مالية*  

  12.4  متنوع*  

  55.4  )2( اlجمالي

  123.7  )3(وھيئات دولية  أخرىدول 

  236  3+2+1المجموع 

Sourse ꞉Bank of England Quanerly bullttin, Juin 1980.    

في السنوات  العربية فوائض الماليةالالبلدان أو المناطق التي تم توظيف ) 4-1(الجدول رقم حُ ـضِ وَ ـيُ      

 ا@مريكيةم، واستحوذت كل من المملكة المتحدة والو$يات المتحدة 1979السابقة وبالضبط في نھاية عام 

  .ا@شكالوبمختلف  ا@كبرعلى النصيب 
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  :2007-2002 إدارة الفوائض المالية في الصدمة ا�خيرة :ثانيا

ھذا في الدول ، %32.8ھذه الطفرة ارتفاع العوائد المالية كنسبة من الناتج المحلي اlجمالي بحوالي  َشِھَدتْ    

ونفس الشيء ارتفعت العوائد  2004إلى  2003الغنية بالموارد وكثيفة العمالة خاصة في الفترة الممتدة من 

  .من الناتج المحلي اlجمالي %52.9مالية للدول الغنية بالموارد والمستوردة للعمالة بنسبة ال

من الناتج المحلي اlجمالي خ^ل  %26ففي الدول الغنية بالموارد وكثيفة العمالة ارتفع اlنفاق من متوسط 

من  %5، فمث^ في الجزائر زاد اlنفاق بمعدل 2006-2005في السنتين ا@خيرتين  %31 إلىالتسعينات 

م ورغبة 2003ثر زلزال إنتيجة للتحوي^ت وا@جور وزيادة اlنفاق الرأسمالي  اlجماليقيمة الناتج المحلي 

  .عمارھاإ الدولة في بناء بعض المناطق و

  :اتجه نحو فاlنفاقارد والمستوردة للعمالة وبالنسبة للمملكة العربية السعودية الغنية المو

  .تسديد الدين وزيادة الخدمات للمواطنين  -

  .تحسين البنية التحتية -

  .والتعليمالصحة  أوضاعتحسين  -

1بالمقارنة مع الفترات السابقة فمعظم العوائد من النفط تم ادخارھا -
.  

كذلك نجد دول عربية عديدة اتجھت إلى توظيف عوائدھا النفطية إما للتعامل مع الطبيعة غير المستقرة    

مليار  65للعوائد الناتجة عن النفط والغاز الطبيعي أو ادخار تلك العوائد ل;جيال القادمة كما تم ادخار نحو 

من الناتج المحلي اlجمالي وقامت كل من  %100ما يمثل  أيم من طرف الكويت 2003دو$ر في نھاية 

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فقد ، م2001و 2000 في عاميصناديق مماثلة  بإنشاءالجزائر وقطر 

ن عملية إدارة إمليار دو$ر وعدم وجود الشفافية ف100أصبحت تمتلك أصو$ أجنبية وصلت إلى أكثر من 

كان يتم با$حتفاظ بالعوائد  ا@خيرة اgونةن اتجاه الدول النفطية في إفوعلى العموم  ،العوائد تبقى غامضة

نتعاش واl ا@سعاردخار في فترات ارتفاع يتم اl و ،ناضب أصلالقادمة نظرا لكون الفوائض من  ل;جيال

lنفاقدخار في حالة الركود ومنه فعالية في السوق النفطية وعدم اlمرتبطة بتوافر الشفافية لضمان استخدام  ا

عرف يُ  أصبحھتمام العالمي بما ھذه الطفرة اl بَ احَ صَ  و ،2تلك العوائد في الوقت المناسب والمكان المناسب

والتقارير خاصة في الدول الصناعية  ا@بحاثبنشاط صناديق الثروة السيادية للدول العربية النفطية ونشرت 

 م حول حجم ومجا$ت ودوافع تلك الصناديق واستثماراتھا خارج حدود دولھا وما2008-2007في العامين 

3ستثماراتlعلى تلك ا للتأثيرھي السياسات المتبعة 
.  

  . في الخارج تستثمرمعظم تلك ا@موال كانت  فإنعرف بصناديق الثروة السيادية رغم ظھور ما يُ    

                                                           
1

 .82حسين عبد هللا وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص- 
2

 .83حسين عبد هللا وآخرون،مرجع سبق ذكره، ص- 
3

 .2، ص2009 ،سبتمبر،بيروت  "ملتقى الطاقة"ماجد عبد هللا المنيف- 
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 :الماليةالتجربة النرويجية في إدارة الفوائض :ثالثا

يتم فيه الفصل بين إيرادات النفط  ،"صندوق استقرار النفط وا$دخار"في ظل ھذه التجربة تم إنشاء    

والنفقات العامة غير النفطية ،تتولى مؤسسة فرعية تابعة للبنك المركزي على إدارته ،وھذا الصندوق يمكن 

أن يسھم في زيادة الشفافية حول حجم العوائد النفطية وحجم العجز غير النفطي وعلى المبالغ المقترضة أو 

يساعد على استثمار  أنهائض لتنمية ھذه الموارد التي يمتلكھا البلد ،حيث المعاد توظيفھا في حالة تحقيق ف

  .أموال الصندوق على التخلص من مشكلة المرض الھولندي 

وتعتبر التجربة النرويجية من التجارب الناجحة في إدارة الفوائض النفطية خاصة وأنھا قامت ببناء مؤسسات 

و .يتم اكتشاف نفطھا  أنإلى نظام اقتصاد السوق المفتوح قبل الفاعلة وتوطدت ،با$رتكاز  الديمقراطية

اقتصاد السوق يشمل على فكرة العقد والتعاقد ،وقواعد حماية الملكية الخاصة ،ومؤسسات تحديد وفرض ھذه 

ھذه التقاليد ساعدت الدولة  أنحيث ، المالي المقيد بقواعد ثابتة نضباطا$القواعد ،باlضافة إلى تقاليد 

تقوم باlدارة الناجحة للمداخيل الفائضة الناتجة عن النفط وذلك عن طريق إقامة آلية  أنيجية على النرو

1مضادة ل�نفاق المالي الدوري تحسبا $نخفاض أسعار النفط المشھورة بتقلبھا التاريخي
.  

عدم ا$عتماد على النفط وتختلف دولة النرويج عن بقية الدول النفطية وذلك بالقرار الھام الذي اتخذته وھو    

  %4حيث كانت تھتم بمحاربة التضخم وإبقاء إيرادات النفط في صندوق تأخذ منه إ$  في تمويل ميزانيتھا،

وفي نفس الوقت ركزت  ،سنويا لدعم الميزانية بينما يستثمر الباقي ل;جيال القادمة دون التأثير على الميزانية

  :والتنمية الصناعية ونتج عن تلك السياسات ا$قتصادية ما يلي لتقنيةكالتعليم، االدولة على خطط التنمية 

  .انخفض اعتماد النرويج على النفط -

 .عدم تأثر ا$قتصاد النرويجي على تقلبات أسعار النفط -

  .التحكم وضبط معد$ت التضخم -

  .تكون احتياطي نقدي كبير في صندوق النفط -

    .تحسن مستوى القدرات البشرية -

  .تطور القطاع الصناعي -

2تشكل قطاع خاص منتج -
.  

فالدولة النرويجية تعتمد على نسبة ضئيلة جدا من اlيرادات النفطية وھذا عكس الدول النفطية ا@خرى 

  . وبالخصوص الدول العربية التي تعتمد كليا على اlيرادات النفطية

  

                                                           
1

رسالة ماجستير،جامعة الكوفة كلية اlدارة وا$قتصاد قسم "العراق التنمية فيل ومستقب النفط"الياسري جبار جاسم أحمد -
 .136ص ،2009ا$قتصاد،العراق 

2
    www.aawsat.com  متوفر على الرابط 15/06/2012يوم "لعنة البترول والتجربة النرويجية"سليمان محمد المنديل -
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   :الفوائض المالية العربية المستثمرة في الخارج :المبحث الثاني

القضايا تعقيدا وصعوبة من حيث حصر وتحديد مصادرھا وذلك  أكثرالعربية في الخارج من  ا@موال    

من المصادر  أوالدولية  اlحصائيةسواء من المصادر  ،ةلامالشالدقيقة و  واlحصاءاتالبيانات  إلى ارْ قَ تِ ^فْ لِ 

  .المحليةحتى من المصادر الرسمية  أوالمالية والمصرفية 

  :مصادر ا�موال العربية المستثمرة في الخارج: المطلب ا�ول

 1973النفط العربي عامي  أسعاروارتفاع  ا@ولىمنذ الصدمة النفطية  كون الظاھرة جديدة وفريدة معا،ل   

ليس من حيث طبيعتھا  كثيرة، أسراراھذه الظاھرة تحمل  أنسنوات تقريبا، كما  ثمانواستمرارھا ل 1974و

اكتشاف "مفھوم إلىقرب أفيھا وھي  اgتيةبحكم طبيعة النظم السياسية وا$جتماعية  أيضا وإنماالمفاجئة 

  .جوده بالتنميةوُ  زُ زِ عَ طويل ومتوازن يغذي نفسه با$ستثمار ويُ  إنتاجيمن كونھا تعبير عن تراكم  بأكثر"الكنز

منھا ھذه  تْ تَ أَ متنوعة نحاول معرفة الروافد التي  أوعيةالمستثمرة و الموظفة في  ا@مواللھذه  أكثرولفھم 

  :وھي الفوائض والتراكمات المالية

ھذه الفوائض ناتجة  أن الروافد حيثھذه  أكبربرز وأھي من  و :العربية  أوبكالفوائض المالية لدول :أو#

 وا@عوامم 1973 أكتوبرحرب  أعقابالنفط الخام من طرف كبار المنتجين والمصدرين في  أسعارعن رفع 

 12 إلىدو$ر  4من  أقلفي المتوسط من  ا@وبكقفز سعر برميل نفط  أنخاصة بعد .لھاالثمانية ال^حقة 

دو$ر  37 إلىم حيث وصل 1982م واستمر في ا$رتفاع حتى بلغ ذروته عام 1974عام  أوائلدو$ر 

دون  إلىدو$ر بل  13من  أقلاخذ في الھبوط تدريجيا ليسجل 1986دو$روفي عام 41 إلى وأحياناللبرميل 

  .م 1998دو$ر عام  9

في بيئة سياسية واجتماعية وعائلية تقوم  نشأتھذه الفوائض الضخمة  أن إلىونظرا  : قطاع العائTت:ثانيا

انم  والمغارم ومنه يتم توزيع دوري لھذا الفائض بين العائ^ت وحتى الو$ءات وتوزيع المغ مبدأعلى  أساسا

الحائزين على ھذا الفائض وتجمع ثروة مالية لديھم تتعدد اتجاھاتھا  ا@فرادوبتعدد  وا@مراءالقبائل والمشايخ 

  .الخارج كالبنوك وبيوت الخبرة الدولية $ستثمارھا مقابل عمو$ت  وفوائد سنويا إلىخصوصا 

الظروف  أملتھا أخرىالروافد الطبيعية ھناك روافد  إلى باlضافة: موال ظاھرة ھروب رؤوس ا� :ثالثا

السوق  آليات تعتمد علىشھدت بعض دول المنطقة العربية وانتھاج سياسات وا$قتصادية التي السياسية 

تغيير  أوجارة العالمية  وسط تيارات الت ا@سواقففتح  وا$نفتاح ا$قتصادي ومن بينھا مصر والجزائر،

 ا@موالتفشت مظاھر تھريب وھروب بعض رؤوس   ا@جنبيسياسات النقد  أوالسياسات النقدية والمالية 

من الناتج  %2ما يعادل  أومليار دو$ر سنويا  500حيث قدرتھا بعض المصادر على المستوى العالمي بنحو 
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مليار دو$ر خ^ل الفترة الممتدة من 100على المستوى العربي فھي تقدر بنحو  أماللعالم  اlجماليالمحلي 

1وا@مريكية ا@وروبيةالمصارف  إلىوجد طريقة التھريب  ا@كبرم والجزء 1999م وحتى  1973عام 
.  

  

  :ا@مثلةوفي ھذا الجدول نستعرض بعض 

  ) 2008-2005(الھاربة من بعض الدول خ^ل الفترة  ا@موالتقدير حجم  )5-1(رقم  جدول

  بالمليون دو#ر                                                                                                             

الزيادة في حجم   اسم الدولة

  )1(الخارجية المديونية

صافي التدفق 

  )2(الرأسمالي

 ا@موالحجم 

  )2(-)1)=(3(الھاربة

3/1% 

 %94.6  27747  1595  29340  تونس- 1

  %73  1128  422  1550  جيبوتي- 2

  %87  56997  8363  65360  السودان- 3

  %99.8  28479  31  28510  عمان- 4

  %85.1  17050  2980  20030  لبنان- 5

  %82.2  19988  4322  24310  مصر- 6

  %89.8  35625  4025  39650  المغرب- 7

  %84.7  6148  1112  7260  اليمن- 8

  

-،تقرير التوزيع الجغرافي للتدفقات المالية للدول النامية)الداك(منظمة التعاون ا$قتصادي والتنمية:المصدر

  ).421،402ص(،)2010(مختلفة ،التقرير ا$قتصادي العربي الموحد أعداد

خارج أوطانھا خ^ل الفترة موال العربية الھاربة إلى @تقدير لحجم بعض ا) 5-1(مثل الجدول رقمـيُ       

،  رغم ا@موال الھاربة إلى الخارج تبقى في ظل تفاقم حجم المديونية الخارجية لھذه الدول) 2005-2008(

  .المديونية ت^حق الدول العربية

وخوفا من تقلبات السياسة  العربية فالعمالة   :مداخيل العمالة العربية العاملة في دول الفائض العربي :رابعا

المشتركة  أو ا@جنبية أومداخيلھم  طريقھا عبر المصارف العربية  تْ ذَ خَ أَ في بلدانھم وضمانا للمستقبل فقد 

 ا@رباحالعمل المصرفي الدولية فھي فرصة ذھبية للحصول على  آلياتالخارج عبر  إلىالموجودة في الخليج 

  .في المنطقة العربية ا@موالما يسمى شركات توظيف ھذه الظاھرة ظھور  تأثيروقد زاد من 

                                                           
1 

 .110 -107ص، ص 2002ولىالرفاعي للطباعة ،الطبعة ا@دار "العربية في الخارج ا�موال النفط و"عبد الخالق فاروق -
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حيث تزايد عدد البنوك المركزية العربية والبنوك التجارية  :تزايد عدد البنوك في المنطقة العربية :خامسا

والتي قامت باستثمار فائض عملياتھا وودائعھا وا$حتياطات  ا@جنبيةالحكومية والخاصة و المشتركة و 

سندات مضمونة  أوذونات خزانة أوذلك بشراء  وا@وروبية ا@مريكيةونت  في سوق ا$ستثمار النقدية التي تك

صناديق المعاشات والتامين في ھذا السوق  أموالا$ستثمار و استخدام  أوعيةغيرھا من  أومن الحكومات 

المختلفة المالكة لھذه  ا@طرافيمكن تحديد  ا@خيروفي ،الدولي غير المستقر والمضطرب بصورة دورية

  :وھي ا@موال

وھي  : الحكومات العربية والبنوك المركزية التابعة لھا والبنوك والمصارف التجارية المملوكة للدولة  -أ

 ا@موال إجماليمن  %65العربية في الخارج   قدرت بحوالي  ا@موالمن  ا@كبرالطرف الذي يملك النسبة 

مليار دو$ر وفقا  680بنحو  1990استثمارية متنوعة حيث قدرت عام  أوعيةالمستثمرة في الخارج في 

  .الدراسات المصرفية lحدى

من ھذه  %25حيث يملك ھؤ$ء  نحو  : والعائTت  ا�فراد الشركات الخاصة والمصارف الخاصة و -ب

 إحدىمصرفية واسھم للشركات الممتازة  والمقدرة حسب  إيداعاتمن  ا@وعيةوفي مختلف  ا@موال

  .مليار دو$ر 162بنحو  1990عام  الدراسات المصرفية

من  %10المؤسسات الخاصة وتشكل نسبة  أو ا@فرادالمھربة من طرف  ا@موالوھذه  : ھاربة أموال -ج

1مليار دو$ر حسب الدراسة السابقة 150العربية بالخارج وقدرت بنحو  ا@موال إجمالي
.  

  :في الخارج التوزيع الجغرافي والقطاعي للفوائض المالية: المطلب الثاني

 ه يتم كما أن وفي مختلف المناطق الجغرافية من العالم ،الفوائض المالية العربية في الخارج  عُ زَّ وَ تَ تَ     

 .تفضي^ت المستثمر العربي  وھذا حسب اھتمامات و عدة قطاعات ھا فيفيتوظ

ووفقا لھذا التصنيف يتم توظيف ا@موال العربية المھاجرة :التوزيع القطاعي ل\موال العربية المھاجرة:أو#

  :في واحد أو أكثر من القطاعات التالية

حيث يتم توظيف ا@موال العربية المھاجرة في الودائع المصرفية مقابل فوائد بنكية  :القطاع المصرفي-1

  .وأمانللمستثمر العربي لما يوفره من ربحية  أھمية،ويمثل ھذا القطاع 

تصاريح المصارف لبنك التسويات  إلىالدولية المنشورة استنادا  اlحصاءات إحدىتشير  اlطاروفي ھذا 

م ما مجموعه 2001العربية لدى الجھاز المصرفي العالمي بلغت في نھاية عام  والا@م أن إلىالدولية  

للمصارف في العالم  ا@جنبيةلتزامات اl إجماليمن %2.44موال وتشكل ھذه ا@.مليار دو$ر  271.9

  :ھي أطرافعلى ث^ثة  ا@موالوتتوزع ملكية ھذه مليار دو$ر  11162.4والبالغة في التاريخ ذاته 

  ،)%40 أيمليارات دو$ر 109(المصارف  -

  ،)مليار دو$ر  24(%9و الحكومات التي تقدر حصتھا ب  -
                                                           

1
 .113-110صسبق ذكره، ص  ع، مرجعبد الخالق فاروق- 
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حصة  أنالدولية  اlحصاءاتو تفيد  %51 أيمليار دو$ر  139ومؤسسات  أفرادالقطاع الخاص ، وأخيرا -

مليار دو$ر  56.2العربية المتحدة  اlمارات، وھي تباعا %88تقارب  ا@موالتسع دول عربية من ھذه 

) %7.5(مليارا  20.4والكويت ) %11(مليار  29.9والبحرين ) %18.9(مليار  51.3والسعودية) 20.7%(

 13.9وليبيا) %6.2(مليار ا 16.9ولبنان ) %7.3(مليارا 19.7ومصر ) %7.4(مليارا20وسوريا 

مليارا  30 أخرىوتمتلك ست دول عربية ) . %3.7(مليارات دو$ر  10.1 ا@ردن وأخيرا) %5.1(مليارا

 5.5مليارات و قطر  5.9مليارات، والجزائر 6.1العربية في الخارج ، وھي المغرب  ا@موالمن  % 11 أي

حصة الدول العربية الست   أما.مليار  2.6مليارات وتونس  4.7مليارات واليمن  5.2مليارات وعمان 

خارجية وھي جيبوتي والعراق وموريتانيا والسلطة الفلسطينية والصومال مت^كا للموجودات الإ ا@قل ا@خيرة

 .%1من  أدنى أيمليار دو$ر  2.6والسودان ف^ تتعدى 

العربية المھاجرة في البورصات العالمية، من خ^ل شراء  ا@موالحيث يتم توظيف  : القطاع المالي -ب

ھذا القطاع  قُ قِ حَ يُ  المالية و ا@وراقالخزانة وصكوك صناديق ا$ستثمار وغيرھا من  وأذونوالسندات  ا@سھم

  .وا@مانالمواءمة بين الربحية والسيولة  العربي فيغالبا رغبة المستثمر 

العربية  المھاجرة تستثمر في محافظ استثمارية  ا@موالمن %40نحو  فإنووفق تقرير المصارف الدولية 

، ونسبته )ذونات أودائع و(في استثمارات ذات سيولة مالية  % 30متنوعة وفي مجال العقارات ، وما نسبته 

  . ا@مريكيةالسندات خاصة السندات الحكومية  أسواقفي  15%

ي شراء العقارات ويعتبر ھذا القطاع من العربية المھاجرة ف ا@موالحيث يتم توظيف   :العقاريالقطاع  -ج

  .ملموسةالقطاعات المفضلة للمستثمر العربي نظرا للضمانات المتوفرة فيه كحقيقة 

 منتجاته،بسبب ارتفاع حجم الطلب على  العربي،للمستثمر  أھميةويعتبر ھذا القطاع ذات  :الخدماتقطاع  -د

1ته، وسھولة تصفيتھاآوسھولة تكوين منش
.  

من اھتمامات المستثمر العربي، وذلك  أخيرةويقع ھذان القطاعان في مرتبة  :الزراعي و الصناعيالقطاع -ه

مما يتطلب فترة  ،ا@جلوتصفيتھما، فض^ عن تكاليفھما الباھضة وكونھما استثمارا طويل  إنشائھمالصعوبة 

نسبة المخاطر فيھما مرتفعة، وخاصة فيما يتعلق  أنكما ، أرباحالمال ومن ثم تحقيق   رأسطويلة $سترداد 

  .بمخاطر تسويق المنتجات في سوق عالمية  مفتوحة 

العربية المھاجرة   ل;مواليعكس التوزيع الجغرافي  :العربية المھاجرة ل\موالالتوزيع الجغرافي :ثانيا

 إلىتقارير المصارف الدولية  أشارتفقد  ،ا@موالمن ھذه  ا@كبربالجزء  ا@مريكيةالو$يات المتحدة  ارْ ثَ ئْ تِ اسِ 

وتتوزع النسبة الباقية على  ،%70 العربية المھاجرة تتركز جغرافيا في الو$يات المتحدة بنسبة ا@موال أن

 %80 أن إلىالدراسات  إحدىو تشير   ،ا@سيوية وا@سواق) خاصة لندن وجنيف( ا@وربية ا@سواقكل من 

                                                           
1

 متوفر على الرابط 8-7ص ص2012،/05/10 "نحو توطين ا�موال العربية المھاجرة" محمد دوابه أشرف -

www.drdawaba.com. 
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ن النسبة لم أ، واليابان في حين  وأمريكا ا@وروبيةالدول  أسواقمن ا$ستثمارات العربية قد تركزت في 

ووفق تقرير مجلس الغرف التجارية الصناعية   ،في كل من الدول العربية والدول النامية % 15تتجاوز 

 ا@موالمن %60تقدر بنحو  ا@مريكيةستثمارات السعودية في الو$يات المتحدة ن نسبة اlإالسعودية ف

باقي دول العالم فلم  أما،  ا@موالمن ھذه  % 30على نسبة  أوروباالسعودية المھاجرة ، وحصلت دول 

  .ا@موالفقط من تلك  %10تحصل سوى على نسبة 

العربية في دعم ا$قتصاد  ا@موال أھميةالعربية للعلوم والتكنولوجيا مدى  ل;كاديميةويعكس تقرير   

كل مليار دو$ر يوظفه العرب في ا$قتصاد  أن إلى ا@مريكيةالرسمية  اlحصائياتحيث تشير  ا@مريكي

 .وظيفةمليون  3.5نحو  أمريكاالعربية في  ا@موالرؤوس  هرتوفما وقد بلغ . لف وظيفة أ30يخلق  ا@مريكي

شخص، مليون 20حيث يبلغ عدد العاطلين فيھا نحو  البطالة، العربية منالدول  الذي تعانيھذا في الوقت 

1النسب في العالم أعلىوھو من  %15نسبي  بمتوسط
.  

  :العربية المستثمرة في الخارج ا�موالحجم :الثالثالمطلب 

العربية المھاجرة من مصادر مختلفة لكن دون تمييز بين مصادر ھذه  ا@موالتقديرات وحجم  نُ ايَ بَ تَ تَ    

 السرية على أصحابھا حرص إلىوكيفية تقديرھا أو حسابھا ومدى صحة ودقة حجمھا وقد يعود ذلك  ا@موال

 أن  "كريج كولين" فيشير  ، متضاربةو  متاحة غير بشأنھا  الدقيقة المعلومات يجعل وھو ما التامة 

lقدرتھا  ا$ستثمار لضمان العربية المؤسسة وحسب دو$ر مليار 1000 ب يقدر الخارج في العربي ستثمارا 

 ،دو$ر مليار 2400 ب العربية ا$قتصادية الوحدة مجلس في حين قدرھا  دو$ر مليار1000 و 800 بينما 

 في نصفھا دو$ر مليار 730 بقدرت  المھاجرة الخليج أموال فإن 2001لعام   الخليج دراسات مركز أما

 العربية ا@موال أن إلى التقديرات بعض تقول و العالم دول بقية في الثاني والنصف ا@وروبي ا$تحاد

 تتراوح ھا بأن المصرفيين من العديد ويقدرھا دو$ر مليار 1300 و  800  بين تتراوح المستثمرة في الخارج 

 الشرق منطقة من مستثمر ألف 220 نحو فإن "لنش ميريل " مؤسسة وحسب دو$ر مليار 800 و 600 بين

 مليار 600 و 400 مابين للسعوديين ويعود الخارج في تم استثماره  دو$ر مليار 1200 يملكون ا@وسط

 مع للخواص تعود ا$ستثمارات ھذه ومعظم السعودي المحلي الناتج أضعاف ث^ثة  عن  يزيد ما  أي دو$ر

 سويسرا خاصة أوروبا في وتتركز الخليج لبلدان النفطية الفوائض من المتأتية الحكومية ا$ستثمارات بعض

2ا@مريكية المتحدة الو$يات وفي وفرنسا وبريطانيا
.  

lستثمارات نظرا لوجود عدة أسباب أھمھاوھناك صعوبة في الحصر الدقيق لحجم تلك ا:  

  .أشكال ا$ستثمار دْ دُ عَ تَ  -

                                                           
1

 .9-8،مرجع سبق ذكره، ص ص  محمد دوابه أشرف -
2

الندوة العلمية "التجارة العربية البينية وا#ستثمارات العربية البينية أداتان للتكامل ا#قتصادي العربي"عبد الحميد زعباط - 
- 8ا@وروبية جامعة فرحات عباس سطيف يوم -عيل الشراكة العربيةالدولية حول التكامل ا$قتصادي العربي كآلية لتحسين وتف

  .8، ص 2004ماي 9
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  .ھميعأصحاب ھذه ا$ستثمارات واخت^ف مشار عْ وُ نَ تَ  -

غير مباشرة من خ^ل شركات أو بنوك تتواجد في اتجاه ھذه ا$ستثمارات إلى الدول الغربية بصورة  -

1مناطق أخرى من العالم  كجنوب شرق أسيا أو مناطق الكاريبي أو بنما على سبيل المثال
.  

  .العربية في الخارج ا@موالن تقديرات بعض الجھات لحجم ييب) 6- 1(والجدول رقم 

  العربية في الخارج ا@موالتقديرات بعض الجھات لحجم ) 6-1(جدول رقم                 

  التقديرات بالمليار دو$ر  ھةــــــــــــــــــــــــــــــــالج

لجنة ا@مم المتحدة ا$قتصادية وا$جتماعية 

  )اسكوا(لغربي أسيا

800  

  1000-800  إتحاد المصارف العربية

  1500-1000  مجلة فارايست ايكونوميك ريفيو الصينية

  )حكومي وخاص(2220  منظمة العمل العربية

  )الثروات الخاصة بول الخليج فقط( 1500  مركز زايد العالمي للتنسيق والمتابعة

  )حكومي وخاص(3000  المنتدى اlس^مي الدولي

  2400  تقديرات عالمية أخرى

  2800  صندوق النقد العربي

في %70أموال سعودية في الخارج منھا 1000-800  مركز الخليج للدراسات اlستراتيجية

  الو$يات المتحدة

  ا$ستثمارات الخليجية في الخارج1200-800  مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية

  1400  جمعية ا$قتصاديين البحرينية

  1400  مجلس الوحدة ا$قتصادية العربية

  .8ص ، 4/2004ضمان ا$ستثمار  ا$ستثمار، نشرةالمؤسسة العربية لضمان :المصدر

، أخرى إلىمن جھة  نْ ايَ بَ تَ يَ موال العربية في الخارج تقدير حجم ا@ أنّ من خ^ل الجدول السابق يتضح  

، وقد تكون ھذه ا@موال حكومية أو مليار دو$ر 3000مليار دو$ر إلى  800ھذه التقديرات بين وتراوحت 

  .خاصة

  

  

                                                           
1

المركز الجامعي غرداية  مجلة الباحث"دور ا#ستثمارات البينية في التنمية الصناعية العربية"سليمان بلعور-
 .4-3، ص ص 2010سنة08الجزائر،العدد
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  :في الدول الغربية لTستثمارالعربية  ا�موالانسياب :المبحث الثالث

كان  سواءمختلف مناطق العالم  إلى أموالھاھجرة رؤوس  أومنذ السبعينات شھدت المنطقة العربية انتقال    

اھم في ذلك وقد سوھو ما يتناقض مع النظرية ا$قتصادية والواقع  غير مباشرة  أوذلك بطريقة مباشرة 

  :فيما يليعوامل عديدة داخلية وخارجية سنحاول استعراضھا 

  :والواقع ا�موال#نتقال  الجوانب النظرية: المطلب ا�ول

تجاه مضاد حسب التطبيق العملي إ نتقال وإالعربية خارج الب^د العربية ھو  ا@موالنتقال رؤوس إ إن  

البديلة ل^ستثمار بالعالم الخارجي لم تكن  ةصالفر أنكيف  أخرىللنظرية ا$قتصادية ھذا من جھة ومن جھة 

من كافة النواحي فھناك فجوة تمويلية في العالم العربي  أنهيمكن القول  من ا$ستثمار في العالم العربي، أفضل

 إلىوھي عدم قدرة الموارد المالية لھذه الدول على تمويل ا$ستثمار التنموي الضروري لھا والتي وصلت 

سلبية  أثارھذه الفجوة خلفت  أنحتى  ،واlعاناتقتراضي طيته عن طريق التمويل اlيتم تغ %70حوالي 

نتيجة ضعف ونقص  اlنتاجمرتفعة،قلة وضعف  أسعارانتشار البطالة ؛ عديدة على مستوى الدول العربية؛

  .ة وبالتالي عدم القدرة على سد الفجوة التمويلي ا@جنبية أوا$ستثمارات سواءا العربية البينية 

لكن ما نراه  تنتقل من بلدان الفائض إلى بلدان العجز، ا@موالفالنظرية ا$قتصادية تقول أن حركة رؤوس   

في ا$تجاه العكسي أو المضاد  ا@موالثبت إلى جانب ذلك حركة رؤوس أفي الواقع وفي التطبيق العملي قد 

،أي من بلدان العجز إلى بلدان الفائض وكمثال على ذلك التناقض الذي يظھر على الدول العربية وھجرة 

مليار دو$ر في حين أن ھذه البلدان العربية أو أصحاب 2400إلى  800أموالھا إلى الخارج والمقدرة مابين 

ي مصادر التمويل ومشكلة المديونية الخارجية جراء القروض تتخبط في مشاكل عدة ؛قلة ف ا@موالھذه 

وخدمة الدين لمعالجة العجوزات كذلك ھناك مشكلة البطالة كصورة تعبر عن قلة أو انعدام المشاريع التي 

  .تستقطب ھذه ا@يدي العاملة، ناھيك عن ظاھرة التضخم

لنظرية ا$قتصادية فيما يخص انتقال رؤوس معروف عن ا ھو ماالدول العربية وما نتج عن  إلى باlضافة   

فروسيا مث^ نتيجة  أخرىھو العكس ھناك دول  اgن دول العجز وما يحدث إلىمن دول الفائض  ا@موال

  .الخارج إلىمليار دو$ر  140الي ونتقلت حإظروف الحرب 

قتصادية على الرغم من الظروف اl أمريكاو  أسيا، إفريقياوانتشار ھذه الظاھرة في مختلف القارات ؛

1كبيرة أموالالتي تتطلب  جتماعيةوا$
.  

  

                                                           
1

مقدمة إلى ")الحالة العربية(ا-سTمية إلى الخارج في ظل العولمة  ھجرة رؤوس ا#موال"عادل حميد يعقوب عبد العال- 
متوفر على 12-11ص ص  06/11/2012المؤتمر الدولي الثالث ل^قتصاد اlس^مي كلية الشريعة جامعة أم القرى،

 www.kantakji.com/media/5588/1078.doالموقع
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lإلىالعكس يتبادر  أوالعربية في ا$تجاه المضاد  ا@موالقتصادي لظاھرة انتقال رؤوس وفي ظل التحليل ا 

 أيموالھا خارج الب^د العربية أستثمار إختيارھا إ أثناءھل وفقت الدول العربية :طرح التساؤل التالي  أذھاننا

lفي البلدان الغربية؟ أفضلمقابل فرصة بديلة  أوجنبي ستثمار ا@بالتضحية با$ستثمار المحلي مقابل ا.  

في ظل الميزة النسبية للمستثمر العربي في تلك البلدان من حيث  أموالھالھا فرصة $ستثمار  أتيحتلكن ھل   

دول الفائض وكذا التطور الذي تشھده مختلف المؤسسات  أنھاالمتوفرة بما  ا@موالوحجم ا$ستثمارات 

  .المستثمر العربي أمامنتھاز الفرص إوالقدرة الفائقة على 

   lمتيازات التي يجدھا ھناك كالربحية لكن بالرغم من اختيار المستثمر العربي ا$ستثمار في الخارج نتيجة ا

أوھام وھي نوع من التحديات حيث تلحق أضرار  بمثابة إغراءات فقط ووالضمان وا@مان إ$ أنھا تعتبر 

بالمجتمع ومخاطر تلحق بھا في حد ذاتھا وما نتج عن ا@زمة المالية ا@خيرة من تجميد ومصادرة وغيرھا 

1من الخسائر ناھيك عن عرقلة جھود التنمية ا$قتصادية المحلية خاصة أو العربية
.  

  :العربية إلى الخارج ا�موالأسباب تدفق : المطلب الثاني

ولم  ا@سھموا كل تلك المليارات نحو ا$ستثمار في العقارات والمضاربة في ھُ جِ وَ يُ  أنللعرب  لُ قَ عْ كيف يُ    

خلق مؤسسات بحثية جديدة يتم من  أوتخصص ولو نسبة ضئيلة منھا في دعم المؤسسات العلمية والتقنية 

،ما  ا@خرىخ^لھا تحسين واقع الصناعات العربية وقطاعات الخدمات والتجارة وغير ذلك من القطاعات 

يساعد على تنمية مستدامة للقطاعات ا$قتصادية ،وكذلك خلق فرص عمل ،وتحسين مساھمتنا في الناتج 

2لفقر والبطالة في ھذا الجزء من العالمللعالم،والتخفيف من معضلتي ا اlجماليالمحلي 
.  

إن رأسمال يذھب إلى المكان الذي " : "ولتر ريستون " عمال ا@مريكي المعروف تذكرنا مقولة رجل ا@    

،ومن ھنا نجد أن رأس المال ينتقل من مكان إلى أخر "يحتاج إليه و يبقى في المكان الذي يحسن معاملته 

  :@سباب عديدة وھي

عوامل تتصل بقدرة ا$قتصاد على  أوھناك قيود ومحددات  أنحيث  ):الطاردة(سباب الداخلية ا�:أو#

  :الرئيسية التالية  ا@نواعفي  ھاومنه تتمثل محددات ،توظيف ا$ستثمارات واستيعابھا

المال من الموارد  لرأسالمكملة  اlنتاجفھناك عوائق ناشئة عن قلة عناصر  : ا-نتاجنقص عناصر  -)1

كانت العوامل السالفة الذكر وافرة ومناسبة مما يتيح  إذا إ$ يتأتىالطبيعية فالتوسع في الطاقة ا$ستيعابية لن 

  .استغ^ل الفرص ا$ستثمارية

، ككس، طرق من ا@ساسيةومدى توافر خدمات البنية  ا@ساسيةفعدم كفاية البنية  :ا�ساسيةالبنية  -)2

 إقامة إمكاناتيقلل من  الخ،...ومحطات توليد الكھرباء وشبكات المياه والري والصرف والسدود ،موانئ

                                                           
1

، 2006-2005رسالة دكتوراه ،جامعة الجزائر،"وسبل تفعيلھا معوقات أسواق ا�وراق المالية العربية "بوكساني رشيد- 
 . 274- 273ص ص

2
دار الفارس للنشر والتوزيع،الطبعة ا@ولى  "مستقبل ا#قتصاد العربي بين النفط وا#ستثمار"عبد الحي زلوم وآخرون- 

 .21ص ،2008،ا@ردن،
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رتفاع إ إلىوضعف البنية التحتية يؤدي ستثمار ل� إضافيةالمباشر وكذا خلق حوافز  اlنتاجمشروعات 

lستثمار وانخفاض العوائدتكاليف ا. 

 أساليبفتغيير  ،قتصادخت^ل الھيكلي الرئيسي ل�حد مظاھر اlأيعني  هُ ـفُ لُ خَ تَ فَ   : ا-نتاجيختTل الھيكل إ-)3

  .جديدة لمزيد من ا$ستثمار ومن ثم ارتفاع مستوى ا$ستثمار والطاقة ا$ستيعابية أفاقاالمستخدمة يفتح  اlنتاج

 ا@نشطةمتاحة دون تشغيلھا بالكامل بمختلف  إنتاجيةفھناك طاقات  : ا-نتاجيةدرجة تعطل الطاقات -)4

معدل ا$ستثمار مرتبط بقدرة  أنوالقطاعات ا$قتصادية ومنه انخفاض معدل ا$ستثمار وكفاءته حيث 

القائمة بالكامل وكذا على قدرة ا$قتصاد الوطني على استيعاب  اlنتاجيةالمجتمع على تشغيل طاقاته 

  . ما انخفض معدل ا$ستثمار وكفاءتهالعاطلة كل اlنتاجيةكلما زادت الطاقات  أنا$ستثمارات الجديدة حيث 

فالنقص في التدريب والمھارات اlدارية والتنظيمية سواء كانت الكمية    :المحددات ا-دارية والتنظيمية -)5

أو النوعية مث^ كمھارات تھيئة مشروعات ا$ستثمار وتقويمھا بما لھا من أھمية حيث اعتبرت مؤسسات 

  .ستيعابيةاlحد المحددات ا@ساسية للطاقة أھذا النقص  أنالقروض الدولية 

بالرغم من أن ھناك ع^قة قوية تربط المحددات السياسية وا$جتماعية :ا#جتماعيةالمحددات السياسية و -)6

فھناك ع^قة بين ا$ستثمار والمناخ  $ يتطلب بالضرورة وجود ا@خرى، إحداھاوجود  أن إ$ببعضھا 

،فمث^ تغيير مستمر في أنظمة الحكم وتغيير )منوال; ا@من(تقرار السياسي السياسي السائد من حيث ا$س

على ا$ستثمار  إقبالكلما كان ھناك  با$ستقرارتشريعات تحكم الع^قات ا$قتصادية ،فكلما تمتع المجتمع 

  .وبالتالي القدرة ا$ستيعابية

بعبارة أخرى زيادة الطلب على  أوحيث اتساع نطاق السوق يمثل حافزا لمزيد من اlنتاج   :حجم السوق-)7

$ستثمارھا إنما ھو  ا@موالالطلب على رؤوس  أنمن المعروف  أنه@غراض اlنتاج حيث  ا@موالرؤوس 

أخرى ضيق الخدمة الذي ينتجھا ھذا ا$ستثمار ھذا من جھة ومن جھة  أوطلب مشتق من الطلب على السلعة 

lنتاج الكبير حتى المستثمرين نطاق السوق يحد من التوسع في المشروعات اlستثمارية ذات وفورات ا

ستثمار أموالھم داخل الدولة كما ھو الحال بالنسبة للدول العربية ذات الفائض المالي بحجة قلة إيحجمون عن 

lةستثمارية المتوفرة والناتجة عن ضيق السوق الداخليالفرص ا.  

 إحدىالقطاعات ا$قتصادية  أو ا@نشطةالعاطلة في  اlنتاجيةتشكل الطاقات   :العاطلة  ا-نتاجيةالطاقات -)8

القضاء على ھذه المشكلة قد يزيد من حجم الناتج القومي  أوالعوامل المعيقة ل^ستثمار وكفاءته فمعالجة 

من  ا@خيرجديد وما يصاحب ھذا  إضافييمكن ا$ستغناء على استثمار  أنهبمقدار ما تمثله ھذه الطاقات حتى 

1وأعراضمضاعفات 
 .  

                                                           
1

ص ،2008بدون دار النشر،بدون بلد النشر،"التنمية والتخطيط ا#قتصادي أساسيات"عبد الھادي عبد القادر سويفي-
 .245-235ص
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بضعف الفرصة  العربية ا@سواق الماليةتتسم  :ضعف الفرص المتاحة للتنويع في السوق المالية العربية-)9

وھذه السمة المشتركة تضع قيودا على إستراتيجيات  ،تنويع محفظة أوراقه الماليةمن أجل  المتاحة للمستثمر

كان قطاع البنوك وقطاع  ا@سواق المالية العربية، وفي معظم بالنسبة ل;فراد أو الشركاتسواء  ،ا$ستثمار

المقاو$ت يسيطران على حجم التداول، كما أصبح سھم المحمول وا$تصا$ت في الوقت الحاضر يستحوذ 

ويبدو أن سلوك المستثمر في البورصة أصبحت تحكمه سياسة القطيع، رغم ،م التداولعلى نسبة عالية من حج

1قطاع المطاحن، وقطاع ا@سمنت: وجود بعض القطاعات الواعدة ذات الربحية العالية، مثل
.  

القطاع المالي  أصولحجم  الخارج، تفوقالعربية المتواجدة في  ا@موال أن إلىوتشير بعض التقديرات 

2يستوعب كل الفوائض المالية العربية أنفمن الصعب على القطاع المالي  ، ومنهالعربي بكثير
.  

ھو نتيجة السلوك الطبيعي وتطور ا@نشطة ا$قتصادية الناجمة عن التفاعل بين نمو الثروة والتجارة  - )10

المالية،وتقليص المخاطر إلى الحد ا@دنى  فنمو الثروة يزيد الطلب على ا@صول.الخارجية والتكامل المالي

ينطوي على ا$حتفاظ بھذه ا@صول في محفظة استثمارية متنوعة ،كما أن حساب رأس المال المفتوح،في 

  .ظل نظام مالي محلي غير متطور ،يتضمن ا$حتفاظ بالمحفظة ا$ستثمارية بمكون من ا@صول ا@جنبية

ن الشركات المنخرطة في التجارة الدولية ترغب التوسع في التجارة الدولية @تزداد التدفقات إلى الخارج مع 

  .في ا$حتفاظ بأرصدة تشغيلية من الصرف ا@جنبي وبسبب ائتمان الصادرات للمستوردين

نه في ظل الصدمات الخارجية مثل أحيث   :قتصاد المحليستثمار في ا-العTقة بين معدل العائد ل0- )11

تدفق رأس المال العادي يتأثر بمعد$ت العائد  فإنقل أو أسعار فائدة أجنبية أعلى ،أاري شروط تبادل تج

  .ن ھذه الصدمات تخلق فرقا بين أسعار الفائدة ا@جنبية والمحلية وبالتالي تحفيز التدفق إلى الخارجالمحلي @

تسمة بالكبت فالسياسة النقدية المُ ، كالسياسة النقدية و المالية وسعر الصرف :السياسات ا#قتصادية- )12

المالي في ظل تضخم مرتفع تؤدي إلى أسعار فائدة حقيقية سالبة،وسياسة سعر الصرف الھادفة إلى المحافظة 

ستمرار تولد توقعات بتخفيض العملة مستقب^ مما يخفض قيمة ا@صول على سعر صرف حقيقي غير قابل ل�

وتبقى عجز الميزانية غير  المال، رأستفرض ضرائب تمييزية على دخل  و أما السياسة المالية التي، المحلية

المال أكثر  لرأسم^ذا  ا@جنبية ا@صولتجعل  فإنھا حتما$ت المستقبل بتنقيد الدين العام،إقابل ل^ستمرار مع 

ن تسبب ارتفاعا في تدفق إمحلية و بأصولومنه تكون نتيجة ھذه السياسات زيادة مخاطر ا$حتفاظ ،مكافأة

3ھروبه أوالخارج  إلىالمال  رأس
.  

                                                           
1

سياسات التمويل وأثرھا :الملتقى الدولي حول"؟...تيار عولمة ا�سواق المالية إلى أين"برودي نعيمة وبلعربي عبد القادر 
كلية العلوم  جامعة بسكرة.2006نوفمبر  22و21على ا$قتصاديات والمؤسسات، دراسة حالة الجزائر والدول النامية يومي 

 .10ص.ا$قتصادية وعلوم التسيير
2

 .101حسين عبد هللا وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص-- 
3

 متوفر على الموقع  20-19 ص"تقدير وتحليل التدفقات الرأسمالية العربية إلى الخارج"علي الصادق وعلي البلبل-

http://www.amf.org.ae  
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ففي البلدان العربية تقدر اlنتاجية الحدية لرأس المال   : MPKالمال  لرأسالحدية  ا-نتاجيةنخفاض إ- )13

 .للدول المتقدمة% 16.5للدول النامية و%  21مقارنة بحوالي  % 15بنحو 

فانخفاض العائد لرأس المال العربي يشرح بدوره لماذا يتحول رأس المال الھارب إلى تدفق رأس مال عادي 

1ستثمارو ا$ستھ^ك وليس اlحمال العربي العائد نالولماذا يتجه رأس 
.   

نظرا لضعف عدم توفر البيئة ا$جتماعية المناسبة والمشجعة لتوليد التقنيات المتقدمة،واستخدامھا بكفاءة - )14

عتبار ا$جتماعي التي يتيحھا المجتمع سواء للعاملين في نشاطات اl الحوافز ا$جتماعية،وضعف التقدير و

2البحث العلمي والتطور التكنولوجي أو لمستخدميھا
.  

الغياب الواضح للمؤسسات الرسمية، ذات الع^قة بتكنولوجيا المعلومات وا$تصا$ت،كما تعاني الدول  -)15 

العربية من ضعف البنية المؤسسية الحكومية المتمثلة في البيروقراطية والروتين وتعقيد المعام^ت 

3واlجراءات
.  

استخدام  @ثرتتفاوت المستويات بين الدول العربية في مجال التطور المالي وذلك  :المصارف العربية- )16

ھبوط الوعي  المصرفية في المنطقة العربية استمرار ا@وضاعالسياسة النقدية وتوجيھھا،ومن سمات 

مادون  إلى ا@موالعلى المصارف بالمقارنة مع العالم المتقدم ،وتواضع مستوى توظيف  واlقبالالمصرفي 

عدم وجود معايير موحدة عربيا  أيضاالمستوى المطلوب ،على الرغم من وفرة الفوائض المالية النفطية ،

حصة المصارف العربية من السوق المصرفي العالمي ھي دون المستوى  إذنية ،لقياس المخاطر المصرف

  :يلي ذلك ما إلىالمطلوب ومن جوانب الضعف المؤدية 

  .صغر حجم البنوك العربية نسبيا-

  .الوعي المصرفي أوكثافة الحضور المصرفي الذي يتزامن مع ضعف العادة المصرفية -

ل دولة على عدد قليل من المصارف بالرغم من وجود كثيف تمركز السوق المصرفية القطرية في ك-

  .لمصارف عدة

  .انتشار ظاھرة تعثر الديون في بعض المصارف -

  .ضعف التقدم التقني في مجال المصارف في بعض الدول -

4عدم اتساق قواعد الرقابة البنكية من قبل البنوك المركزية العربية -
.  

العربية ھناك  ا@موالفي ھجرة  ترَ أثً الداخلية التي  ا@سباب إلى باlضافة  ):جاذبة(ا�سباب الخارجية :ثانيا

  :نذكر منھا خارجية ساھمت في ذلك أسبابعدة 

                                                           
1

 .22ص  علي الصادق وعلي البلبل، مرجع سبق ذكره، -
2

 .238،ص2008عالم الكتب الحديث،اربد،الطبعة ا@ولى،"اقتصاد المعرفة"فليح حسن خلف -
3

 .359، ص2008ا@ولى،  ة، الطبعندار الصفاء، عما"إدارة المعرفة"ربحي مصطفى العليان -
4

 .22وآخرون،مرجع سبق ذكره، ص عبد الحي زلوم-
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تم إلغاء القيود التي كانت تحد من قيام المضاربات وإزالة ل التحرير المالي ـــفعْ ـبِ فَ   : أثار العولمة المالية-)1

مبالغ كبيرة نحو الخارج، لذا أصبحت مئات المليارات من الدو$رات  الرقابة الحكومية على تداول ومبادلة

  .تتطاير بسرعة، وبحرية مطلقة من سوق gخر، مستخدمة في ذلك شبكة الربط اlلكتروني

المدخرات المحلية $ستثمارھا في الخارج وفي مختلف  @صحابوفي ظل التحرير المالي سمحت الدول 

1كبير في ميزان المدفوعات وديون خارجية ضخمة باlضافة إلى خدمة أعبائھاا@شكال، بالرغم من العجز ال
.  

وبعض دول  ا@مريكيةحيث تعتبر الدول الغربية كالو$يات المتحدة  :ا�موالالمحافظة والضمان على -)2

قتصادي اl ا@داءنتيجة لقوة  ا@موالللحفاظ على قيمة ھذه  اgمنةحسب المستثمرين العرب الب^د  أوروبا

  . ا@موالوالسياسية والعسكرية مما يمنع المساس والتعدي على ھذه  قتصاديةاlبھذه الدول تزامنا مع القوة 

ومن المعروف في  وھجرتھا، ا@موالالعناصر المحددة لتحركات رؤوس  أھمحد أتمثل الربحية : الربحية-)3

lت فرص ا$ستثمار المربح فيه وفي المقابل تكون لً نه كلما زادت درجة  نضج ا$قتصاد وتطوره قَ أقتصاد ا

ربحية منھا في الدول المتقدمة مما يفسر  وأكثرتطور مثل البلدان العربية  ا@قلفرص ا$ستثمار في البلدان 

التي تتميز   أسياالمباشرة تتم في بلدان  مثل الصين وبعض دول جنوب شرق  ا@جنبيةستثمارات غلب اlأ أن

السبب الرئيسي  أنيبين  وھذا ما ما يسمى بتھيئة المناخ ا$ستثماري، أوية  ل^ستثمار بتوفر شروط ضرور

ففي  ،أخر إلىوتختلف درجة الربحية من بلد  العربية  على ا$ستثمار في الوطن العربي، ا@موال إحجاموراء 

يصل فيه معدل  أسيافي مجموعة دول جنوب شرق  %14- 13الوقت الذي يصل فيه معدل الربحية من 

  .الغربية  وأوروبا ا@مريكيةفي كل من الو$يات المتحدة  %4.3حوالي  إلىالربحية 

مكان استرجاع  أيوقت وفي  أيففي الدول الغربية يمكن للمستثمرين العرب في  :ا�موالحرية استعمال -)4

ھجرة  @سبابترجيحية  أوزانومن خ^ل ما سبق يمكن وضع ، دون عوائق أرباحھمودائعھم وتحويل 

  :ومنھا أوطانھاالعربية خارج  ا@موال

  .%60والضمان  ا@موالالمحافظة على  -

  .%20الربحية  -

- l20 سترجاع ل;موال و ا@رباح بدون قيودالقدرة على ا% 
2
.  

تنتقل من البلدان ذات الفائض في  ا@موالرؤوس  أنمن المعروف  :اختTف بين أسعار الفائدة الدولية -)5

الفائدة في بلد العجز في حين تكون منخفضة في بلد  أسعارالبلدان ذات العجز ، حيث ترتفع  إلىالمال  رأس

مثل  كبر،أفائدة مرتفعة رغبة في تحقيق عائد  أسعارالبلدان ذات  إلىتتدفق  ا@موالومنه فرؤوس  الفائض،

التي  ا@جنبيةفي البنوك  إيداعه أو...)التجارية وا@وراقالخزانة  كأذون( ا@جلقصيرة  أجنبية أصولشراء 

                                                           
1

 الةــــــــحول إشكالية البروز في ظل ضغوط العولمة، ح الدوليمداخلة مقدمة إلى الملتقى  "مة الماليةلالعو"بعلوج بولعيد - 

 .9،11ص  ص ، 2004نوفمبر  24 – 23ا$قتصاد الجزائري، جامعة باجي مختار، عنابة ،
2

 .275-274ص ،صمرجع سبق ذكره"المالية العربية وسبل تفعيلھا ا�وراق أسواقمعوقات "بوكساني رشيد- 
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الصناعية استخدمت خ^ل السبعينات وما بعدھا سعر فائدة مرتفع  الرأسماليةفالدول  تتميز بسعر فائدة مرتفع،

  .مديونية دولية وما نتج عنھا أزمة إلى أدىم مما 1986حيث بلغت ذروتھا في عام 

 ا@جلالمال قصير  رأس أنخاصة  ،ا@موالمتوقع من ارتفاع سعر الفائدة محدد $نتقال رؤوس العائد ال إذا

  .المال بين الدول  رأسومنه يمكن استخدام معد$ت الفائدة لتعديل تدفقات 

بنوك ذوي الثروة على شراء  أوشركات  أوفالمضاربة ھي تعاقد  من طرف أفراد   :أغراض المضاربة -)6

مبنية على توقعات  ا@موالفانتقال رؤوس  ،عليأجل بسعر آبسعر معين وبيعھا في موعد  أجنبيةعملة 

البلدان ،وبالتالي فالمضاربين يقومون بتحويل  lحدىالمضارب في التغيرات في القيمة الدولية للعملة الوطنية 

وبيعھا عند ارتفاع سعر صرفھا في  حتفاظ بھاالبلدان المعنية وشراء كمية من عملة ذلك البلد واl إلى  أموالھم

  . السوق العالمي

قصيرة ا@جل من بلد من البلدان بسبب توقع  ا@مواليحدث العكس فتتسرب رؤوس   أننه يمكن أكما    

عملتھا الوطنية  وبالتالي فإن المضاربين ) قيمتھا الخارجية ( حدوث ھبوط ملموس في سعر صرف 

صرف تلك العملة بين فترتين متباعدتين،وقد تتحقق توقعات المضارب يتعرضون إلى خسائر ناشئة عن سعر 

تتحقق،وقد يكون مضارب على الصعود عند توقع ارتفاع قيمة العملة المعنية ويكون  $ أخرى وأحيانا أحيانا

  .مضارب على الھبوط عند ما يحدث العكس

من  أكثريتم تداول  إنتاجية، حيثقل أاعتماد على المضاربة و المال أكثر رأس أصبحم تقريبا 1989فبعد عام 

1من صافي المبلغ%10يتعدى حجم التعامل الحقيقي  بليون دو$ر في البورصة يوميا و$ 200
.  

  :سيولة البورصات الغربية -)7

، وتعتبر مؤشراً ھاماً lغراء اتعبر سيولة البورصة عن سھولة تداول ا@وراق المالية بيعاً أو شراءً     

وتسمح سيولة البورصة بتقليل المخاطر وتحقيق . المستثمرين والمدخرين على حد سواء للتعامل في البورصة

جاذبية أكثر ل;موال كونھا تعطي الفرصة للمدخرين لتحصيل أصـولھم من ا@وراق المالية وبيعھا بسرعة 

ك، كأن تكـون لديھم رغبة في استرجاع مدخراتھم أو تغيير وبأسعار مناسبة كلما دعت الضرورة إلى ذل

ويكون في وسع الشركات في حالة سيولة البورصة رفع رأس مالھا عبر . مكونات الحوافظ المالية لديھم

اlصدارات الجديدة لتجاوز اgجال الطويلة التي تتطلبھا ا$ستثمارات المنتجة، مما ينعكس باlيجاب على 

2للمواردالتخصيص ا@مثل 
.  

  

                                                           
1

 1990/2000دراسة حالة الجزائر الفترة :على ميزان المدفوعات  وأثارھا ا�موالتحرير حركة رؤوس "العقون نادية -

 .28- 27صص  ،2003/2004رسالة ماجستير ، قسم العلوم ا$قتصادية ،جامعة بسكرة ،"
2

رس���الة "الجزائر،المغرب،وتgggونس:فعاليgggة ا�سgggواق الماليgggة فgggي تنشgggيط ا#سgggتثمارات دراسgggة مقارنgggة"س���امي مب���اركي -
 .30ص2003/2004ماجستير،كلية العلوم ا$قتصادية وعلوم التسيير ،قسم العلوم ا$قتصادية،جامعة باتنة،



الفوائض المالية في الوطن العربي:                                                              الفصل ا�ول  

 

 

 

27 

  :العربية ا�موالالمترتبة على ھجرة رؤوس  والنتائج اiثار:المطلب الثالث

 قتصادية على كل من البلد المصدر والبلد المستوردإونتائج  ثارآعدة  ا@موالنتقال رؤوس إعلى  بُ تَ رَ تَ يَ     

  :فيما يلي لرأس المال سنكتفي بتناول كل ما يترتب على الدول العربية كبلد مصدر و،لرأس المال

  :الخارج إلىالمال  رأسالمترتبة على تدفق اiثار :أو#

  :استنزاف ا#حتياطات النقدية للدولة -)1

 حتياطياتخاصة على حجم اl، العربية إلى الخارج يتأثر ا$قتصاد المحلي سلبا ا@موالمع ھجرة رؤوس 

مقابل العم^ت   ا@موالالنقدية لدى الدولة وذلك بزيادة عرض العملة المحلية من طرف أصحاب رؤوس 

  .ا@جنبية 

  :ستقرار العملة المحليةإعدم -)2

إلى الخارج على استنزاف وزيادة عرض العملة المحلية فإنھا تؤثر  ا@موالثار ھجرة رؤوس آباlضافة إلى  

من خ^ل تحويل العملة الوطنية إلى عم^ت أجنبية وبالتالي زيادة عرضھا  أيضا على قيمة العملة المحلية،

فانخفاض احتياطيات الدولة وانخفاض قيمة العملة  انخفاض قيمتھا، إلىمقابل العم^ت ا@جنبية مما يؤدي 

1رتب عليھا صعوبة و ضعف الدولة في التحكم وحماية عملتھا من التقلبات الغير مرغوب فيھايت
.  

  :رتفاع معدل البطالةإ -)3

عدم قيام مشاريع  أوعلى ا$قتصاد المحلي خاصة في انخفاض ا$ستثمارات  ا@موالتؤثر ھجرة رؤوس 

2زيادة معدل البطالة إلىانخفاض الطلب على العمل مما يفضي  أيالتي تستوعب ا@يدي العاملة  ،استثمارية
.  

  :الخارج إلىالمال  رأسالنتائج المترتبة على تدفق : ثانيا

  :زيادة حجم الحكومة -)1

 أكثرا$ستثماري وا$ستھ^كي  اlنفاقزيادة القطاع العام في  إلىالخارج  إلىالمال  رأسحيث يؤدي تدفق 

الخارج يدفع القطاع العام لتولي  إلى رأسمالهومنه تراجع القطاع الخاص من خ^ل تدفق ، مما كان متاحا

الحكومي من الناتج  اlنفاقھو ما ينطبق على الدول العربية حيث ظلت حصة  و في ا$قتصاد أكبرحصة 

  .للدول النامية% 21مقارنة بحوالي %  34نسبيا عند اlجماليالمحلي 

  :الضريبية التقليص من القاعدة -)2

خاصة المال الھارب وذلك بنقل الثروة الخاصة خارج سلطة اlدارة الضريبية الوطنية ،وھذا النقل يزيد  

عجز الميزانية إضافة إلى تدھور في توزيع الدخل بنقل عبء الضريبة من رأس المال إلى العمل ،وھو ما 

 %  36ل اlيرادات الحكومية $ يزيد عن ينطبق على البلدان الضريبية حيث نصيب الدول العربية  من مجم

                                                           
1

بحث مقدم إلى "واiثار ووسائل العTجھجرة رؤوس ا�موال إلى الخارج ا�سباب "بن عبد هللا العبد اللطيفعبد اللطيف - 
  .14-13المؤتمر الدولي الثالث ل^قتصاد اlس^مي ،كلية الشريعة ،جامعة أم القرى،ص  ص 

2
 .05سليمان بلعور،مرجع سبق ذكره،ص -



الفوائض المالية في الوطن العربي:                                                              الفصل ا�ول  

 

 

 

28 

ما يجعل الدول العربية تعتمد على الضرائب غير  للبلدان المتقدمة،% 75للبلدان النامية و%  69مقارنة بنحو 

  .المباشرة ا$رتدادية للحصول على إيرادات إضافية

  :ا#قتصاديقليص معدل النمو ت-)3

المحلي إلى ا$ستثمار المالي ا@جنبي أي تقليص معدل النمو من خ^ل تحويل ا$دخار من ا$ستثمار وھذا 

ا$قتصادي الذي كان يمكن أن يتحقق ومنه إغ^ق فرص خلق مواطن عمل $ستيعاب العمالة العربية 

.المتنامية
1

  

  :زيادة تعطل الطاقات ا-نتاجية وانخفاض معدل ا#ستثمار-)4

ومنه انخفاض  ،قتصاديةوالقطاعات اl ا@نشطةمتاحة دون تشغيلھا بالكامل بمختلف  إنتاجيةفھناك طاقات  

القائمة  اlنتاجيةمعدل ا$ستثمار مرتبط بقدرة المجتمع على تشغيل طاقاته  أنمعدل ا$ستثمار وكفاءته حيث 

ما زادت الطاقات كل هأنبالكامل وكذا على قدرة ا$قتصاد الوطني على استيعاب ا$ستثمارات الجديدة حيث 

2العاطلة كلما انخفض معدل ا$ستثمار وكفاءته اlنتاجية
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

  .16- 15ص  ، صسبق ذكره ععلي الصادق وعلي البلبل، مرج -
2

 245-235صص ، مرجع سبق ذكره، عبد الھادي عبد القادر سويفي -
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  :الفصل ا�ول خTصة

  

فقد تتوفر  ة بين الفوائض المالية الفعلية والفوائض المالية الغير فعلية،قَ رِ فْ مما سبق أنه $بد من التَّ  حُ ـضِ تَّ يَ       

أو تفوقھا في  فوائض ناتجة عن ا$كتفاء الذاتي ل^حتياجات المالية تُمثلبلدان على فوائض مالية لكن $ 

التي تراكمت لديھا أموال لم تجد لھا سبي^ إ$ ، وكما ھو الحال في الدول العربية النشاط ا$قتصادي،

قارنة مع على شيء إنما تدل على عدم الكفاءة في إدارتھا بالم تْ لَ ستثمار في الخارج، وھذه الفوائض إن دَ ا$

تؤدي بھا إلى ا$ستدانة من  ا@حيانالظروف التمويلية التي تعاني منھا أغلب الدول العربية وفي كثير من 

   .جد قاسيةالخارج وبشروط 

    

 ا@كبرمثل جانبھا يُ  ،قد تكون أفرادا أو حكومات تنوعةممصادر  في الخارج من العربية وتتكون ا@موال   

لسرية التامة من قبل أصحابھا  $نتقالھا بطرق غير قانونية أو لونظرا  الفائض،النفطية أو دول دول ال أموال

، ومن حيث توزيعھا في الخارج المتواجدة في الخارج حجم ھذه ا@مواللتتضارب تقديرات مختلف الجھات 

 ،ا@سيويةا@وروبية و وفي القارة  فإنھا تتركز في مناطق مختلفة من العالم خاصة الو$يات المتحدة ا$مريكية

  .أما من حيث توزيعھا قطاعيا فكان حسب اھتمام ورغبة المستثمر العربي

  

باستثمار العرب، فبعد ا$عتماد على سلعة وحيدة وناضبة قامت الدول العربية  ئُ طِ خْ مرة أخرى يُ و   

 ا@حيانخاصة دول العجز والتي في كثير من المالية خارج أراضيھا، وأھملت ا$حتياجات الداخلية  فوائضھا

في  أموالھا الريع المالي بتوظيف الجزء ا@كبر مندول الفائض واختارت  تتحصل عليھا وبشروط مجحفة،

  .الخارج في مختلف القنوات على حساب الدخل المتجدد كما ھو الحال في الدول الصناعية الكبرى

  

 مخالفة بذلك النظرية ا$قتصادية، أوطانھاالعربية  ا@موال ھاجرتوفرض الواقع الحالي نفسه حيث     

ھذه  أنودون شك  خارجية  تتعلق بالدول الغربية، وأسبابداخلية تتعلق بالوطن العربي  أسبابكنتيجة لعدة 

ا$قتصادية والتي ألحقت أضرارا  نتائج الو ثاراg ت العديد منترك فإنھاالخارج   إلى تْ قَ فَ دَ عندما تَ  ا@موال

  . با$قتصاد المحلي
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  :الفصل الثاني تمھيد

  

المنضوية  انسجام والترابط اقتصادي بين الدولومن أھم أدوات الت�حم التكامل اقتصادي  تبرعيُ     

وعدم التمييز بين اقتصاديات القومية اتجاھات نحو الوحدة اقتصادية الُسبل ومثل أحد أھم ، ويُ تحت لَِوائِه

كما أنه  للدول، خاصة وأّن التكامل اقتصادي يتضمن تنسيق السياسات اقتصادية وتقسيم العمل بين الدول،

بين  اEنتاجانتقات عوامل و المعام�ت التجارية خصوصا علىوالقيود يتضمن أيضا إزالة كافة الحواجز 

  .وغير ذلكالدول 

   

خ�ل عدة  اقتصادي عربي من تحقيق تكامل إلىالدول العربية  تْ عَ سَ  فقد المستوى العربي وعلى   

وھذا بعقد عدة معاھدات واتفاقيات بين بلدان جامعة  منھا ما تم في نطاق جامعة الدول العربية ،محاوت

عربي ومجلس التعاون كإنشاء اتحاد المغرب ال ، ومنه ما تم خارج نطاق جامعة الدول العربيةالدول العربية

اتبعت الدول العربية عدة مداخل  وفي ظل المحاوت العربية ومسيرتھا، العربي ومجلس التعاون الخليجي،

  .انط�قا من المدخل التبادلي وصو إلى المدخل اEنتاجي في تحقيق التكامل العربي،

  

وسنحاول من خ�ل ھذا الفصل استعراض التكامل اقتصادي بوجه عام والتكامل اقتصادي العربي    

من حيث مفھومه وصوره وأسسه  Eطار النظري للتكامل اقتصاديويتناول المبحث ا]ول ا بوجه خاص،

ماھية التــكامل ثاني لتكامل، كما يتناول المبحث العالمية في ا وكذا المقومات والدوافع واaثار ونماذج

مفھومه ومسيرته ومعوقاته ونماذج عربية في التكامل، أما المبحث الثالث فيتضمن  ؛اقتصادي العربي

واaفاق المستقبلية لتطوير خ�ل مسيرته التكاملية  العربي ومظاھر الفشل والنجاح اقتصادي  مداخل التكامل

  .التكامل اقتصادي العربي
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  :لتكامل ا قتصاديا�طار النظري ل:ا�ولالمبحث 

ولفھم ھذه الظاھرة  العديد من التساؤت، أثارعلى المستوى الدولي  قتصادياظھور مصطلح التكامل  إن   

  .التي يتضمنھا الجوانبقطار كان بد علينا الوقوف على العديد من ا] وانسجامدفعة قوية لت�حم  أعطتالتي 

  :التكامل ا قتصادي ماھية:المطلب ا�ول

 :وھذا ما سنتناوله فيما يلي تَتَعدُد تعاريف التكامل اقتصادي وتختلف من اقتصادي إلى آخر،

 :ا قتصاديمفھوم التكامل :أو 

لتؤلف شك�  ا]شياء تجمع تعني وھي ،ا]صل ل�تينيةا intégration كلمةل ترجمة فالتكامل :التكامل لغة-1

1التكامل في الداخلة الدول بين تمييز فيھا يبقى  التي الحالة يعني كواقع فھو التكامل أما ،اواحد
. 

 قتصادييناباتفاق عام  حول تعريفه بين  قتصاديالم يحظى مصطلح التكامل : التكامل اصط-حا-2

المختصين في ھذا المجال خت�ف وجھات نظرھم وتباينھا ذلك من حيث شكل ونوع ھذا التكتل أو التعاون 

Eفالبعض يعرفه حسب أھدافه والبعض ا]خر حسب أسبابه أو مبرراته  ،قتصادي المشكل بين ھذه الدولا

  :وھذه بعض التعاريف الخاصة بھذا المصطلح كا]تي

" INTEGRATION" فاقتصادي بيندر حاول معرفة أصل كلمة التكامل :)PINDER( تعريف بيندر -

 أو.التكامل يعني جمع ا]جزاء و تكوين شيء واحد منھا أنحيث توصل إلى  OXFORDفي قاموس اللغة 

2التكامل ھو اتجاه نحو الوحدة و عدم التمييز بين اقتصاديات القومية للدول أنبمعنى آخر 
.  

حسب اقتصادي تنبرجن في تعريفه للتكامل اقتصادي على  :)J.TINBERGEN( تعريف تنبرجن -

يقوم على أساس إلغاء أدوات  فالجانب السلبي،يجابيإحدھما سلبي و اaخر أيحتوي على جانبين، أنهأساس 

الضرائب و نه يقوم على إلغاء عدم اتساق في إف أما الجانب ايجابي،معينة في السياسات اقتصادية الدولية

الرسوم بين الدول الرامية إلى التكامل و برامج إعادة التنظيم ال�زمة لع�ج مشاكل التحول إلى المجتمع 

3الجديد الموحد
.  

فھو واحد ، آنفي  عملية و حالة"نهأالتكامل على  يعرفبي� ب�سا ف :)B.BLASSA( تعريف بي- ب-سا -

 كإلغاءتستخدم في انجاز العملية التكاملية،  التيوالوسائل  اEجراءات ينطوي على التدابير،و ]نه؛عملية

 أمور إلغاءيعمل على  ]نهحالة المختلفة، وھو  دولمجموعة ال إلىالمنتمية التمييز بين الوحدات اقتصادية 

4حالة التحام وانسجام إلى،و ينقلھا من حالة تفرقة وتمايز ا]طرافالتفرقة بين اقتصاديات الدول 
.

  

                                                           
1
- Bela blassa,the theory of Economic integration , Richard,D.lrwin . Homewood,1961, p.1 

2
رسالة "ا�جنبي المباشرتأثير ا�قليمية في الدول المقدمة على تدفقات  ا ستثمار "خالد عبد الوھاب البنداري الباجوري -

 .08، ص  2000كلية التجارة و إدارة ا]عمال،–جامعة حلوان - ماجستير غير منشورة 
3

-مؤسسة شباب الجامعة"و تحدياته هالتكامل ا قتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي،انجازات"جاسم بن محمد القاسمي -

 .40،ص 2000اEسكندرية،

Bela blassa ,the theory of economic integration,richard.Irwin,ing.home wood,Illinois,1961.p1 -
4 
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التكامل اقتصادي عم� إراديا من قبل "بحيث يرى في  اشمولي حد الباحثين مفھوماأقترح بين ھذا وذاك ا

دولتين أو أكثر يقوم على إزالة كافة الحواجز والقيود على المعام�ت التجارية وانتقات عوامل اEنتاج فيما 

قتصادية وإيجاد نوع من تقسيم العمل بين الدول ا]عضاء بھدف زيادة كما يتضمن تنسيق السياسات ا بينھا،

"اEنتاجية عامة ،مع وجود فرص متكافئة لكل دولة عضو 
1
.  

2التكامل ا قتصادي صور:ثانيا
: 

أشكال التكامل اقتصادي تعبر عن مرحلة من مراحل سيرورة التكامل  اقتصادي أو الدرجة التي وصل  

التكامل وتقدمه وكل شكل يلي الشكل ا]ول يعنى به تحقيق مزايا أفضل من ا]ول  وصو أو سيصل إليھا 

  :إلى أعلى درجة وھذا ما سنراه في ا]تي

الحواجز الجمركية على  إلغاءيتم  ھذه المرحلة وفي :  free Trade areaمنطقة التجارة الحرة-1

في دولة أو أكثر داخل المنطقة ،مع احتفاظ كل بتعريفاتھا الجمركية  المنتجةالمنتجات  ذات المنشأ المحلي 

تجاه الدول ا]خرى غير المشاركة في المنطقة مما يسمح باخت�ف الرسوم والحواجز الجمركية المطبقة من 

 مطلقة اليد في ا]عضاءوبعد إقامة المنطقة تظل الدول .جانب الدول ا]طراف على التبادل مع باقي العالم 

  . تحديد سياستھا الجمركية الخارجية وفقا لمصالحھا

customs unionا تحاد الجمركي -2
 3 

ھو تجمع بين ا]قاليم الجمركية للدول ا]طراف في اEقليم  و :

الجمركي الواحد،ويتفق اتحاد الجمركي مع منطقة التجارة الحرة في إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية 

اعتماد تعريفة جمركية موحدة في مواجھة باEضافة إلى  واEدارية على الواردات فيما بين الدول ا]عضاء

  . ية لvعضاءنل ا]خرى وإلغاء المراقبة الجمركية على الحدود البيالدو

التي  ةالجمركي اتتحادا أشكالمن أھم م  1992و 1957المجموعة اقتصادية ا]وربية ما بين وتعتبر  

  .عرفھا العالم 

ل في وتتجاوز ھذه المرحلة ما يحققه اتحاد الجمركي من تماث :Common marketالسوق المشتركة - 3

معاملة انتقال السلع، إلى تحقيق حرية عناصر اEنتاج من دول إلى أخرى داخل السوق أي انتقال رأس المال 

  .وحرية ممارسة المھن و مزاولة النشاط اقتصادي

ما حققته سابقاتھا وذلك بإحداث إلى تضيف ھذه المرحلة  : économico unionا تحاد ا قتصادي-4

تنسيق بين السياسات المختلفة للدول ا]عضاء كالسياسات النقدية والمالية و الزراعية و غيرھا من السياسات 

اخت�ف في تلك  إلىفي المعاملة الراجع   discriminationاقتصادية ،عم� على القضاء على التمييز 

  . السياسات
                                                           

1
 .35ص سبق ذكره، عحاتم، مرجسامي عفيفي .-

2
 ،2000معھد البحوث والدراسات العربية القاھرة "بين النظرية والتطبيق ا�قليميالتكامل ا قتصادي "اEمام محمد محمود -

  .40ص 

-
3  

Linder .P.H & Paugel.T, Economie internationale ,Paris,Economica,1997, P 286. 
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 total economicاندماج اقتصادي الكامل تعرف أيضا ب :economic unity الوحدة ا قتصادية-5

integration   قتصاديةففيھا .التكامل وھي أعلى درجاتالنقدية والمالية  بين الدول يتم توحيد السياسات ا

– supraاقتصاد واحد،تحدد سياساته المختلفة سلطة عليا فوق وطنية  إلى،بحيث تتحول الدول المندمجة 

national   1ا]عضاءتكون قراراتھا ملزمة بالنسبة لجميع الدول
.  

  :أسس التكامل ا قتصادي: ثالثا

نظرا ]ھمية التكامل اقتصادي بالنسبة للدول ولتحقيق المقاصد و ا]ھداف المسطرة تم وضع ا]سس التي    

  : يقوم ويعتمد عليھا التكامل اقتصادي وھي كا]تي

 أسواقالدخول في تكت�ت اقتصادية بحثا عن  إلىتسعى الكثير من الدول  :الحواجز الجمركيةإلغاء  -)1

لتخفيف وتعويض التكاليف  اEنتاجيةالمحلية ورغبة في زيادة  أسواقھالتصريف منتوجاتھا نتيجة ضيق 

مختلف القيود الجمركية لتسھيل وحرية تبادل العمليات  إلغاءوتوسيع المشروعات وذلك من خ�ل  اEنتاجية

2التجارية بين ھذه الدول المتكاملة
.  

 إعاناتتقديم  إلى إضافةلھذه الرسوم الجمركية تدريجيا  اEلغاءالضرر بالمنتجين يتم  إلحاقولكن لكي  يتم  

التخصص وتقسيم العمل  إلىوالوصول  اEنتاجحين تجاوز حالة عدم الكفاءة في  إلىكفاءة  ا]قلللمنتجين 

3وا]عباءوتوزيع عادل للمنافع 
.  

حيث يرجع بعض اقتصاديين عدم  :وضع تعريفة جمركية وسياسة تجارية موحدة تجاه العالم الخارجي-)2

سوق مشتركة سببه غياب تعريفة جمركية موحدة وكذا غياب سياسة تجارية موحدة باتجاه  إنشاء إلىالوصول 

التجاوزات التي قد تطرأ  أوالتكامل وھذا لتفادي الوقوع في بعض انحرافات  أوباقي الدول خارج اتحاد 

يجب  ستثمار وكذااعمليات  أو اEنتاجعملية  أوعلى مختلف العمليات سواء كانت عمليات التبادل التجاري 

شابه ذلك مع دول خارج  ما أواتفاقيات دفع  أوالمنضوية في التكتل عدم القيام باتفاقيات  ا]عضاءعلى الدول 

4اتحاد دون موافقتھم
.   

  :إلغاء القيود على انتقال عناصر ا�نتاج -)3

 ا]موالسس التكامل اقتصادي الغاء القيود على حركة رؤوس أمن بين  :موال على حركة رؤوس ا�-)3-1

داخل اتحاد مما يمكن الدول ذات العجز المالي من انتفاع من الموارد الرأسمالية لدول الفائض كما يمكن 

لتوجيه  إجراءات أو آلياتاستفادة من ھذه الموارد محليا بتقييد حركتھا مع العالم الخارجي وبد من وضع 

5ربحية أوتستفيد منھا جميع المناطق واستخدامھا في مجات ذات عائد لھذه الموارد 
.  

                                                           
1

 .41- 40صمرجع سبق ذكره، ص  "بين النظرية والتطبيق ا�قليميالتكامل ا قتصادي " اEمام محمد محمود -
2

ص  ، ص1999،اEسكندرية،مؤسسة شباب الجامعة"ا قتصاد الدولي"محمد عبد المنعم عفر و احمد فريد مصطفى -
224،225. 

3
 .228ص ، 2004، عمان، الطبعة ا]ولى،مؤسسة الوراق للنشر"اقتصاديات الوطن العربي"فليح حسن خلف -

4
 .225،226ص  ، ص1999، مرجع سابق، محمد عبد المنعم عفر و احمد فريد مصطفى -

5
 .229،228مرجع سبق ذكره، ص ص "اقتصاديات الوطن العربي"فليح حسن خلف  -
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عوائق تفرضھا بعض الدول على انتقال العمالة وبالتالي بد من  أوھناك قيود  :على حركة العمالة-)3-2

  .للنظم والقوانين التي تعيق ذلك وإلغاء لvجورداخل التكامل والقيام ببعض التسھي�ت من حيث توحيد  إلغائھا

الدول المضيفة للعمالة من  تستفيد أيضا،1وغير ذلك وإقامةمن بعض المزايا من خدمات  ا]جانبواستفادة 

من دخول عالية خاصة بعد قيام التكامل ووجود مجات  ا]خيرالعاملة في حين يستفيد ھذا  ا]يدي أيقلتھا 

ومنه القضاء على  أكثرزيادة توسيع المشروعات وتوظيف عمالة  إلىعالية مما يؤدي  إنتاجيةوقطاعات ذات 

بعض السلبيات كانتشار البطالة وتغطية النقص في اليد العاملة وزيادة استھ�ك وتحقيق رفاھية ناھيك عن 

2إليھاالفنية ذات الخبرة والكفاءة من طرف الدول التي تفتقر  اEطاراتاستفادة من 
 .  

للرسوم بين دول اتحاد فقد يكون ھناك اخت�ف وعدم  إلغاءعلى الرغم من :تنسيق السياسات الضريبية -)4

عرقلة التبادل التجاري وبالتالي عدم  إلىالتنسيق بين النظم الضريبية ولوائحھا بين ھذه الدول مما يؤدي 

ازدواج  وإلغاءالسياسات الضريبية  تحقيق مساواة في المعاملة الضريبية ومنه بد من التنسيق بين ھذه

  .وتقييد حركتھا  ا]موالعلى رؤوس  ا]عباءزيادة  إلىالضريبي الذي قد يؤدي 

  . آثاريسمى بالسوق السوداء وما لھا من  ما في الضرائب على حركة التبادل ومنه ظھور يؤثر التفاوتكذلك 

  :والنقديةتنسيق السياسات المالية -)5

السياسة  أدواتسياساتھا اقتصادية من بينھا  Eدارة أدواتتستعمل الدول  :السياسات الماليةتنسيق -)5-1

وھذا كله من  اEعاناتحكومي وكذا مختلف  وإنفاقالمالية من ضرائب بنوعيھا المباشرة و الغير مباشرة 

معينة حسب حالة اقتصاد لكن يجب التنسيق بين ھذه السياسات المالية للدول المتكتلة فيما  أھدافاجل تحقيق 

  .بعضھا البعض أھدافبينھا لتحقيق 

الدول  تتبعباEضافة إلى السياسة المالية وما تحتويه من مبادئ وأھداف  :تنسيق السياسة النقدية-)5-2

من سندات واسھم واحتياطي قانوني ومعدل الفائدة وھذا  تھاأدواتوسعية بمختلف  أوسياسات نقدية انكماشية 

وتقليص نسبة البطالة  اEنتاجحسب حالة اقتصاد ھذه السياسات تؤثر على حجم استثمارات ومنه زيادة 

الصرف لعم�ت الدول المتحدة وتحديد  ]سعارمن خ�ل تنسيق ھذه السياسات من تثبيت  إ يتأتىوھذا لن 

  .في النفق ا]وروبيما يعرف الثعبان  ا]وروبيبالنسبة لدول اتحاد  الشأنكما ھو  حدود لتقلبھا

التنسيق بينھا بصورة مناسبة  أيالصرف وكذا عدم تقييدھا بصورة تامة  ]سعارومنه عدم ترك حرية تامة 

  :خ�لحدوث التضخم وذلك من  أوبحيث  يحدث ھناك عرقلة للتجارة 

  .اتحاد للمدفوعات بين الدول المتحدة  إنشاء-

  . استخدام نوع من المقاصة لتسوية المدفوعات بين الدول-

  .عملة موحدة إصدار-

                                                           
1

 .227و احمد فريد مصطفى،مرجع سبق ذكره، ص محمد عبد المنعم عفر  -
2

  .230،229مرجع سبق ذكره، ص ص "اقتصاديات الوطن العربي"فليح حسن خلف -
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القيود  إلغاءوتسھيل حركيتھا  يكفي  اEنتاجلكي يتجسد انتقال عناصر  :ا�نتاجيةتنسيق السياسات -)6

بكفاءة مثل  اEنتاجسبل استغ�ل عناصر  إيجادخ�ل من  اEنتاجعليھا فقط بل بد من التنسيق بين سياسات 

المنتوجات  إنتاجالتخصص من طرف الدول المتكتلة حيث تتخصص كل دولة في  أومراعاة الميزة النسبية 

1اEنتاجزيادة  إلىذات تكلفة منخفضة مما يؤدي 
.  

  :مقومات ودوافع التكامل ا قتصادي: المطلب الثاني

اقتصادي وتطوره يعتمد اساسا على المقومات التي تمتلكھا تلك البلدان لما لھا من إن نجاح التكامل    

   .في قيام التكامل اقتصادي رُ ثِ ؤَ أھمية، كما أن ھناك عدة دوافع تُ 

 و آخرمن إقليم إلى  ومتنوعة، تختلفللتكامل اقتصادي مقومات عديدة  :مقومات التكامل ا قتصادي:أو 

في العملية التكاملية  نسبة من المقومات كلما ساعدھا أكبرى وكلما توفرت ھذه الدول عل أخرى إلىمن منطقة 

  :ومن بين ھذه المقومات نجد

كبيرة ،وجدت فيه الدول المتجاورة مصلحة للعمل  أھميةللتقارب والتواصل الجغرافي  :الجغرافيالجوار -)1

لتصريف الفائض  أسواقھاوكذا توسيع  أنواعھاالمشترك من حيث تسھيل المبادت اقتصادية بمختلف 

الغربية من  أوروبابين ھذه الدول وخير دليل على ذلك ما شھدته  اEنتاجوتسھيل انسياب عناصر  اEنتاجي

الدول العربية رغم الجوار الكلي لھا  أنوالم�حظ  أسيالشيء منطقة جنوب حيث ازدھار التجارة ونفس ا

  .وضع حواجز وقيود وغير ذلك آخربمعنى  أونجدھا تسير عكس التيار 

التقارب الجغرافي عندما يحوي وحدة اللغة والتاريخ والتراث والدين  أھميةتزداد  :التجانس ا جتماعي-)2

 تملك ولو مقوم واحد على  أخرىتحقق الدول العربية ما حققته دول  ھذا التجانس لم مورغ ةواحد وأمة

  .تكامل اقتصادي مشترك أودافعة لتحقيق عمل  إرادةكالبعد واخت�ف اللغات وثقافات سوى  ا]قل

المعيشة والوضع الطبقي والعائلة والدين والنظام العام السائد في ذلك  أنماطتستمد القيم من  :تشابه القيم -)3

اشتراك الدول المتكاملة في معتقدات ونظم قيمية معينة في  أوالمنطقة وتشابه ھذه القيم يعني تقاسم  أوالمجتمع 

اول على السلطة ،التعددية الحزبية والسياسية،والحكم الراشد ،التد الديمقراطيةميادين مختلفة سياسية  مثل 

اشتراكية وغيرھا من القيم التي تؤثر في مسار  أو رأسماليةوالحريات ،وقيم اقتصادية مثل  اEنسانوحقوق 

  .التكامل اقتصادي

وجود مصلحة مشتركة بين مجموعة من الدول يسھل عملية تحقيق التكامل  :المصلحة المشتركة-)4

فيفي  أخرىمن دولة  أكثراقتصادي وبالتالي مھما كان تباين استفادة لكل قطاع صناعي لدولة ما مث� 

                                                           
1

 .231،228محمد عبد المنعم عفر و أحمد فريد مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص ص   - 
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الھدف بكيفية  إلىاقتصاداتھا والوصول  تحسين وتطوير إلىالقطاع الزراعي وفي  نفس التكامل فھي تسعى 

1سبة ومصلحة الجميعمنا
.  

2انسجام السياسات ا قتصادية -)5
 :

مقومات زيادة التبادل داخل المنطقة، من خ�ل التنسيق  أھم أحدويعتبر  

،وتوحيد ھذه السياسات ليس ضروريا بل على بين مختلف السياسات الجمركية والتجارية والنقدية والضريبية

متوازنة يمكن من خ�لھا الربط بين المصالح الوطنية  إقليميةالتنسيق بينھا بما يحقق تنمية اقتصادية  ا]قل

  .واEقليمية

عدم توفر  أنإذ  وھام لقيام التكامل اقتصادي ونجاحه ، أساسيايعد مقوما  :د الطبيعيةروفرة الموا -)6

الموارد الطبيعية بشكل كافي لدى بعض الدول يؤدي إلى تكاملھا اعتمادا على ما يحققه التكامل من وفرة في 

وتختلف الدول على بعضھا البعض من حيث توفر الموارد الموارد الطبيعية لدى مجموعة الدول المتكاملة،

  .العملية التكاملية ،باستغ�ل تلك الموارد الطبيعية إليهتستند  أساساونوعھا  وھو ما يوفر 

من بين عناصر اEنتاج ال�زمة لتحقيق التكامل؛رؤوس  :توفر عناصر ا�نتاج ال-زمة للعمليات ا�نتاجية-)7

 أداءبالغة في  أھميةالمادية و البشرية ،فالعنصر البشري ذوي اختصاص والفني والماھر له  ا]موال

العنصر الھام و الحيوي للمشاريع  لتوفير ھذا أكبرفرصة إمكانيات  يوفر التكاملتاجية،و النشاطات اEن

اEنتاجية في الدول المتكاملة، فقيام كل دولة بنشاطاتھا اEنتاجية باعتماد على العمالة المتوفرة لديھا والتي قد 

 أوتعيق عملية القيام بھذه النشاطات،و الحد من كفاءتھا، فالتكامل يؤدي بالضرورة إلى إمكانية توفير جميعھا،

]قل للمشاريع اEنتاجية القائمة في الدول المتكاملة و بالشكل الذي يحقق الزيادة في اEنتاجية معظمھا على ا

3ويحسن من كفاءة ا]داء
.  

م�ئمة ،من شبكات  أساسيةتكتل اقتصادي بد من وجود بنية  أيلنجاح  :توفر البنية ا�ساسية الم-ئمة-)8

الوفورات الخارجية  نقل ومواص�ت واتصات م�ئمة وغيرھا ،ما يساعد على انتقال وفورات الحجم و

  .ا]عضاءوزيادة التقدم اقتصادي ،فوسائل النقل تزيد من توسيع حركة التبادل التجاري بين الدول 

تجارية واقتصادية بين الدول المتكاملة، ع�قات  إنشاءزيادة اتصات يقرب المسافات ويسھل  أنكما 

  .باEضافة إلى دعم مراكز التكتل في مضمار التجارة الدولية

من بين الشروط ال�زمة لنجاح التكامل اقتصادي  :تخصيص المشاريع ا�نتاجية على أساس إقليمي-)9

قليمي،حيث يمكن التخصص وبقائه، ھو القيام بتخصيص المشاريع اEنتاجية في الدول ا]عضاء على أساس إ

اقتصاديات الدول المتكاملة  من اعتماد على بعضھا البعض بطريقة مباشرة، مما يؤدي إلى زيادة المبادت 

التجارية بينھما، و نجاح التكامل اقتصادي مرھون بمدى تباين التخصص اEنتاجي في الدول ا]عضاء، 
                                                           

1
 ا]ولى،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة "تحديات التكامل ا قتصادي العربي في عصر العولمة"محسن الندوي -

 .92-89 ص ص، 2011لبنان
2

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم "رؤوس ا�موال العربية كأداة للتكامل ا قتصادي العربي"نور الدين دل  -
 .11، ص2006-2005اقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

3
 .235-234ص مرجع سبق ذكره، ص "لوطن العربياقتصاديات ا"فليح حسن خلف -
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زة الكبرى جراء التكامل اقتصادي للدول ا]عضاء ،مثل فالتباين يمكن ھذه الدول من الحصول على المي

توسيع حجم السوق أمام منتجات الدول ا]عضاء، في حين عند تشابه التخصص اEنتاجي في ھذه الدول 

  .يفقد التكامل اقتصادي أثره كتنظيم لتنشيط التبادل التجاري بين مجموعة الدول ا]عضاء منه ا]عضاء

ھناك صعوبة  في التوزيع العادل للمزايا المحققة من اندماج السوق  :العملية التكامليةتوزيع مكاسب  - )10

من  أخرىومنه بد من اتخاذ إجراءات وسياسة مشتركة لكي  تستفيد دول في حين تخسر دول  ،اEقليمية

مدفوعات البلدان سلبي على ميزان  أثرسفر عن يُ  أنفمث� تحرير التبادل يمكن  مكاسب العملية التكاملية،

الفقيرة، التي تستورد منتجات الشركاء اaخرين بأسعار أعلى من تلك التي تتحدد في السوق الدولية،و ھو ما 

 حلول لصالح البلدان الضعيفة إيجاديؤدي إلى نشأة التفاوتات اEقليمية،ولتفادي مثل ھذه اخت�فات،  يجب 
1
.  

  :دوافع التكامل ا قتصادي: ثانيا

  :دوافع اقتصادية -أ

 أخرىمن جھة  اEنتاجمن جھة ووجود فائض في  ا]سواقنتيجة ضيق  :ا�سواقفتح وتوسيع نطاق  -)1

العالمية فھي تسعى  ا]سواقفي دول صغرى  تستطيع المنافسة في  أھدافھاتحقيق  إلىسعي الدول  إلى أدى

جديدة لتصريف منتوجھا  أسواقحلول تسويق منتوجاتھا في التكامل ودول كبرى تبحث عن  إيجاد إلى

2وذلك باتفاقيات التكامل ا]سواقوحماية ھذه 
.  

 ا]نشطةبزيادة  اEنتاجوتوسيعھا وبالتالي زيادة  ا]سواقمن دوافع التكامل فتح  أنبما  :زيادة التشغيل-)2

المشروعات الجديدة مما يوفر عدد كبير من فرص التشغيل خاصة في الدول ذات الموارد  أواقتصادية 

يقلص  من نسبة البطالة  ن الدول المتكاملة  تستوعب فائض العمالة   أنالبشرية القليلة ومنه التكامل يمكن 

  .أعلىودخل  إنتاجيةالمجات ذات  إلى العمل يتجه أنكما 

3ئف  وامتصاص البطالة  وكذا تطوير عنصر العملالتكامل يوفر وظا أن أي
 .  

التكامل اقتصادي وما يتضمنه من تنسيق في السياسات  اقتصادية وھو ما  :للتنميةمناخ م-ئم  إيجاد-)3

المشروعات المنشاة في منطقة تعاني مث� من قلة  أنيعني توفير المناخ المناسب للتنمية  اقتصادية ،حيث 

تتوفر على ذلك  ، كذلك تسعى الدول   أخرىيمكن تغطية ذلك النقص  في منطقة   واEداريةالفنية  اEطارات

الخ واستفادة من وفورات الحجم سواءا كانت ..بناء بنية تحتية  م�ئمة من طرق وموانئ  إلىالمتكاملة 

ي توفير مناخ يساھم  فالمؤسسات  كل ھذا  بإص�حخارجية وتنسيق سياسات صناعية  والقيام  أوداخلية 

4التنمية اقتصادية
.  

                                                           
1

، ص ص 2002مكتبة مدبولي،الطبعة ا]ولى ، القاھرة، "التحديات المستقبلية للتكتل ا قتصادي العربي"مإكرام عبد الرحي -
57،56،58. 

2
 .23- 22ص، ص 2003، القاھرة، ا]ولى ،الطبعةمجموعة النيل العربية"السوق العربية المشتركة"عبد الحميد عبد المطلب-

3
 .240-239مرجع سبق ذكره، ص ص"اقتصاديات الوطن العربي"فليح حسن خلف- 
4

 .24مرجع سبق ذكره، ص "السوق العربية المشتركة "عبد الحميد عبد المطلب - 
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توفير ( وذلك لتوسيعه السوق   اEنتاجلزيادة  أكبر إمكاناتيوفر التكامل  :زيادة معدل النمو ا قتصادي -)4

موجود في الدولة  لم تعد مرتبطة بما ھو  ا]خرىاقتصادية  وا]نشطة  اEنتاجفعملية )  اEنتاجعناصر 

قدر  من رؤوس  أكبرفي الدول المتكاملة ومنه توفير   اEنتاجتعتمد على عناصر  أصبحت إنما الواحدة  و

التوسع بشكل كبير   إلىوتنظيمية وھو ما يؤدي  إداريةالعاملة الماھرة الفنية وقدرات  وا]يدي ا]موال

 إمكاناتبتوفير  إ ىيتأتيسمح بزيادة درجة  التخصص  وتقسيم العمل  وتحقيقه  لم  إنتاجتوفير حجم  وبالتالي

النمو  أمامتسويقية مادية وبشرية ومالية ومنه تحقيق النمو في الناتج والدخل القومي مما يفتح المجال 

  .اقتصادي

الدول ضعيفة الموارد  أنقاعدة تكنولوجية وذلك  إقامةيساھم التكامل في  :ا�نتاجيةتطوير القاعدة -)5

لزاما لھا البحث  إنتاجية بمفردھا كانقاعدة  إقامةتستطيع  الضخمة البشرية خاصة المؤھلة والموارد المالية 

1في التكامل إتجد ذلك  النقائص ولنعن سبل توفير تلك 
.  

  :دوافع غير اقتصادية -ب

من أھم ا]سباب التي تدفع الدول إلى إنشاء  التكامل اقتصادي تحقيق مصالح سياسية،  :دوافع سياسية -)1

ھناك ع�قة وطيدة بين السياسة و التكامل اقتصادي، و تختلف دوافع التكامل اقتصادي السياسية   أن أي

الدول من الدفاع عن نفسھا ،فقد يكون الدافع ھو توثيق الع�قات السياسية بين الدول المتكاملة، أو تمكين تلك 

ضد القوى السياسية الخارجية وكمثال كان الدافع وراء قيام السوق ا]وروبية المشتركة ھو  التخوف من 

  .للعالم إلى قسمين والسيطرة عليه-سابقا-امتداد النفوذ الشيوعي إليھا، أو التقسيم ا]مريكي و اتحاد السوفياتي

اقتصادية  ا]وضاعالسياسية في  ا]وضاعامل اقتصادي ،حيث تؤثر و بالتالي تؤثر السياسة في التك

ن التكامل أفمن ش ،أيضايؤثر فيھا  التكامل فإن التكامل،فكما تؤثر السياسة في  أيضاويحدث العكس 

الع�قات السياسية وتغيير وضعھا بين الدول  أوعلى التنظيمات  التأثيراقتصادي الناجح والمتطور 

2فيما بينھا وبين الدول ا]خرى،ومنه بد من مواكبة الوضع اقتصادي القائم أو، المشتركة في التكامل
.    

3اجتماعية دوافع -)2
:   

 أغنياء، معا العيش في متھوإرادا بين ا]فراد قوي إجتماعي رابط مثلتُ  العملة ]ن :توحيد العملة - )1- 2 

 ھل ؛سؤال واحدھو ترجمة ل عملتھم ختيار توحيدا ا]وروبيفمث� في اتحاد م،تھجنسيا عن النظر بغض

 أوروبادول  وباقي ]لمانيا موجه استفتاء شبه وكأنه ؟ ألمانيا عليھا تستحوذ التي النقدية القدرة تقسيم تقبلون

 وھذااEستفتاء،  لھذا واضحة Eجابة 1999 عام مطلع مع نقدية وحدة من تحقق وما سواء حد على الغربية

                                                           
1

 .101-99الندوي ،مرجع سبق ذكره، ص ص محسن -
2

دار الفكر الجامعي،الطبعة "العولمة مع رؤية إس-ميةالتكامل ا قتصادي العربي و تحديات "نزيه عبد المقصود مبروك -
 .21،22،34،33، ص ص 2006ا]ولى ،اEسكندرية،

3
مذكرة ماجستير جامعة الجزائر "الجزائري المصرفي الجھاز على انعكاساتھا و الموحدة ا�وروبية العملة"الزوبير خليفي -

 .22،21ص ص 2001-2002
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 سواء اليورو محتوى رمزي في بشكل أكثر ھذا ،وتجسدا]وروبي العھد دوام على الشعوب رغبة على يدل

 ابھشعو بين وترمز ل�تصال ا]وروبي اEتحاد داخل والتعاون اEنفتاح روح تظھر فھي قطعا، أو أوراقا كان

  .مالعال وباقي أوروبا بين ذلك من وأكثر

1زيادة رفاھية المجتمعات-)2-2
ضائع ول�ستفادة منه بد من تشغيل العاطلين  إنتاجھناك  أنيمكن القول  :

  .عن العمل وبالتالي الحصول على دخول وزيادة استھ�ك ومنه تحقيق رفاھية

  :ثار التكامل ا قتصاديآ:ثالثا

التحليل اقتصادي يكشف عن مجموعتين  فإن، أكثر أوفي إطار تحليل منافع التكتل اقتصادي بين دولتين  

  :من اaثار ھما

معام�ت مختلفة بين الدول ا]عضاء والدول غير الا]ثر  ويخص ھذا :ا قتصادي للتكامل ا�ثر الساكن-)1

ن الدول ا]عضاء والدول غير ا]عضاء،وھناك يؤدي إلى تغيير في نمط التجارة بي أنا]عضاء ويمكن 

 Trade ايجابي أثر ويعتبرالتجارة  ثر خلقأ؛ا]ول ا]ثرنوعان من اaثار الناتجة عن التحليل الساكن 

création IS positive  تحويل التجارة وھوأما الثانيTrade diversion   مما ينتجسلبي وھو  أثروھو 

2القصير ا]جلالساكن يكون في  ا]ثر إنمع العلم  Ambiguousبصفـة عامة  غموضعن ك� ا]ثرين 
.  

يؤدي إلى خلق التجارة ويمكن  أنيمكن  حيث،ويعتبر مھم للتكامل لما له من مزايا :خلق التجارة ثرأ -)1-1

 بعضبعض الدول المتكاملة في لالذي يتحقق  الكفءعن اEنتاج غير استعاضة  إلىيؤدي  أنافتراضا 

 ا]كبرلصالح اEنتاج ذو الكفاءة  أكبرمستخدمات  واEنتاج الذي يتم بتكلفة عالية  أي التخلي عنمجات ،ال

 ستنادباالمجات لدى الدول ا]خرى المتكاملة،و يتحقق  نفسللموارد في  قل]استخدام وا ،تكلفة وا]قل

إلى توسيع السوق أمام منتجاتھا،واعتمادا على التكامل القائم بين الدول المعنية به،وبالمقابل تتخصص الدول 

ا]ولى ضمن المجموعة المتكاملة بما تتمتع به من ميزة نسبية في اEنتاج،أي تقوم بإنتاج المنتجات التي تكون 

إلى توسيع اEنتاج اعتمادا على توسيع السوق  يد،وبالشكل الذي يؤ كفاءة أكبرقل،بمعنى أ Eنتاجا كلفةت

المستند إلى التكامل،وبھذا يتم اتساع اEنتاج بين الدول المتكاملة،أي اتساع التجارة على أساس ما يتيحه 

 ھذا ا]مر قد يقود إلى تضرر بعض  أنالتكامل من سوق أوسع لمنتجات كل دولة من الدول المتكاملة إ

 أنهالقصير،ذلك ن المنتج ا]قل كفاءة سيخسر لصالح المنتج ا]كبر كفاءة،أي الدول،بخاصة في ا]جل 

تتم معالجته من خ�ل إتباع سياسات  أن،وھو ما يمكن الكفءسينسحب من السوق لصالح توسيع إنتاج المنتج 

فسة اقتصادية معينة،تصمم مسبقا وتحقق ت�في حصول مثل ھذا الضرر قدر اEمكان من خ�ل تنظيم المنا

 انسحابھم من السوق  فإنبين المنتجين ا]قل كفاءة،ولفترة محدودة حتى يتم تجاوز حات عدم الكفاءة،وإ

يرتبط ذلك بسياسات تضمن التنسيق في إقامة  أنلصالح المنتجين ا]كثر كفاءة يكون ھو الحل ا]فضل،وعلى 

                                                           
1

 .317، ص 1997، الدار معيد للكتب،"النظرية ا قتصادية الكلية " عبد القادر محمد عبد القادر عطية  -
2

 .32،31مرجع سبق ذكره، ص ص "السوق العربية المشتركة"عبد الحميد عبد المطلب -
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رجة من استفادة للدول المتكاملة التخصص وتقسيم العمل بين الدول،بالشكل الذي تتحقق معه أقصى د

بمجموعھا،وكل على حدا،بما يتضمن العدالة في ھذه استفادة متمثلة بالعوائد التي يتم الحصول عليھا نتيجة 

تحقيق مثل ھذه العدالة قد تكون أمرا  أنلقيام التكامل، و العدالة في تحمل ا]عباء التي ترتبط بذلك، و رغم 

1ليس بالمستحيل، و قد يتطلب تحقيقھا تضحيات مؤقتة أنه صعبا، بل وصعبا جدا، إ
.  

يتضمن  أنه،ذلك تفاقية التكامل اقتصادي بالنسبة غير مرغوب فيه  أثرا يعتبرو :التجارة ر تحويلأث -)1-2

الدول ا]عضاء  ىحدإ أنتخفيض الكفاءة اقتصادية للدولة العضو في اتفاقية، و يحدث ھذا ا]ثر في حالة 

اتفاقية التكامل اقتصادي، بعد التخفيض انتقائي لضرائب استيراد وفقا خارج كان يستورد منتجا من دولة 

ل�تفاقية تصبح دول أخرى أعضاء في اتفاقية في مركز متفوق على الدول ا]خرى غير ا]عضاء، مما 

ه إحدى الدول ا]عضاء الصادرات التي كانت لدولة بشكل تأخذ في يؤدي إلى تغيير أنماط التجارة السابقة

أخرى غير عضو، تحت ظروف عدم التمييز في التعريفة الجمركية، في غياب اتفاقية التكامل تقوم الدولة 

مثل ھذه التخفيضات انتقائية  فإن منهغير العضو بالتصدير لتمتعھا بدرجة كفاءة أعلى من ا]عضاء، و 

كفاءة  أكبرعن اتفاقية التكامل سيؤدي إلى تحويل المبيعات من دولة غير عضو و  جةالناتلضريبة استيراد 

2خفض الكفاءة اقتصادية الدولية ينتج عن ذلككفاءة إنتاجية مما  أقلإنتاجية إلى دولة عضو و 
.  

موجبا و ھو  أوقد يكون سالبا فتحويل التجارة يعتبر غير واضح  أثرالتجارة و  قخل أثرصافي  فإن�شارة ل

  :لمكاسب التي يمكن تحقيقھا إلى حد كبير و ھذه العوامل و الخصائص ھيل ةحددالمعوامل عدة يتوقف على 

تكامل الھياكل اEنتاجية للدول ا]عضاء في التكتل، حيث يشكل عام� مھما في تعظيم المنافع التي يحصل   -

الھياكل اEنتاجية، ذلك ن التكامل ينطوي على  عليھا و بشكل أفضل مما لو كان التشابه ھو الذي يميز ھذه

يؤدي إلى زيادة الواردات البيئية  أنوجود اخت�ف بين الميزات النسبة للدول ا]عضاء، ا]مر الذي يمكن 

  .على حساب الدول ا]خرى خارج التكتل

تتقارب ھياكل  أن حتى  يكون تحويل التجارة من خارج دول التكتل أعلى من نمو التجارة داخله، ينبغي  -

 أثرا]سعار في الدول ا]عضاء في التكتل مع ھياكل أسعار شركائھا التجاريين الرئيسيين، ذلك ن تفوق 

التحويل يضفي إلى خسارة في كفاءة تخصص الموارد، نظرا لتحويل استيراد من المنتجين ذوي التكلفة 

عضاء الذين حصلوا على ميزاتھم النسبية ل�عفاءات المنخفضة خارج نطاق التكتل إلى المنتجين في الدول ا]

  .الجمركية و ليس نتيجة تكلفة إنتاجھم المنخفضة

تقارب مستوى ا]داء واستقرار اقتصادي بين الدول ا]عضاء في التكتل يمثل عام� مھما في تكافؤ  أن  -

عدد محدود من الدول  أوة المكسب والتكاليف بين ا]عضاء ويقلل من استقطاب المنافع إلى دولة واحد

 ھذا  يمنع من إقامة تكتل بين دول تتباين مستويات أدائھا اقتصادي  أنا]عضاء على حساب اaخرين،إ
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 .222،221مرجع سبق ذكره، ص ص"اقتصاديات الوطن العربي"فليح حسن خلف -
2

 .285، ص 1995مطبعة النور، الطبعة ا]ولى، "التجارة الدولية"طالب محمد عوض -
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طالما كان بإمكانھا التوصل إلى اتفاق حول السياسات التي تساعد على التقارب المنشود مع أسلوب عملي 

   .لتقسيم المنافع وتحمل ا]عباء فيما بينھا

قيام التكتل اقتصادي،سواء  إلىتلك العوامل التي تؤدي  إلىيشير  ا]ثروھذا  :للتكاملا�ثر الديناميكي -)2

،وھذه العوامل لھا اثر التكامل  المتعلقة بالھياكل اقتصادية لدول تلك أومؤشرات ا]داء تخص عوامل كانت 

التجارة بين الدول ا]عضاء،وتخفيض درجة يجابي مع مرور الوقت حيث تؤدي إلى تخفيض معوقات إ

وتؤدي إلى توسيع نطاق السوق،زيادة فرص استثمار وزيادة التوظيف والتمتع بوفورات اEنتاج  راحتكا

زيادة معدت التبادل الدولي والتجارة الدولية البينية بين الدول ا]عضاء وخلق مناخ  إلىكما تؤدي الكبير،

 في زيادة تحقيق  ا]خيرفي  و من التجارة العالمية ، التكامل قتصادية وزيادة نصيبة للتنمية امأكثر م�ء

1ةمستوى الرفاھية اقتصادي
.    

  :نماذج عالمية في التكامل:الثالثالمطلب 

بعد الحرب العالمية الثانية شھد العالم تطورا كبيرا خاصة في اتساع نطاق السوق وذلك بقيام العديد من    

  .وإفريقياالشمالية واسيا  وأمريكا ال�تينية وأمريكا أوروباالتكام�ت اقتصادية في 

مو اقتصادي التكت�ت اقتصادية كزيادة الن أھميةعلى مدى  ا]بحاثالعديد من  وأكدتحيث برھنت 

  .الصعبة توفير العملة  تحسين ميزان المدفوعات و و  والتوسع في التجارة الخارجية وزيادة التبادل التجاري 

  :(EU)ا تحاد ا�وروبي:أو 

التعاون اقتصادي ا]وروبي بعد الحرب مع تأسيس منظمة التعاون اقتصادي ا]وروبي  ألقد بد   

)OEEC ( تخصيص معونة مشروع مارشال وتعجيل إنعاش أوروبا الغربية،في لتتولى  1948في

الخمسينات تفككت بسرعة الحصص وقيود المدفوعات على التجارة داخل دول منظمة التعاون اقتصادي 

ا]وروبي،ونمت الب�د ا]وروبية متعودة على التعاون الوثيق في التجارة والمسائل اقتصادية ا]خرى ،ومع 

بر الكثير من ا]وروبيين فض� عن ا]مريكيين التعاون اقتصادي تحث إشراف منظمة التعاون ذلك فقد اعت

بأنه التكامل اقتصادي فقط الذي يعلو  ااقتصادي ا]وروبي غير كاف لمكافحة مشاكل أوروبا،فقد جادلو

تلحق باقتصاديات القارية للويات المتحدة واتحاد  أنعلى الحدود القومية ھو الذي سيمكن أوروبا من 

الكبيرة التنافسية التي ھي شرط ضروري ل�نتاج الكبير  ا]سواقالتكامل اقتصادي سيغلق .السوفياتي

ووفورات الحجم،وسيحفز تخصيص أكثر كفاءة للعمل،والمواد ورأس المال بتأييد ومساندة من الويات 

الوحدة اقتصادية ا]وروبية قد اكتسب قوة دافعة في الخمسينات بالرغم من الشكوك المتحدة،اتجاه إلى 

الكبيرة في نجاحھا النھائي،وقد كان أول نجاح ملموس لھا ھو تأسيس الجماعة اقتصادية للفحم والصلب 

(ECSC) 
2
.  

                                                           
1

 .34،33، ص ص "مرجع سبق ذكره"السوق العربية المشتركة"بعبد الحميد عبد المطل -
2

 .170 -171، ص ص 2001الدار الجامعية للنشر والتوزيع،اEسكندرية،"ا قتصاد الدولي"كامل بكري -
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  :ين دوليتين م ،وتمخضت عنھا ھيئت1957توسيع ھذا التعاون بعد توقيع اتفاقية روما عام  أثم بد

للطاقة الذرية  ثم التوقيع على اتفاقية  ا]وروبيةوالثانية المجموعة  ا]وروبيةالمجموعة اقتصادية  ا]ولى

م توسعت المجموعة اقتصادية 1973م  تجمع العناصر المتفرقة ل�تفاقيات السابقة وفي عام 1965عام 

ودخل القانون   أخرىم انضمت دول 1986وفي عام  أخرىتعرف  لتضم دول  أصبحتكما   ا]وروبية

من حيث  حرية انتقال البضائع  ا]عضاءالعوائق التجارية  بين الدول  وإزالةالموحد  حيز التنفيذ    ا]وروبي

م تم وضع اتفاقية  ماستريخت  التي تتضمن  جدو 1992وفي عام  وا]فرادوالخدمات    ا]موالورؤوس 

  .متعددة القضايا   أخرىووضع سياسات "اليورو"تصادية والنقدية زمنيا  للوحدة اق

م 1998في عام  الشيء اتحاد ونفسللتحضير لتوسعة .م 1997وتم تحديث اتفاقية ماستريخت في عام  

مؤسسات  بإنشاء ا]وروبيالعامة والرئيسية قام اتحاد  ا]ھدافومن اجل بلوغ  التوسع نحو الشرق حاول

  :خارج الحدود القومية للدولة العضو وھي ھاص�حياتتتخطى 

  ا�وروبية؛المفوضية -)1

  مجلس الوزراء؛-)2

  ؛ا�وروبيالبرلمان -)3

  ؛ا�وروبيةمحكمة العدل -)4

  ؛ا�وروبيالمجلس -)5

1في ا�وروبيالتكامل ا قتصادي  أھدافتتمثل و
:  

الواردات والصادرات من السلع،وكل إزالة الرسوم الجمركية بين دول ا]عضاء،و القيود الكمية على  -

  .العوائق انتقال ا]شخاص والسلع ورأس المال وإزالةاEجراءات ا]خرى المساوية لھا في التأثير،

  .في التكامل ا]عضاءإقامة تعريفة جمركية مشتركة تجاه  الدول غير  -

  .ھالممارسة السوق المشتركة لوظائف ، مراعاةالتقارب بين تشريعات الدول ا]عضاء -

لع�ج اEخت�ت في موازين (بما في ذلك السياسة المالية ،اقتصاديةالتنسيق بين السياسات  -

والتجارة سياسات مشتركة للزراعة والنقل  ، وافتتاحتشل حركة المنافسة التيوخطر السياسات ،)المدفوعات

  .الخارجية

  .بالمستوى المعيشي وارتفاعصندوق إجتماعي أوروبي من أجل تحسين إمكانية العمالة  إنشاء -

  .إقامة بنك إستثمار أوروبي لدعم النمو اEقتصادي -

إرتباط الدول والمناطق ا]خرى فيما وراء البحار بغرض توسيع حجم التجارة واEسھام في التنمية  -

 .اEقتصادية واEجتماعية
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  .149ص ،1998دار الفكر للطباعة،القاھرة،"أنشودة العالم المعاصرالتكامل ا�قتصادي "حسين عمر  -
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  :(NAFTA)منطقة التجارة الحرة �مريكا الشمالية: ثانيا

وظھرت ھذه الفكرة  ،س ا]مريكي جورج بوش ا]بفي عھد الرئي" الـنافتـا"نشأت فكرة  حيث :نشاتھا-أ

  سعي الويات المتحدة من الخروج إلى أدىمما خ�ل فترة الركود اقتصادي الذي شھدته الويات المتحدة 

ھو تشجيع التجارة الدولية  في ذلك الوقت الحلول المطروحة ومن . الركود إلى حالة انتعاش مشكلة من

  .باعتبارھا المحرك الرئيسي النمو اقتصادي

 Aire de libre échange du Nord Américain(تأسيس منطقة التجارة الحرة لشمال أمريكا  و

ALENA ( يات المتحدة   أسستالتي  و المرحلة ا]ولى؛بمرحلتينمرفيھا منطقة للتبادل الحر بين الو

  . المكسيك إليھما انضمتثم  ا،ا]مريكية وكند

 14وبعد مباحثات طويلة استمرت  ،م12/08/1992توصلت الويات المتحدة ا]مريكية وكندا والمكسيك في 

إلى توقيع اتفاقية مبدئية تھدف إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة فيما بينھا لتشمل قارة أمريكا الشمالية شھراً 

بين الدول  رالتجارة واستثما حركة يتم إزالة كافة الحواجز الحدودية أمامنه إفاتفاقية  وحسب ھذه. بكاملھا

ً  15الث�ث خ�ل حد زمني يمتد نحو  وھو ما . م1994أول جانفي أي فيمن تاريخ سريان اتفاقية  بدءا عاما

  . كوين أكبر منطقة استھ�كية في العالم تتمتع بحرية التجارة الداخليةبت يسمح

 ، التيم1988بين كندا والويات المتحدة في عام  الموقعة�تفاقية لمكملة  ا]خيرة اتفاقيةعد ت و في الواقع

1لضمان التبادل الحر وزيادة القدرة التنافسية بين الدولتين تسعى 
 .  

  : 2 أھم أھداف النافتا -ب

الث�ث مع حق احتفاظ كل دولة بالقيود والحماية على  ا]عضاءتحرير التجارة واستثمارات بين الدول  -

  .ا]خرىالدول 

 .التحرير التدريجي للقيود الكمية والغير كمية -

سنة للسلع غير  15 إلىسنوات 10تشجيع استثمارات والتنسيق بين الدول الث�ثة خ�ل فترة تتراوح بين  -

والمكسيك وبين كندا والمكسيك  أمريكابالنسبة للمنتجات الزراعية فھناك اتفاقية مشتركة بين  أماالزراعية،

  .وأمريكامعاھدة اتفاقية التجارة الحرة بين كندا  وإجراءاتتطبق عليھا قواعد 

ع والتسجي�ت والكمبيوتر وبراءات اخترا ا]دبي اEنتاجحماية حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك حماية  -

  .للمنتجات والعمليات

  :التكتل ا قتصادي ا�سيوي : ثالثا

تشكل تكت� اقتصاديا ينافس التكت�ت  أنالساحات المھمة في العالم والتي من المنتظر  إحدى أسياعد تُ     

تضم كل من العم�قين اليابان والصين ومنه  وأنھاتكتل النافتا  خاصة  أو ا]وروبيالعالمية العم�قة كاتحاد 

                                                           
1

 . 8ص  ،34عمان،العدد  ،1996مجلة اEنماء و اEدارة،"التكت-ت ا قتصادية ا�قليمية و الدولية "خالد عبد هللا  -
2

 .74-73أسامة المجدوب، مرجع سبق ذكره، ص ص- 
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يتمثل في رابطة جنوب شرق  ا]وليمكن التمييز بين محورين للتكتل اقتصادي في ھذه المنطقة فالتكتل 

  ".أبيك" والمعروفة ب الباسيفيكية ]سياجماعة التعاون اقتصادي  ھووالثاني  "اaسيان" والمعروفة ب أسيا

  :)ASEAN( اأسيرابطة جنوب شرق  -أ

الدول الست المؤسسة لھذا   اندونيسيا وھيسنغافورة ،ماليزيا ،بروناي، من تاي�ند ، يضم ھذا التكتل  كل 

التي  ا]ضرارحلف سياسي مضاد للشيوعية  ولكن نتيجة   أنهالرئيسية  أھدافهم ومن بين 1967التكتل  عام 

الحمائية  المتبعة من قبل الويات المتحدة   اEجراءاتلحقت باقتصاديات  ھذه الدول  المتكتلة  بسبب 

.                                                                                                              تجاه صادراتھا  مما جعلھا تركز على التعاون اقتصادي فيما بينھا  وأوروبا ا]مريكية

من طرف رئيس وزراء ماليزيا " اaسيان"تكتل اقتصادي تجاري   إنشاءم  تم طرح  فكرة 1990وفي عام 

  . ا]خرىوقد اعتبرت  خطوة ھامة  لمجابھة التكت�ت 

من  %5.2 إلى %3.1ارتفعت من حوالي  الدولية حيثدوره يتزايد يوما بعد يوم في التجارة  أصبححيث 

  .صادرات الدول النامية  إجماليمن  %16.8 إلى %11.3الصادرات العالمية ومن  إجمالي

  :"APEC" الباسيفيكية بآسياجماعة التعاون ا قتصادي  -ب

المتحدة،كندا،  الصين،استراليا،الويات ويتكون ھذا التكتل من الدول التالية اليابان،   

 أوروبا إع�نالسابقة الذكر،وجاء كرد فعل على  اaسيانالمكسيك،نيوزيلندة،كوريا الجنوبية، ودول رابطة 

في تحقيق مكاسب  ا]مريكيةم وكذا الرغبة المشتركة لكل من اليابان والويات المتحدة 1992الموحدة عام 

  .عديدة 

العالمي  اEجماليتريليون دور وھو يمثل نصف الناتج القومي  13ويبلغ الناتج المحلي لھذا التجمع حوالي 

نجاحه مرتبط بقدرة اليابان على تفھم   أنمن التجارة العالمية في حين  %50يستحوذ على حوالي  أنهكما 

كانت اليابان نجحت في فھم  فإنالھيمنة والسيطرة   تأبىالتي  ا]خيرةوھذه   ا]خرىطبيعة الدول اسياوية 

ل مشاكل ھذه الدول  فھذا من ھذه الدول ومساعدتھا في مختلف المجات  اقتصادية  وكذا مساھمتا في ح

1يجعل من اليابان قوة اقتصادية  تقود ھذا التكتل وتؤثر في مستقبل اقتصاد العالمي أننه  أش
.  

2وأھداف ا]بيك التي حددھا كما يلي
:  

تحقيق استدامة النمو والتنمية في اEقليم لصالح شعوبه والمساھمة بذلك في النمو والتنمية ل�قتصاد  -)1

  . العالمي

تعظيم مكاسب كل من اEقليم واقتصاد العالمي من تزايد اعتماد المتبادل، بما في ذلك تشجيع تدفقات  -)2

  . السلع والخدمات واستثمار والتكنولوجيا

                                                           
1

،كلية العوم 43مجلة العلوم السياسية ،العدد "العالمية وانعكاساتھا على الدول النامية التكت-ت ا قتصادية "فوزية خدا كرم -
 .178-177السياسية جامعة بغداد ، ص ص

2
،ص 2004مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،"تجارب التكامل العالمية ومعزاھا لتكامل العربي"محمد محمود اEمام -

249. 
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وجميع  والباسيفيكالنظام التجاري المتعدد ا]طراف المنفتح وتقويته لصالح دول آسيا تطوير  -)3

  .ا]خرى تاقتصاديا

وبدون " الجات " تقليص عوائق تجارة السلع والخدمات واستثمار بين الدول ا]عضاء وفقا لقواعد  -)4

ا]خرى كما أكد اEع�ن العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في  تباقتصادياإلحاق أضرار 

  . أنشطة ا]بيك سعيا إلى تعظيم المنافع من التعاون اEقليمي

  ):COMESA(السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا: رابعا

من  فيھا مكان يخلو يكاد ف� ،النطاقواسعة  إقليمية تكاملية نشاطات قارات العالم باقي مثل إفريقيا شھدت    

ً  سنستعرض ذلك ولغرض توضيح ،تكاملية محاوت في الدخول   .تلك التجارب من بعضا

التكت�ت اقتصادية بين الدول النامية بصفة عامة والقارة السمراء بصفة خاصة  أحدوتمثل ھذه السوق -

سابقا التي تم  PTA إفريقيا،وتكتل الكوميسا ھو عبارة عن منطقة التجارة التفضيلية بين دول شرق وجنوب 

والمالية  م ،ففي ھذا التاريخ انعقد اجتماع  لوزراء  التجارة 1978في مارس عام  إنشاؤھاتطويرھا وتم 

قامة وحدة إفي العاصمة الزامبية لوزاكا  والذي تمخض عنه مشروع   إفريقياوالتخطيط لدول شرق وجنوب 

سوق افريقية مشتركة  إلىبمنطقة التجارة التفضيلية وصو  يبدأسنة  15اقتصادية بين ھذه الدول مدته 

منطقة التجارة الحرة   إنشاءدخلت معاھدة م   1982سبتمبر عام  30وتنتھي بمرحلة الوحدة اقتصادية  وفي 

الكوميسا بعد اجتماع  وھو تكتل أ آخرم اتخذت شك� 1993حيز التنفيذ وفي نوفمبر عام  PTAالتفضيلية 

  :م ونتج عن ھذه القمة1993نوفمبر عام  5كمبا  في  وغنديةا]في العاصمة  ا]عضاءالذي عقدته الدول 

  .سوق مشتركة  إلىلتجارة التفضيلية طرح اتفاقية تحويل منطقة ا -

  .إفريقياالسوق المشتركة في دول شرق وجنوب  معاھدة إنشاءوالتوقيع على  اEع�ن -

م عقدت قمة في ليونجوى عاصمة ماوي حيث تم التوقيع على المعاھدة الجديدة   1994ديسمبر  8وفي 

وتم اتفاق على  تخفيض الرسوم الجمركية  على السلع   اEفريقيلترسم الطريق لقيام تجمع الكوميسا 

للجماعة   ا]ساسيةم حددت الم�مح  1991وفي قمة ابوجا النيجيرية  عام ، %60والمنتجات بنسبة  

  :نذكر   إقليميةكيانات  اقتصادية   إلىوتقسيمھا   اEفريقيةاقتصادية 

 ECAS:إفريقياالجماعة  اقتصادية لدول  وسط  -

  ECWAS: إفريقياماعة اقتصادية  لدول غرب الج -

  SADCاEفريقيمجموعة التنمية لدول الجنوب  -

 COMESA إفريقياالجماعة اقتصادية لدول شرق وجنوب  -

1إفريقياتجمع اتحاد المغاربي لدول شمال  -
. 

  

                                                           
1

 391-389صحاتم، مرجع سبق ذكره، ص سامي عفيفي  - 
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  :ــكامل ا قتصادي العربيماھية الت: المبحث الثاني

الوصول وتحقيق الوحدة العربية من خ�ل عدة  إلىمنذ خمسينات القرن الماضي والدول العربية تسعى    

العربية  ا]مة أھدافوعدة مداخل لتحقيق  ،إطارھاخارج  أوالجامعة العربية  إطارسواء في  محاوت

  . ومسايرة التطورات العالمية 

  :ومسيرتهمفھوم التكامل ا قتصادي العربي : المطلب ا�ول

 إلى، وسنحاول التطرق من طرف اقتصاديين العربي حدد للتكامل اقتصاديلم يكن ھناك تعريف مُ     

 .حولهبعض المفاھيم الواردة 

  :مفھوم التكامل ا قتصادي العربي:أو 

عبارة عن عملية تاريخية التي بدأت منذ زمن طويل و التي  أنهف التكامل اقتصادي العربي على عرّ يُ    

تھدف إلى خلق قاعدة أو ركيزة اقتصادية تتميز بانسجام والتطور وذلك عن طريق تطوير القوى اEنتاجية 

حيث غلبة المنتجات ا]ولية على الھيكل اEنتاجي في الدول العربية والتي تشكل الجزء ا]كبر من صادراتھا 

أي أنھا منتجة ومصدرة للمواد  ؛ا]ثمانول الصناعية وفي المقابل تحصل على سلع صناعية باھضة إلى الد

ا]ولية ومستوردة ومستھلكة للسلع الصناعية،وبتطوير القوى اEنتاجية يمكن الوصول إلى التحرر اقتصادي 

السيطرة على مواردھا وتطويرھا  من التبعية ا]جنبية سواءا كانت تبعية تجارية أو مالية أو غذائية وبالتالي

1مع التنسيق بين الدول العربية وتكاتفھا لصناعة صرح ا]مة العربية
.   

 ا]قطار(دمج الوحدات اقتصادية العربية  إعادة بأنهكذلك يمكن تعريف التكامل اقتصادي العربي  

لتكوين وحدة اقتصادية كبيرة تشكل  وھذا الرأسماليتبعيتھا ل�قتصاد  إنھاءمع بعضھا وفي المقابل ) العربية

ل�ستغ�ل  ا]فضلالدولة العربية الواحدة تمثل ھذه الصيغة الطريقة  إقامةوذلك عبر  ا]ساسيةالقاعدة المادية 

2للموارد اقتصادية العربية باتجاه تعجيل التنمية اقتصادية العربية  ا]مثل
.  

ويھتم بمشك�ت التنمية واستغ�ل الموارد الطبيعية المتعطلة فالصيغة  اEنتاجزيادة  إلىيستند  أنبد 

فاقتصاديات العربية تتصف بضعف الجھاز  في التكامل لم تجد لھا صيغة في الواقع العربي، الرأسمالية

3كبيرة أھميةدور التجارة الخارجية يعتبر عام� مساعدا ولھا  أنمما يعني   هِ تِ ونَ رُ وعدم مُ  اEنتاجي
.  

  :مسيرة التكامل ا قتصادي العربي:ثانيا

بعد نھاية الحرب العالمية الثانية وفي غضون ذلك كانت المنطقة العربية تمر بمرحلة ھامة جدا  وھي     

الوحدة وفي ذلك الوقت كانت الدولة  إلىمرحلة التحرر من استعمار مع رغبة الدول العربية وشعوبھا 

                                                           
1

الندوة العلمية الدولية حول "تنسيق التكامل ا قتصادي العربي وتفعيله في ظل التحديات ا�قليمية والدولية "فضيلة جنوحات -
ير، جامعة ا]وربية، كلية العلوم اقتصادية وعلوم التسي-التكامل اقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية: 

 .1، ص 2004ماي،9-8فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 
2

الرابع للسنة السابع  دمجلة اقتصادي، العد"المشاريع المشتركة والتكامل ا قتصادي العربي"عبد الوھاب حميد رشيد -
 .136م، ص1976كانون  دعشر، بغدا

3
 .54م، ص1975 دتحد اقتصاديين العرب، بغدا المؤتمر الخامس"الموارد المالية للتكامل ا قتصادي"رحمة صديق -
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 أثناءالشعوب العربية  معاداةالبريطانية ھي الدولة استعمارية القوية والمسيطرة على المنطقة فلم تشأ 

عمل يتم في اتجاه  بأيم ترحب فيه 1941حروبھا ومتصاص غضب الجماھير أصدرت بيانا في ماي  

  .العربية ا]مةوحدة  إلىول لكيفية الوص  مباحثات  إجراءجعل بعض القادة للحرب في  الوحدة العربية،ھذا ما

1جامعة الدول العربية-)1
:  

م الذي يسمح بإقامة أي مشروع عربي  بعد مشاورات من طرف 1941لما أصدرت بريطانيا البيان عام    

والذي يشمل  "القادة العرب  كان أول مشروع مقدم ھو مشروع جامعة عربية  مصغرة تضم الھ�ل الخصيب 

الجامعة شؤون حيث يتولى  مجلس   أخرىدولة عربية  ]يكما يمكن انضمام "العراق وسوريا الكبرى 

  .الدفاع الخارجية والعملة والمواص�ت والجمارك 

  :م برز اتجاھين 1944وفي بداية المشاورات  بين ا]قطار العربية  في عام 

  .ھو إقامة دولة عربية اتحادية فيدراليا أو كنفيدراليا مثلت سوريا ھذا اتجاه :ا تجاه ا�ول  -

التعاون وتنسيق الخطط مع احتفاظ  كل قطر فيه باستق�له وحقه   وھو اتجاه الذي فضل :ا تجاه الثاني  -

التنظيم الجديد ،التحالف العربي، اتحاد العربي ، الجامعة "في اتخاذ القرار ومن بين ا]سماء المطروحة

وھو المشروع الذي لقي قبو عاما  ھو اتجاه مصر، ا]خير، وھذا " العربية، وجامعة الدول  العربية

  .وا]كثر تعبير عن أوضاع وع�قات ا]قطار العربية

الحكومات العربية  المشاركة  إلىالدعوة  12/07/1944وفي إطار ذلك وجه النحاس رئيس وزراء مصر في 

مندوبيھا للمشاركة في اللجنة  التحضيرية للمؤتمر العربي  العام لصياغة   Eرسالفي المشاورات التمھيدية 

برتوكول "ھو إجراءتنظيم جامعة الدول العربية  كان أول  إقامةلوحدة العربية  ونحو المشروعات لتحقيق ا

ا]ردن وسوريا والعراق "الموقع من طرف اللجنة المكونة من خمسة أعضاء  07/10/1944اEسكندرية في 

  ".ولبنان ومصر

إلى كل من  لخمس باEضافةاالدول السابقة  العربية منثم تبع ھذا البروتوكول إقرار ميثاق جامعة الدول  

  .إلى يومنا ھذا العربي اEقليمي القائمليشھد مي�د النظام  22/03/19945 واليمن فيالسعودية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

 . 11-10م، الطبعة ا]ولى، ص ص 1999مكتبة مدلولي ،"السوق العربية المشتركة في عصر العولمة"سليمان المنذري - 
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  "عدد السكان والمساحة وتاريخ انضمام"الدول ا]عضاء في جامعة الدول العربية)1-2(جدول رقم 

  عدد السكان  الدولة

  2006)نسمة(

  انضمامسنة   )2كلم(المساحة

  للجامعة العربية

  1945  437 072  26  783 383  الجمھورية العراقية

  1945  185180  18881361  الجمھورية السورية

  1945  17818  3874050  الجمھورية اللبنانية

  1945  92300  5906760  المملكة ا]ردنية الھاشمية

  1945  1960582  27019731  المملكة العربية السعودية

  1971  665  698585  البحرينمملكة 

  1971  11437  885359  دولة قطر

  1971  83600  2602713  ا]مارات العربية المتحدة

  1971  309500  3102229  سلطنة عمان 

  1945  527970  21456188  الجمھورية اليمنية

  1961  17820  2418393  دولة الكويت

  1945  1001450  78887007  جمھورية مصر العربية

  1953  1759540  5900754  العربية الليبية الديمقراطية الجماھيرية

  1958  163610  10175014  الجمھورية التونسية

  1962  2381740  32930091  الشعبية الجمھورية الجزائرية الديمقراطية

  1958  710850  33241259  المملكة المغربية

  1973  1030700  3177388  الجمھورية اEس�مية الموريتانية

  1956  2505810  41236378  الجمھورية السودانية

  1974  637657  8863338  جمھورية الصومال

  1976  6000  3889249  دولة فلسطين

  1977  23000  486530  جمھورية جيبوتي

  1993  2170  690948  جمھورية القمر المتحدة

   1945تأسست في عام  13868171  333379716  مجموعة الدول ا]عضاء بالجامعة العربية

  .نق� عن الموسوعة الحرة ويكيبيديا.الذي يصدره جھاز المخابرات ا]مريكية سنويا world fact book 2006كتاب :المصدر
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  : م1957عام  معاھدة الدفاع المشترك والتعاون ا قتصادي-)2

م التي تواجھه 1948نتيجة تراجع وضعف فعالية دور الجامعة العربية أمام تحديات العالم العربي  منذ عام 

م بجمھورية مصر بين دول 1950يونيو 17من الناحية اقتصادية أو حتى السياسية تم عقد معاھدة  يوم 

يث تھدف من الناحية اقتصادية وح" الدفاع المشترك والتعاون اقتصادي"الجامعة العربية سميت بمعاھدة 

  .دعم التعاون اقتصادي العربي  من خ�ل استثمارات مشتركة وتبادل منتجات وطنية زراعية وصناعية إلى

بين بلدان جامعة " اتفاقية لتسھيل التبادل التجاري الترانزيت"م  1953وفي ظل ھذا التعاون تم عقد سنة 

،سوريا، العراق، السعودية،لبنان ،مصر،ليبيا واليمن وتتضمن  نا]رد: ا]عضاءالدول العربية من طرف 

منظمة عربية للتجارة الحرة تمھيدا   إنشاءالرسوم الجمركية  التي تستھدف  إعفاءاتھذه اتفاقية جملة من 

بين من بين اتفاقيات الجماعية  الممھدة لتحرير التجارة   ا]ولىللتكامل اقتصادي العربي  وھي اتفاقية 

تعاون "تحقيق   إلىوكانت تھدف   وإحكامهالتجمع العربي   أسسالبلدان العربية  حيث وضعت ھذه اتفاقية  

ما يقرره  ميثاق  إطارفيما بينھا وفي "تسھيل التبادل "وفي مختلف المجات اقتصادية بما فيھا  "وثيق 

1الجامعة العربية 
 .  

  :م1953اتفاقية تسھيل التبادل التجاري وتجارة الترانزيت عام  -)3

من  م على اتفاقية  1953حيث تم اتفاق في عام لتحقيق التكامل العربي ، ا]ولىالمحاوت  إحدى عدتُ 

،سوريا،لبنان،السعودية والكويت وكان الھدف منھا تسھيل تجارة ا]ردنمصر،العراق، : اaتية طرف الدول

لم  أنھاغير السوق العربية المشتركة  Eنشاءالترانزيت بين الدول المشاركة، وتعتبر ھذه اتفاقية كتمھيد 

2تسھم في تنمية التجارة العربية البينية 
.  

المجلس  ةالعربية بموافق اقتصادية الوحدة اتفاقية وتم عقد :اتفاقية الوحدة ا قتصادية العربية-)4

 من وكان ،م04/3019/ 64في التنفيذ حيز ودخلتم، 1957/06/03  في العربي اقتصادي واجتماعي

 في المشتركة العربية السوق العربية بإنشاء اقتصادية الوحدة مجلس التنفيذية قرار خطواتھا أبرز

 Arabian الكبرى الحرة العربية منطقة التجارة بإقامة إنشائھا أبرز محاوت والتي ترجمتم 1964/08/23

Free Trade Area (AFTA) جتماعي بتاريخ المجلس عليھا وافق التي 1997/05/19اقتصادي وا

.1996جوان في بالقاھرة انعقدت التي العربية القمة لقرارات تنفيذاً 
3

  

عن نوايا للتفاوض  إع�نتمثل ھذه اتفاقية  :م1981عام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي -)5

الضرائب المقيدة للتجارة في  العربية، وإلغاءوالغير تعريفية المفروضة على التجارة  القيود التعريفيةحول 

الرسوم  من الزراعية،الكامل للسلع  اEعفاءتتضمن ھذه اتفاقية  المصنعة، كماالسلع المصنعة ونصف 

  .م1953الجمركية حسب اتفاقية الترانزيت عام 

                                                           
1

 .133-132محسن الندوي،مرجع سبق ذكره، ص ص  -
2

 .116أسامة المجدوب، مرجع سبق ذكره، ص -
3

  .7ص  مرجع سبق ذكره، داودي الطيب، -
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وتم التوقيع على ھذه اتفاقية عشرون دولة عربية،ونظرا لظروف المقاطعة العربية في ذلك الوقت لم تنضم 

وتعميم التنازت الثنائية بعد " سلعة-سلعة"التفاوض في اتفاقية ھو  أسلوب،وكان  إليھامصر 

بالبطء والتعقيد،ولم  ا]خيرةدول زمني محدد ل�نتھاء من المفاوضات  تميزت ھذه اتفاق،ونظرا لغياب ج

1القيود إزالةتحدد في اتفاقية كيفية تعويض الخسائر التي قد تلحق بالبلدان المشاركة من جراء 
.  

الوحدة اقتصادية  إلىوھي فكرة تمھيدية انتقالية  :م1964عام  السوق العربية المشتركةاتفاقية -)6

السوق  بإنشاءم 1964اب 13بتاريخ  17حيث قرر مجلس الوحدة اقتصادية العربية في القرار رقم  العربية،

مراحل تحقيق الوحدة اقتصادية العربية بين الدول الموقعة على اتفاقية  إحدىوتعد  العربية المشتركة،

م 1968م والسودان 1966يث انضمت اليمن في عام ،العراق ،سوريا،مصر والكويت،حا]ردنالوحدة وھي 

حقا.  

  :التالية ا]سسالسوق على  أھدافوحدد القرار 

  .ا]موالورؤوس  ا]شخاصحرية انتقال  -

  .وا]جنبيةحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية  -

  والعمل واستخدام وممارسة النشاط اقتصادي  اEقامةحرية  -

  .والمطارات المدنية والمرافئحرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل  -

2التي قامت عليھا اتفاقية الوحدة اقتصادية العربية وا]سس ا]ھدافوھي نفس 
.  

 / حزيران شھر في العربية الدول لجامعة القاھرة قمة عن صدر  :منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى-)7

 1317 رقم القرار وبموجب 1998 سنة وبحلول حرة، عربية تجارة منطقة بإنشاء توصية 1996 يونيه

 وقد سنوات، 10 أقصاه أجل في المشروع ھذا تجسيد في انط�ق تم 1997 شباط / فبراير في المؤرخ

 : الحرة التجارة منطقة Eقامة بدائل ث�ثة العربية الدول جامعة مذكرة تضمنت

 اقتصادية؛ الوحدة ومجلس المغاربي الخليجي،اEتحاد التعاون كمجلس القائمة التجارة مناطق دمج -أ

 حرة؛ تجارة منطقة وإقامة القائمة، الثنائية التجارية اتفاقات وتطوير ربط -ب

 خ�ل المؤقتة استثناءات لبعض السماح مع العربية ا]قطار بين للتجارة الفوري التحرير -ج

 .مقبولة بأسباب تحديدھا يتم سماح فترة

 المطلوبتين والكيفية بالسرعة المنشود المشترك التعاون تحقيق إلى يؤدي ]نه الثالث، البديل تفضيل تم وقد

 منطقة إلى ل�نضمام ويشترط .العالمية اقتصادية التكت�ت مواكبة على قادر عربي اقتصادي كيان Eقامة

 : أساسيين شرطين استيفاء الحرة التجارة

 العربية؛ الدول بين التجاري التبادل وتنمية تيسير اتفاقية على المصادقة -أ

                                                           
1

 .118مرجع سبق ذكره، ص أسامة المجدوب، -
2

 .151-150محسن الندوي، مرجع سبق ذكره، ص ص  -
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 الكتابية التوجيھات المعنية الدولة إيداع خ�ل من وھذا التنفيذي، البرنامج على الموافقة -ب

 على الجمركية للرسوم التدريجي التخفيض لتطبيق الجمارك إدارات إلى المختصة السلطة من الصادرة

1العربي المنشأ ذات السلع
. 

  :في المنطقة ھذه إقامة أھداف تتمثلو

 .العربية الدول بين ما التجارية و اقتصادية الع�قات تنمية -

 .العربية للدول المشتركة اقتصادية المكاسب تعزيز -

 .العربية للدول اقتصادية المصالح على الحفاظ -

 .العالمية التجارة نظام في المتغيرات من استفادة -

 .الخارجي العالم مع التجارية و اقتصادية الع�قات تنمية -

2الدولي اقتصادية الساحة على مكانته له تكون عربي اقتصادي تكتل لقيام ا]سس وضع -
.  

  :ا قتصادي العربي معوقات التكامل :المطلب الثاني

كل  تكامل اقتصادي في مسيرته عدة معوقات قد تكون اقتصادية أو سياسية وغير ذلك، والتكامل  ضُ رِ تَ عْ يَ     

  :اقتصادي العربي كغيره من التكت�ت صادفت طريقه مجموعة من المعوقات نذكر منھا

  :معوقات اقتصادية:أو 

مالية وتجارية  ؛أنواعھافالمجتمع العربي مجتمع متخلف يعاني من حالة التبعية بمختلف : ظاھرة التبعية -)1

 ،وغذائية وتتجلى في عدم سيطرته على موارده وبوجود فجوة حضارية تفصل بينه وبين المجتمعات المتقدمة

بلدان العربية ذات ال أنوارتباط اقتصاد العربي با]سواق العالمية وخاضع للشركات المتعددة الجنسية حتى 

عن طريق  إاحتياجات المالية  تستطيع الحصول على القروض من الدول العربية ذات الفائض المالي 

ومن جوانب التبعية الواردات استھ�كية و  ،ولندن وبواسطة الشركات المتعددة الجنسيات نيويورك

وتوظيف الفوائض المالية العربية  الرأسماليية بالنظام والتقنية وارتباط النظام النقدي للبلدان العرب اEنتاجية

العربية عن بعضھا البعض وربطھا منفردة  ا]قطارفي البلدان الغربية واتخاذ الغرب نموذجا للتنمية وعزل 

الزراعية  اEمكانياتمن ذلك التبعية الغذائية مما يدل على عدم تحقيق اكتفاء الذاتي رغم  وا]غرب ،بالغرب

3لة في الوطن العربيالھائ
.  

                                                           
1

الندوة العلمية  "المنطقة العربية الحرة بين تحديات الواقع وطموح المستقبل"كساسي محمد ا]مين،شعوبي محمود فوزي -
-8ا]وربية، جامعة فرحات عباس، سطيف، -لتحسين وتفعيل الشراكة العربية التكامل اقتصادي العربي كآلية: الدولية حول

  .8-7 ص ص،2004ماي9
2

التكامل : الندوة العلمية الدولية حول "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حلم أو واقع"كمال رزيق ، فضيلي عبد الحكيم  -
 .2ص، 2004ماي9-8]وربية، جامعة فرحات عباس، سطيف، ا- اقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية

3
، ص 2008مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة العاشرة، لبنان،"المجتمع العربي المعاصر"حليم بركات -

 .134،133،458ص
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في الوقت الذي يزخر الوطن العربي بثروات طائلة ومتعددة تعيش بلدان في فقر مدقع في  :ظاھرة الفقر-)2

ميسورة ومنه  أخرىفي ثراء فاحش ومنه تظھر نوع من الطبقية؛ طبقات محرومة و  أخرىحين تعيش بلدان 

الشعب العربي معرض لتبعية مزدوجة  أن أي ،تبرز تبعية داخلية من استغ�ل وقھر تشبه التبعية الخارجية

فاستعمار يسيطر على البلدان العربية بواسطة الطبقات الحاكمة الميسورة والتي تسيطر بدورھا على 

1الطبقات المحرومة والكادحة وذلك بدعم من استعمار
.  

يتميز المناخ العام السائد في الع�قات بين الدول العربية بصفات ومشاعر : لع-قات العربية البينيةا -)3

دور الزعامة على المستوى العربي والتدخل في مختلف  تبوءالغيرة والمقارنة والتفضيل والحرص على 

خلق  المبدأھذا التصور وھذا  ،تظھر مدى قوتھا وقيادتھا للدول العربية أنفكل دولة عربية تحاول  ،القضايا

  .ر على مسيرة التكامل اقتصادي العربيثّ أَ نوع من الفرقة مما 

حيث نجد دول فقيرة  يختلف المستوى المعيشي في الدول العربية اخت�فا كبيرا؛ :تباين مستويات المعيشة-)4

في حين نجد  ،الصومالتعاني من وي�ت الفقر والمجاعة وذات متوسط  نصيب الفرد فيھا ضعيف جدا مثل 

  .تتمتع بفوائض مالية كبيرة وذات متوسط نصيب الفرد فيھا كبيرا جدا مثل دول الخليج  أخرىدول 

و ذلك من خ�ل عدة مظاھر اجتماعية كتفشي ا]مية في أوساط المجتمع  :العربيةتواضع جھود التنمية -)5

وتردي مستويات التعليم في  من إجمالي السكان، %50حيث تصل في المتوسط العام إلى  حوالي  ،العربي

والتقليد  إرھابيةالمترتبة عن ذلك من تطرف والقيام بعمليات  اaثاروالجھل وغياب الوعي  و  أطوارهمختلف 

ناھيك عن انتشار المظاھر الغربية المتنافية والقيم اEس�مية مما أدى إلى نشوء صراعات و اھتزاز  ،ا]عمى

2ربية في دول عربية عديدةفي الھوية الع
.  

فباEضافة إلى ما  ھجرة الكفاءات العربية إلى خارج الوطن العربي خسارة، إن :ھجرة الكفاءات العربية-)6

ق حركة ا]مة العربية في بناء قدرتھا الذاتية فمث� يفإنھا تع ،من موارد مالية على ا]قطار العربية هُ يعُ ضَ تُ 

م 1976 ھاجرت إلى غرب أوروبا والويات المتحدة ا]مريكية حتى سنةقدرت الكفاءات العربية التي 

من ا]طباء والمھندسين العرب على   %32، %05لف مھندس أي حوالي أ17لف طبيب ،أ24بحوالي 

3التوالي وھذا لعدة مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية
.  

  :معوقات سياسية:ثانيا

 ،ل�نسانمعادية  أنھاواتجاھات السائدة يمكن القول  والبنيالعربية  ا]نظمة إن :ظاھرة سلطوية ا�نظمة-)1

 أوضاعه تشرك الشعب في صنع مصيره وتعتدي على حقوقه و تعمل في سبيل نمو و تجاوز  ]نھا

مين حاجاته اaنية فتسيطر في حياته قيم مجرد المعيشة أكائن عاجز ومغلوب عن أمره ومأخوذ بت إلىوتحوله 

وتحتل ، في ظل سيطرة ا]نظمة  يعيش اEنسان العربي على ھامش الوجود  في الصميم مرار،واست
                                                           

1
 .19-18حليم بركات،مرجع سبق ذكره، ص ص -

2
 .124-123ص أسامة المجدوب، مرجع سبق ذكره، ص -

3
 .102، ص2006مكتبة ا]نجلو المصرية،القاھرة،"الوطن العربي"الغنى سعوديمحمد عبد  -
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يعيش على ھامش الوجود وليس في  نهإوالسلع و المقتنيات واھتمامات السطحية روحه وفكره،  ا]شياء

يتقلص ھو في  حوله، ا]شياءبينما تتضخم  وحذرا باستمرار من احتمات السقوط والفشل، صميمه قلق،

1الداخل
.  

في كثير من الدول  أنّ من بين المعوقات ا]ساسية للتكامل العربي ھو  :تداخل السياسة مع ا قتصاد -)2

وذلك من  ،المقاطعة اقتصادية إلىالعربية تتداخل ا]ھداف السياسية مع القرارات اقتصادية مثل اللجوء 

م لما وافقت الكويت على 1965جل انجاز وتحقيق أھداف سياسية وكمثال على ذلك وبالضبط في عام أ

تمارس تجارة  بأنھااتفاقية من جھة ورفضھا القرار المتعلق بالسوق المشتركة من جھة أخرى مبررة ذلك 

2مبرمة فيما بين الدول العربيةالتزام بالمعاھدات واتفاقيات ال عرقلةنه أھذا التداخل من ش كاملة التحرير،
.  

اتخاذ القرار السياسي في الدول العربية كان و يزال يطبق  إن :تباين أساليب صناعة القرار السياسي-)3

كل دولة على  حدى حسب مصالحھا الداخلية والخارجية الخاصة بھا دون مراعاة مصلحة ا]مة العربية 

إذا  مجتمعة وعدم اتفاق على سياسة مشتركة تدرج في إطار النظم الحكومية والسياسات الوطنية المتباينة،

سوق عربية مشتركة إحدى الخطوات الھامة في طريق السياسة المشتركة وذلك عن طريق قبول يعتبر قيام 

  .تنموية أومختلف ا]طراف وتجاوز مختلف النزاعات واخت�فات سياسية كانت 

حد أھم العوامل الرئيسية المسؤولة عن فشل محاوت التكامل العربي أمن بين  :غياب ا�رادة السياسية-)4

Eرادة السياسية الصادقة من طرف قادة الدول العربية والتنازل عن بعض السيادة في سبيل إقامة غياب ا

ترتيبات تجارية تفضيلية لتحرير التجارة فيما بين الدول العربية أو أي شكل من أشكال التكامل ويعود السبب 

ن جھة وتحسبا للتكلفة التي في ذلك  ربما إلى عدم قناعة قادة العرب بجدوى التكامل اقتصادي العربي م

  .يمكن تحملھا من جھة أخرى  خاصة تلك الدول الغنية إزاء الدول الفقيرة 

خاصة تلك  أخرىاستخدام نفوذھا السياسي على دول  إلىما سبق تميل بعض الدول العربية  إلى باEضافة

3سياسية أواقتصادية  أھدافمساندة سياسية بغرض تحقيق  أو أموال إلىالتي بحاجة 
.    

  :عربية في التكاملنماذج :الثالثالمطلب 

 :، ومن بين ھذه التكت�ت النماذج التاليةإقليميةمسيرة التكامل اقتصادي العربي عدة محاوت  تْ فَ رَ عَ   

  :م1989اتحاد المغرب العربي:أو 

 مصر بجمھورية انعقد الذي المغاربي المؤتمر إلى العربي، المغرب إتحاد Eنشاء ا]ولى الفكرة ترجع   

 لvحزاب ا]ول المؤتمر في تبلورت قد اللبنة الفكرة كانت وإن ھذا ،1947 سنة فيفري في بالقاھرة، العربية

 حزب عن ممثلين ضمّ  والذي ، 1957 سنة من أفريل 30 إلى 28 من طنجة مدينة في انعقد الذي المغاربية

 التي الّلبنة الخطوة ھذه .الجزائرية الوطني التحرير وجبھة التونسي، الدستوري والحزب المغربي، استق�ل

                                                           
1

 .19حليم بركات، مرجع سبق ذكره، ص -
2

 . 126أسامة المجدوب،مرجع سبق ذكره، ص  -
3

 .125-124أسامة المجدوب،مرجع سبق ذكره، ص ص -
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 والعالمية اEقليمية التحوت ومستقبل لواقع اEستراتيجية المغاربية النضرة ودقة بعد عن آنذاك عبّرت

 للمغرب استشارية اللجنة بإنشاء الھيكلي والتنظيم المؤسساتي البناء من لنوع عمليا تْ مَ عَ دّ تَ  اقتصاديا،

  :ضمان ھو منھا الھدف كان والتي ، 1964 سنة العربي

 .والجمركية اقتصادية السياسات تنسيق -

 .الصناعية السلع تنقل حرية -

  .المشتركة ا]وروبية السوق سيما التجاريين الشركاء مواجھة في السياسات تنسيق -

 اEخاء ومعاھدة والجزائر، ليبيا بين مستغانم ومعاھدة ، 1974 سنة وتونس ليبيا بين الوحدوي جربة بيان و 

 في ا]قل على عملية كانت وإن الجھود ھذه أن إم 1983 سنة وموريتانيا وتونس الجزائر بين والوفاق

 يومنا إلى التثبيطية آثارھا استمرت الكبيرة العملية التحديات ببعض ووجھت والقانوني، التنظيمي جانبيھا

 سير على سلبيا أثر التوتر وھذا التحديات ھذه والجزائر، المغرب بين الع�قات توتر في ا]ساس في والمتمثلة

  .المشترك المغاربي العمل

  ملك الثاني الحسن، 10/06/1988خ بتاري الجزائر في المغاربة القادة جمعت التي المغاربية القمة أن إ

 الجزائرية والمغربية عامة المغاربية الع�قات من جديدة مرحلة مي�د عن رسميا إع�نا اعتبره المغرب،

 يمھد مغاربي إتحاد إقامة في المغاربة القادة رغبة عن عبّر الذي زرالدة بيان إصدار خ�لھا تم والتي خاصة،

 في تبحث مختصة لجنة تشكيل على بالعمل بداية ذلك وكان دوله، بين اقتصادي التكامل من نوع لتحقيق

 17 بتاريخ بمراكش المغاربة القادة اجتماع خ�ل فع� عليه التأكيد تم ما وھو ذلك، تحقيق كيفيات و سبل

1العربي المغرب إتحاد مي�د عن الرسمي اEع�ن تم حيث ، 1989 سنة من فيفري
.  

  :مجلس التعاون العربي :ثانيا

   :نشأته -)1

م بعد نھاية 1989فيفري  16في قمة بغداد بتاريخ  تأسيسهالمجلس بمثابة حلف عربي الذي تم  يعتبر ھذا

المملكة  -   :دول  ربعأمن طرف  سَ سِ وأُ  ،1990 أوت 2 بعد اجتياح العراق للكويت في ا]ولىحرب الخليج 

  .الھاشمية ا]ردنية

  .الجمھورية العراقية -

  .جمھورية مصر العربية -

  .الجمھورية العربية اليمنية -

                                                           
1

التكامل : لندوة العلمية الدولية حول ا "مقومات ومعوقات التكامل ا قتصادي المغاربي"بوكساني رشيد،دبيش أحمد -
ا]وربية، كلية العلوم اقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات - اقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية

 .7-  6صص ، 2004ماي، 9-8عباس، سطيف، الجزائر، 
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1فشل من الغزو العراقي للكويت  فقط، حيث أشھرلبضعة  إولكن لم يدم ھذا الحلف 
.  

  :نشأته أسباب -)2

لقيام مجلس التعاون  العربية، اليمن، العراقمجلس التعاون العربي جاء كرد فعل من الدول  إنشاء إن -أ

  .لهمضاد  آخرتشكيل تجمع عربي  فأرادتھذا التكتل  إلىالخليجي دون انضمامھا 

 إبرام رإثرغبة مصر من الخروج من حالة العزلة التي عاشتھا بعد تجميع عضويتھا للجامعة العربية -ب

في عام  إسرائيلالسادات معاھدة كامب ديفيد لتحقيق الس�م مع دولة  أنورالرئيس المصري الراحل 

  .على العالم العربي أخرىمن ھذا انضمام كسر العزلة وفرصة ل�نفتاح مرة  أرادتم،حيث 1979

   :المجلس  أجھزة -)3

من عدة  ا]خرى اEقليميةيتكون الھيكل التنظيمي لمجلس التعاون العربي كسائر التكت�ت اقتصادية     

  :ومؤسسات تتولى تسيير شؤون المجلس نذكر منھا  أجھزة

   : الھيئة العليا -أ

سلطة تشريعية  ،وتمثل سلطة عليا في المجلس بمثابة  ا]عضاءتتكون ھذه الھيئة من رؤساء وملوك الدول 

  :كما حددتھا المادة السابعة من اتفاقية بالمھام التالية

  .وضع السياسات العليا الخاصة بالمجلس  -

  .القراراتاتخاذ  -

  .وأعمالهلة تدخل في اختصاص المجلس أمس بأيتكليف الھيئة الوزارية  -

  .قواعد عمل المجلس وتعدي�تھا  اقرار -

  .العام للمجلس  ا]مينتعيين  -

  .قبول العضوية الجديدة -

  .المجلس تأسيستعديل اتفاقية  -

  . اEجراءاتمتابعة التقدم في تنفيذ  -

  .عليھاالتنسيق والتعاون والتكامل التي تم اتفاق  -

  .ولجان دائمة عند اقتضاء أخرىتشكي�ت  إحداث -

 .عقد اجتماعات اعتيادية دورية مرة في كل سنة  -

  

  

  

                                                           
1

الندوة العلمية الدولية حول التكامل  "التكت-ت الكبرى التكامل العربي ا�س-مي ضرورة حضارية لمواجھة "داودي الطيب  -
ا]وروبية،كلية العلوم اقتصادية وعلوم التسيير،جامعة فرحات - اقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية

 .7صم ، 2004ماي 9-8عباس سطيف ،
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  :الھيئة الوزارية  -ب

 أومن يقوم مقامھم،وعادة ما تتكون الھيئة الوزارية  أو ا]عضاءيتكون من رؤساء الحكومات في الدول   

من النواب الوزراء  أوفي المجلس  ا]عضاءمن وزراء خارجية  أحياناالمجلس الوزاري كما يسمى 

  :يلي المختصين بنظر الموضوعات ،وطبقا للمادة العاشرة من اتفاقية تختص الھيئة الوزارية بما

  .المجلسدراسة الشؤون والقضايا المتعلقة بالمسائل التي يختص بھا  -

  .الھيئة العليا إلىرفع الخطط والمقترحات والتوصيات  -

  .قضية متعلقة بشؤون التعاون  أيدراسة  -

  .السلطة العليا إلىعمل المجلس ورفعھا  وإجراءاتقواعد  إعداد -

  .العامة لvمانةالمالية  اEدارية ا]نظمةوتعديل  إقرار -

  .العام ا]مينالنظر في تقارير  -

  .اEجراءاتالعامة وكل  ا]مانةموازنة  وإقرارمناقشة  -

  .تشكيل اللجان المؤقتة يقتضيھا ھذه المجلس -

  .الھيئة العليا لأعمامشروع جدول  إعداد -

1من طرف الھيئة العليا إليھاالقيام بالمھام الموكلة  -
.  

   :العامة ا�مانة -ج

عام ويقوم  أمينعامة يتواجد مقرھا بعمان يتولى رئاستھا  أمانةعلى حسن سير مجلس التعاون العربي  رُ ھَ سْ تَ 

  :بالمھام التالية

  .تنفيذ قرارات الھيئة العليا -

  .الوزاريةتنفيذ قرارات الھيئة  -

2ال�زمة الخاصة بعمل مجلس التعاون العربي التقارير إعداد -
. 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

 .363- 359سامي عفيفي حاتم، مرجع سبق ذكره، ص ص  -
2

المستقبل العربي،مركز الوحدة "التجمعات ا�قليمية العربية وتحديات التنمية وا�من القومي الغذائي"ب علوان عبد الصاح -
 .95، ص1990،فيفري 132العربية،العدد
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  :مداخل التكامل العربي ومظاھر الفشل والنجاح :المبحث الثالث

 أھدافھاعدة مداخل لبلوغ  واتخذت الدول العربية في سبيل تحقيق التكامل اقتصادي العربي تْ عَ لقد سَ    

  .وتحقيق المصالح اقتصادية المشتركة

  :العربية مداخل التكامل والوحدة ا قتصادية :المطلب ا�ول

 العربية اقتصادية والوحدة التكامل تحقيق سبيل في مداخل أربعة مجلس الوحدة اقتصادية العربية عَ بَ اتّ    

  :وھي

التي أحدثت بموجب قرار مجلس لھذا المدخل ، أداة السوق العربية المشتركة  تمثلت و :المدخل التبادلي:أو 

في دورته الثانية، وكان ذلك نتيجة دراسة واسعة شاملة كلفت بھا 1964لعام ) 17(الوحدة اقتصادية رقم 

عناصر لجنة خاصة لوضع أھداف اتفاقية الوحدة العربية اقتصادية موضع التنفيذ ، واعتبر إنشاء السوق 

زھا لبلوغ تلك ا]ھداف ، وقد وقعت على اتفاقية إنشاء السوق واجتيا إتباعھامرحلة من المراحل الواجب 

. وقد انضم إليھا فيما بعد السودان واليمن ) . سورية ، مصر ، العراق ، ا]ردن ، الكويت:( الدول التالية 

: وفيما يلي أھم نصوص اتفاقية  1965ونصت اتفاقية على أن يبدأ العمل بأحكامھا اعتباراً من مطلع عام

  .الطبيعيةإط�ق حرية تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات -)1

تثبيت القيود المطبقة في كل من الدول ا]طراف بحيث  يجوز منذ تاريخ عقد اتفاقية فرض رسم أو  -)2

  .الدولضريبة جديدة أو زيادة رسم أو ضريبة قائمة أو فرض قيود جديدة بين 

  .رعايةحكومات ا]طراف المتعاقدة قيما بينھا مبدأ الدولة ا]كثر  تطبق-)3

 يجوز فرض رسوم داخلية على المنتجات المتبادلة بين الدول ا]عضاء تفوق الرسوم أو الضرائب -)4 

  .ا]وليةالمفروضة على المنتجات المحلية المماثلة أو موادھا 

  .جمركيعدم خضوع المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو الثروات الطبيعية ]ي رسم أو تصدير -)5

 يجوز إعادة تصدير المنتجات المتبادلة بين الدول ا]عضاء إلى خارج السوق إ بموافقة الدولة -)6

  .المصدرة

من المنتجات الوطنية إلى  يجوز ]ي دولة من الدول ا]عضاء منح دعم أياً كان نوعه لصادراتھا -)7

  .ا]طراف ا]خرى في حال وجود إنتاج مماثل في البلد المستورد للسلعة المدعومة 

تناولت المادة العاشرة من اتفاق المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية المدرجة في اتفاقية تسھيل -)8

فقررت تثبيت اEعفاء  ،1953الجامعة العربية عامالتبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت المبرم بين دول 

   .المختلفةالكامل لھذه المنتجات من الرسوم والضرائب الجمركية 

سنوياً كما نصت %) 20(أما المنتجات الزراعية ا]خرى فقد حددت سريان التحقق عليھا تدريجياً بمعدل 

على مراحل سنوية تبدأ من أول  على أن تعمل الدول ا]عضاء على تحرير ھذه المنتجات من القيود

  .المنتجاتھذه من %) 20(بواقع  1965عام
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نصت المادة الحادية عشر على تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم ا]خرى على المنتجات الصناعية  -)9

كما قرر اتفاق تخفيض ، 1965سنوياً، بدأً من كانون الثاني%)10(التي يكون منشأھا أحد ا]طراف بواقع

  .التجاري الصناعات الواردة في اتفاق تسھيل التبادلنسبي 

على أنه يحق لكل دولة من دول ا]طراف التقدم بطلب استثناء بعض المنتجات من )14(نصت المادة - )10

1إعفائھا أو من التخفيض المطبق عليھا في الرسوم والضرائب والتحرر من القيود ]سباب جدية مبررة 
. 

  :ا�موالانتقال رؤوس وتسھيل  مدخل تشجيع  :ثانيا

   E ومن ،من جھة  العربية الب�د بين ا]موال رؤوس حركة على القيود زالةوتمثل ھذا المدخل في السعي

 في العربية البلدان بعض أموال مساھمة إلى يؤدي الذي والمناسب الم�ئم المناخ تھيئة  من خ�ل أخرىجھة 

  .أخرى عربية بلدان في استثمارات تمويل

 المال رأس عناصر خصوصا اEنتاج عناصر انتقال حريةيتم من خ�له   المدخل ن ھذاإذلك ف إلى باEضافة  

وبالتالي  ا]قطار ھذه بين وتوطينھا العناصر تلك توزيع إلى ھذا انتقال ؤدي،حيث يا]قطار مجموعة بين

 لھذه الدول اقتصادية الكفاءة من ممكن كبر قدرأتحقيق 
2
.  

 :مدخل تنسيق الموقف العربي تجاه ا قتصاد الدولي:ثالثا

أما بشأن تنسيق الموقف تجاه اقتصاد الدولي، فقد بقيت الدول العربية منعزلة مشتتة، تحمل معھا إلى    

  . المحافل الدولية أفكاراً متباينة، ينقصھا التنسيق والبرمجة والمواقف الموحدة

العربي المشترك والتكامل اقتصادي العربي، ظھرت في الثمانينات ث�ث حباطات العمل ااً على دَ رَ و 

ومجلس التعاون العربي الذي أنشئ ھو ) 1981(مجموعات إقليمية عربية، ھي مجلس التعاون الخليجي 

 .1989واتحاد المغرب العربي في أسبوع واحد من أواسط شھر شباط 

قطراً، وتشمل أكثر من ثلثي الوطن العربي  22ن جملة قطراً عربياً م 15وتضم ھذه المجموعات الث�ث 

٪ من موارد الطاقة التقليدية، وبث�ثة أرباع الموارد الزراعية والمائية، وبمعظم الموارد 90وتتصرف بنحو 

 ا]طر المعدنية، كما تستأثر بأوفر نصيب في عدد الجامعات ومراكز البحث العلمي، وبأعلى نسبة من

 والشرقي الغربي الحوضين مفاتيح الث�ث اEقليمية المجموعات وتملك الفنية، والكفاءات العلمية والقدرات

3يالعرب والخليج ا]حمر البحر ومعابر المتوسط للبحر
.  

  

  

                                                           
1

متوفر على الرابط  14/01/2013"التكامل ا قتصادي العربي في مواجھة التحديات"عبد الرحمن تيشوري -
http://www.m.ahewar.org  

2
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 .338ص ،1986العربية،لبنان،
3

  www.arab-ency.comمتوفر على الرابط   12/04/2013 "التكامل ا قتصادي"منير الحمش -
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  :العربية ا�قطارالعفوي للعمالة بين  نتقالا مدخل  :رابعا

تميزت ا]قطار النفطية بازدھار وتزايد المدن الحديثة والمطارات والطرق و ا]سواق وتطور النظم      

العاملة الوافدة  لvيدياكتساب مكانة تاريخية جديدة كمراكز جذب  ا]قطاربعواصم ھذه  أدىالتعليمية، ما 

 إلى" غير النفطية"العربية ا]قطارالعاملة من  ا]يديوغدت عمليات الھجرة وانتقال .العربية وغير العربية

  .معالم الحياة العربية المعاصرة أھممن "النفطية"العربية  ا]قطار

العربية،شھدت  ا]قطارا بين انتقال العمالة فيم أماموالسياسية  اEداريةفبالرغم من وجود العديد من القيود   

النفطية على نطاق واسع  ا]قطار إلىغير النفطية  ا]قطارالمنطقة اتجاھا متناميا ومتص� نتقال العمالة من 

  .الستينات  أواخرمنذ 

 أوائلمنذ -على وجه الخصوص- الخليج النفطية أقطار إلىالعاملة  ا]يديوقد تزايدت حركة تصدير 

الخليج العربية على استق�لھا السياسي وزيادة عائداتھا من النفط وبدا تطبيق سياسات  أقطاربعد  السبعينات،

  ).التعليم والصحة(وفي تقديم الخدمات العامة  ا]ساسيةتتسم بالتوسع السريع في مشروعات البنية  اتفاقية

بداية حقبة السبعينات وعقب وقد ازداد ھذا اندفاع حدة بعد الزيادات التي طرأت على أسعار النفط مع    

 إلىتلك الزيادة الھائلة في العوائد و المداخيل النفطية  أدتفلقد .م بصفة خاصة1973تشرين ا]ول أكتوبر 

العربية التي اتصفت  ا]قطارتبني خطط طموحة للتنمية وتزايد اعتماد على العمل المستورد،سواء في 

العربية التي كانت تستورد فئات  ا]قطارالعربي الصغيرة وليبيا وفي الخليج  كأقطارتقليديا باستيراد العمالة 

استيراد  إلىصغيرة من ذوي الكفاءات العالية والتي انتقلت  أعدادالتي كانت تستورد  أومحدودة من العاملين ،

برى في كبيرة من القوى العاملة للوفاء بحاجات مشاريعھا استثمارية الضخمة ،ولمواكبة القفزة الك أعداد

  .1973زيادة عوائد النفط في خريف عام  أعقابالجاري والتنموي التي حدثت في  إنفاقھا

الخليج النفطية،ظاھرة ذات  أقطار إلىالعاملة العربية  لvيديالھجرة المستمرة والمنتظمة  أصبحتوھكذا 

  .عربيبالنسبة للحاضر والمستقبل ال ا]ھميةاجتماعية واقتصادية وسياسية بالغة  أبعاد

بفعل "النفطية ا]قطار إلىغير نفطية "ا]قطارالعاملة من  لvيديھذه الھجرة الواسعة  وأھميةونظرا لضخامة 

 وتأثيراتھاالدافعة لھذه الھجرة  ا]سبابمن الضروري الوقوف بشكل علمي على  أصبحعامل الجذب النفطي،

المصدرة  وا]قطارالمستقبلة  ا]قطاراقتصادية واجتماعية والسياسية المتعددة على مسارات الحياة في 

1للعمالة على السواء
.  

  

  

  

                                                           
1

-26، ص ص 1981دراسات الوحدة العربية،الطبعة الثالثة، بيروت، مركز"النفط والوحدة العربية"محمود عبد الفضيل -

27. 
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  :تقييم جھود التكامل ا قتصادي العربي:الثانيالمطلب 

الدول العربية في سبيل تحقيق التكامل اقتصادي العربي العديد من المجھودات والمساعي ومنه  تْ لَ ذَ لقد بَ     

  .وتقييمھابد من الوقوف على مظاھر فشلھا ومظاھر نجاحھا 

  :العربيمظاھر نجاح مسار التكامل ا قتصادي :أو 

  :مشتركةمشروعات عربية  إقامة -)1

تعتبر المشروعات العربية المشتركة من بين المداخل الرئيسية للتكامل اقتصادي العربي وذلك لما تكتسيه 

في التطور في السنوات  وأخذتالتشابك والت�حم اقتصادي العربي   أدوات إحدىخاصة ،فھي  أھميةمن 

ھذا الرقم يكشف عن ظاھرة  أنمشروع ،حيث  856يقدر عدد ھذه المشروعات بحوالي  إذالماضية ،

تلعب دورا ھاما   متغيرات التنمية اقتصادية العربية وفي مسيرة  أننھا أاقتصادية جديدة والتي من ش

  .التكامل العربي 

  :العربي ا�نمائيتدفق العون  -)2

ميسرة للدول  ائيةإنممن اجل تقديم ومنح مساعدات  اEقليميةالعربية الوطنية  اEنمائيةالصناديق  إنشاءلقد تم 

يتميز بعدة  أنهصور من صور التعاون العربي اقتصادي خاصة و المالية، وھوالعربية ذات احتياجات 

  :مميزات ھامة مثل

  .الفائدةانخفاض سعر  -

  طول فترة السماح والسداد  -

1ارتفاع عنصر المنح فيه -
.  

  :التكامل العفوي من خ-ل انتقال العمالة  -)3

معدته  فإن ل�شارةايجابية على التكامل العربي انتقال البيني للعمالة العربية ،من بين المؤشرات 

العمل الخليجية  تزال  أسواق أنانخفضت في السنوات القليلة الماضية بالمقارنة مع الوقت السابق،رغم 

تقليص حات البطالة والفقر في الدول  إلى أدى،ما ا]جنبيةالعاملة العربية وحتى  ا]يديتستوعب  العديد من 

في العاملة العربية  ا]يديمدى مساھمة  وھذا يدل على  ،العربية خاصة تلك التي تتمتع بفائض في العمالة

2تحقيق التنمية في البلدان المضيفة لھا
.  

   :برنامج تمويل التجارة العربية البينية إلىالتوصل  -)4

مؤسسة مالية عربية ذات م تم وضع برنامج لتمويل التجارة العربية البينية وھو عبارة عن 1990ففي عام 

مليون دور ،حيث تم 500ب رأسمالھاالعربية ،ويقدر  اEماراتبدولة  يتواجد مقرھا اعتباريةشخصية 

                                                           
1

 .61سليمان بلعور، مرجع سبق ذكره ، ص -
2

 اقتصادي التكامل : حول الثاني الدولي الملتقى"والطموحات الواقع :العربي ا قتصادي التكامل"العوران فراس أحمد -

  .  18ص ، 2007 افريل 19-17ا]غواط عمار، ثليجي جامعة وعلوم التسيير، اقتصادية العلوم كلية واaفاق، الواقع العربي
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 ل�نماءربي العتحملھا الصندوق %20،و%50منه يتحمل صندوق النقد العربي  %90تغطية حوالي 

  .أخرىتمويله من طرف مصارف مؤسسات تمويلية عربية  والباقي يتماقتصادي واجتماعي،

وھذا البرنامج يقوم بتمويل التجارة العربية البينية وھذا من خ�ل خطوط ائتمان التي يمنحھا للمؤسسات 

يد تنمية التجارة العربية البينية منذ انجاز على صع أفضلالتمويلية القطرية ذات الصلة بالتجارة العربية،وھو 

1م1953عام 
.  

  :مظاھر الفشل في التكامل ا قتصادي العربي:ثانيا 

فبالنسبة لتطبيق ھذه اتفاقية  :م 1953المحدود  تفاقية التبادل التجاري وتنظيم الترانزيت عام  ا�ثر -)1

يخضع لتغيرات التوتر والھدوء  أيضا،وانتقال البضائع كان  ا]طرافكان يخضع للجانب السياسي لبعض 

 .المفاجئة التي تميز المنطقة 

 ا]نظمةالسياسية وتنوع  ا]نظمةنظرا لتعارض  :العربيةصعوبة تطبيق اتفاقية الوحدة ا قتصادية  -)2

فرغم مصادقة المجلس  ا]عضاءتوقيعھا من طرف الدول  تأخر أخرىاقتصادية من ناحية ومن ناحية 

م 1962عليھا  كان في  ا]عضاءتوقيع  فإنم 1957اقتصادي للجامعة العربية على اتفاقية في عام 

  .المغرب الكويت، ،ا]ردن العراق، سوريا، مصر،:وھم كل من أعضائھاومحدودية 

يتجاوز في مفھومه منظمة التجارة الحرة عن  الحقيقة قرارھا في  فإن :المشتركةالسوق العربية  -)3

  .السلع العربية المتبادلة أمام اEدارية الجمركية، والقيودالتدريجي للرسوم  اEلغاءطريق 

اتحاد جمركي من  إلىجھود مجلس الوحدة اقتصادية العربية لم تفلح في تطوير ھذه المنطقة الحرة  أنكما 

2جدد أعضاءلم تفلح في ضم  موحد كماخ�ل فرض جدار جمركي 
 .  

 أمامالحدود  كامل، وإزالةتالالمدخل التجاري من طرف الدول العربية لتحقيق  فإتباع :المدخل التجاري -)4

المشكلة تكمن في  أنيوجد قدر كبير من السلع يمكن تبادله ذلك   أنه المشتركة، حيثالسلع في منطقة السوق 

  . اEنتاجالھيكل اقتصادي وليس في توزيع 

تمخض عنه خضوع  اEنتاجيالمدخل  حولت الدول العربية اعتماد على أنبعد  :ا�نتاجيالمدخل  -)5

ولكن كان ذلك  ا]كفأ و لvنسبالمنظمات والشركات للحساسيات السياسية ولم تعد القرارات والمناصب 

3تلك؟ أوم�ءمة للتمثيل الجغرافي وضغط ھذه الحكومة  لvكثر
.  

في ظل تجارب التكامل العربي والعمل المشترك ما تم عفويا كان يفوق ما تم  أنهومن ھنا يمكن القول 

    .خاصة انتقال العفوي للبشر والمال بالتخطيط المشترك

                                                           
1

 .119-118أسامة المجدوب، مرجع سبق ذكره، ص ص  -
2

 .62سليمان بلعور، مرجع سبق ذكره ، ص -
3

  .131محمود المراغي،مرجع سبق ذكره، ص -
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  :تطوير التكامل ا قتصادي العربي آفاق:المطلب الثالث

م 07/06/2001مجلس الوحدة اقتصادية العربية في اجتماعه الثالث والسبعين المنعقد في بغداد في  قرّ أ    

جديدة للتكامل اقتصادي  إستراتيجيةالعامة للمجلس  ا]مانةالذي تم تقديمه من قبل  1150بقراره رقم 

  :كا]تي ا]ساسيةالمحاور  اEستراتيجيةوتناولت ) 2020-2000(العربي خ�ل العقدين القادمين 

 :العربيةاستكمال منطقة التجارة الحرة :أو 

وھذا في شكل استكمال منطقة  ،تنفيذ مراحل تطبيق السوق العربية المشتركة ا]ولىحيث يتم في المرحلة 

التجارة الحرة العربية بين الدول الث�ث العربية التي اتخذت شوطا ايجابيا لتحرير التجارة فيما بينھا،أي كل 

م من طرف مجلس الوحدة اقتصادية 1964لعام  17القرار رقم  إلى  ومصر باستنادمن العراق ،ليبيا 

  :يث يجري في ھذه المنطقةح 1998لسنة  1092العربية وقراره رقم 

  .المماثل ا]ثرذات  ا]خرى والرسومالرسوم الجمركية والضرائب  إلغاء -

الوطني في كل  المنشأالقيود الجمركية المفروضة على استيراد على كافة السلع المتبادلة بينھا ذات  إلغاء -

  .منھا

 يبدأ ، وامعة الدول العربية مباشرةدولة عربية عضو في ج ]يوبالنسبة ل�نضمام فھذه المنطقة مفتوحة 

للدول المنضمة بعد ث�ثة شھور من تاريخ  ، بالنسبةالتحرير الكامل للسلع التي منشؤھا دول المنطقة

  .انضمام

  :اتحاد جمركي عربي إقامة:ثانيا

عن قيام اتحاد جمركي بين الدول المذكورة وفق  اEع�نم يتم 2006من عام  اEستراتيجية واعتبارافي ظل 

  :مراحل ث�ث وھي

وخ�ل ھذه المرحلة يتم توحيد الرسم الجمركية بالنسبة للبنود التي   ):2009-2006( :ا�ولىالمرحلة  -

  .%10 ا]ساسعن المتوسط  فروقھاتتجاوز 

  .%25كانت فروقھا بحدود  الرسوم التي استكمالوفي ھذه المرحلة يتم  ):2012-2010( :المرحلة الثانية -

  ):2015-2013(:الثالثةالمرحلة  -

  .وفيھا يتم استكمال توحيد جميع الرسوم الجمركية 

الجمركية ووضع قواعد تخص تعديل  اEداراتاتحاد الجمركي يجري توحيد جميع  إقامةوخ�ل فترة 

1الرسوم الموحدة على المستوى العربي
 .  

  :منطقة استثمارية عربية إقامة:ثالثا

سواء ،وھو على حد  وا]جنبيمن خ�لھا يتم جعل الوطن العربي منطقة جاذبة ل�ستثمار الوطني والعربي    

 لتقوم استثمار أجھزة رؤساء من لجنة بتشكيل المجلس مويق وما يعزز قيام منطقة التجارة الحرة العربية، 

                                                           

 .273-272محسن الندوي، مرجع سبق ذكره، ص ص- 1
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 يجري التي البرامج و باEجراءات قرارات بموجبھا يصدر التي المقترحات إعداد و الدراسات بإجراء

 :تشمل التي و إليھا، التوصل

   :التيسير و التنسيق برامج -

 التكاليف تخفيض إلى يؤدي و العربي، الوطن تنافسية من الوطنية، التشريعات تنسيق البرنامج  يستھدفو 

 .ورفع كفاءة الموارد البشرية استثمارية البيئة كفاءة لرفع و للمستثمرين، بالنسبة اEجرائية و المادية

  :الترويج و التعريف برنامج -

 من توفره بما و ا]عضاء الدول في استثمار المتاحة بفرص ا]جانب و العرب المستثمرين يعرف الذي 

 تھم التي للمعلومات موحدة قاعدة إنشاء البرنامج ھذا يتضمن و .ل�ستثمارات موحدا مقصدا تجعلھا مزايا

 الوطن ربط اجل من التعريفية، الكتيبات و النشرات إصدار و اEنترنت شبكة على إتاحتھا و المستثمرين

بين  ا]موال،و تنفيذ اتفاقية تشجيع وحماية استثمارات وانتقال رؤوس الخارجي العالم مع و بينه فيما العربي

  .2000لعام  1125الدول العربية الصادرة بالقرار رقم 

   :ا ستثمار تحرير برنامج -

 على القيود إزالة قواعد وضع و ا]عضاء، الدول في استثمارات نظم فتح خطوات تنسيق بموجبة يتم و

 مجات بفتح ا]طراف الدول توم البرنامج ھذا بموجب و استثمار، مصادر مختلف على استثمار

 للشركات تمنح التي المزايا ذلك في بما العرب، للمستثمرين الوطنية المعاملة منح و مواطنيھا، أمام استثمار

 المختلطة و الرسمية الشركات من العرب ا]فراد أمام فتحھا يتم التي أو تنشا التي المشتركة القابضة العربية

  .ا]جنبيةواتفاق على خطوات منح صفة المعاملة الوطنية ل�ستثمارات  القائمة

  :منازعاته تسوية و ا ستثمار ضمان برنامج -

 الدول في استثمار على المترتبة حقوقھم على المستثمرين تؤمن التي القواعد تنظيم البرنامج ھذا يتضمن و

 .السابقة للبرامج وفقا العربية

  :بينھا الربط و العربية المالية ا�سواق تطوير -

 النقدي للتكامل ا]ولى المرحلة ضمن النشاط ھذا وضع قد العربي النقد صندوق أن الصدد ھذا في ي�حظ و 

 .العربي

   :النقدي التكامل مراحل مع الترابط تحقيق -

 للتحويل العربية العم�ت قابلية يكفل و الصرف استقرار أسعار يحقق بما العربي، النقد صندوق يرعاھا التي

  .استثمارية البيئة استقرار يضمن بما بينھا فيما

.ومن خ�ل ھذه البرامج قد تنشا منطقة استثمارية واحدة في الوطن العربي
1
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  :منطقة تكنولوجية عربية إقامة:رابعا

 في التعامل من تمكينه و العربي، الوطن في التكنولوجية المعرفة بمستوى النھوض المنطقة ھذه تستھدف

 اعتبارات يثير الذي التلقي موقف الوقوف من بد العطاء و ا]خذ أساس على التكنولوجي التطوير مجال

 المنطقة تھدف اكم .العربية ا]قطار بين التكامل روابط من تضعف و العربية التنموية القدرات من تقلل تبعية

 ھذه تتضمن ل�ستراتيجية المختلفة العناصر دعم في تساھم تكنولوجية بشبكات بينھا فيما العربية الدول لربط

  :التالية البرامج المنطقة

 ا]طراف الدول في العاملة البحثية بالمؤسسات للنھوض :العربية التكنولوجي و العلمي البحث شبكة برامج -

 اكتشافاتھا إلى تتوصل التي الفردية الجھود إلى متروكا يعد لم العلمي التطوير أن بھا المسلم ا]مور فمن

 المجات و القطاعات عبر منتجاتھا تتداخل التي العمل بفرق رھنا التطوير ھذا أصبح بل الصدفة، بمحض

 .الواحدة الدولة قدرات تفوق ضخمة مادية و بشرية إمكانيات تتطلب التي و المختلفة،

 وضع تحسين و المعلومات، مجتمع لبناء أساسا تكون :إليكترونية منطقة إلى العربي الوطن تحويل برنامج -

 نظم تطوير البرنامج ھذا يتضمن و .المواطنين معيشة مستوى رفع و العالمي المجتمع في العربي الوطن

 المساھمة على قادرا ليصبح المعلومات، تكنولوجيا في التقدم وفق أجھزته و للمجلس العامة ا]مانة في العمل

 التكامل Eستراتيجية المختلفة البرامج بين التنسيق و بينھا الترابط تحقيق و أعضائه، قدرات تطوير في

 .حرة خدمات منطقة إلى الوصول على العمل المجال ھذا في يندرج .العربي اقتصادي

 العربية ا]سواق دعم و العربية التنافسية القدرة زيادة من عليه يترتب ما و :ا�ليكترونية التجارة برنامج -

 الدول من كل بلغتھا التي المستويات وفق التدرج البرنامج ھذا يراعي و .العالمية ا]سواق ت�حم مواجھة في

 النوع لھذا القانونية ا]بعاد دراسة تجري كما .العربية اEليكترونية المنطقة بناء في التقدم مدي و ا]طراف،

 .المختلفة المخاطر من بموجبة المتعاملين حماية متطلبات و التبادل من

 .ا تصا ت تكنولوجيا في التقدم وفق العربية ا�ساسية البنية تطوير برنامج -

   .ا تصا ت و المعلومات خدمات و لمنتجات الموحدة السوق برنامج -

  .الحيوية وتطبيقات الھندسة بأبحاثبرنامج النھوض  -

1برنامج تطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة -
.  

  :منطقة مواطنة عربية إقامة :خامسا

 انتقال ؤخرامُ  و المال، رأس انتقالية جانب إلى المشتركة السوق أركان من العمل عنصر انتقالية تحقيق يعتبر

 المحكوم اقتصادي اEطار من ابعد إلى التكامل و التنمية مجالي في ؤخرامُ  النظرة اتساع أن غير ،المعرفة

 إلى أنه أوضح التكامل، إلى داعي و للتنمية مواتي مجتمعي تنظيم بنا ليشمل اقتصادية التدفقات بحركة

 متكافلة، و متعاطفة مجتمعات خلق إلى حاجة ھناك المعرفة، على تقوم متشابكة اقتصاديات إنشاء جانب

                                                           
1
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 التكامل إلى النظرة أن ثم من و .الخارج على اقتصادي انفتاح إزاء العربية الھوية وحدة على تحافظ 

 إلى مشتركة، مواطنة يحملون مواطنين اعتبرتھم و التكامل، إقليم مواطني إلى النظرة شملت إذا إ تكتمل

  .المشترك المنشأ شھادة حملت إذا المنتجات حركة تحرير جانب

  :التنمية العربية المشتركة:سادسا

 التعاون من قدرا ھناك أن غير، المشتركة العربية التنمية تحقيق أدوات أھم من اقتصادي التكامل يعتبر 

 الفعال اEسھام من العربية ا]قطار تمكين جلأ من مشترك إطار في تدبيره يلزم القطرية التنمية إحداث على

 على القائمة التكاملية ا]ساليب إلى بالنسبة خاص بوجه ھذا يظھر و، منھا استفادة و التكاملية الجھود في

وھذا باعتماد على البرامج الصناعية المشتركة خصوصا في المجات ، المشتركة السوق خ�ل من التبادل

1لزيادة التشابك اقتصادي الداخلي والبيني البتر وكيماوية والمعدنية والھندسية والصناعات الكيماوية 
.  
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  :الفصل الثاني خ-صة

  

، اقتصاديةإلى تجمعات إقليمية لتحقيق عدد من ا]ھداف  انضمامإن رغبة العديد من الدول في     

 تحت راية التكت�ت انضواءوالسياسية، وا]منية، ونتيجة عدد من المقومات دفع بالعديد منھا  إلى 

حيث شھدت القارة ا]وروبية إط�ق التجمع اEقليمي ا]ول  في العالم، أو ما يعرف  العالمية، اقتصادية

وقد أحدثت ھذه التكت�ت اقتصادية تغيرات  ،وتلتھا تجمعات إقليمية  في مختلف القارات وروبي،باتحاد ا]

ولم تقتصر أھدافھا على المنافع اقتصادية بل تعدى ا]مر إلى  جوھرية في مواقع القوى التجارية في العالم،

  .المصالح السياسية أيضا

جامعة  ، انط�قا من إنشاء تحقيق التكامل اقتصاديلسباقة لالعربية من الدول االدول وبالرغم من كون    

رغبة منھا في تحقيق أھدافھا اقتصادية واللحاق بركب التكت�ت وھذا ، م1945الدول العربية في عام 

إ أنھا لم تصل إلى ما وصلت إليه بقية التجمعات اEقليمية ا]خرى، وفي كثير من ا]حيان العالمية المتقدمة، 

  .كانت محاوت التكامل اقتصادي العربي مجرد حبر على ورق 

            

ن الدول العربية إف العربية، ا]مةالعربي ووحدة اقتصادي ورغم المعوقات التي صادفت طريق التكامل    

 وأخيراوتمثل ذلك في عدة مداخل بدءا بالمدخل التبادلي  ،أھدافھااتخذت عدة سبل سعيا منھا لتحقيق 

  .خراaفي البعض ونجحت في البعض  فأخفقتغير ذلك  إلى المشروعات العربية المشتركة

جديدة  إستراتيجية العربية ر مجلس الوحدة اقتصاديةقّ أ لتطوير التكامل اقتصادي العربي مستقب�،و  

بداية باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية وصو إلى  ،العربي من خ�ل عدة محاور اقتصاديللتكامل 

لكن  يكفي التخطيط ووضع استراتيجيات إذا لم تكن ھناك إرادة عربية  تحقيق تنمية عربية مشتركة،

   . حقيقية للتطبيق
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  :الفصل الثالث تمھيد

  

ِ مـتَ يَع     ُد التكامل ا,قتصادي في تفعيله على العديد من الركائز، وقد سعت مختلف دول العالم إلى تحقيق ـ

مختلف  في ذلك تْ اعَ وقد رَ  ومداخل الُمْنَضَمة إليه من خ3ل عدة سبلمن قبل الدول وزيادة دعم التكامل 

اJعضاء، وخلق المصالح المشتركة بين الدول  ا<قليميوھذا كأساس لبناء التعاون  ،المتوفرة لديھا ا<مكانيات

د على إمكانية إيجاد مداخل إقليمية ؤكِ وأظھرت العديد من الدول  مدى تحقيق عدة نجاحات وانجازات مما يُ 

أو إيجاد أكثر الوسائل استجابة لتنمية  أكثر م3ئمة لظروف مختلف الدولأخرى للتكتل ا,قتصادي 

  . اقتصادياتھا

   

 تأسيسمنذ  وھذا ،العربية في ظل مسيرة التكامل ا,قتصادي العربي بعدة محاو,ت اJقطار تْ امَ قد قَ و    

وكغيرھا  وإتباعالعربية على اعتماد  اJقطار تْ قَ فَ اتَ وفي سبيل ذلك  ،غاية يومنا ھذا إلىم 1945الجامعة عام 

وإتمام عملية ا,ندماج  العربيا,قتصادي مداخل لتحقيق التكامل العديد من المن التكت3ت ا,قتصادية العالمية 

 المدخلواعتمدت  ھذه المداخل باھتمام كبير في جھود التكامل ا,قتصادي العربي، و تْ يَ ظِ ، وحَ ا<قليمي

 وتسھيلھا اJموال رؤوس انتقال تشجيع و مدخل  ،ل لتقوية المباد,ت التجارية بين الدولكسبي للتكامل التبادلي

كأفضل الطر ق لتنفيذ المشروعات  المشتركة العربية  مدخل المشروعاتو  ،العملية التمويليةوھذا لزيادة 

  .الضخمة وتنمية القاعدة ا<نتاجية لaقطار العربية

  

موال موال بين الب3د العربية إلى إعادة توطين رؤوس اJJوقد يساھم مدخل تشجيع انتقال رؤوس ا    

Jموال في تمويل ا,ستثمارات في البلدان العربية والحد من انسيابھا إلى الدول الغربية، وبالتالي ستساھم ھذه ا

  .العربية

  

وقد خصصناه  المبحث اJول؛ المباحث التاليةوعلى ضوء ما سبق سنتطرق إلى ھذا الفصل من خ3ل    

العربي  ا,قتصادمن حيث مقومات ومؤشرات  الخصائص العامة ,قتصاديات الدول العربيةللحديث عن 

 وتطرقنا في المبحث الثاني إلى اkثار التكاملية للفوائض المالية ، وواقع مناخ ا,ستثمار في الدول العربية

وا,ستنزاف الغربي  الفوائض المالية في الخارج بي والمخاطر التي تتعرض لھاعلى المستوى العر العربية 

إبراز آليات إعادة  حاولنافقد  المبحث الثالثأما في  حاجة الدول العربية لموارد مالية، إلى ا<شارةمع  ،لھا

وفي اJخير  العربي ا,قتصادي ,عتبارات التكامل ھذه اJخيرة وإخضاع توطين الفوائض المالية العربية

 .أشرنا إلى مستقبل الفوائض المالية العربية 
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  :الخصائص العامة �قتصاديات الدول العربية:المبحث ا�ول

المنطقة العربية بمواردھا المتوفرة الطبيعية و البشرية  عامل قوة لتحقيق التكامل ا,قتصادي  لُ كِ شَ تُ    

ة والمشتتة مما يؤثر على البيئة ا,ستثمارية أھذه الموارد المجزمن حيث تتباين الدول العربية العربي، و

  .العربية 

  :ا�قتصاد العربي مقومات: المطلب ا�ول

 Arab Politics: The Search for المشھور  كتابه في  Michael C. Hudsonھدسون  مايكل يقول    

Legitimacy ) مقومات من تملك العالم في أمة ھناك ليست" )الشرعية عن البحث :العربية السياسات 

 , اليوم وحتى قرنين منذ وترد تمزق من العرب اهُ انَ ما عَ  فإن ذلك ومع العربية، اJمة تملكه ما مثل التوحد

"متصارعة كبرى دول بين لوقوعھا تزال و, تْ انَ عَ  التي الشعوب الصغيرة بعض هُ تْ قَ ,َ  ما غير به يقاس
1
. 

� :مقومات بشرية: أو

نسمة  ليونم355عدد السكان في الدول العربية بحوالي  إجمالي إلىم 2010البيانات المتاحة لعام  يرُ شِ تُ    

%  2.6 الرئيسية في العالم والمقدر بحوالي  اJقاليموبمعدل نمو يعتبر مرتفعا جدا بالمقارنة مع 
2
.  

سنة  15تقدر نسبة الفئة العمرية  دون  إذالتركيبة السكانية للدول العربية تتميز باتساع قاعدتھا الفتية  أنكما 

في العالم  %28.9في الدول النامية و %31.6مقارنة بنحو  2003جمالى  السكان في عام إمن  %36.3بنحو 

  .المتاحة  اJعمال أمامحجم قوة العمل  ووفرة وھذا ما يدل على وجود  ،3في نفس العام 

  :مقومات طبيعية: ثانيا

  :الزراعيةا�راضي القابلة  -1

منھا  اJرضية الكرة مساحة سدس تغطي مليون ھكتار 14.2العربية   ا<جمالية للدولحيث تبلغ المساحة    

 أيلة ھذه المساحة آترجع ض، م 2002قابلة للزراعة  وھذا حسب تقديرات عام  أراضيمليون ھكتار   197

العربية في المناطق  اJراضي  أخماس أربعةوجود  إلىالقابلة للزراعة بالنسبة لمجموع الوطن العربي  

سم وبافتراض ثبات 30سم وكذا المناطق التي , يزيد  مطرھا  15الجافة  والتي , يتعدى سقوط المطر فيھا 

  اJراضي فإن  اJراضيمن استص3ح   نُ كِّ مَ للزراعة رغم التطور التكنولوجي الذي قد يُ  المساحة القابلة

القابلة للزراعة  وھذا  اJراضيمن  %33 أيمليون ھكتار  65م قدرت ب  2002 المزروعة  فع3 في عام

ِ بـعَ ـيُ  فلو تم استغ3ل ھذه . قلة مصادر التمويل أوعمالة  أوعن وجود  مشاكل زراعية  سواء كانت نقص  رُ ـ

 الخارج إلىالغذائي للوطن العربي وتحقيق ا,كتفاء الذاتي وبالتالي تصدير الفائض  اJمنلتحقق  اJراضي
4
.  

  : الثروة النفطية - 2 
                                                           

1
- Michael C. Hudson. Arab Politics: the Search for Legitimacy. (New Haven: Yale University 

Press, 1977. p.393   
2

 .31ص .2011التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام صندوق النقد العربي،- 
3

 30ص.2006التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام صندوق النقد العربي،- 
4

  . 114، ص 2006مكتبة ا,نجلو المصرية ،القاھرة، "الوطن العربي"محمد عبد الغنى سعودي- 
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لقد أصبح ا,سم العربي مقرونا بالنفط وبالتالي بالثروة والبذخ خاصة خارج الوطن العربي ولم يستعمل 

  .النفط وعائداته في إنشاء اقتصاد منتج بل في ترسيخ نظام ا,قتصاد ا,ستھ3كي ا,ستيرادي

من ا,حتياطي  % 57.5ب تقدر احتياطياته من النفط الخام 

    :والشكل التالي يبين ذلك

  .2011احتياطيات النفط الخام العالمية وفق المجموعات الدولية 

 

  .2011العام السنوي 
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لقد أصبح ا,سم العربي مقرونا بالنفط وبالتالي بالثروة والبذخ خاصة خارج الوطن العربي ولم يستعمل 

النفط وعائداته في إنشاء اقتصاد منتج بل في ترسيخ نظام ا,قتصاد ا,ستھ3كي ا,ستيرادي

تقدر احتياطياته من النفط الخام فالوطن العربي يمتلك ثروة نفطية ھائلة و 

والشكل التالي يبين ذلك 1احتياطي عالمي أكبرالعالمي أي يستحوذ على 

احتياطيات النفط الخام العالمية وفق المجموعات الدولية ) 1- 3

العام السنوي  اJمين للبترول، تقريرالعربية المصدرة  اJقطار

                                        

92، ص 2012التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام صندوق النقد العربي، 

مليار برميل 1237,84:ا�جمالي العالمي

% 57,5الدول العربية 

% 8كومنولت الدول المستقلة  

%24,6دول اوبيك غير العربية  

%5,1امريكا الشمالية  

% 4,8اخرى  

                           :الفصل الثالث

لقد أصبح ا,سم العربي مقرونا بالنفط وبالتالي بالثروة والبذخ خاصة خارج الوطن العربي ولم يستعمل    

النفط وعائداته في إنشاء اقتصاد منتج بل في ترسيخ نظام ا,قتصاد ا,ستھ3كي ا,ستيرادي

فالوطن العربي يمتلك ثروة نفطية ھائلة و 

العالمي أي يستحوذ على 

3(شكل رقم         

             

  

اJقطارمنظمة :المصدر

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
صندوق النقد العربي،  - 1

الدول العربية 

كومنولت الدول المستقلة  

دول اوبيك غير العربية  

امريكا الشمالية  

اخرى  
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  :بالنسبة لنصيب الدول العربية من ا,حتياطي العالمي فكان حسب الشكل التالي

  2011ا,حتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية 

  

  .2011العام السنوي 

 إلى لتصل مكعب متر مليار 2,007 بواقع

 2010عام مع بالمقارنة % 1 يعادل ما 

 وبحدود السابقة مستوياتھا على حافظت

 ا,حتياطي اجمالي من قلي3ً  مساھمتھا 

 إلى ىزَ عْ يُ  ما وھو .السابق العام خ3ل 

 والبرازيل المتحدة الو,يات وبخاصة

 المعدنية با<مكانات مقارنة كاف وغير

 المخصصات أن إلى ذلك في السبب ويعود

 مالية أزمات من تعاني التي وخصوًصا

 المعلومات أن كما العربية، الدول معظم

 ل3ستكشاف العالمية الشركات باھتمام تستأثر

.   

تريليون متر مكعب
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بالنسبة لنصيب الدول العربية من ا,حتياطي العالمي فكان حسب الشكل التالي

ا,حتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية 

العام السنوي  اJمين للبترول، تقريرالعربية المصدرة  اJقطار

بواقع عالمياً  الطبيعي الغاز احتياطيات رتفاع إالشكل البياني 

 بزيادة أي ، 2011عام نھاية في متر مكعب تريليون

حافظت فقد العربية الدول في الطبيعي الغاز باحتياطيات

 وانخفضت ، 2011 عام نھاية في كما مكعب متر

 % 28.5 بنسبة مقارنة 2011 عام نھاية في 28.2 

وبخاصة اJخرى العالم دول بعض في الغاز احتياطي

  .1 العربية الدول في ا,حتياطيات تقديرات ارتفعت

:  

وغير متواضع العربي العالم في المعدني ا,ستكشاف

 كم مليون 14 حوالي مساحته والبالغ العربي 
ويعود ،2

وخصوًصا العربية الدول من كثير بمقدور ليست النشاط لھذا

معظم في الميدان ھذا في والكفاءات الخبرات نقص إلى

تستأثر التي بالدرجة ليست السائدة والتشريعات المتوفرة

  .العربي العالم في المعدنية الثروات
                                        

92، ص2011التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام صندوق النقد العربي،

تريليون متر مكعب 193,9:ا�جمالي العالمي

% 57,5الدول العربية 

% 8كومنولت الدول المستقلة  

%24,6دول اوبيك غير العربية  

%5,1امريكا الشمالية  

                           :الفصل الثالث

بالنسبة لنصيب الدول العربية من ا,حتياطي العالمي فكان حسب الشكل التالي أما    

ا,حتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية ) 2-3(شكل رقم 

  

اJقطارمنظمة  :المصدر

الشكل البياني  حُ ضِ وَ يُ       

تريليون 193.9 حوالي

باحتياطيات يتعلق فيما أما .م

متر تريليون 54.7

 % 28.2إلى العالمي

احتياطي تقديرات ارتفاع

ارتفعت بينما والمكسيك،

:المعدنيةالثروة -3

ا,ستكشاف نشاط عتبريُ      

 الوطن في الواعدة

لھذا المطلوبة المالية

إلى با<ضافة حادة،

المتوفرة الجيولوجية

الثروات عن والتحري
                                                           

1
صندوق النقد العربي، - 

الدول العربية 

كومنولت الدول المستقلة  

دول اوبيك غير العربية  

امريكا الشمالية  
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 با<ضافة ، 2008لعام العالمي با<نتاج مقارنة إنتاجھا ونسبة المستغلة المعدنية الخامات أھم)1-3(جدول رقم

 المنتجة العربية الدول أھم إلى

العالمي  ا<نتاج اسم الخام

 طن.م

 ا<نتاج

 العربي

النسب 

 المئوية

 الدول العربية المنتجة

 ، تونس، اJردن، سورياالمغرب 32.5 43490.7 134200 الفوسفات

 الجزائر 17 0.26 1.54 الزئبق

 ،تونس،السعودية، الجزائرالمغرب 5.7 418 7370 الباريت

 ،العراقا<ماراتالسعودية،الكويت، 8.4 4807 57090 الكبريت

 دولة عربية 15 2.2 2430.8 112530 الجبس

كلوريد (البوتاس

 بوتاسيوم

 اJردن 5 2129.6 47300

 المغرب،مصر،تونس 1.9 78.8 4200 الفلور سبار

 الجزائر 1.7 5.4 306 السيليستيت

 المغرب،الجزائر،تونس،السعودية 1.7 0.306 18.081 الفضة

 الجزائر،مصر،موريتانيا،المغرب 1.44 17968 1252900 خام الحديد

 الجزائر،المغرب،تونس 1.75 151.8 8700 الزنك

 ،العراق،الجزائراJردنمصر، 0.87 213 24530 الكاولين

 ، مصر، المغربالجزائر 0.4 50.2 12760 البنتونيت

 ، مصر، المغربالجزائر 2.95 88.7 3000 الرصاص

 السعودية،السودان،عمان،المغرب 0.42 0.010691 2.54 الذھب

خام ومركزات 

 الكروم

 ، عمانالسودان 0.26 39.1 15000

 ، السعوديةالمغرب 0.06 7.4 13200 النحاس

  المغرب 0.12 25.8 20300 خام المغنيز

 العربية الدول في المعدنية الثروة قطاع وآفاق واقع " الخوالدة طه ، بوصبيعأ أمحمد المنير :المصدر

  .75ص .27/10/2010-25.المؤتمر العربي الحادي عشر للثروة المعدنية ،طرابلس،ليبيا"
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  :ةمقومات مالي :ثالثا

 اJخيرة ھذه تتوفر حيث، النفطية العربية الدول صوصاخ، ھامة مالية موارد على العربية الدول رُ فَ وَ تَ تَ    

 المنطقة في السلبية السمات إحدى يعتبر ،الموارد ھذه توزيع سوء أن غير ،معتبرة مالية فوائض على

 والكويت وليبيا كالسعودية، العربية الدول بعض في الموجودة المالية الفوائض ھذه تناسب لعدم وذاك ،العربية

 كأرصدة الفوائض ھذه من جزء تخصيص إلى أدى مما الدول، لھذه السكان وعدد المساحة مع وا<مارات

 . الرأسمالية الدول مصارف في مجمدة عربية

 التي العربية الدول نحو تتجه المالية الفوائض ھذه من يجعل عربي، اقتصادي تكامل قيام على عُ جِ شَ يُ  ما ھذا 

 المشتركة العربية ا,قتصادية التنمية وبالتالي ,ستثمارھا ،إليھا بحاجة ھي
1
.  

 :مقومات ثقافية واجتماعية:رابعا

المعيشة وطرق الحياة اليومية  و مختلف القيم  أساليبيتميز الوطن العربي بوجود ثقافة مشتركة من حيث    

والتقاليد والمعتقدات والمعايير والمھارات والقوانين والمناقب والمواقف والقواعد التي تحدد السلوك اليومي 

  .في العلم والفلسفة والفن  ا<بداعيةوكذا ا,نجازات الحضارية ومجمل المعارف والحياة 

 ا<س3ميمن ذلك الدين  اJعظم و لغة القران، آدابھا تمدة من اللغة العربية وحيث يمكن القول أنھا ثقافة مس

 أھم مقوم لتوحيد اJمة العربية
2
.  

يحقق تكام3 اقتصاديا يشكل عام3 مساعدا  أنوالوطن العربي من حيث وفرة ھذه الموارد وتنوعھا يمكن     

تحقيق استثمار نوعي وكمي  أو ال3زمة ,كتشاف واستثمار الموارد المتاحة وغير المستثمرة ، اJمواللتوفير 

3مناسب للموارد المستثمرة 
.  

  :مؤشرات ا�قتصاد العربي:المطلب الثاني

جموعة من المؤشرات ا,قتصادية التي يُْعتََمُد عليھا لمعرفة مدى تطور ذلك ا,قتصاد ،وھذه بعض ھناك م

   . مؤشرات ا,قتصاد العربي لفترة معينة

�  :الناتج المحلي ا@جمالي :أو

  :التاليخ3ل الفترة كما ھو مبين في الجدول  لقد سجل مؤشر الناتج المحلي ا<جمالي للدول العربية تطورا   

 

 

 

                                                           
1

الندوة العلمية الدولية "مناطق التجارة الحرة ىلمع التركيز ع"مقومات ومعوقات التكامل ا�قتصادي العربي"باشي أحمد -
اJوروبية،كلية العلوم ا,قتصادية وعلوم التسيير،جامعة - حول التكامل ا,قتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية

 .7م، ص2004ماي 9- 8فرحات عباس سطيف ،
2

 .50، ص2008لعربية،الطبعة العاشرة،لبنان،مركز دراسات الوحدة ا"المجتمع العربي المعاصر"حليم بركات- 
3

مؤتمر التنمية والتكامل "ا�زمة المالية العالمية ودور التكامل ا�قتصادي العربي في مواجھتھا"سلوى فؤاد صابر -
 374م، ص 2010ابريل  29- 28ه الموافق 1431جمادى اJولى  15-14ا,قتصادي في العالم ا<س3مي القاھرة في الفترة من 
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  2011-2005للدول العربية خ3ل الفترة  ا<جماليالمحلي  الناتجمؤشر )2-3(جدول رقم 

 مليار دو,ر                                                                                                                   

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

1.152.54  القيمة

7  

1.37061

7  

1.58562

8  

1.993.97

3  

1.743.25

1  

2.027.29

3  

2.365.373  

معدل 

 النمو

)%(  

22.6  16.9  15.1  26.2  12.6  16.3  18  

 من إعداد الطالب با,عتماد على التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لسنوات عدة:المصدر 

لدول العربية  مجتمعة  وھذا لمن خ3ل بيانات الجدول أع3ه ن3حظ تصاعد قيمة الناتج المحلي ا<جمالي      

رتفاع نموه زيادة العائدات النفطية ,رتفاع أسعار النفط  إقتصادات الدول العربية وساھم في وتيرة إنتعاش <

درات بعض الدول العربية واعتبارات وزيادة ا<نتاج بنحو مليون برميل يوميا و زيادة الطلب على صا

أخرى، و اخت3ف قيمة الناتج من دولة إلى أخرى نظرا ,خت3ف ھيكل اقتصاد كل دولة واخت3ف معدل 

  .النمو نتيجة اJحداث السياسية اJخيرة في كل من تونس ،مصر ،ليبيا وسوريا

  :متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ا@جمالي :ثانيا

  :سط نصيب الفرد من الناتج المحلي ا<جمالي باJسعار الجارية حسب الجدول التاليوكان متو   

  .2011-2002خ3ل الفترة  متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ا<جمالي) 3-3(جدول رقم 

  دو,ر                                                                                                                  

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  السنوات

  6731  5842  5053  5858  4660  4188  3614  3029  2626  2396  القيمة

  الطالب با,عتماد على التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لسنوات عدةمن إعداد :المصدر 

في  2010تحسنا ملحوظا مقارنة بعام  2011متوسط نصيب الفرد من الناتج ا<جمالي خ3ل عام  دَ ھِ شَ     

الدول العربية باستثناء بعض الدول كليبيا وسوريا والسودان واليمن ويعود ذلك ربما ,عتبارات سياسية 

وبمعدل نمو وصل  2001دو,را عام  6731إلى  2010دو,ر للفرد عام  5842ث ارتفع من حوالي ،حي

معد,ت النمو من بلد إلى أخر سجل العراق أع3ھا  تْ نَ ايَ بَ وتَ ،2010عام  % 18.8مقارنة بمعدل %15.2إلى

 27.2،% 30.1يليھا كل من الكويت والسعودية وقطر والجزائر بمعد,ت نمو وصلت إلى  و%  35.4بنحو 

% 19من  أقل ھاعلى التوالي ,رتفاع عوائد النفط، و الدول العربية اJخرى معد,ت %19.5% 25.1،%
1
.   

                                                           
1

 .24-  23ص صم،  2011التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام صندوق النقد العربي، - 
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يتكون من قطاعات مختلفة حسب الجدول  نهإللدول العربية ف يلا<جمابالنسبة لتكوين الناتج المحلي  و  

  :اkتي

    الھيكل القطاعي للناتج المحلي ا<جمالي للدول العربية)4-3(جدول رقم          

  )نسبة مئوية(                                                                                                                

  معدل النمو السنوي باJسعار الجارية  الناتج المحلي ا<جماليھيكل   البنود

2000-2005  2010  2011  2000-2005  2009-2010  2010-2011  

  :قطاعات ا<نتاج السلعي منھا

  الزراعة

  ستخراجيةالصناعات ا<

  الصناعات التحويلية

  باقي قطاعات ا<نتاج السلعي 

  :إجمالي قطاعات الخدمات منھا

  الحكومية الخدمات

صافي الضرائب غير 

  :المباشرة

59.8  

6.1  

38.2  

9.5  

6  

39.4  

10.5  

0.9  

57.9  

6.2  

35.5  

9.4  

6.9  

41.6  

11.7  

0.8  

62  

5.6  

40.7  

9  

6.7  

38  

11.1  

0.8  

11.9  

4.8  

15.3  

7.7  

9.1  

8.4  

7.9  

-11.2  

22  

8.5  

31.4  

13.6  

5.4  

9.3  

12.6  

- 30.7  

25.3  

6.7  

35.2  

13.5  

6.7  

7.8  

11.3  

18.6  

  18  15.5  10.1  100  100  100  المحلي ا<جمالي الناتج

  .26 ، ص2011التقرير ا,قتصادي العربي الموحد :المصدر

حيث كانت نسبة مساھمة القطاعات ا,قتصادية في الناتج المحلي ا<جمالي بين الدول العربية متباينة من    

من الناتج  في الدول  % 50بما يفوق  ستخراجية <حيث كانت مساھمة قطاع الصناعات ا آخر إلىقطاع 

 % 57.7،% 62.1،% 64.9،% 70العربية الست ليبيا،العراق،الكويت،قطر،السعودية وعمان بنسب 

 % 41.1على التوالي ،وتصدر قطاع الزراعة المرتبة اJولى في جزر القمر بنسبة  % 51.2و % 53.2،

في % .31المطاعم والفنادق المرتبة اJولى بنسبة ،في حين احتل قطاع التجارة و % 34وفي السودان بنسبة 

في كل من اJردن  % 17.8و %20ما قطاع الخدمات الحكومية بنسبة أفي جيبوتي ، % 16.8لبنان و

1في كل من تونس ومصر % 15.7و  % 16.7والمغرب على التوالي ،وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 
.  

  

  

  

  

                                                           
1

 .27ص ،2011 لعام التقرير ا,قتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي، - 
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  :حسب الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وسجل ارتفاع معدل  م،2011فا<نفاق ا,ستھ3كي انخفضت حصته من الناتج المحلي ا<جمالي في عام 

وانخفضت حصة ا,ستثمار من الناتج وكذا 

  .م2011

حصة فجوة الموارد زادت  فإن م 2011

 % 145.3إلى  % 126.8 ومنه ارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من

م وذلك بسبب 2011ترتب على ا,ستھ3ك النھائي تراجع حصته من الناتج المحلي ا<جمالي في عام 

  .فقط % 9.5

م باJسعار 2011يار دو,ر عام مل 555

م وذلك 2011عام  % 23.5م إلى 201عام 

به الدول العربية من انكماش استثماري من جانب وزيادة ا<نفاق الجاري بسبب الزيادة في الرواتب 

 % 6.1وبالتالي تراجع معدل نمو ا,ستثمارات العربية ليبلغ 

وسجلت معد,ت نموا ,ستثمار في البلدان العربية تباينا بين 

 .29-27ص 

م 2011توزيع الناتج المحلي ا�جمالي حسب بنود ا�نفاق في عام 
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حسب الشكل التاليالناتج المحلي ا<جمالي توزيع  ا<نفاق فكانحسب بنود 

  .27م ص2011التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام 

فا<نفاق ا,ستھ3كي انخفضت حصته من الناتج المحلي ا<جمالي في عام 

وانخفضت حصة ا,ستثمار من الناتج وكذا ،م2011عام  % 10.8م إلى 2010في عام  %

2011عام  % 6.1م إلى 2010عام  % 9.9انخفاض معدل نموه من 

2011وفي الوقت الذي سجل ا,ستھ3ك انخفاض حصته من ا<نفاق لعام 

ومنه ارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من، نتيجة اJداء الجيد للصادرات

ترتب على ا,ستھ3ك النھائي تراجع حصته من الناتج المحلي ا<جمالي في عام 

9.5تراجع معدل نمو ا,ستھ3ك العائلي وھذا اJخير كان معدل نموه 

555م إلى 210مليار عام  523وارتفعت قيمة ا<نفاق ا,ستثماري من 

عام  %26.1الجارية،في حين تراجعت أھميته النسبية من الناتج من 

به الدول العربية من انكماش استثماري من جانب وزيادة ا<نفاق الجاري بسبب الزيادة في الرواتب 

وبالتالي تراجع معدل نمو ا,ستثمارات العربية ليبلغ ،جانب أخروالدعم والتحوي3ت ا,جتماعية من 

وسجلت معد,ت نموا ,ستثمار في البلدان العربية تباينا بين .م2010عام  % 9.9م بعدما كان 

   .1 نكماش

                                        

ص  ص ،2011التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام صندوق النقد العربي،

توزيع الناتج المحلي ا�جمالي حسب بنود ا�نفاق في عام ) 3-3(الشكل رقم

% 43,6ا'ستھ%ك العائلي  

%  15,7ا'ستھ%ك الحكومي

%   23,5ا'ستثمار ا'جمالي  

% 17,3فجوة الموارد 

                           :الفصل الثالث

حسب بنود  أما       

التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام :المصدر

فا<نفاق ا,ستھ3كي انخفضت حصته من الناتج المحلي ا<جمالي في عام   

% 48.2نموه من 

انخفاض معدل نموه من 

وفي الوقت الذي سجل ا,ستھ3ك انخفاض حصته من ا<نفاق لعام 

نتيجة اJداء الجيد للصادرات

   .م2011عام 

ترتب على ا,ستھ3ك النھائي تراجع حصته من الناتج المحلي ا<جمالي في عام  و

تراجع معدل نمو ا,ستھ3ك العائلي وھذا اJخير كان معدل نموه 

وارتفعت قيمة ا<نفاق ا,ستثماري من 

الجارية،في حين تراجعت أھميته النسبية من الناتج من 

به الدول العربية من انكماش استثماري من جانب وزيادة ا<نفاق الجاري بسبب الزيادة في الرواتب  رُ مُ لما تَ 

والدعم والتحوي3ت ا,جتماعية من 

م بعدما كان 2011عام 

نكماشا, ا,رتفاع و

  

  

  

                                                           
صندوق النقد العربي، - 1

الشكل رقم

ا'ستھ%ك العائلي  

ا'ستھ%ك الحكومي

ا'ستثمار ا'جمالي  

فجوة الموارد 
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   :التضخم في الدول العربية :ثالثا

َ عـيُ  فارتفاع معدل التضخم يعني ، معدل التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات ا,قتصادية المنتھجة في الدولة دُ ـ

  . لaسعارالعام  ستقرارا,وھو الحفاظ على  أ, أھدافھا أھمفشل السياسات ا,قتصادية المتبعة في تحقيق احد 

 .2011-2007خ3ل الفترة  اJسعارمتوسط معدل  نمو ) 5-3(جدول رقم                   

  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  6.1  4.5  3  10.2  7.3 %متوسط معدل نمو اJسعار

  من إعداد الباحث با,عتماد على التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعدة سنوات:المصدر 

م إلى 2010عام % 4.4من رتفعا معدل التضخم في الوطن العربيأن متوسط من خ3ل الجدول يتضح    

سباب أبرزھا؛زيادة أسعار الواردات الغذائية و كذا ارتفاع ا<نفاق  بمختلف Jم وذلك 2011لعام  % 6.1نحو 

أنواعه وارتفاع أسعار المحروقات في الدول المستوردة ،كما توقف ا<نتاج وتعطلت ا<مدادات خاصة في 

1الدول التي شھدت تطورات سياسية كتونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن وأثار ذلك على العرض والطلب 
.  

 في ا<يجابية بالتطورات 2011 عام في العربية ا<جمالية التجارة تأثرت  :العربية ا@جماليةالتجارة : رابعا

 الصادرات قيمة ارتفاع في الخام للنفط العالمية اJسعار ارتفاع استمرار ساھم حيث للطاقة، العالمية السوق

 % 12.8 بنسبة العربية الواردات قيمة ارتفعت كما .دو,ر مليار 1,196 حوالي لتبلغ % 30.6 بنسبة العربية

 جراء وكذلك للنفط، الرئيسية المصدرة للدول العام ا<نفاق زيادة ضوء في وذلك دو,ر، مليار 753 نحو لتبلغ

 له المستوردة للدول بالنسبة النفط استيراد أسعار ارتفاع
2
.  

  ).2011-2007(ا<جمالية للفترة التجارة الخارجية العربية) 6-3(جدول رقم               

  )مليار دو�ر(القيمة   البنود

2007  2008  2009  2010* 2011*  

  1.195.8  915.7  730.9  1.0812  796.1  الصادرات العربية

  752.6  667.1  613.8  674.4  535.9  الواردات العربية

  18.217.0  15.254.0  12.531.0  16.132.0  14012.0  الصادرات العالمية

  18.381.0  15.457.0  12.733.0  16.536.0  14311.0  الواردات العالمية

وزن الصادرات العربية في الصادرات 

  %العالمية

5.7  6.7  5.8  6.0  6.6  

  4.1  4.3  4.8  4.1  3.7  %وزن الواردات العربية في الواردات العالمية 

  .بيانات أولية*

  .166ص م،2012التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام :المصدر

                                                           
1

 .25ص ،  2012ا,قتصادي العربي الموحد لعام التقرير صندوق النقد العربي، - 
2

 .165،ص2012التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام صندوق النقد العربي، - 
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  :تجاه التجارة ا@جمالية العربيةإ -1

 جميع إلى ا<جمالية الصادرات قيمة زادت فقد ،2011 عام في العربية التجارة ,تجاھات وبالنسبة    

 .التجاريين الشركاء معظم صادرات حصص على انعكس مما متفاوتة، بدرجات الرئيسين التجاريين الشركاء

 يتعلق وفيما .اليابان باستثناء الرئيسين التجاريين شركائھا جميع من العربية الدول واردات قيمة أيضا وزادت

 تراجعت حين في والمعادن الوقود لفئة النسبية اJھمية تحسنت فقد العربية، للصادرات السلعي الھيكل بتطور

 .النقل ومعدات واk,ت اJساسية، والمصنوعات الكيماوية المواد من تتكون التي المصنوعات حصة

 السلعي الھيكل جانب وفي .السابق بالعام مقارنة العربية الصادرات في الزراعية السلع حصة وتراجعت

 على النقل ومعدات اk,ت استأثرت الفئة، ھذه وضمن المصنوعات، حصة تراجعت فقد العربية، للواردات

 حصة ارتفعت المقابل وفي .2011 عام خ3ل تراجعت ا<جمالية الواردات في حصتھا أن إ, اJكبر الحصة

 حصة زادت حين في العربية، للواردات السلعي الھيكل في الثاني المركز تحتل التي الزراعية السلع فئة

 للواردات السلعي الھيكل في الثالث المركز تحتل التي والمعادن الوقود فئة واردات
كما يوضحه الشكل  ،1

 :التالي

  .2011اتجاھات التجارة العربية إلى أھم الشركاء التجاريين عام )4-3(الشكل رقم  

  

  

  .169، صم2011التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام:المصدر

  

  

  

  

  

                                                           

1
 .165، ص2012التقرير ا'قتصادي العربي الموحد لعامصندوق النقد العربي، -
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  :والشكل التالي يبين الھيكل السلعي للتجارة العربية       

  م2011الھيكل السلعي للصادرات والواردات العربية ا<جمالية لعام  )5-3(الشكل رقم

  

  .170، صم2011التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام :المصدر

 منذ العربي للتعاون اJساسية اJھداف من العربية الدول بين التجارة تطوير إن : التجارة العربية البينية -2

 عدة أبرمت و الھدف ھذا تحقيق أجل من تعمل وھيئات منظمات عدة أنشأت ،وقد العربية الجامعة إنشاء

 التي الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة <قامة التنفيذي البرنامج تطبيق وأخرھا وجماعية ثنائية اتفاقيات

 2005 مطلع في تنتھي سنوات سبع إلى المدة اختصرت وقد سنوات 10 ولمدة 1998 سنة في العمل بدأت

 البينية التجارة وتحرير العربي التكامل في ا<سراع بغرض إنشائھا تم مصغرة إقليمية تجمعات وجود ،ورغم

 و 9 مستوى في بقيت البينية العربية التجارة نإالعربي،ف المغرب واتحاد الخليجي التعاون مجلس مثل وھذا

 بنسب قورنت ما إذا جدا منخفضة تعد النسبة هھذ و الخارجية، العربية التجارة إجمالي من المائة في 10

 50 وحوالي الشمالية أمريكا في % 30 و% 70  اJوروبي ا,تحاد في فمث3 اJخرى ا,قتصادية التكت3ت

  :أكثر،والجدول التالي يوضح الوضعية 1ةوالشرقي الشمالية آسيا منطقة في%

  .2011-2007خ3ل الفترة  أداء التجارة العربية البينية )7-3(جدول رقم           

  )مليار دو�ر(القيمة   البنود

2007  2008  2009  2010  2011  

  93.9  78.5  73.6  92.6  67.6  )1(متوسط التجارة العربية البينية

  95.3  78.1  78.0  95.8  70.6  الصادرات العربية البينية

  92.4  78.9  69.2  89.4  64.7  الواردات العربية البينية

  2÷)الواردات البينية+الصادرات البينية )(1(                

  أولية بيانات*                 

  .173، صم2011التقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام:المصدر               

                                                           

العلمية الدولية حول التكامل ا,قتصادي العربي الندوة "التكتل ا�قتصادي العربي كحتمية لمواجھة العولمة"بعلوج بولعيد -1
 .9، ص 2004ماي 9- 8يوم  ،سطيف ،اJوروبية جامعة فرحات عباس- كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية
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  2009و2005عامي مساھمة التجارة البينية العربية في التجارة ا<جمالية لتجمعات عربية )8-3(رقم جدول

                                             

 )2009و 2005(

  التجمعات العربية

حصة الصادرات   )أمريكيمليون دو�ر (التجارة البينيةقيمة 

 إجماليالبينية من 

  )%(الصادرات

حصة الصادرات 

 إجماليالبينية من 

  )%(الصادرات

  2005  الواردات  الصادرات 

  

2009  2005  2009  

  2009  2005  2009  2005  السنوات

منطقة التجارة الحرة 

  العربية الكبرى

44.812  74.355  38.487  66.898  7.9  10.3  11.1  11.2  

  6.2  8.3  6.0  5.0  21.046  15.751  31.036  20.012  مجلس التعاون الخليجي

  2.6  2.7  2.9  2.0  2.972  1.816  3.298  2.154  تحاد المغرب العربيإ

  1.8  1.3  3.9  1.3  1.951  924  2.225  642  أغاديردول اتفاقية 

  ؛)القمر وجزر موريتانيا الصومال، جيبوتي،(باستثناء العربية الدول جميع الحرة التجارة منطقة -

  )والكويت قطر عمان، السعودية، ا<مارات،البحرين،( الخليجي التعاون مجلس- 

  ؛)وموريتانيا المغرب ليبيا، الجزائر، تونس،( العربي المغرب دول اتحاد -

 .) والمغرب مصر تونس، اJردن،(أغادير  اتفاقية دول - 

 التجارة بيانات قاعدة العالمية، التجارة ومنطقة،  2010لعام الموحد العربي ا,قتصادي التقرير :رالمصد

  .العالمية

أزمة الديون الخارجية التي تفاقمت في الكثير من اJقطار  رُ بَ تَ عْ تُ   :المديونية الخارجية العربية:خامسا

العربية، من أھم التحديات التي تواجه اقتصاديات ھذه اJقطار وبخاصة مع بداية ثمانينات القرن الماضي، 

ديون الدول العربية ،"قنبلة موقوتة"وحتى الوقت الحالي، اJمر الذي اعتبره كثير من ا,قتصاديين العرب 

، 1999بليون دو,ر عام  161، لتصل إلى حوالي 1975بليون دو,ر عام  4.3ة قفزت من الخارجي

، كما ارتفعت 663.3إلى  2009بليون دو,ر، وبلغت أرقاما قياسية عام  189.7إلى  2008وتصاعدت عام 

اً و ھناك أثار،1996بليون دو,ر عام  13، إلى أكثر من 1975مليون دو,ر عام  437خدمة ديونھا من 

اقتصادية وسياسية كثيرة ترتبت، ومازالت تترتب على الديون وأعباء خدمتھا، مثل اkثار على ا,حتياطات 

ھناك عوامل داخلية وأخرى خارجية أدت إلى . من العم3ت اJجنبية، واخت3ل ميزان المدفوعات، وغيرھا

في ميزان المدفوعات، با<ضافة إلى تفاقم مثل ھذه اJزمة، والتي تمثلت في العجز في الميزانية العامة و

إن أسباب أزمة الديون العربية بعضھا داخلي كالعجز في الموازنات ،الكساد وتدھور شروط التبادل التجاري
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العامة والتضخم، الذي أثر في قيمة العم3ت الوطنية والبعض اkخر خارجي كالركود العالمي وانخفاض 

 قيمة الفائدة إلى جانب الفساد وخطط التنمية الفاشلةأسعار المواد الخام اJولية وارتفاع 
1
. 

الدين العام الخارجي القائم وخدمة الدين العام الخارجي في الدول العربية المقترضة عامي )9-3(رقم  جدول

 .2011و  2010

  

 .196ص.2011التقرير ا,قتصادي العربي الموحد :المصدر

,ستنزاف الفائض ا,قتصادي  أداة لُ ثِ مَ في الوقت الراھن تُ  أصبحتالديون الخارجية  أنعلى  لُ دُ يوھذا ما    

الخاصة في الماضي تقوم بھذا  اJجنبيةكانت ا,ستثمارات  أنالدول المتقدمة بعد  إلىمن الدول النامية 

2الدور
. 

التبعية ووجدت الذريعة للقوى ا,ستعمارية للتحكم باقتصاديات  كلما ترسخت فكلما ارتفعت وتيرة الديون،   

  .الدول المستھدفة

  :للدول العربية ا�حتياطي من النقد ا�جنبي :سادسا

ا,حتياطي من النقد اJجنبي لدى البنك المركزي وسيلة أساسية لضمان استقرار سعر الصرف للعملة  رُ بَ تَ عْ يُ    

مدى كفاية ھذا ا,حتياطي من خ3ل تغطيته لعدد معين من اJشھر  الرئيسية، ويقاسالوطنية إزاء العم3ت 

حتياطي في معظم الدول العربية خ3ل السنوات القليلة الماضية وأصبح قادرا وقد ارتفع مستوى ا<.للواردات

 12يبلغ نحو ن كان المتوسط العام للدول العربية إو شھرا في ليبيا مث3، 55على تغطية الواردات لنحو 

   :م ويعود ذلك إلى 2011لكن شھد ا,حتياطي انخفاض في دول ا,حتجاجات عام  شھرا،

   .انخفاض إيرادات الدولة بشكل عام من العملة اJجنبية -أ

                                                           
1

 متوفر على الرابط 14/04/2013 "كثير من الفساد و مليار دو�ر660..الديون العربية"كمال سر الختم- 

www.majalla.com 
2

 ،1993المعھد العربي للتخطيط،الكويت "ثرھا على البلدان النامية أظاھرة التدويل في ا�قتصاد العالمي و"زكيرمزي -
 .61ص
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  .من إيرادات سوريا من النقد اJجنبي % 23تأثر الدخل من السياحة ،فمث3 السياحة تسھم بنسبة   -ب

 لتعويض التجارة الخارجية ,نكماش صادرات دول الربيع العربي وفي نفس الوقت زادت الواردات تأثر -ج

    .لنقص في ا<نتاج المحلي

   .الساخنة خوفا من عدم ا,ستقرار وعدم وضوح الرؤية للمستقبل القريب اJموالخروج كميات كبيرة من  -د

                   .الحا,ت مثل العاملين النازحين من ليبياانخفاض في عوائد تحوي3ت العاملين في بعض -ه

 :ذلكوالجدول التالي يوضح 

     .2011-2009ا,حتياطيات الدولية للدول العربية خ3ل الفترة  إجمالي) 10-3(جدول رقم        

  

بالدول العربية التي شھدت  اJجنبيمن خ3ل بيانات الجدول ن3حظ انخفاض ا,حتياطي من النقد   

الدولة لمواجھة الظروف  هُ رُ فِ وَ فا,حتياطي تُ  طبيعي، أمروھو ، م 2011احتجاجات وثورات شعبية خ3ل عام 

حيث شھدت معظم  من ذلك، Jكثرانخفاض ا,حتياطي  إلىتوقعات  شارتأو الصعبة التي قد تصيب البلد،

  .اJجنبيمن النقد  الدول العربية زيادة مطردة في حجم ا,حتياطي

 %  57.08انخفض من  اJجنبي، حيثمن النقد  ا,حتياطمصر الدول العربية في ا,نخفاض في  مُ دَ قَ تَ و تَ  

م ،وتليھا اليمن 2010مليار دو,ر في نھاية  35.85كان  أنم بعد 2011مليار دو,ر في نھاية  15.39ليبلغ 
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 ،% 26.47مليار دو,ر محققا بذلك نسبة انخفاض بلغت  4.58 إلىمليار  6.23التي انخفض احتياطھا من 

مليار دو,ر  7.37نحو  إلىمليار دو,ر 9.46ي انخفض من أ % 22.11ثم انخفض احتياطي تونس بنسبة 

بلغ  أي % 12.47كان  أنبعد  % 13.93بنسبة انخفاض بلغت  اJردن تأتي و م،2011خ3ل عام 

 % 12.84الدول ؛المغرب،البحرين بنسبة انخفاض  وتأتيم ،2011مليار دو,ر عام  10.73ا,حتياطي 

  .على التوالي % 10.69،

البترول ايجابيا على زيادة رصيدھا من احتياطي النقد  أسعارفقد كان ,رتفاع  وبالنسبة للدول العربية النفطية،

 25.57الجزائر بنحو  العراق، الكويت، السعودية، ،راتا<مااJجنبي ،وكان ا,رتفاع في كل من 

1على التوالي خ3ل نفس الفترة % 12.43،% 20.43،% 21.48،21.57%،%
.

  

  :مناخ ا�ستثمار في الدول العربية واقع : الثالثالمطلب 

مفھوم مناخ الوقوف على ,بد من  وتحديد بعض مؤشراته قبل التطرق لواقع مناخ ا,ستثمار في الدول العربية

 .ا,ستثمار بصفة عامة

� :مفھوم مناخ ا�ستثمار: أو

َ صـْ قـيُ     اJوضاع والظروف المؤثرة في اتجاھات تدفق رأس المال وتوظيفه،  لْ مَ جْ مُ «: بمناخ ا,ستثمار دُ ـ

من فاعلية وكفاءة،  فالوضع السياسي للدول ومدى ما يتسم به من استقرار، بتنظيماتھا ا<دارية، وما تتميز به

ونظامھا القانوني ومدى وضوحه وثباته وتوازن ما ينطوي عليه من حقوق وأعباء، وسياسات الدول 

ى تحتية وعناصر ا<نتاج، وما تتميز به الدول نَ وإمكانياته من بُ  هِ لياتِ آا,قتصادية وإجراءاتھا، وطبيعة السوق و

»ما اصطلح على تسميته بمناخ ا,ستثمارديموغرافية على ذلك بشكل  من خصائص جغرافية، و
 وتأسيسا ،2

  :إلى ا,ستثماري المناخ مكونات تقسيم يمكن تقدم ما على

 :ا�قتصادي ا@طار -)1

 التحتية البنى توفر أنا كم تطوره، وآفاق البلد، في السائدة ا,قتصادية واJوضاع ينَ بالبُ  ا<طار ھذا يتمثل

 أن ,بد والكھرباء الماء وشبكات والتعليمية الصحيةوالخدمات  المتطورة ا,تصال ووسائل كالطرق اJساسية

 القطاعات بين وتوزيعھا بل المستقطبة ستثماريةا< ومْ جُ الحُ  تحديد في فقطليس  ومؤثرا مھما دورا يلعب

 .المختلفة ا,قتصادية

 عدلمب يتعلق فيما خاصة المعني، البلد في )اقتصادية الماكرو( خت3,تبا< ا,ستثماري المناخ يتأثر كما

 مدى المتوقعة، نموھا وإمكانات السوق حجم المصرفي، الجھاز تطور مدى الصرف، سعر تقلبات التضخم،

  .الماھرة وغير الماھرة المحلية والعمالة اJولية المواد توفر

                                                           
1

 .52، القاھرة، ص2012"التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة في الدول العربية"منظمة العمل العربية  - 
2

المؤتمر العلمي "ا�فاق المستقبلية  الوطن العربي الواقع والعقبات ومناخ ا�ستثمار في "حربي محمد موسى عريقات- 
جامعة في3دلفيا "أعمال مصرفية الكترونية  نحو مناخ استثماري و"الخامس لكلية العلوم ا<دارية والمالية جامعة في3دلفيا حول 

 .6ص ،اJردن 5/07/2007-4خ3ل الفترة 
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 :السياسي ا@طار -)2

 فالمستثمرين الخاصة، ا,ستثمارية القرارات مختلف اتخاذ في العوامل أھم من واحدة السياسية العوامل تعتبر

 التأميم احتما,ت السياسي، النظام طبيعة مثل ا,قتصادية، وغير ا,قتصادية المخاطر جميع بالحسبان يأخذون

 البلد، في السياسي ا,ستقرار ا,قتصادية، النشاطات في الحكومي التدخل مدى الخاصة، الملكيات ومصادرة

 السياسية والظروف اJوضاع من ذلك وغير المحتملة، السياسية التغيرات وطبيعة المعارضة قوة

  .المعني البلد في وا,جتماعية

 :القانوني ا@طار  -)3

 والحركة عامة ا,قتصادي للنشاط المنظمة والقانونية التشريعية اJسس يرسي قانوني إطار وجود من ,بد

 كما ا,قتصادية، والقطاعات الميادين، شتى في والرخاء التنمية أھداف مع ينسجم بشكل خاصة، ا,ستثمارية

 القوانين لتلك العملية التطبيقات أو ا<جراءات يخص فيما خاصة والتناقض التعقيد بعدم القوانين تميز أن ,بد

 ا,ستثمارات، جذب بھدف التامة، والمرونة بالتطور القانوني ا<طار يتسم أن ,بد كما الواقع، ارض على

 ووضوح الشفافية عن فض3 الوطنية، والمؤسسات لaفراد المتنامية وا,حتياجات المستجدة الظروف ويأخذ

 :ھنا تعني والشفافية الرؤيا،

 .النفوذ واستغ3ل والرشوة، التحايل إلى اللجوء وعدم ا<جراءات، ونظافة شريف التنافس نأب الشعور

 الحكومات تحدد أن في فيتمثل الرؤيا وضوح أما ..حقيقي استثماري وجذب مشروع تأمين يمكن وبذلك

 تتسم وان التنمية، خطط لخدمة تشجيعھا يراد التي للمشروعات بالنسبة أولوياتھا ترتيب وتعيد أھدافھا

 تنفيذھا ليسھل والوضوح الصياغة بدقة المستويات، مختلف على قراراتھا،
1
.  

 :ا�ستثمار في الدول العربية بعض المؤشرات الدولية لمناخ: ثانيا

متوسط (وھو متوسط متوسطات المؤشرات الث3ثة :المؤشر المركب لمناخ ا�ستثمار في الدول العربية  -)1

 أووھو يقيس درجة التحسن )سياسة المعام3ت الخارجية النقدية، متوسطالسياسة  ، متوسطالسياسة المالية

  :اkتيةالتراجع في مناخ ا,ستثمار ويتكون من المؤشرات الفرعية 

وتطوير  ويستخدم ھذا المؤشر في تلخيص :مؤشر العجز في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي ا@جمالي-أ

  .السياسة المالية وذلك لتأسيس التوازن الداخلي ل3قتصاد

ويستخدم لتلخيص تطورات  :المحلي ا@جمالي مؤشر العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج -ب

  .سياسة سعر الصرف في سعيھا نحو تأسيس التوازن الخارجي ل3قتصاد

                                                           
1

 ورقة "ارف في عملية التنمية وا�ستثمار في العالم العربي والتحديات التي تواجھھاأھمية دور المص"محمد خالد المھايني -

 مجلس وزراء رئيس رعاية تحت العربية المصارف اتحاد ينظمه الذي 2008 لعام العربي المصرفي المؤتمر إلى مقدمة عمل

 للمصرفيين الدولي وا,تحاد مصر بنوك المصري واتحاد المركزي البنك مع بالتعاون العربية مصر جمھورية

  .  11-10، ص ص 2008ابريل  7-6العرب،القاھرة
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ويستخدم لتلخيص تطورات السياسة النقدية في سعيھا نحو تدعيم استقرار التوازن :مؤشر معدل التضخم-ج

الدول العربية المكون للسياسات ويتم حساب المؤشر المركب لمناخ ا,ستثمار في ،الداخلي ل3قتصاد

  .2009ا,قتصادية لمناخ ا,ستثمار في الدول العربية لسنة 

مؤشر المركب المكون للسياسات ا,قتصادية لمناخ ا,ستثمار في الدول العربية عام ال )11-3(جدول رقم

2009.

  

  .2009مناخ ا,ستثمار في الدول العربية ، تقريرالمؤسسة العربية لضمان ا,ستثمار:المصدر

  :مaحظة

  .عدم تحسن في مناخ ا,ستثمار:1قل من أ-

  .تحسن في مناخ ا,ستثمار:2 إلى 1من -

  .تحسن كبير في مناخ ا,ستثمار:3 إلى 2 من-

ل ومن خ3ل الجدول ن3حظ نتائج المؤشر المركب المكون للسياسات ا,قتصادية لمناخ ا,ستثمار في الدو   

سجلت قيما مرتفعة في المؤشر  )قطر، الكويت، ليبيا(منھناك ث3ث دول عربية كل  أنّ :العربية حيث

مما يدل على وجود تحسن كبير في مناخ ا,ستثمار ويؤكد على نجاح السياسات  2.66 أي 2تجاوزت القيمة 

 .%15.8ا,قتصادية في تحقيق ھذا الھدف ونسبة ھذه الدول من مجموع الدول العربية 
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تراوحت قيمتھا في المؤشر ) موريتانيا،اJردن،ا<مارات ،سلطنة عمان وجيبوتي( الدول العربية الخمس  -

ما يؤكد على وجود تحسن في مناخ ا,ستثمار فيھا ونسبة ھذه الدول 1.33أي بمتوسط  2من  أقل إلى1بين 

  .%26.3من مجموع الدول العربية 

العراق،لبنان،تونس،السعودية،السودان،سوريا،مصر،اليمن،البحرين، (سجلت الدول العربية    -

ما يدل على عدم وجود تحسن في مناخ  وھو 0.2090قيمة تقل عن الواحد في المؤشر أي ).المغرب،الجزائر

 .%57.9ا,ستثمار فيھا ونسبة ھذه الدول من مجموع الدول العربية 

,بد على الدول العربية بذل  2009وحسب قيمة المؤشر المركب لمناخ ا,ستثمار في الدول العربية لعام    

 0.70 المزيد من الجھود لرفع قيمة المؤشر من اجل تحسين بيئة مناخ ا,ستثمار حيث تراجع المؤشر من 

1ةوذلك لتراجع المؤشرات الفرعي 2008نقطة عام 1.05مقارنة مع 2009نقطة لعام 
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

 .46-45ص ، ص2012، سنة 10مجلة الباحث العدد "واقع مناخ ا�ستثمار في الدول العربية"عبد الحميد بوخاري- 
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  :ا�عمال وأداءمؤشر التنافسية الدولية  -)2

   اJعمال أداءترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية الدولية ومؤشر سھولة ) 12-3(جدول رقم 

                                             2010-2011.  

  

السعودية وعمان  ، وخاصةتحسن ترتيب عدة دول عربية في مؤشر التنافسية إلىويشير الجدول السابق    

التي انخفض  اJردنشھدت تدھورا في ترتيبھا ،خصوصا  أخرىوھناك عدة دول عربية  ،وقطر والكويت

،وليبيا التي تخلف ترتيبھا من المركز 65المركز إلى50ترتيبھا نحو خمسة عشر مركزا لتنتقل من المركز 

كانت تحتل  أنم بعد  2011عام  81،وتخلفت مصر احد عشر مركزا لتحتل الترتيب 100مركز ال إلى 88

 اJشكالمعظم تلك الدول التي شھدت احتجاجات وتفاع3ت متنوعة  أن،والم3حظ 2010عام  70الترتيب 

وبالنسبة   ،ھو متوقع النسبي على غير ما تأخرھا،التي جاء  ا<مارات،باستثناء 2011والمضامين خ3ل عام 

، جيبوتي، دول عربية تحسنا في ترتيبھا وھي كل من تونس شھدت ثماني اJعمال، فقد أداءلمؤشر سھولة 

 .  وموريتانيا والسعودية، عمان، فلسطين، مصر، المغرب

تحسن ترتيبھا في المؤشر بين عامين  العربية التيوقد جاءت تونس والمغرب ومصر في طليعة الدول    

تونس  أنن3حظ على ھذه الدول الث3ث  أنمركزا على التوالي ،ويمكن  14،14،12،وقفزت 2011و 2010

وفي .اقتصادية وسياسية اثر احتجاجات شعبية إص3حاتومصر شھدتا ثورات شعبية ،والمغرب شھدت 

1باقي الدول العربية تراجعا في الترتيب والجزائر، شھدالوقت الذي شھد ثبات ترتيب كل من السودان 
. 

                                                           
1

 .48، القاھرة، ص2012"التقرير العربي الثالث حول التشغيل والبطالة في الدول العربية"منظمة العمل العربية  -
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 المنطقة إلى المتدفقة ا;موال رؤوس مبالغ فإن العربية، ا'قتصادية البنية في التغييرات من وبالرغم    

 في المستثمر العربي المال الرأس أما .النامية الدول إلى تذھب التي المبالغ من %2 سوى يمثل , العربية

 يتوفر لم العربية المنطقة في ا,ستثمار مناخ بأن يؤكد وھذا .دو,ر مليار 650 إلى 350 من فيتراوح الخارج

 <بقاء الخاص القطاع نمو على تساعد التي والخدمات اJساسية البنية يشمل أن يجب التغيير وأن بعد،

 تخلف إلى قطعي وبشكل يشير المتواضع ا,ستثمار وضع أن كما .العربية المنطقة في العربية ا,ستثمارات

 العربي العالم في المال الرأس أسواق
1
.  

الظواھر التي شھدھا العالم بعد الحرب العالمية  أھممن بين الدول المختلفة  اJموالحركة رؤوس  وتعتبر    

 اJساسيالدافع  أنتتم وفق معايير وموازين اقتصادية ،حيث  وإنماالثانية ،وھذه الحركة , تتم بصورة عفوية 

ا,ستثماري وھو  اJمانھو السعي نحو مناخ موفر لعنصر  آخر إلىمن مكان  اJموالوراء حركة رؤوس 

 تحقيقا للربح اJكثر
2
.  

 الصعيد على والمعوقات الصعوبات بعض تشوبه يزال , اليوم العربي العالم في ا,ستثمار مناخ أن كما   

 التجاري والتحرر ا,قتصادي ا<ص3ح وبرامج سياسات تواصل من بالرغماتي والعملي التشريعي

 السياسات أھداف مع تماما تتفق , الدول بعض في والمالية النقدية السياسة وإن والمالي، ا,ستثماري

. عموما ا,قتصادية والبيئة وا,ستثمار اJعمال بيئة في خل3 يولد الذي اJمر ا,قتصادية
3

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

                                                           
1

التكامل :الندوة العلمية الدولية حول"اشكالية التكامل العربي بين التحديات ا�نية وا�فاق المستقبلية"صالح عمر ف3حي -
اJوربية،كلية العلوم ا,قتصادية وعلوم التسيير،جامعة فرحات - ا,قتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية

 .8- 7،ص ص2004ماي، 9-8،الجزائرعباس، سطيف، 
2

دار الس3م للطباعة والنشر والتوزيع "عوامل العودة واليات التوظيف:ا�موال العربية المھاجرة "أدھم إبراھيم ج3ل الدين- 
 . 106، ص 2012،الطبعة اJولى،القاھرة 

3
  .  6محمد خالد المھايني،مرجع سبق ذكره، ص  - 
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   :إليھا الحاجة المخاطر و العربية في الخارج بين ا�موال: المبحث الثاني

 أخرىتسعى دول عربية  للمخاطر المتعددة،العربية المستثمرة في الخارج  اJموال ضُ رَ عَ تَ الذي تَ  الوقتفي   

  .من مختلف الجھات وبشروط مجحفة لتمويل خططھا التنموية أموالفي الحصول على رؤوس  اJنفسوبشق 

  .للفوائض المالية على المستوى العربي لتكامليةاdثار ا:المطلب ا�ول

 التكاملية على المستوى العربي ومن بين اkثارتحقيق العديد من للعبت الفوائض المالية العربية دورا ھاما 

  :ھذه اkثار نذكر

�في ظل تراكم الفوائض المالية العربية وقلة فرص ا,ستثمار لتوظيفھا  :العربي ا@نمائيالعون :أو

العربية الغير  اJقطارمنح وتقديم مساعدات وقروض لمختلف  إلىاتجھت الدول العربية النفطية  واستغ3لھا

نفطية خاصة الدول التي تتسم اقتصادياتھا بسمات التخلف في مختلف المجا,ت ومستوى معيشي متدھور 

 اJزماتللخروج من ھذه  اJموالرؤوس  إلى،ھذا التدھور ا,قتصادي وا,جتماعي جعلھا بحاجة ماسة 
1
.  

وتعتبر الكويت أول دولة اھتمت بھذا الشأن من خ3ل تأسيسھا للصندوق الكويتي للتنمية ا,قتصادية     

م ،وھذا لمساعدة الدول العربية في تنمية اقتصادھا ومنحھا القروض ال3زمة لتنفيذ 1961العربية عام 

ا,قتصادي  ل�نماءلك عدة صناديق عربية كالصندوق العربي المشروعات ا<نمائية العربية، ثم ظھرت بعد ذ

ا<مارات  ليبيا، الجزائر، العراق، الكويت، ، تساھم في رأسماله كل من السعودية1968وا,جتماعي عام 

  .م تم تأسيس المصرف العربي الليبي الخارجي1972العربية و قطر وفي عام 

م إلى زيادة العوائد النفطية وبالتالي قامت الدول 1973م التصحيح الجزئي Jسعار النفط في عا أدىكما 

 العربية النفطية بتأسيس عدة صناديق قطرية و إقليمية وحتى دولية
2
.  

ا<حصائيات أن إجمالي المساعدات ا<نمائية المقدمة من الدول العربية المانحة خ3ل عام  يرُ شِ وتُ    

عام  % 53.6مقارنة بنسبة  %54.7نسبته  مليار دو,ر استفادت منھا الدول العربية ما6.3حوالي 2011

3م2010
.  

 أكثرمن الصناديق العربية فتعتبر  ا<نمائيةالقروض والمعونات  أساسھاوبالنسبة للشروط التي تقوم على     

الفائدة  أسعارالعربية من مختلف المصادر من حيث  اJقطاريسرا من بقية القروض التي تحصل عليھا 

وتتراوح فترة  %7و% 0.5الفائدة بين  أسعار تتراوح(وطول مدتي السماح والسداد ومنه ارتفاع عنصر المنح

وشروط ھذه القروض تتوقف  ،)عشر سنوات إلىسماح بين سنة سنة وتتراوح فترة ال30 إلى20السداد بين 

4نموا اJقلالعربية  لaقطارعلى حالة البلد المضيف للمشروع ا,قتصادي ويتم تقديم قروض ميسرة  أيضا
.  

  
                                                           

1
 .83صسبق ذكره،  ،مرجععبد الخالق فاروق -

2
 .105ص ،مرجع سبق ذكره،رضا ھ3ل - 
3

 http://www.amf.org.ae .  243ص ،م2011التقرير ا,قتصادي العربي الموحد -
4

 ،9 المجلد العربي، والتعاون النفط "الثالث العالم تنمية في العربية الصناديق خaل من النفطية العوائد"العمادي محمد - 
 .36ص، 1983 ،1العدد
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  :تحويaت العاملين:ثانيا

فرة النفطية على انتقال العمالة من الدول طثر عوائد النفط منذ بداية السبعينات أي بداية الألقد ظھر واضحا    

دول الخليج العربي  إلىفلسطين ومصر والسودان خاصة  اJردنالدول النفطية مثل  إلىالعربية الغير نفطية 

عدة منھا ما يتعلق بالدول الغير منتجة كانخفاض مستوى الدخل ومنھا ما يتعلق بالدول النفطية  Jسباب

زيادة  إلى أدى 1973النفط عام  أسعارفزيادة  أخرىالعمالة الواحدة من جھة  لىإلمحدودية السكان وحاجتھا 

في الدول النفطية وما ترتب على ذلك من تزايد عدد العمال الوافدين حيث  ا<نفاقخطط التنمية وزيادة حجم 

 1,7 إلىو 1975مليون عام  1.1 إلى 1973عام  أكتوبرعامل قبل  ألف 679ارتفع عدد العمال الوافدين من 

1980مليون عامل عام 
1
.  

وساھمت تحوي3ت العاملين الرسمية بجانب مھم في رفع معد,ت التنمية في بلدانھم عن طريق رفع مستوى  

موردا ماليا من موارد النقد  وأتاحت،المعيشة وزيادة حجم ا,ستھ3ك و ا,دخار وتخفيض نسبة البطالة

وما ينتج عنه من دعم ميزان المدفوعات وخفض العجز في الميزان التجاري ورغم عدم وجود  اJجنبي

من التحوي3ت %90 أنھناك تقديرات تقول  أن إ,دقيقة عن تحوي3ت العاملين في الدول النفطية  إحصائيات

2الرسمية في الدول العربية الغير نفطية ھي من دول نفطية 
.  

مليون  5333 إلىم  1973مليون دو,ر عام  339لرسمية العربية من حوالي وارتفع حجم التحوي3ت ا 

مليون دو,ر ثم عادت ,رتفاع لتصل  897 إلى 1991نتيجة حرب الخليج في  انخفضت 1980دو,ر عام 

 إلى 1973وبلغ المجموع التراكمي لھذه التحوي3ت خ3ل الفترة من  1992مليون دو,ر عام  7622 إلى

  . دو,ربليون  92,7الي حو إلى 1992

تكامليا من خ3لھا قامت الدول المصدرة للعمالة بنھضة  أثرا أحدثتوبالتالي تكون ھذه التحوي3ت قد 

متطلباتھم كبيرة عند  أصبحتفزيادة دخل وتحسن مستواھم المعيشي  ،اقتصادية من تشييد وبناء وخدمات

ب3دھم مما ساھم في زيادة خدمات النقل و الشحن وطاقات المطارات والموانئ وخدمات ا,تصال  إلىالعودة 

3و البريد والسياحة 
.  

   :ا,يجابي المباشر لتحوي3ت العاملين اJثر

   .رفع مستوى الدخل -

   .رفع مستوى المعيشة -

  .البطالةتخفيض  -

                                                           
1

مؤسسة الكيمل  ،ھد العربي للتخطيط عالم"شروعات العربية المشتركةلمالنفط وا"علي عتيقة وسميح مسعود-
 .30.29ص ،ص1988الكويت،
2

العدد  21المجلد  النفط والتعاون العربي"النفط والتنمية في الدول العربية "الصندوق العربي ل3نماء ا,قتصادي وا,جتماعي - 
 .83ص ،73،1995

3
النفط والتنمية ،معھد البحوث والدراسات العربية "النفط وقطاع الخدمات في الوطن العربي"لي عبد العزيز سليمانع - 

   .249ص  1993 ،بدون دار النشر،بدون بلد النشر،العربية في عقد التسعينات
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   .لتمويل الواردات اJجنبيةتوفير موارد مالية بالعم3ت  -

  .تخفيض العجز في الميزان التجاري  -

بينت  ا<حصائيةكما تؤثر تحوي3ت العاملين على النمو ا,قتصادي في الدول المستقبلة للتحوي3ت فالشواھد 

زيادة مستوى دخل الفرد فيھا ومنه  إلى أدتھناك اثر ايجابي على النمو في الدول العربية المستقبلة حيث  أن

1الفوارق في توزيع الدخل فيھا تقليص حدة الفقر وتقليل 
.  

مليار  12,2الدول العربية المستقبلة قد ارتفعت من  إلىتحوي3ت العاملين  أن إلى ا<حصائيةالتقديرات  يرُ شِ وتُ 

أي  2009مليار دو,ر في عام  34,6  إلىثم  2006مليار دو,ر في عام  23,7  إلى 2000دو,ر في عام 

بلغ  2009_2000والمجموع التراكمي لتحوي3ت العاملين خ3ل القدرة %  12,3بمعدل نمو سنوي بلغ 

مليار دو,ر وعلى مستوى الدول العربية فرادى حسب الجدول  23,2مليار دو,ر أي بمتوسط سنوي  232,3

  :التالي

  2009-2000تحوي3ت العاملين في بعض الدول العربية خ3ل عامي  )13-3(جدول رقم            

 البلد مليار دو�ر  2000  2009

 مصر  2,8 7,6

 ا6ردن 1,8 3,6

 لبنان  1,6 7,6

  207_206ص  2010التقرير ا�قتصادي العربي الموحد  :المصدر          

  :المشتركثر العوائد النفطية على ا�ستثمارات العربية المباشرة والعمل العربي أ :ثالثا

مقومات النمو والتنمية و التكامل ا,قتصادي لقد وجھت الدول  أھمحد أا,ستثمارات العربية البينية  رُ بَ تَ عْ تُ   

ات للدول العربية العربية المصدرة للنفط وبالخصوص دول مجلس التعاون الخليجي العديد من ا,ستثمار

المالية  اJصولمن خ3ل تنويع  أووھذا لتنويع مكونات محافظھا ا,ستثمارية سواء جغرافيا  اJخرى

و قامت ،العربية مع تزايد الفوائض المالية النفطية في الدول المنتجة للنفط اJموالتدفق رؤوس  نَ امَ زَ وتَ ،

القانونية وتشير  اJطرتحسين مناخ ا,ستثمار واستكمال  إلىالدول العربية الغير نفطية باتخاذ سياسات تھدف 

مليار دو,ر  163,4ة يقدر بحوالي يالرصيد التراكمي ل3ستثمارات العربية البين أن إلى ا<حصائيةالبيانات 

دول عربية  8مليار دو,ر واقتصرت البيانات على  6,5وبمعدل تدفق سنوي  2009_1985في الفترة 

ليبيا ،تونس ،المغرب ،اليمن ،مصر ،السعودية ، ا<مارات:ر نظرا لعدم توفر البيانات وھي مضيفة ل3ستثما

   .2001مليار دو,ر عام 19,2تدفق ا,ستثمارات العربية المباشرة البينية نحو  إجماليوبلغ 

  

  

                                                           
1

 .187ص ، 2005الموحد التقرير ا,قتصادي العربي صندوق النقد العربي،- 
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جمالي ا< من% 60.4مليار دو,ر أي  11.6سد بالسعودية على حصة اJ تْ رَ ثَ أْ تَ سْ ا :التوزيع الجغرافي -

 اJردن،  %8.9مليار دو,ر وبحصة 1.7مصر.%19مليار دو,ر وبحصة 3.7مارات بحوالي وتلتھا ا<

مليون 642المغرب بحوالي  % 3.4مليون دو,ر وبحصة  652اليمن  % 3.9مليون دو,ر وبحصة 756

بالمائة 0.2مليون دو,ر وبحصة 47.5ليبيا  %0.9مليون دو,ر وحصته 164تونس  %3.3دو,ر وبحصة 

  . ا<جماليمن 

قطاع الصناعة على  واستأثر % 95تركزت في قطاعي الصناعة والخدمات وبحصة  و:التوزيع القطاعي -

 وتخص % 0.23 ا<جمالي والزراعةمن  % 43وقطاع الخدمات على نسبة  ا<جماليمن  % 52نسبة 

)السعودية  ،اليمن ،المغرب ،مصر ،ليبيا ،تونس ،اJردن ا<مارات،( دول فقط 8البيانات 
1
.  

  :العربية وا�ستنزاف الغربي للفوائض الماليةمخاطر ال: المطلب الثاني

َ تـتَ    و منذ سنوات كان الرئيس الجزائري الراحل ُض ا,ستثمارات العربية في الخارج لعدة مخاطر، ـَرّ عـ

إن وجود اJرصدة العربية في الخارج يعتبر اخطر من التبعية نفسھا، Jنه :"بومدين قد صرح قائ3 ھواري

"يجعلنا تحت رحمة الدول الموجودة فيھا ھذه اJرصدة
  :، ومن بين ھذه المخاطر2

�  :العربية في الخارج ستثماراتا�المخاطر التي تتعرض لھا :أو

فبا<ضافة إلى ربط النفط العربي بالدو,ر اJمريكي تم توظيف  :تدھور أسعار صرف العمaت الرئيسية  -)1

من ھذه   %90إلى  %80بعم3ت مختلفة احتل الدو,ر اJمريكي ما بين  الفوائض المالية العربية في الخارج

العم3ت وذلك تبعا لمصالح خاضع لتقلبات سعر صرفه بالنسبة لبقية  أنهومن المعروف  ا,ستثمارات،

 أي فإن الحقيقية، قيمته من و المقوم في ذلك الوقت بأكثر مث3، بالدو,ر اJموال فتوظيف، الو,يات المتحدة

  .ذاتھا المدخرات أصل من حيث يتآكل جزءا بالمستثمرين، أضرارا يلحق أن شأنه من صرفه سعر في تدھور

 سعر كان حينما كارتر، الرئيس عھد مطلع في اJمريكي الدو,ر في أموالھم وظفوا الذين :المثال سبيل فعلى

 ھبطت عھده،حينما نھاية في جدا كبيرة لخسائر تعرضوا قد ، العملة لھذه الحقيقية ممث3 للقيمة آنذاك الصرف

 تلك تحويل قرروا عندما ذلك و اJخرى، العم3ت لجميع مستوياتھا بالنسبة أدنى إلى الدو,ر صرف أسعار

 .الوطنية عم3تھم إلى الدو,رات

 والتي ا,ئتمانية أو ما يسمى بالمخاطر :التسديد عن لjموال المقترضة المؤسسات و الدول عجز خطر -)2

 يرفع المتعددة مما السوق بسبب مخاطر بذمتھم المترتبة ا<يفاء با,لتزامات على المدينين مقدرة بعدم تتمثل

3إعسار حالة المصارف ويُدخل المتعثرةالديون  حجم من
.  

                                                           

 . 2010تقرير مناخ ا,ستثمار في الدول العربية ،المؤسسة العربية لضمان ا,ستثمار وائتمان الصادرات  -1
2

مركز دراسات الوحدة "الدور السياسي وا�قتصادي للنفط العربي:الثروة النفطية ودورھا العربي"عاطف سليمان -
 .210ص ،م2009العربية،الطبعة اJولى، بيروت 

3
ا�زمة المالية في دول جنوب شرق أسيا وانعكاساتھا ا�قتصادية على دول مجلس التعاون "عبد هللا إبراھيم  القويز- 

  .05ص،1998مجلة الدراسات المالية والمصرفية ،العدد الرابع ديسمبر "الخليجي
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مشاريع  في استخدامھا بغرض العالمية المصارف من با,ستدانة النامية خاصة الدول قيام بعض  فمث3 عند   

 الركود تجد نفسھا امام موجات أخرى جھةمدفوعاتھا من جھة ومن  موازين في العجز سد في أو تنموية

 على القدرة يفقدھا مما  العالمية اJسواق في المحروقات و اJولية المواد أسعار وارتفاع الكبير ا,قتصادي

عن عدم قدرتھا  أعلنتالمكسيك التي  في 1982 عام حدث كما المقرضة، المصارف اتجاه الوفاء بالتزاماتھا

في   الوقوع ،لتجنب الديون ھذه لتأجيل خطة لوضع كبيرا مصرفا 115 قيام  إلىدى أمما  التسديد، على

1المدخرين و المصرفي قد تصيب النظام عالمية كارثة
.  

  :التضخم في الدول الغربية و أثره على ا�رصدة  -)3

َ تـتَ    َ آكـ اJمريكية وغيرھا بفعل  الو,يات المتحدةوفي البنوك اJوروبية  ةعَ ودَ مُ اJرصدة والودائع ال لُ ـ

رغم ا,رتفاعات  العربية، اJرصدةحيث تؤثر معد,ت التضخم المرتفعة في الدول الغربية على  التضخم،

لما افتقدته  اJرصدةالغربية والو,يات المتحدة لم تستطع تعويض ھذه  أوروباالفائدة في  Jسعارالمناظرة 

المستثمرة في سوق  اJموالالفائدة الحقيقية على  أسعارم كانت 1974في عام  أنهجراء التضخم ،حيث 

واعتدل قلي3 )%17- (مستوى له  أقصى إلىم 1975ھبط عام )%5-(وبريطانيا بالسالب  اJوروبيالدو,ر 

بل لقد عكست نفسھا عبر  النفطية بشكل مباشر، اJرصدةالسلبية للتضخم على  اkثار،ولم تتوقف ) 12%-(

دول  إلىلصناعية المصدرة من الدول الغربية الكبرى السلع ا أسعارمعام3ت التجارة الخارجية فارتفعت 

بالقياس بما كان عليه %300من  Jكثرم 1978بمعدل وصل في عام –ومنھا الدول النفطية –العالم الثالث 

ربط اJرصدة النفطية عن ذي قبل وذلك  الو,يات المتحدةم حاولت 1979وبدءا من عام ، 1973الحال عام 

%21م لحوالي 1980ل لم يسبق له مثيل منذ الكساد العظيم حتى وصلت نھاية عام برفع أسعار الفائدة بشك
2
.  

�ت المصادرة والتجميد احتمإ -)4: 

يتم إجراء التجميد لعدة أسباب ؛ إما حمائيا ,عتبارات متعلقة باستقرار الدول المضيفة لتلك الممتلكات    

م وبالضبط في عھد الرئيس 1980نوفمبر  14تم تجميد الممتلكات ا<يرانية في  أنوأسواقھا المالية كما حدث 

التجميد خوفا من مفاجئ للممتلكات ا<يرانية ومنه خلق أزمة اقتصادية  إجراءاJمريكي كارتر،حيث اتخذ 

  .للو,يات المتحدة وليس كرد فعل انتقامي ,حت3ل إيران للسفارة اJمريكية 

 دارةإم من طرف 1986يناير  8,عتبارات سياسية بحتة مثل تجميد الممتلكات الليبية في وقد يكون انتقاميا 

في مطارات روما  إرھابيةرونالد ريجن كرد فعل مزعوم بتورط العقيد القذافي في عمليات  اJمريكيالرئيس 

 اJمريكيتحوي3 من احد فروع البنك  أجرىفي نفس الوقت كان المصرف العربي الليبي قد  أنهوغينيا،حتى 

الموجود في  اJمريكيمليون دو,ر ولكن الفرع البنكي 292في لندن بقيمة  آخرفرع  إلى" بانكرز ترست"

                                                           
1

الندوة العلمية "العربي ا�قتصادي التكامل تعزيز في البينية العربية ا�ستثمارات أھمية"فرحي ومحمد قويدري محمد - 
- 8اJوروبية جامعة فرحات عباس سطيف يوم -كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية الدولية حول التكامل ا,قتصادي العربي

 6-5ص ،ص 2004ماي 9
2

 .92-91سبق ذكره، ص ص ع، مرجعبد الخالق فاروق -
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القضاء البريطاني الذي حكم بان البنوك  إلى اJمر أحيلمما  اJمواللندن رفض طلب السحب من ھذه 

  .المودعة اJمواليمكن تجميد  يطاني ومنه ,تخضع للقانون البر أراضيھاالموجودة على 

ثر تجميد إم 1990حمائيا في نفس الوقت ،وھو الشيء الذي حدث في عام  نتقاميا وإوقد يكون إجراء التجميد 

فكان انتقاميا تجاه الدولة العراقية حيث طال ھذا التجميد و فرض عليه الحظر  الممتلكات العراقية والكويتية،

ادي كما فرض على الفيتنام وكوريا الشمالية وكوبا وليبيا باعتبارھا أعداء للو,يات المتحدة التجاري وا,قتص

1اJمريكية، و حمائيا تجاه الدولة الكويتية خوفا من وصول العراق إليھا
.  

با<ضافة إلى المخاطر السالفة الذكر التي تتعرض لھا اJرصدة العربية في الخارج ،   :ا�زمات المالية -5

تتعرض إلى أزمات مالية ؛ فاJزمة المالية اJخيرة التي ضربت ا,قتصاد اJمريكي خاصة ثم انتقلت إلى 

م وما خلفته من خسائر كبيرة على اJرصدة العربية في العالم 2008البلدان الصناعية الغربية منذ عام 

ن طرف الحكومات  واJفراد ،وكما ھو معلوم فإن ا,ستثمارات العربية في الخارج والمملوكة م2الغربي

وكلما كانت تلك الجھة تتميز بدرجة ، المالية اJزمةسوف تتأثر بحسب الجھة التي يتم ا,ستثمار فيھا جراء 

عالية من المخاطر، فإن درجة التعرض إلى خسائر تكون أكبر فتشير بعض التقديرات إلى أن خسائر 

 .مليارات دو,ر 4فيھا دول الخليج تقدر بحوالي صناديق الثروات السيادية في الدول الناشئة بما 

اJمريكي  ت3زم استثماراتھا مع ا,قتصاد  وقد تأثرت الدول الخليجية أكثر من غيرھا من ھذه اJزمة بحكم

3اJزمة مليار دو,ر في ھذه 200فقد خسرت أكثر من 
.  

  :محاور غربية �ستنزاف الفوائض المالية العربية:ثانيا

الدول الغربية الكبرى عدة  اتخاذ العربية في الخارج اJموالبالمخاطر والتحديات التي تحدق  إلى با<ضافة   

أساليب ,ستيعاب الفوائض المالية العربية خصوصا منذ الطفرة النفطية اJولى،ويمكننا ھنا رصد المحاور 

  : الرئيسية التي سلكتھا وھي

ب حتواء ھذه اJرصدة من جانب ومن جانالمحاو,ت الغربية ,حيث تعددت  :المحور ا�قتصادي اdني -)1

لضمان توافر النفط بكميات كافية <دارة آلة ا<نتاج الضخمة في اJقطار الرئيسية الصناعية الكبرى  آخر

،ومن بين اJشكال  التي قامت بھا نذكر تصدير التضخم عبر معام3ت التجارة الخارجية ،وتدھور أسعار 

وكمثال على ذلك و  gold trapمرورا بمصيدة الذھب )الدو,ر(الرئيسية  للمعام3ت الدولية صرف العملة 

عن رفع سعر النفط الخام  1979في مارس  OPECحين أعلنت منظمة اJوبك  أنهلتوضيح  أكثر للصورة ،

ية وذلك ,متصاص العوائد ا<ضاف %34.6وفي لحظة من الزمن ارتفع سعر الذھب بمعدل   %9بمقدار 

  .  لaقطار النفطية عن طرق آلية الذھب 
                                                           

1
 68-67صص  ،مرجع سبق ذكره،رضا ھ3ل - 
2

 .210ص،مرجع سبق ذكره،عاطف سليمان- 
3

                         .الرابطعلى متوفر  ,2008/10/14ا,قتصاد و اJعمال "ا�زمة المالية الراھنة و أسبابھا" نبيل حشاد -

         www .aldjazira.net 
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تعمدا في امتصاصھا ولم تكن بعفوية العرب و يتمثل في  أكثرحيث كان الغرب  :المحور ا�ستراتيجي  -)2

  :ث3ث 

وقد نجحت الو,يات المتحدة فيما يبدو في الدفع بعوامل ا,نقسام داخل  :محاولة تفتيت ا�وبك من الداخل -ا

بأس به في ذلك في محاولة من جانب اJخيرة  للظھور  ولعبت السعودية دورا , الظھور، إلىاJوبك  

،عبر تخفيض  اJوسطتحقيق بعض مطالبھا  الخاصة بالتسوية للشرق  أحقيتھاومن  بمظھر الدولة المعتدلة،

والضغط على بقية  ،ا<يرانية–السوق الدولية بالنفط خاصة بعد اند,ع الحرب العراقية  وإغراقنفطھا  أسعار

وتحقيق جزء من  اJوبكنفطھا الخام كل ذلك مھد الطريق ,نقسام  أسعارل3عتدال في رفع  اJوبكدول 

والدول المنتجة عموما تجاوز ھذا الشرط القاسي؟ھذا يتوقف و  اJوبكالمھم ھل تستطيع  اJمريكيالمخطط 

  .حد كبير على تطورات الموقف السعودي ذاته إلى

في حالة محاولة استخدام ھذه : العربية في الخارج لjرصدةيز التشريعي للمصادرة والتجميد التجھ -ب

1اJرصدة كس3ح للضغط على الو,يات المتحدة وأوروبا الغربية في الصراع العربي ا<سرائيلي 
.  

ارتفع  إذ الغذاء، ولقد استخدم الغرب منذ البداية س3ح : التھديد بسaح القمح كرادع لسaح النفط العربي -ج

م تتجاوز 1974النفط عام  أسعارسعر القمح ث3ثة أضعاف خ3ل ث3ث سنوات في حين لم تكن الزيادة في 

,ستمرار  .اتساع فجوة الغذاء ھو النتيجة الحتمية نإ % 80نسبة الزيادة في ارتفاع سعر القمح بأكثر من

ارتفاع قيمة فاتورة الغذاء في المنطقة  إلىو ا,ستھ3ك على ما ھي عليه وتشير التوقعات  ا<نتاجمعد,ت 

2م2000مليار دو,ر عام 27 إلىالعربية 
.  

وليدة أحداث  rapid Strike forceلم تكن فكرة تكوين قوة ا,نتشار السريع  :المحور العسكري -)3

ھي النتاج الطبيعي للتفكير ا,ستعماري الذي ,زم  حركة  إنما ،و1980ھي مولود عام  أوفغانيستان أ

 فإن ،ولھذا 1973عام  <سرائيلالدول المؤيدة  إلىالو,يات المتحدة في أعقاب الحظر العربي لتصدير النفط 

من الو,يات المتحدة وإسرائيل ،,  يأتيالقول بان التھديد العسكري المباشر على منطقة الخليج ومنابع النفط 

3افى الحقيقة كثيرايج
.  

من الدخل القومي Jقطار الخليج قد خصص لشراء اJسلحة %20يكون  أنيقدر   :محور فاتورة السaح -)4

مستورد  أكبر ىمنطقة الشرق اJوسط ستبق أنخ3ل السبعينات والثمانينات بينما تقدر بعض المصادر 

للمعدات الحربية باستحواذھا على ثلث إجمالي الصادرات العسكرية العالمية ،, سيما بعد حرب الخليج الثانية 

مليار دو,ر عام 17مليار دو,ر ارتفعت 16م أسلحة بقيمة 1996في عام  اJوسطإذ استوردت بلدان الشرق .

م فقد استوردت بلدان المنطقة بقيمة 1993عام أما، التي استوردتھا أوروبا لaسلحةم وھي القيمة نفسھا 1997

ھي اJكبر في العالم وھي تواجه حاليا امتصاص ھذه  اJوسطتزال سوق الشرق  مليار دو,ر و , 33
                                                           

1
 . 96-95عبد الخالق فاروق،مرجع سبق ذكره، ص ص- 
2

                  .238ذكره، ص سليمان المنذري ،مرجع سبق- 
3

 . 96عبد الخالق فاروق،مرجع سبق ذكره، ص- 
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يكون ھناك طلبات جديدة على اJسلحة في السنوات الخمس أو الست القادمة  أنالقدرات الحربية ،ويتوقع 

فراحت أسواق بيع الس3ح تعرض نفسھا علينا ،فالس3ح يعني اJمن "ز الدينوحسب تقرير الدكتورة رجاء ع

  ". واشترينا الس3ح ولم يتوفر اJمن

الصراعات السياسية والحروب في المنطقة لعبت دورا خطيرا للتعطيل الكامل لدور النفط  أنوھكذا يتضح 

لفائض المالي في مشاريع تنموية مشتركة توظيف جزء من ا ا<مكانلو, ھذا الوضع لكان في  إذ في المنطقة،

  .تنمية في ظل العدوان فأي في البلدان العربية ،

أدى الوضع المالي المتدھور لaقطار العربية المنتجة للنفط، إلى عجز مزمن ومتراكم في  :محور الديون -)5

كانت  أننفسھا ھذه البلدان بعد  الميزانيات السنوية وموازين المدفوعات والديون الخارجية التي كبلت بھا

عربية كانت  أقطارا أن،حتى  وتستھلك خدمة الديون جزءا كبيرا من دخل النفط.تتمتع بفوائض مالية كبيرة 

 كالكويتستدانة ا< إلى لجأت أجنبيةمليار دو,ر في شكل فوائض واستثمارات 100تتمتع بفوائض تزيد عن 

مليار دو,ر اضطرت بعد الحرب الخليج 180الثمانينات يقدر ب  ،وكانت السعودية تمتلك فائضا في مطلع

لقد سجل الحساب .المالية الدولية ل3ستدانة لموازنة المدفوعات الخارجية  اJسواق إلىاللجوء  إلىالثانية 

م ،وبلغ العجز في 1994مليار دو,ر عام 12الجاري للسعودية في ميزان المدفوعات عجزا مقداره 

وصل العجز  أنم بعد 1994ملياردو,ر عام 31.4في مجموعة  اJوبك أعضاء لaقطاركومية الموازنات الح

1)م1995حسب التقرير السنوي ل3وابك(م دو,ر 65.6م عندما بلغ 1991 أقصاه
. 

  : ا�موالحاجة الدول العربية لرؤوس : الثالثالمطلب 

والتطوير ا,قتصادي ما يجعلھا بحاجة إلى تتزايد حاجة الدول العربية للتنمية ومختلف برامج ا<ص3ح   

 من زاد وقد  تعبئة شاملة للموارد العربية وخاصة رأس المال الذي يضمن استمرارية عملية التنمية وتمويلھا

 )النامية( الفقيرة الدول بين فيما سواء الدول ساحة على اJجنبية اJموال رؤوس ,جتذاب الدائر الصراع

 جھة من النامية والدول جھة من )النفطية الدول أو المتقدمة الدول (الغنية الدول بين فيما أو البعض بعضھا

2أخرى
.  

من جملة 4.2 % نسبة  وباJرقام؛م 2000فحسب تقرير مجلس الوحدة ا,قتصادية الصادر في عام 

في حين استقطبت  دولة الصين وحدھا  في  مليار دو,ر 207ا,ستثمارات العالمية في الدول النامية والبالغة 

مليار دو,ر  ومنه ,بد من المزيد من العمل على جلب ا,ستثمارات الخارجية الغربية   70العام نفسه  حوالي 

الحقائق  إليهالعربية  المتواجدة في الخارج  لتحسين صورة ومستقبل ا,قتصاد العربي المشوه كما تشير  أو

  :2001بقا للتقرير ا,قتصادي العربي الموحد لعام ا,قتصادية التالية ط

                                                           
1

 .239.238سليمان المنذري ،مرجع سبق ذكره ، ص ص  -
2

الندوة العلمية الدولية حول التكامل ا,قتصادي  "رؤوس ا�موال العربية كأداة للتكامل ا�قتصادي العربي"ملياني حكيم -
ا,وروبية،كلية العلوم ا,قتصادية وعلوم التسيير،جامعة فرحات عباس سطيف -لتحسين وتفعيل الشراكة العربية العربي كالية

  .4صم، 2004ماي  8-9،
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   :الغذاء -)1

م 2001مليار دو,ر  طبقا لتقديرات مجلس الوحدة ا,قتصادية العربية عام 20بلغت الفجوة الغذائية العربية 

  .سنويا %3تبعا للمصدر نفسه بواقع 

   :البطالة -)2

مليون نسمة 98مليون نسمة من مجموع القوى العاملة البالغة 18 العمل إلىحيث وصل عدد العاطلين عن 

  .2001نسمة  مليون280بلغوا ومن جملة سكان الذين 

  :المعيشيالمستوى  -)3

  .اليوممن جملة السكان على دو,ر واحد فقط في  %22نسبته  ما عربي أيمليون 62يعيش حوالي 

  :الدخل اليومي -)4

 5و 2 من السكان العرب على دخل يومي يتراوح مابين %52قرابة أيمليون عربي 145يعيش حوالي  

 .اليومدو,رات في 

  :الفقر -)5

1يعيش الم3يين من العرب تحت خط الفقر
                                                                   كما يظھر في الجدول، 

  نسبة المواطنين العرب الذين يعيشون تحت خط الفقر )14-3(جدول رقم

  نسبة من يعيشون تحت خط الفقر  الدولة 

  %27  اليمن

  %23  مصر

  %23  الجزائر

  %19  المغرب

  %12  اJردن

  %6  تونس

  %1من  أقل  ل الخليج الستود

  %57  موريطانيا

  

  .2001التقرير ا,قتصادي العربي الموحد عام :المصدر

  

  

  
                                                           

1
  www.aljazeera.netمتوفر على الرابط  13/03/2013  "ا�ستثمارات العربية في الخارج "محمد عبد العاطي - 
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  :الفوائض المالية �عتبارات التكامل العربي وإخضاعلعودة  ا�ساسيةتطلبات المُ :الثالث المبحث

من المواضيع التي لقيت اھتماما بالغا من قبل  أوطانھاالمھاجرة خارج موال العربية اJ ر موضوعـبـتـعـيُ      

نظرا لما قد تَُسُدهُ ھذه اJموال من  ا,قتصاديين والمفكرين خاصة في اkونة اJخيرة ، وتََزايُْد ا,ھتمام بھا

  . الفجوة التمويلية لدى الدول العربية

  :الفوائض المالية العربية إلى الوطن العربيوتوطين  آليات عودة: المطلب ا�ول

  Jأو إيجاد آليات  يقتضي من الدول العربية وضع استراتيجيةموال العربية إلى أوطانھا وتوطينھا إن إعادة  ا

 :التوطين في المنطقة العربية وا,ستفادة منھا ومن بين اkليات المقترحة مايلي

� :قتصادية قويةإتوفير بنية : أو

  :المھاجرة ا�موالالموجودة في الداخل كحافز لجذب  لjموالتوفير جاذبية  -)1

الموجودة في الداخل عن طريق توفير عوامل الجذب والبقاء  اJموالحيث يجب التفكير في كيفية توطين 

  .الموجودة في الخارج لaموالداخل الوطن العربي حتى تصبح ھذه الجاذبية ذاتية 

  .توفرت لھا بيئة مناسبة إذا إ,يقال عن العقول التي لن تعود  اJمواليقال عن  وما

لم تجد الشروط التي تبحث عنھا من مرونة وحركة  إذاج أموالھا تستثمر في الخار أنفالصناديق السيادية بما 

  .في الخارج حتما أصولھاستبقى  فإنھافي الوطن العربي 

  :ضرورة استيعاب الوطن العربي لjموال المھاجرة -)2

حيث يجب على الدول العربية أن تستوعب كافة المليارات المھاجرة خارج الوطن العربي من خ3ل توفير 

فرص استثمارية بكثرة وجيدة ومناسبة في نفس الوقت،وتشمل مختلف القطاعات الصناعية والزراعية 

المھاجرة والعمل العربية  اJموالوالمشاريع الخدمية ،المصارف وكلھا عوامل قد تساھم في عودة رؤوس 

1العربي المشترك
.  

  :إنشاء البنية ا�ساسية -)3

 أساسيا لنجاحوالخدمات والتسھي3ت التي يعتبر وجودھا شرطا  اJجھزةتوافر  اJساسيةحيث يقصد بالبنية 

تقل  بالنسبة للتنمية  ا,قتصادية ،, اJساسيةالبنية  فأھمية.إنتاجيتھاورفع  أھدافھاالمشروعات المختلفة في 

من المعروف  Jنهبالنسبة للمشروع الواحد )وأجھزةوعدد  وآ,تمن مباني (الثابتة  اJموالعن رؤوس  أھمية

 ا<نتاجانخفاض متوسط تكاليف  إلىمشروع يؤدي  أيالثابتة في  اJموالالتوسع في استخدام رؤوس  أن

 اJمام إلىدفع عج3ت التنمية سريعا  إلىفي المجتمع يؤدي  اJساسيةالبنية  إنشاءالتوسع في  أنفيه،وكذلك 

 إلىتنتفع بھا المشروعات القائمة مما يؤدي )وفورات خارجية( اJساسيةھذه البنية  إنشاء،حيث يترتب على 

مشروعات جديدة ل3ستفادة من ھذه الوفورات  إقامةفيھا وكذا التحفيز على   ا<نتاجانخفاض  متوسط تكاليف 

  :بد من, اJساسيةالبنية  و<نشاء

                                                           
1

 .4ص  ،7586العدد  2009مارس  24جريدة الشرق يوم الث3ثاء - 



الفوائض المالية العربية كمدخل لتفعيل التكامل ا�قتصادي العربي                          :الفصل الثالث  

 

 

 

100 

  .ا,ھتمام بالتعليم والتدريب والبحث العلمي -

  .توفير وسائل النقل وطرق المواص3ت  -

  .التخزينتوفير معدات  -

  .توفير الطاقة -

1مين أإنشاء وتطوير البنوك وشركات الت -
.   

مكان التقاء بين عارضي رؤوس أموال طويلة "  باعتبارھافالسوق المالية : إنشاء سوق مالية عربية -)4

وفق شروط  ،وذلك بغية تعبئة وتسھيل تدفق الفوائض المالية نحو من لھم عجز مالي. والطالبين لھا ،اJجل

 "جتماعيةا< معينة من أجل المساھمة في التنمية ا,قتصادية و
2
.  

ا,دخارية القادرة على جذب المدخرات  وتعتبر وسيلة فعالة ل3دخار وا,ستثمار وذلك بتوفير اJوعية

وتوجيھيھا Jغراض ا,ستثمار، بما يساعد على تدعيم عملية التكوين الرأسمالي في ا,قتصاد، وزيادة 

ويمكن اعتبار سوق رأس المال على أنه نظام لتجميع، تحويل وتخصيص  ،3معد,ت النمو ا,قتصادي فيه

من الوحدات ا,قتصادية ذات الفوائض المالية  اJموالالموارد المالية، ويقوم ھذا النظام بتجميع رؤوس 

4وتوزيعھا على الوحدات ا,قتصاديـة التي تعاني من عجز في الموارد المالية
.  

  :العربية المصارفتطوير  -)5

باستخدام الوسائل التقنية المتطورة والتنمية  تطوير المصارف العربية من حيث الھياكل والوظائف، يجب 

 وتقديم كل ما ھ إلى إضافةالعملي فيھا  واJداءالبشرية وبناء القدرات،ورفع مستوى الخدمات المصرفية 

ل نمو الخدمات المصرفية على مستوى العالم ،في ظل ضعف معد ا<س3ميةمبتكر في الخدمات المالية 

في قضايا التنمية،وبتطور  اJمثلالعربية نحو ا,ستغ3ل  اJموالفالمصارف تعتبر وسيطا لتوجيه ، التقليدية

استغ3ل طاقاتھا  أحسنما  إذاعالميا ،باتت محرك النمو ا,قتصادي وصانع التنمية المستدامة،وذلك  أدوارھا

موضوعية ومنطقية لتنشيط  اJكثرفالمصارف ھي الحل ، ينية العربيةوتوجيھھا نحو تنمية ا,ستثمارات الب

في ظل فوائض نقدية كادت تصل .مشتقات مالية عربية  وإنتاجا,ستثمارات العربية البينية،من خ3ل التمويل 

مصرف عربي مھما بلغ حجمه لن يتمكن من  أين أومن الواضح ، تريليون دو,ر إلىوصلت فع3  أو

غ3لھا إ, إذا توحد مع غيره من المصارف الكبيرة ،ولما , يكون ھناك مؤسسة مصرفية عربية إدارتھا واست

تبقى فوائض النقد العربي تنزح إلى  أنيتمثل دورھا اJساس في تمويل ا,ستثمارات العربية البينية ،بد, من 

                                                           
1

 .265ص ، 2003.بدون بلد النشر ،بدون دار النشر"محاضرات في التنمية ا�قتصادية"علي لطفي  - 
2
-B.Jacquillat, B.Solnik, Marchés financière: gestion de portefeuille et des risques. France: 

Dunod. 2eme éd, 1990, p 08. 
3

دراسات اقتصادية إس3مية، المعھد ا<س3مي للبحوث والتدريب، البنك  "سوق مالية إسaمية  نحو" محمد علي القري،  - 
 .13، ص 1993ديسمبر / 1414ا<س3مي للتنمية، جدة، المجلد اJول، العدد اJول، رجب 

4
- Bernard JACQUILLA, Bruno SOLNIK, Marchés Financiers : Gestion de Portefeuille et des 

Risques, Paris : Dunod, 1997, p.5. 
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إلى  اJموالالمصارف اJجنبية، والتي عادت لتفتح  فروعا لھا في المنطقة ،ولتقرض بدورھا تلك 

من  المتأتيةا,ستثمارات العربية المشتقة بين الدول العربية ،فتستفيد ،من ثم من ھوامش الفوائد والعوائد 

1أموال العرب دون غيرھم
.  

  :العربيوالمصرفي القطاع المالي  إصaح-6

في مسيرة  ا<سراعب من الدول العربية تعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على المنافسة من خ3ل يتطل 

 رأسماليةالمصرفي والمالي عبر حدود الدول العربية وھذا كشرط لخلق سوق  وتحرير التعامل ا<ص3ح

المعاملة بالمثل والعمل على تسھيل  أساسمنح حق الحضور التجاري على  إلى با<ضافةعربية حقيقية 

المالية في الدول العربية،من  اJسواقوالسعي للربط بين  ا,ستثمار المتعلقة بھذا الحضور، إجراءاتوتسجيل 

خ3ل تبادل طرح الشركات المساھمة العامة وتسجيلھا فيما بينھا ،وان تسمح الدول العربية لمواطنيھا بالتملك 

  .العربية اJسواق وحة فيالمطرالمالية  لaوراق

فيما بين الدول العربية من ناحية ومواجھة المنافسة  ا<قليميةسبق يمكن رفع مستوى المنافسة  من خ3ل ما

،كما يمكن للدول العربية المكتسبة للقدرة التصديرية للخدمات المصرفية  أخرىحدة من ناحية  اJكثرالعالمية 

المصرفية في الدول المتقدمة والدول  اJسواقتستفيد من فرص انفتاح  أن يةا<قليموالمالية من خ3ل المنافسة 

  .في منطقة التجارة العالمية اJعضاءالنامية 

زيادة قدرتھما على  إلىالقطاع المالي والمصرفي بما يواكب العصر وتطويرھما سيؤدي حتما  فإص3ح

2القطاع المالي العربي أصولتلف استيعاب العوائد النفطية العربية من خ3ل استثمارھا في مخ
. 

 :توفير بنية سياسية مستقرة: ثانيا

 أحداث أوالعنف السياسي كالتظاھرات العنيفة  أعمالندرة  أوا,ستقرار السياسي يقصد به غياب  فمفھوم    

عمال التفجير والتخريب التي تستھدف مرافق وممتلكات  أوا,غتيا,ت السياسية  أوحركات التمرد  أوالشغب 

سياسية  Jسبابحم3ت ا,عتقال والمحاكمات  أو اJھليةالحروب  أوا,غتيا,ت السياسية  أوخاصة  أوعامة 

  .وغيرھا

ھذا بشرعية السلطة  ويتأتى والديمقراطية واJمنلتحقيق التنمية  أساسيةفا,ستقرار السياسي يمثل ركيزة 

 وتأكيد ھيبةللمواطن  اJساسيةالحاكمة ومدى رسوخھا ودرجة فعالية ومؤسسات الدولة في تلبية الحاجات 

3ظل سيادة القانون  دولة في
. 

ويستدعي ذلك توافر ا,ستقرار السياسي حتى , تغلب المصالح الفردية على المصالح العامة ،وھذا ما يجعل 

  .ويشعر أصحاب القرار بواجبھم في تحقيق التقدم والرفاھية ون بمسؤولياتھم القومية،أفراد المجتمع يشعر
                                                           

1
 .23ص ،مرجع سبق ذكره،عبد الحي زلوم و آخرون - 
2

 .       103حسين عبد هللا وآخرون ،مرجع سبق ذكره،ص -
3

 ا�فاقمحددات ،المجا�ت :العمل الخيري وا�ستقرار السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي " إبراھيمحسنين توفيق  -

مارس  4-2بمملكة البحرين خ3ل الفترة من ا<س3ميةمؤتمر العمل الخليجي الرابع الذي تنظمه جمعية التربية  إلىبحث مقدم "
 .6ص، 2010
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وتوافر ا,ستقرار السياسي يساعد و يؤدي إلى الزيادة في معد,ت ا,دخار ومنه الزيادة في التكوين 

  .الرأسمالي ذلك أن أفراد المجتمع يثقون في الحكومة و, تظھر ظاھرة ا,كتناز

 الداخلية وجود حكومة تتميز بالديمقراطية و الجرأة في ضربھا لعوامل الفساد والسيطرة وھذا يستدعي و

  .واعية بضرورة تحقيق الرفاھية ومؤمنة باJسلوب العلمي و, تمثل مصالح الطبقات المالكة والثرية

1وھو ما يجعل الذين يحتفظون بأموالھم في الخارج بتحويلھا إلى داخل موطنھا
.  

  :بنية إدارية و تنظيمية وتشريعية توفير: ثالثا

2وذلك من خ3ل
 :  

حوافز  وإيجادوضع تشريعات وتعدي3ت جذرية في القوانين وخاصة التشريعات الخاصة با,ستثمارات -

والمعوقات التي  كافة القيود وإلغاءمشجعة ل3ستثمار المحلي وتعديل صيغ ا,ستثمار التي تناسب العم3ء ،

،مصر كاJردنالعاملة وسارعت بعض الدول العربية  واJيديانتقال السلع وا,ستثمار  أمامتقف 

القيود المعيقة لجذب ا,ستثمارات العربية  إلغاءالتوجه نحو  إلى،سوريا،لبنان،الجزائر والمغرب وغيرھا 

  .واJجنبية

  :يالعربا�قتصادي إخضاع الفوائض المالية �عتبارات التكامل : المطلب الثاني

نحاول  ،النفطية والتي يمكن اعتبارھا فاشلة وغير مجدية المالية من خ3ل التوظيفات التاريخية للفوائض   

,عتبارات التكامل وتفعيله نرى  إخضاعھاو كذا  ،إستراتيجية ل3ستفادة من الفوائض المالية العربيةوضع 

  :اJنسب في المجا,ت التالية 

�  :خلق صندوق سيادي عربي مشترك :أو

الصناديق السيادية العربية بشكل مشترك  ينْ ازِ خَ ستفادة من مَ صندوق سيادي عربي مشترك ل� بإنشاءوھذا  

حيث يتم تمويله بجزء من الفوائض المالية المتوفرة ،)الدول العربية الغنية والفقيرة بالموارد على السواء(

  :يلي ماوتكون من مھام ھذا الصندوق 

 اkونةستثمارات في مختلف القطاعات التي تھم التكامل العربي وشجع ھذه الفكرة ھو ظھور في دعم ا< -

  .بعض التعاون بين الصناديق السيادية العربية حيث توزيع المخاطر والفائدة حول استثمارات كبيرة  اJخيرة

كومية بين الدول العربية  من حيث الحجم تختلف عن تلك المساعدات الح ،التكامل العربي آليةوھو بمثابة 

العربي البيني  ضعيف جدا  بالمقارنة مع حجم الصناديق وحجم  ا<نمائيحجم العون  أنخاصة و ،والنوع

  .عبر مؤسسات التنمية العربية  أمسواء كان عونا حكوميا مباشرا  ،تدفقاتھا السنوية

جھاز مشترك يھتم بتوجيه توظيفات جزء من الصناديق السيادية العربية  اJقلعلى  أوھذا الصندوق  وتأسيس

  :على المستوى العربي  إشكالياتالقائمة قد يطرح ويواجه عدة 

                                                           
1

 .263ص ،مرجع سبق ذكره، علي لطفي  -
2

 .216ص ،،مرجع سبق ذكرهدھم إبراھيم ج3ل الدينأ -
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الجھة المؤسساتية المشتركة المسؤولة  أخرىبعبارة  أو ،من حيث ھيكلة ومرجعية ھذا الصندوق المشترك -أ

  .الصناديق العربية دون الخ3فات العربية الحالية عن تنسيق الجزء المخصص من استثمارات ھذه 

  :والخطط الزمنية وھنا تظھر عدة خيارات وھي واJولوياتتوعية ا,ستثمارات المطلوبة  -ب

  ؛ا,ستثمار في مشاريع معينة  -1

  ،التحتية لمجمل الدول العربية  بالبنيالنھوض  -2

  العربي،الغذائي  اJمن إرساء -3

  ،وتكامل القطاعات الصناعية المتواجدة في عدة دول عربيةدعم التنافسية  -4

  ،وضمان المناخ ا,ستثماري البيني بين الدول العربية أوسعالنھوض بمستوى  -5

1ضرورة التنسيق بين السياسات العامة العربية لتكون ھناك فعالية ل3ستثمارات  -ج
.  

 :المشروعات العربية المشتركة إنشاء:ثانيا

  :أنھا ىد للمشروعات العربية المشتركة يذھب إلوحَ تعريف مُ  ىالمنظمات العربية عل اتفقت

سواء كانت ھذه اJطراف  ،تلك المشاريع التي يشترك في إقامتھا أطراف عربية في دولتين عربيتين أو أكثر «

والتي تستھدف القيام بنشاط إنتاجي أو تجاري أو مالي أو خدمي أو  ،مؤسسات قطاع عام أو مختلط أو خاص

غيره من شأنه أن يحقق منافع اقتصادية Jقطار عربية، ويعزز التشابك والت3حم بين اقتصاديات ھذه اJقطار 

 ويزيد من متانة الروابط والع3قات ا,قتصادية والتبادل فيما بينھما
«2

.  

بفضل  منفردة، وھذابكثير مما لو كانت  أفضلستيعابية إية متحدة تملك طاقة الدول العرب أنومن المؤكد  

 اJحواض المواص3ت، استثمار ؛ النقل، شبكاتفي ا<قليميةلقيام العديد من المشاريع  إمكانياتتوافر 

 إنشاءوھذه المشاريع تسمح با,ستفادة من وفورات الحجم التي قد تنتج عن  ،وغير ذلك ، التسلحالنھرية

3قتصادية كبرىإمشاريع 
.  

الصيغ الممكنة لتدوير الفوائض  أقد تعتبر من أكف في أن المشروع العربي المشترك، وليس ھناك من شك،   

اJقطار العربية المستوردة (المالية في المنطقة العربية ،فالمشروع العربي المشترك بالنسبة لدول العجز 

اJعباء المالية المتمثلة في خدمة الدين ،وخاصة لتلك اJقطار المثقلة صيغة تسمح بالتحرر من ) لرأس المال

  .بالديون الخارجية

ستثمار يشركھا في الضرب من ا< نإ، ف)المال لرأسالعربية المصدرة  اJقطار(وبالنسبة لدول الفائض   

4لaموال, تكون فقط جھات مقرضة  العربية، بحيثفي المنطقة  ا<نتاجيةمت3ك التسھي3ت إ
.  

                                                           
1

 إطارورقة خلفية في "المال وا�ستثمار في التكامل العربي ا�جتماعي وا�قتصادي رأسنحو تعزيز دور "سمير العيطة - 

 .31-30ص ،ص2008الكويت كانون الثاني يناير ،التحضير لمؤتمر القمة العربية ا,قتصادي والتنموي وا,جتماعي 
2

العرب��ي للتخط��يط بالكوي��ت،  المعھ��د"المشwwروعات العربيwwة المشwwتركة والعمwwل ا�قتصwwادي العربwwي المشwwترك"س��ميح مس��عود -
.7،ص1987

  

3
  .113-112جورج قرم،مرجع سبق ذكره،ص ص -

4
 .121رضا ھ3ل،مرجع سبق ذكره،ص  -
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ستيعاب الفوائض المالية العربية وتطوير السوق المالية العربية إوتكمن أھمية المشروعات المشتركة في    

تم ي أنتلك المشروعات ,بد  وقيام للتداول،طرح أسھم تلك المشروعات في السوق العربية  عن طريق

   . المنافسة الدولية ىستفادة من مزايا ا<نتاج الكبير وقدرتھا علبصورة مشتركة ل�

المشروعات العربية المشتركة بكونھا وسيلة لتحقيق نوع من التكامل قيام  العربية  بررت جامعة الدولو  

تحاد الجمركي أو السوق المشتركة ولكونھا تمثل قتصادي كا<الذي , يمس إ, جزءاً من النشاط ا< ،الجزئي

بحيث تصبح  ،اJطراف ذات الفائض المالي وذات العجز الماليصيغة مرنة تجمع بين مصالح الدول العربية 

 ،ھذا التمويلى اJولي مالكة ومساھمة في ا<شراف وا<دارة وليس مجرد مقرضة فقط، والثانية تحصل عل

1استيعاب الفوائض المالية العربيةت أفضل مجا, المشروعات المشتركة من تعدوبھذا 
.  

،حيث ا<نتاجيةالوسائل لتمويل ا,ستثمارات  أھمالموارد المالية من  تعتبر  :ا@نتاجيستثمار تمويل ا@ :لثاثا

  .محلية أمكانت  أجنبيةواستمرار نشاطھا وتوسعه يستلزم وجود المصادر التمويلية  ا<نتاجيةبناء القدرات  أن

الناتجة من العوائد النفطية  ا<يراداتمن  أساسا المتأتيةھامة من الموارد المالية  إمكاناتيمتلك الوطن العربي 

  .العربية اJقطارلدى بعض 

السعودية : العربية النفطية مثل اJقطاربالرغم من وفرة الموارد المالية في الوطن العربي خاصة في    

مثل ھذه الموارد مما  إلىالعربية تفتقر  اJقطاروالجزائر وليبيا والعراق ،نجد بعض  وا<ماراتوالكويت 

خدمة الدين وتحديد نشاطھا  وأعباءجعلھا تستدين  من الخارج وما يترتب على ذلك من زيادة المديونية ي

 إلىيؤدي  ا,دخارية اJوعيةالدخل في ھذه الدول وحتى سوء توزيعه وقلة  انخفاض كناتج لذلك و ا<نمائي

  .تزايد عجزھا التمويلي 

 ا<نتاجية ا,ستثمارات إقامةالعربي من خ3ل  ا<نمائيلتعاون ولتتجاوز تلك الدول مثل ھذه المشاكل ,بد من ا

2المالية المتوفرة ا<مكانياتعلى  با,عتماد
.  

تساھم في تحقيق التنمية  أنموال العربية يمكن لرؤوس اJ :والصناعية التنمية الزراعية تمويل:رابعا

موال رؤوس اJ إلىفالزراعة في الوطن العربي تحتاج  ،العربي ا,قتصادي التكامل أوا,قتصادية العربية 

   . ستص3حھا,الكبيرة ونفقات 

مليون ھكتار صالحة للزراعة  167مليار ھكتار منھا  1,4المساحة الكلية للوطن العربي بلغت  أنعلما 

من المساحة % 34,9مليون ھكتار أي حوالي  68,8بحوالي  2009وقدرت المساحة المزروعة في عام 

3القابلة للزراعة 
.  

                                                           
1

دور المؤسسة العربية لضمان ا@ستثمار في تنمية المشروعات العربية المشتركة "المؤسسة العربية لضمان ا<ستثمار -
، 1982ة مقدمة إلي ندوة المشروعات الصناعية العربية المشتركة، قطر ورق "وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمويلھا

  .2ص
2 

مذكرة "تفعيل الدور ا�قتصادي لجامعة الدول العربية من خaل السوق العربية المشتركة"أسامة أحمد محمد راضي -
 .59،ص2005ماجستير ،قسم النظم السياسية وا,قتصادية والقانونية ،جامعة الزقازيق ،

3
  47ص ،2010التقرير ا,قتصادي العربي الموحد  صندوق النقد العربي، -
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الغذائية بسبب عدم قدرتھا على تحقيق الزيادة في  حتياجاتھاإھذا وتعاني الدول العربية من عجز في توفير 

رتفعت قيمة الفجوة الغذائية من إالزراعي الذي يقابله زيادة على الغذاء لزيادة عدد السكان حيث  ا<نتاج

% 10,9:أي بزيادة قدرت ب 2009مليار دو,ر عام  35,3حوالي  إلى 2000مليار دو,ر عام  13,9حوالي 

تصل الفجوة  أنانكشاف غذائي عربي ويتوقع  إلىزيادة الطلب على الغذاء ما يؤدي  لىإوزيادة السكان يؤدي 

سلبية خاصة على التنمية  آثاروما يترتب عنھا من  2030مليار دو,ر عام  88و 2020مليار عام  58 إلى

الدول العربية  قتصاد فيا< وإرھاقستنزاف الموارد المالية إفي الدول العربية من خ3ل فاتورة الغذاء ومنه 

شكل تا ھرتفاع المديونية وكلإالعجز في الميزان التجاري الزراعي الخارجي و حداثإوذات الدخل المتوسط 

1معوقات التنمية
.  

سلبية عديدة سواء  kثارفھي معرضة  ،تعي جيدا مدى خطورة التنمية الغذائية أنوبالتالي على الدول العربية 

قتصادية إالقومي العربي فالمشكلة الغذائية بعدما كانت مشكلة  اJمنحتى سياسية ما يھدد  أو قتصاديةاكانت 

2مشكلة سياسية في الوقت الحالي كالضغوط السياسية إلىتحولت 
.  

أصبح من الواضح في ھذا العصر أن متطلبات الزراعة قد , يستطيع تحملھا المزارع بموارده الخاصة، ما 

3منتجاته على  طلبالتزايد ون والدعم له، إذا ما أرادت النھوض بذلك القطاع لمواجھة لم تمد حكومته يد الع
 .  

ضرورة التركيز على إقامة صناعة متكاملة الحلقات ذاتيا ، و ذلك باعتماد أسلوب التعاقدات الصناعية و 

من خ3ل تصنيع المكونات الجزئية فيما بين البلدان العربية كأسلوب في التنسيق و التكامل ا,قتصادي العربي 

باعتبار أن مثل . و اJجزاء في عدد من البلدان العربية التي تتوفر لديھا ا<مكانية و القدرة التنافسية على ذلك

ھذا اJسلوب من شأنه أن يعزز روابط التكامل و التشابك ا,قتصـادي و الصناعي بين البلدان العربية و يعزز 

4ت التي تتم وفق ھذا التصورمن القدرة التنافسية للمنتجا
.  

  :العربيةتفعيل المؤسسات المالية : خامسا

ن كانت مجموعة الدول غير النفطية تعاني إالمنطقة العربية في مجموعھا , تنقصھا الموارد المالية و إن  

فھذه  آخرفي موازين المدفوعات  ھذا من جانب ومن جانب  اتْ وزَ جُ حيث عُ  ،من عجز مواردھا المحلية

Jومن خ3ل ما سبق  يثار  ،موال الخارجية بدرجة كافيةالدول أي ذات العجز لم يكن بمقدورھا جذب ا

قلة مؤسسات  إلىموال الخارجية لتمويل استثماراتھا يعود ؤل حول نقص القدرة على جذب رؤوس اJاالتس

5ا ھو الحال في الخارج ؟التمويل العربية  باعتبار وفرة الموارد المالية في المنطقة العربية كم
.  

                                                           
1

 . 62ص  ،2010التقرير ا,قتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي، -
2

مكتبة الرشد،الطبعة "وعaجھا في ا�قتصاد ا�سaمي التبعية ا�قتصادية في الدول العربية"يحان المرزوقيفبن  عمر -
 .51ص ، 2006ا,ولى،الرياض،

3
  . 177، ص 1990دار الفكر المعاصر، الطبعة اJولى،بيروت، "ا�من الغذائي والعمل العربي المشترك"عبد هللا الثنيان -
4

متوفر على  13/10/2012"دور ا�ستثمارات العربية البينية في تفعيل التكامل ا�قتصادي العربي"منصوري الزين-
  .http://www.ulum.nl/12.htmالرابط

5
 .4ص  2005 "المؤسسسات المالية العربية  لتمويل التنمية وا�ستثمار في الوطن العربي"صندوق النقد العربي - 



الفوائض المالية العربية كمدخل لتفعيل التكامل ا�قتصادي العربي                          :الفصل الثالث  

 

 

 

106 

 إنمائيةمن صناديق  ؛والصناديق المالية والتنموية المؤسساتالمنطقة العربية منظومة متنوعة من  فُ رِ عْ تَ و

الشركات  إلى با<ضافة ،دولية تضم جھات عربية  وغير عربية  إنمائيةتمويلية  ومؤسسات وإقليميةوطنية 

مؤسسات مالية و مصرفية  أيضاالعربية المشتركة والتي تعمل في مجالي التمويل وا,ستثمار وھناك 

المالية العالمية و بدرجات متفاوتة  اJسواقاستثمارية عربية خاصة ذات وفرة مالية كبيرة والتي تنشط في 

  .ومختلفة 

التي تساھم فيھا الدول العربية  وا<قليمية الصناديق التنموية العربية أموالومن حيث مجموع رؤوس 

 50مواردھا المالية حوالي  إجماليويصل  ،دو,رمليار  30ستثمار العربية المشتركة تقدر بنحو وشركات ا<

 وإص3حات ا<نمائيةئتمانية لتمويل المشاريع إوتسھي3ت  قروضاوتقدم الصناديق التنموية ، دو,رمليار 

  .بشروط ميسرة 

تعزيز التعاون فيما بينھا وذلك بتقديم  إلىومن خ3ل ما يسمى بمجموعة التنسيق العربية تسعى ھذه الصناديق 

1تسھي3ت تمويلية مشتركة ما يحسن من فاعلية الدور التنموي والتمويلي لھا 
.  

التمويل   أشكالتعاني من نقص في المؤسسات المالية وتغطي تقريبا كل  , أنھافالمنطقة العربية يبدو 

تطوير بعضھا وتحسين  أولكن ,بد من العمل على مزيد من تدعيم ھذه المؤسسات  ،المطلوبة بدعم التنمية

2بمناخ ا,ستثمار خاصة ھتماما, ظروف الطلب خاصة طلب تمويل المشروعات الخاصة و
.  

يجب العمل على زيادة كفاءاتھا  إنما مؤسسات مالية و إلىتفتقد  المنطقة العربية  , أن  ومن ھنا يمكن القول

من ھذه المؤسسات  اkخروالبعض  ،مزيد من الدعم المالي إلىفبعضھا يحتاج  ،نشاطھا أمامالعقبات  إزالة و

حتياجات ا,قتصاد العربي وكذا إ نشاطھا بحيث تتوافق مع تطورات و أولوياتالنظر في  إعادةيتطلب 

  .المنافسة العالمية 

  :العربيةالمالية  ا�سواقتنشيط :سادسا

لم يكن في المنطقة العربية حتى النصف اJول من الستينات سوى بلدان لديھما سوق مالية منظمة لaوراق 

كل من  عملتوقبل نھاية الستينات ، 1920و 1899المالية وھما مصر ولبنان الذين تم تأسيسھما بين العامين 

بورصة لaوراق المالية تطويرا kلية تسعير القيم المنقولة في كل  إقامة على  1969سنة  المغرب ثم تونس

  .منھما

في كل من الكويت   1977 النصف الثاني من السبعينات افتتاح بورصة لaوراق المالية عام وشھد

 بإنشاءوقبل أن ينتھي عقد الثمانينات قامت البحرين  ،1978سوق عمان المالية عام  إنشاءم تبعھا واJردن،ث

تم التسعينات  ،وخ3ل 1989سوق مسقط لaوراق المالية عام  بإنشاءوسلطنة عمان  1988ورصتھا عام ب

الذي شھد  1995ثم بدأت بورصة الخرطوم نشاطھا مع مطلع العام ، 1993  ي عامسوق بغداد المال إنشاء

                                                           
1

 .5ص  ،2010التقرير ا,قتصادي العربي الموحد  ،صندوق النقد العربي  - 
2

 .7ص،مرجع سبق ذكره، صندوق النقد العربي  -



الفوائض المالية العربية كمدخل لتفعيل التكامل ا�قتصادي العربي                          :الفصل الثالث  

 

 

 

107 

تاح سوق فلسطين افت 1996عام  شھد قدو  ،أيضا افتتاح بورصة بيروت بعد توقف دام نحو خمسة عشر عاما

1لaوراق المالية كما أن السعودية تطور سوقھا لaوراق المالية في الوقت الحاضر وفقا Jسس قانونية حديثة
   

 ،قتصادي وماليإالبلدان المتقدمة من تقدم ونضج  إليهما وصلت  إلىالبلدان العربية لم تصل  نرغم ذلك فإ  

 اJسواق أھمية أنحيث  ،ومركزية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في اقتصادياتھا بأھميةتؤمن  أنھاكما 

ستثمارية الخاصة حسب المزايا والضمانات خارات الفردية وتمويل المبادرات ا<د<المالية يكمن في تعبئة ا

 اJسواقنقدا بعيدا عن  كتنازھاإ أو وأراضيفي عقارات  أموالھمستثمار إ إلى اJفرادوقد يلجا بعض ،الموفرة 

2المالية العربية
.  

تحرير  فإن  آخربمعنى  أو ،السلع والعمالة أسواقالمالية عم3 تكميليا مھما لتكامل  اJسواقتكامل  لُ ثِ مَ ويُ 

3المال يمثل بداية ضرورية لتحقيق التكامل ا,قتصادي  رأسنتقال إعمليات 
.  

  :العربية مستقبل الفوائض المالية :المطلب الثالث

النفط العالمية،ومنه فتحقيق  أسواقالدول العربية من موقفھا التفاوضي عند دخولھا منفردة في  فُ عِ ضْ قد يُ     

التصنيع والسياسات  التسعير، ،ا<نتاج(التكامل ا,قتصادي العربي في قطاع النفط في مجا,ت 

ستفادة القصوى من ھذا مين ا<ألت عالمي عربي موحد، حتكارإيستدعي توحيد ھذا القطاع في )البترولية

تحسين شروط  هِ نِ أمن شَ  أنّ كما  ،اJخرىقتصادية العربية مين التغطية للقطاعات ا<أالقطاع من جانب وت

4قتصادية العالميةالتفاوض بين العرب وشركائھم التجاريين ومع مختلف التكت3ت ا<
.  

 نُ ذِ ؤَ من قيمة النفط، وتُ  قللُ حرب نفسية تُ  يعلى منتجي النفط العرب نُ شَ أنه بين فترة وأخرى تُ  ظُ حَ 3َ ويُ     

بزوال دوره في ا<نتاج الصناعي <رھابھم ودفعھم إلى قبول شروط ما كانوا ليقبلونھا لو, النفوذ اJمريكي 

كھذا قامت الكويت بتكثيف شرائھا وتحت ضغط  ،دعاءاتوالغربي، ثم تأتي وقائع اJمور لتثبت كذب ھذه ا<

محطة لبيع الوقود في بلدان أوربا  1600للشركات الغربية، فاشترت خدمات شركة نفط الخليج المؤلفة من 

، مضخة نفطية من إيطاليا 1500، ومصافي للنفط في روتردام وكوبنھاجن ومي3نو وسكندينافيةا<والبلدان 

يرة وعريقة في الحفر داخل الو,يات المتحدة وخليج المكسيك وھي شركة كب" سنتافي"كذلك اشترت شركة 

ومحطة لتوليد الطاقة  أوك3ھوماوبحر الصين الجنوبي، وشركة أخرى ,ستكشاف النفط والغاز في 

5الكھربائية، وشركتين كبيرتين للبناء في كاليفورنيا
.  

 الثروة محل الجديدة ا<نتاجية للطاقات التدريجي ا<ح3ل يقتضي السليم ا,قتصادي هْ جُ وَ التَ  نإف ھكذا و   

 يحكم الذي السليم ا,قتصادي فالمبدأ اJرض، باطن يحتويھا التي ةبالناض (Transitional Path) البترولية

                                                           
1
 2000 ،المؤسسة الحديثة للكتاب :)لبنان(طرابلس  ، المصرفية والسوق الماليةالعمليات  ،انطوان الناشف و خليل الھندي - 

  . 263ص ،
2

 .178 ، ص1998بيروت  ،اJولىالطبعة "التكامل ا�قتصادي العربي الواقع وا�فاق "عبد المنعم سيد علي- 
3
-Firtez muchlup .international mobility and movement of capital new york.1972.p55 

4
 .187م، ص2002،العدد ا,ول ،18مجلة جامعة دمشق،المجلد "العولمة والتكامل ا�قتصادي العربي"سمير الشيخ علي-

5
 - S. Emerson, the American House of Saudcin .p.i. Franrlinwatts, 1985, p.129. 
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 اJصول بين فيما المبادلة " مبدأ ھو النفطية للثروة التدريجي النضوب ظل في النمو لعملية نتقاليا< المسار

 السوق في مبادلته تجري رأسمالي أصل أنه على اJرض باطن من المستخرج البترول يعامل أن بمعنى، "

 ال3زمة التصميمات إعداد و تآالمنش إقامة و المعدات بشراء يسمح أجنبي نقد على الحصول مقابل العالمية

 عجلة لدفع المياه مساقط من الكھربائية الطاقة توليد و اJنھار مجاري تحويل و المياه خزانات و السدود لبناء

 محطات و الصرف و الري شبكات و المياه تآمنش بناء في الكثيف ا,ستثمار أن إذ . الريف ھربةكو التصنيع

 تطوير و العربية، ا,قتصادية الحياة مقومات بصيانة الكفيل ھو الكھرباء توليد

 محل تدريجيا يحل الزمن مدار على متجددا دخ3 يولد بما العربية، اتللمجتمع الصناعية و الزراعية القاعدة

1الناضبة البترولية الموارد و الثروات
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

                                                           
1

الندوة  مناقشات و بحوث"ا�قتصادية العربية التنمية على النفط عوائد أثار"إبراھيم حسن حسن،أحمد الرسول عبد رجاء -
-11، القاھرة ا,جتماعية، و ا,قتصادية للتنمية العربية المراكز و المعاھد بالقاھرة ورابطة القومي التخطيط معھد نظمھا التي

  .67م،ص1987يناير 12
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  :لثالفصل الثا خaصة

  

المتوفرة والمتنوعة تبقى  ا<مكانياتورغم  الواقع ا,قتصادي العربي، أنسبق يبدو  من خ3ل ما    

في  وھو ما لم يتوفرتتأثر بمناخ ا,ستثمار تتعلق و  أن ثقة المستثمر  خاصة و المؤشرات ا,قتصادية ضعيفة،

يعتبر سبب ونتيجة لھجرة الفوائض  أنه، وبعد الوقوف على الواقع ا,قتصادي العربي نجد البلدان العربية

  .المالية العربية

  

بالرغم من اkثار التكاملية للفوائض المالية العربية على المستوى العربي فإن ما تم استثماره في الب3د     

من طرف  هِ رِ يقِ فَ  و هِ يِّ نِ غَ العرب بِ  لَ ذَ يُ  نْ فمن المؤسف أَ لعربية، الب3د ا إلىالغربية يفوق بكثير ما تم توجيھه 

 المخاطر،وغيرھا من ...) إيران ليبيا،(Jرصدة بعض الدول العربية فبعد التھديد بالتجميد بل التجميد  الغرب؛

ف3بد  ،الدول العربية الفقيرة من نفس اJموال التي وظفتھا الدول العربية الغنية إقراضتتولى الدول الغربية 

 أو يةإدار أوكانت اقتصادية  التوطين سواء آليات بإيجاد من منح جنسية عربية للفوائض المالية العربية،

لتفعيل مختلف المجا,ت العربية المشتركة لخدمة التكامل  اJموالواستغ3ل ھذه  وعودتھا، لبقائھاسياسية 

  .ا,قتصادي العربي

  

نھا أن أوالتي من ش، موال العربية العديد من العوائق والتحديات سواء كانت داخلية أو خارجيةتواجه اJو   

في الوقت الذي ، في أوطانھا لتلبية مختلف ا,حتياجات المالية موالاJ ذهھ عيق وتقف كحاجز أمام استقرارتُ 

مما ، وتوفير أحسن الشروط ,ستقطابھا اJموالحجم من  أكبرلجذب  العالم  دولمختلف التنافس بين  مَ دَ تَ احْ 

 ھذه3ل استغ ا,ستثمارات العربية المشتركة ولتمويل مختلف المشاريع و اJموالقد يساھم في توفير رؤوس 

  .العربي الفوائض المالية كقطاع تمويلي فمدخل للتكامل ا,قتصادي
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  :الفصل الرابع تمھيد

  

َ تـجْ تَ        ِ مـ  سلطنة السعودية، العربية المملكة البحرين، مملكة المتحدة، العربية ا�مارات ع الدول الست دولةـ

التعاون الخليجي، وتتميز اقتصادياتھا م مجلس اسْ في تكتل إقليمي يعرف بِ  الكويت دولة قطر، دولة عمان،

بخصائص مشتركة ومتشابھة، وتمتلك موارد نفطية ھائلة حيث يعتبر النفط المورد الرئيسي للدخل  لھذه 

من بين التكتJت اIقتصادية الناجحة على المستوى  تعد العربيةو دول مجلس التعاون لدول الخليج  الدول،

  .العربي

  

 في ذلك الوقت مجلس التعاون الخليجي منذ أوائل السبعينات فوائض مالية تجاوزتدول  تْ ـفَ رَ وعَ      

لكن انتقال معظمھا إلى اIستثمار في الخارج،  إلى أدىالخليجية، وھو ما  لJقتصادياتالقدرات اIستيعابية 

و ما أعطى اھتماما إلى زيادة الفوائض المالية الخليجية بشكل كبير، وھ تْ دّ في الطفرات النفطية الJحقة أَ و

وأخذت تسعى في خدمة شعوبھا ومصالحھا  من طرف دول مجلس التعاون الخليجي بالغا لھذه الثروة

جزءا كبيرا لJستثمار في الخارج، أضحى ھمھا  هُ جِ وَ في اZونة اYخيرة بعد أن كانت تُ  اIقتصادية، خاصة 

  .الوحيد  تنويع اقتصادياتھا وتعزيز التكامل اIقتصادي الخليجي وتطويره

  

نحاول إعطاء  المبحث اYولھذا الفصل من خJل عدة مباحث، ففي  إلىبناءا على ما سبق سيتم التطرق  و    

من حيث المفھوم والنشأة والعضوية وأھداف المجلس وھيكله  التعاون الخليجي عامة عن مجلسنظرة 

كما سنعرج في المبحث الثاني إلى  ،بھا التكامل اIقتصادي الخليجي رّ التنظيمي  ومختلف المراحل التي مَ 

النفطية  ا�مكانياتاIقتصادية لھذا التكتل والوقوف على بعض الخصائص المشتركة و  ا�مكانيات

الخليجية  النفطية eموالرجية الخليجية ، أما في المبحث الثالث سنسعى إلى التطرق لواIستثمارات الخا

الخليجية حيث نعالج اIستثمارات الخليجية العائدة وتحقيق  المواطنة   تفعيل التكامل الخليجيودورھا في 

  .سوتنويع اIقتصاد الخليجي ،ثم بعض نماذج المشاريع التكاملية المشتركة بين دول المجل
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  :الخليجيالتعاون  نظرة عامة عن مجلس :المبحث ا�ول 

تجربة ريادية بكل المقاييس وھذا من خJل اIنجازات  عتبر التجربة الوحدوية لدول مجلس التعاون،ـتُ    

تحقيق طموحات شعوب المنطقة ،وتوفير الرخاء واIستقرار لھا،لتتفرغ للبناء  إلىالمحققة ،وسعيھا الدؤوب 

 ا�قليميشھدت المنطقة العربية عدة محاوIت في التكامل اIقتصادي  و ،والتنمية اIقتصادية واIجتماعية 

يزال  I راZخمختلفة مثل مجلس التعاون العربي والبعض  Yسبابلكن لم يكتب لھا النجاح فالبعض تم حله 

  .يتخبط كاIتحاد المغاربي واحتل مجلس التعاون الخليجي الريادة في صموده فما حقيقة ھذا التكامل؟

  :  والعضوية نشأة،ال مفھومالتعاون ؛المجلس : المطلب ا�ول

لما حققه من انجازات  لقد تزايد اIھتمام من طرف اIقتصاديين والمفكرين بتكتل مجلس التعاون الخليجي  

   .فJبد من التطرق لمفھوم ونشأة ھذا التكتل

يقصد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يطلق عليه في  :مفھوم مجلس التعاون الخليجي :أو0

 الدول الست «مجلس التعاون الخليجي "غالب اYحيان 
«

:  

  .المتحدةا�مارات العربية -

  .البحرينمملكة -

  .المملكة العربية السعودية-

  .سلطنة عمان-

  .قطردولة -

  .الكويت دولة-

حيث تمثل ھذه الدول منطقة الخليج بمعناھا الضيق باستثناء الدول الثJث وھي إيران والعراق واليمن؛  أي    

م 1981فيفري عام  4الدول التي وافقت على البيان اYخير الصادر عن القمة الخليجية بالرياض بتاريخ 

1المتضمن إنشاء ھذا المجلس مع التنسيق فيما بينھا في كافة المجاIت
.  

تنظيم دولي إقليمي محدود العضوية ذو طابع " بأنه  البعض هعرفتعريفات عدة مجلس التعاون الخليجي ول   

ا ذا عتبر تنظيما حكومييكان مشتركة متشابھة كما أنه أرقومي حيث يربط الدول اYعضاء عJقات خاصة و

2صفة الدول ونشاطه شامل لمختلف المجاIت عام، وYعضائهاختصاص 
 اYمم المتحدة وحسب منظمة .

"منظمة إقليمية وفقا لمعايير اYمم المتحدةھو :"فعرفته
3
.  

  

                                                           
1

 .338ص سبق ذكره، ع، مرجسامي عفيفي حاتم -
2

 ة دارتبقانونية سياسية إقتصادية مكة دراسة يرؤية مستفبل"مجلس التعاون الدول الخليج العربية"يحي حلمي رجب - 

  .91ص 1983،الكويت،العروبة
3

  157ص ،1983الرياض  "ا8طار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليج" عبد هللا اYشعل - 



يجيلخدول مجلس التعاون الــل الفوائض المالية ــــــة حالةدراسـ                           :ابعالفصل الر  

 

 

 

113 

منظمة دولية إقليمية عامة اIختصاص لتوافر العناصر اYساسية الواجب ھو :بالقولالبعض  هُ ـفَ رّ وعَ    

عنصر ، ، عنصر الدوام واIستقرار)الرضا(العنصر الدولي : توافرھا لقيام المنظمات الدولية الحكومية وھي

 ا�رادة الذاتية
1

 06على كثر منه منظمة إقليمية وھذا راجع IنغJقه أ احلف المجلس يعتبر أنأيضا  نرى و،  

 ،مجلس التعاون  خارج نطاق أصحاب الفكر اIقتصادي بعض اجتھادات تمثل  التعاريفوھذه ، 2دول فقط

يرى فمثJ  .أمراء المجلس بين منظمة إقليمية وبين كونفدرالية أو منظمة فيدراليةتضاربت تعاريف  لكن 

المجلس من  يعبرمحمد بن مسعود السياري سابقا الخليجي لشؤون القانونية في مجلس التعاون لعام المدير ال

بعض الخصوصية  في كل  اء فضإمنظمة إقليمية و اقرب ما تكون إلى اتحاد كونفدرالي مع " الناحية القانونية

المجلس ليس منظمة فيدرالية و I  نأدولة ومن جھة أخرى يرى اYمين العام  السابق عبد هللا بشارة  

3تعاونمجلس ھو  كونفدرالية بل
 .  

  :نشأة مجلس التعاون الخليجي: ثانيا

عندما زار الشيخ جابر الصباح ولي العھد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي سابقا كل من المملكة العربية       

العربية المتحدة وعمان وبعد محادثته مع ھذه الدول دعت البيانات  وا�ماراتالسعودية والبحرين وقطر 

من   الشعوب العربية بمزيد  أمانيضرورة بذل الجھود من وحدة الموقف العربي وتحقيق  إلىالمشتركة 

4التقدم 
.  

وفي مؤتمر القمة العربي المنعقد في  واستمرار الكويت بتبني فكرتھا في جميع المحافل الخليجية والعربية،

التصورات الكويتية حول م كانت فرصة الشيخ جابر الصباح  لتقديم بعض 1980في تشرين الثاني  اYردن

5قيام وحدة خليجية لقادة دول الخليج العربي وتمت مناقشة ھذه المبادرة الكويتية وھذا بشكل رسمي
.  

في المملكة العربية السعودية ،وفيھا تم مناقشة موضوع  أخرىم جرت محادثات رسمية 1980وفي نھاية عام 

السعودية (مشاركة الدول الخليجية الست اسأسجدية ،على  أكثرصيغة وحدوية خليجية وبشكل  إنشاء

ومنه تم عقد اجتماع في الرياض في )العربية المتحدة ،قطر،البحرين ،سلطنة عمان ا�مارات،الكويت ،

6م من طرف وزراء خارجية الدول الست1981شباط 4
.  

                                                           
1

متوفر  1989مارس  13العدد  4التعاون السنة  سمجل"  مجلس التعاون وظاھرة التكامل الدولي"فندي عطية أعطية حسين  - 
                   http//www.gcc-legale.org  على الرابط        

2
 محاضرات الدبلوماسية ،معھد الدراسات   "مجلس التعاون كمنظمة إقليمية: التعاون بين دول الخليج " محمد السياري  - 

  . 137ص  1986الموسم الدبلوماسي الرياض 
3

  .40ص، 1985،تالتعاون،الكوياYمانة العامة لمجلس "في تحقيق الوحدة العربيةدور مجلس التعاون "بشارةعبد هللا يعقوب - 
4

دراسة حالة في التطورات الداخلية والعGقات :دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عالم متغير "نايف علي عبيد -
 .282،ص2007.مركز الخليج لeبحاث دبي"الخارجية 

5
مركز ا�مارات للدراسات والبحوث "�من دول مجلس التعاون الخليج العربية  نحو صياغة نظرية"اYسطل كمال -

 .13،  ص1999وا�ستراتيجية ،أبو ظبي 
6

مجلة "مجلس التعاون العربي بوابة الوحدة الخليجية :خمس وعشرون عام من العمل العربي المشترك"المليف إبراھيم -
 .39ص ،2004، 553العدد.العربي وزارة ا�عJم الكويتية 
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الثJثة التي قدمت في قمة دول الخليج على  اIقتراحات الخليجي إلىوأساسا ترجع فكرة إنشاء مجلس التعاون 

وكانت اIقتراحات الثJث كما  1980ھامش القمة العربية المنعقدة في العاصمة اYردنية عمان في نوفمبر 

  :يلي

إلى إنشاء منظمة  وھو المشروع الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية بدعوتھا :السعوديالمشروع  -1

  .توحيد مصادر السJح لدول الخليجخليجية والدعوة إلى 

أساسا �قامة مجلس التعاون الخليجي وتجنب الحديث عن  و يھدف المشروع الكويتي :المشروع الكويتي  -2

الجوانب العسكرية واYمنية التي ركز عليھا المشروع السعودي وركز على التعاون في المجاIت اIقتصادية 

  .والثقافية بما يؤدي إلى اتحاد إقليمي بين دول الخليجو اIجتماعية والنفطية  والصناعية 

ركز على عنصر اYمن والتعاون العسكري بوضعھم نقطة انطJق وھذا اIقتراح   :المشروع العماني  -3

1مجلس التعاون الخليج الجديد
ھرمز و الدفاع عنه بوصفه  مضيقودعا إلى إنشاء قوة بحرية مشتركة لحماية  

 شريان الحياة والحضارة
2
.  

 أوخلق تكتل سياسي  إلىاIتفاق على قيام تجمع خليجي I يھدف  أنالسعودية  أكدتم 1981شباط  6وفي 

3اYعضاءالتعاون القائمة والعمل على ترسيخھا وتطويرھا بين الدول  أوجهتنسيق  إلىيھدف  وإنماعسكري 
.  

م اجتمعت لجنة الخبراء في الرياض لتنفيذ بيان وزراء الخارجية للدول 1981شباط  25و 24وفي يومي 

الست وھذا لوضع نظام متكامل يشمل البنود الرئيسية لمجلس التعاون الخليجي ومناقشة مشروع النظام 

ل مناقشة مشروع في مسقط Iستكما 1981 آذار 8و7يومي  آخراللجنة اجتماعا  تللمجلس ،وعقد اYساسي

  .نظام المجلس بناءا على ورقتي عمل قدمتھا كل من عمان والكويت

 9للمجلس في اIجتماع المنعقد في مسقط يومي  اYساسيوناقش وزراء خارجية الدول الست مشروع النظام 

بو أ م كموعد Iجتماعات القمة في1981 أيار 27 إلى 25م وتم تحديد الفترة الممتدة من 1981 آذار 10و 

والمجلس  اYعلىللمجلس والنظام الداخلي لكل من المجلس  اYساسيالنظام  إقرار،وفي ھذا اIجتماع تم  ظبي

4العام للمجلس من دولة الكويت اYمينبان يكون  وأوصواالعامة  لeمانةالوزاري والنظام الداخلي 
.  

ظبي وتم توقيع النظام  أبولدول مجلس التعاون الخليجي في  اYولىم تم عقد القمة 1981 أيار 25وفي تاريخ 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اIجتماع وناقشوا ورقة عمل حول العمل الخليجي ھو  اYساسي

                                                           

-
 1

Abdulla AL- Anzz «  THE GULF COOPERATION CONCIL: REASONSAND 

CHALLENGES:  

CORITICAL AND ANALYTIC STUDY  PHID DESERTATION  

USA  » Faculty of  Claremont  graduate  school 1986 p.p 103 .109 
2

  . 23ص  ،مرجع سبق ذكره،عبد هللا اYشعل  - 
3

 .112، ص1997دار النھار للنشر ،بيروت  "أمن الخليج بعد الحرب الباردة"مرھون عبد الجليل - 
4

دراسة حالة في التطورات الداخلية والعGقات :دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عالم متغير "نايف علي عبيد  -
 .286-285،مرجع سبق ذكره ، ص ص"الخارجية 
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على وجود  التأكيداستجابة لواقع المنطقة التاريخي واIجتماعي والثقافي واIقتصادي واIستراتيجي مع 

  . أخطارالمنطقة وثرواتھا من  وما يھددسكان المنطقة خصائص مشتركة ل

1واعتبر قيام مجلس التعاون بمثابة نھاية الحديث  عن فراغ القوة في المنطقة 
.  

الدولية عن إنشاء ھذا المجلس حيث رحبت الوIيات المتحدة  وكما لم تخل ردود الفعل سواء ا�قليمية أ   

اYمريكية وبريطانيا بقيام المجلس و لكن بشرط أن تكون ھناك فرصة للتعاون ا�قليمي مع الغرب في حماية 

ن الغرب مازال المورد الوحيد Yغلبية دول أأمن الخليج وذلك طبقا للمفھوم الغربي بتأييد وجھة نظرھما ب

من جھة أخرى انتقدت السلطات السوفياتية بشدة قيام المجلس خصوصا فيما يتعلق  و ، ھذا من جھة المنطقة

ري مشترك لحماية مضيق ھرمز وكذلك المبادرة السعودية بحباIقتراح العماني الداعي إلى إنشاء أسطول 

كن أن يخدم أمن واستقرار  السوفيات أن ھذا التحالف I يم ىكما رأ ،لتوحيد ا�مكانات العسكرية لھذه الدول

2المنطقة
.  

  :العضوية في مجلس التعاون الخليجي:ثالثا 

المجلس يتكون من الدول الست التي  إن:للمجلس نصت على مايلي اYساسيفحسب المادة الخامسة من النظام 

م وبذلك فان مجلس 1981اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض في الرابع من شباط لعام 

المجلس باIسم دون فتح باب العضوية  أعضاءلتعاون الخليجي يعد تنظيما دوليا محدود العضوية فتحديد ا

يعني عضوية مجلس التعاون الخليجي مغلقة على الدول الست وتقوم العضوية في المجلس على مبدأ السيادة 

كثافتھا  أوكانت مساحتھا  أيالكل دولة عضو صوت واحد  أن إذ، اYعضاءوالمساواة القانونية بين الدول 

3ثرواتھا اIقتصادية  أومواردھا الطبيعية  أوالسكانية 
.  

طائفة الدول الستة أو أن ومن وجھة النظر القانونية فإن المواثيق المنشئة لمنظمات من ھذا النوع تشير إلى 

به في اIتحاد مثل ما ھو جاري العمل ، تفتح الباب Iنضمام أعضاء جدديجب أن منظمة للالمؤسسة 

اYوروبي وأكثر من ذلك فتركيا ورغم ما يفصلھا ويخالفھا عن أوروبا سواء في المجال اIقتصادي أو 

 السياسي أو حتى ا�يديولوجي فإنھا قدمت طلبا لJنضمام وھو بصدد الدراسة على عكس ما ھو سائر في

 و قيام عوارض تسقط العضويةأنه جوز اIنسحاب ميجلس التعاون الذي ھو مغلق على الدول الست كما م

4فيه
.  

  

  

                                                           
1

 .26، ص1983بدون دار النشر،الرياض،"اسي لمجلس التعاون الخليجيا8طار القانوني والسي"عبد هللا اYشعل-
2

  .30، ص1983 دار النھضة العربية للنشر" ا8ستراتيجية ا8طار السياسي و" يمجلس التعاون الخليج، عبد هللا فھد النفيسي- 
3

دول "الندوة العلمية الرابعة  "مجلس التعاون الخليجي ودوره الرائد في تحقيق الوحدة الخليجية "محمد حسين البحارنة  -
 .160، ص1993مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،المجلد الثاني،"مجلس التعاون الخليجي وحدة التاريخ والمصير 

4
  .135صمرجع سبق ذكره،  ،عبد هللا اYشعل - 
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 :الخليجيالتعاون  مجلس و ھيكل تنظيم ھدافأ :الثانيالمطلب 

مجلس التعاون الخليجي كبقية التكتJت اIقتصادية العالمية فھو يسعى لتحقيق مجموعة من اYھداف ،وھذا    

  . من خJل ھيكل تنظيمي

  :أھداف مجلس التعاون الخليجي:أو0

اIقتصادية  اYھدافم بعض 1981لقد وضعت اIتفاقية اIقتصادية والتي تم المصادقة عليھا في يونيو    

  :التي تتمثل فيما يلي

  .وحدتھا إلىوالترابط بين الدول اYعضاء في جميع الميادين وصوI  لالتكامتحقيق التنسيق و -

   .توثيق الروابط بين شعوبھا -

  دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجاIت الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية -

  .مشتركةإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع -

  .الخاصتشجيع تعاون القطاع -

  :وھذا في الشؤون التاليةوضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين -

   .والماليةاIقتصادية الشؤون -

   .التجارية والجمارك والمواصJتالشؤون -

  .والثقافيةالشؤون التعليمية -

   .اIجتماعية والصحيةالشؤون -

  .ا�عJمية والسياحية الشؤون -

1ا�دارية  التشريعية والشؤون -
.  

 اYعضاء الدولويعود سبب عدم إبراز ما يتصل بالشؤون اYمنية والسياسية بين ھذه اYھداف رغبة من     

3وحتى I ينظر إلى المجلس كحلف عسكري ،2تجنب نقاط اIختJف التي تثير التساؤIت وتفتح الخJفات
.  

اقتصادية وتجارية  أھدافم 1981كما حددت اIتفاقية اIقتصادية الموحدة التي تم التوقيع عليھا في نوفمبر 

  :علىواحتوت 

تحرير التجارة في كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية خليجية  -

والعمل بتعريفة خارجية موحدة وتوحيد السياسات التجارية وتنسيق التنمية اIقتصادية ضمن نطاق  المنشأ

  .المجلس

                                                           
1

التعاون اIقتصادي بين الدول مجلة "التوجه الحذر لمجلس التعاون الخليجي نحو التكامل ا0قتصادي"لوني. إ.روبرت  -
 .2ص ،2004.ا�سJمية

2
 .،مرجع سبق ذكرهعطية حسين أفندي عطية  -

 
3

-
 
Erik Peterso the gulf cooperation commul : search for unity in dynamic region weltered  

special studies on the medal east ( bouldes colo: westriew press 1991 p106/188. 
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  :ومنھافي ميثاق المجلس  المنصوص عليھا اYھداففرعية لتحقيق  أجھزةعدة  إنشاء إلى إضافة

م بعد تحول ھيئة 1982في نوفمبر  تأسيسھاوالتي تم :التعاونمجلس  والمقاييس لدولھيئة المواصفات -

  .بالمجلس اYعضاءمؤسسة لخدمة كافة الدول  السعودية إلىالموصفات والمقاييس 

 اYعضاءتصادية للبلدان م وھذا لدعم النشاطات اIق1984عام  تأسستالتي : مؤسسة الخليج لJستثمار-

  ).الزراعية التجارية الصناعية والتعدينية ومختلف اIستثمارات (خاصة اIستثمارات 

م لتنظيم قواعد براءات اIختراع 1992في ديسمبر  تأسسوالذي :التعاونمكتب براءات اIختراع لمجلس -

  .العJقةوتوثيق ونشر البيانات ذات  اYعضاءفي البلدان 

بين مواطني بلدان  النزاعات التجاريةم لتسوية 1993في ديسمبر  تأسسوالذي : كيم التجاريمركز التح-

 اYجانبالمجلس وبينھم وبين 
1
.  

  :الھيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجي:ثانيا 

  :التالية  اYجھزةومن الناحية التنظيمية يتكون مجلس التعاون الخليجي من 

   :ا�علىالمجلس -1

 نالتعاواستراتيجيات  بإعدادوھو بمثابة جھاز سياسي في الھيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجي ويھتم 

الدول اYعضاء  وأمراء،ويضم ھذا المجلس ملوك  اYعضاءالخليجي في كافة مجاIت التعاون  بين الدول 

طارئة ويحق لكل عضو الدعوة Iجتماع طارئ بعد  أخرىويعقد في كل سنة دورتين عاديتين وعقد جلسات 

  .على ذلك  آخرموافقة عضو 

  :ويختص في اYعضاءلدول  اYبجديھذا المجلس بصفة دورية حسب الترتيب  ويترأس

  .وضع السياسات العليا لمجلس التعاون -

  .التشريعية بمجلس التعاون الخليجي السلطةمناقشة توصيات وقوانين واللوائح ويمثل -

  : المجلس الوزاري-2

  :في وقد ينوب عنھم من الوزراء ويختص اYعضاءويتكون ھذا الجھاز من وزراء خارجية الدول 

  .العامة لمجلس التعاون  لeمانة اYساسيوضع النظام  -

مختلف الدراسات والتوصيات واللوائح والقوانين المعروضة  وإعداد اYعلىتحضير اجتماعات المجلس  -

  . اYعلىعلى المجلس 

تطوير التعاون بين  إلىوضع السياسات والتوصيات والدراسات والمشروعات في مختلف المجاIت الھادفة  -

  .اYعضاءالدول 

  .القطاع الخاص  أنشطةالتعاون والتنسيق بين  أوجهتشجيع  -

                                                           
1

 .3ص ،مرجع سبق ذكره، لوني. إ.روبرت  -
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العام  اYمينترحة من المق ا�داريةواللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون  واYنظمةاعتماد التقارير الدولية  -

  .التعاونالعامة لمجلس  لeمانةوالتصديق على الميزانية والحسابات الختامية  للمجلس

  .المجاIتفي المجلس في مختلف  اYعضاءالقائمة بين الدول  اYنشطةالعمل على تشجيع وتطوير وتنسيق  -

   :العامة ا�مانة -3

اIتفاقية المنشئة للمجلس الخليجي وكذا القرارات  أحكاموتعتبر كجھاز تنفيذي يسھر على تنفيذ ومتابعة 

مساعدين له  وتختص  أمناء اYعلىعاما ويختار المجلس  أمينا: اYمانة ويرأس اYعلىالصادرة عن مجلس 

  :فيما يلي  اYمانة

  .والتنسيقدراسات خاصة بالتعاون  إعداد -

  .اYعضاءوالمجلس الوزاري من قبل  اYعلىمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس  -

  .التقارير والدراسات المطلوبة من طرف المجلس الوزاري إعداد -

  .المجلس الخليجي أعمالالتقارير الدورية عن  إعداد -

  .الختاميةالميزانيات  إعداد -

  ".العامة اYمانة"كفاءة ھذا الجھاز  لرفع ا�دارية مشروع للوائح المالية و إعداد -

   :وتختص اYخيروھذه الھيئة تابعة لھذا  اYعلىھذا الجھاز من طرف المجلس  أنشئ:المنازعاتھيئة فض -4

  .اYعضاءالتي قد تنشا بين  أوالخJفات والنزاعات القائمة  إنھاء -

1لمجلس التعاون الخليجي  اYساسيالنظام  أحكامتعتبر كمرجع لتفسير   -
.  

   :الخليجيمجلس التعاون لدول مراحل التكامل ا0قتصادي : لثالثا مطلبال

بدءا من منطقة التجارة  ،تجربة مجلس التعاون الخليجي في ظل مسيرته التكاملية بمراحل مختلفة تْ رَّ مَ     

  :اZتيالحرة وصوI إلى اIتحاد النقدي وتتمثل ھذه المراحل في 

ما يبرر قيام التجمعات اIقتصادية ھو  أھممن  إن  :1983حرة عام التجارة المنطقة  مرحلة إنشاء:  أو0

اتحاد جمركي أو  وأكانت منطقة تجارة حرة التكامل؛ شكالأتشجيع التبادل التجاري في ظل أي شكل من 

وفقاً للنظرية وھذا �قامة أي اتحاد جمركي،  يرئيسالھدًف يمثل الو زيادة التبادل التجاري   ،اتحاد اقتصادي

إزالة أو  من خJلاIتحاد الجمركي يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين أعضائه  القائلة باناIقتصادية 

رئيسة يتم من خJلھا تحقيق اYھداف اYخرى  آليةكزيادة التبادل التجاري ھي  و،معوقات التجارةمن التقليل 

وزيادة رقعة  زيادة التخصص وتخفيض اYسعار وزيادة الكفاءة ا�نتاجية مناد الجمركي، إقامة اIتح إثر

باتخاذ  1981ماي  شھر دول مجلس التعاون منذ بداية إنشاء المجلس في ھو ما جعلو ،السوق وكفاءتھا

إبرام  خJل وھذا من" منطقة التجارة الحرة لدول المجلس" قامة الترتيبات القانونية والعملية الJزمة �

                                                           
1

  .243- 241 ص ص مرجع سبق ذكره، ،سامي عفيفي حاتم - 
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اYحكام الرئيسة  شملت اIتفاقية، و1981اIتفاقية اIقتصادية الموحدة التي تم التوقيع عليھا في نوفمبر 

بإعفاء منتجات دول مجلس  يوتميزت منطقة التجارة الحرة بشكل رئيس ،لمنطقة التجارة الحرة لدول المجلس

اصطحابھا  وھذا بشرط التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية 

 :كما تضمنت المصدرة للبضاعة،  ةلشھادة منشأ من الجھة الحكومية المختصة في الدول

حاجة إلى وكيل محلي أو اتخاذ الما السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى دول المجلس دون -

  .و التصديرأشھادة المنشأ  اء كانت أية إجراءات سو

ا، ئھفي حالة استيفاء رسوم جمركية أو تأمين على أي بضاعة ذات منشأ وطني بسبب الشك في صحة منشف-

 .التأمين أو الرسوم الجمركية لصاحب البضاعة بعد التأكد من وطنيتھا ھذا يرد

 .للدولبضائع المسافرون بالمراكز الحدودية لالعمل بنظام التخليص الفـوري �نھـاء ا�جراءات  -

 .ذات المنشأ الوطني بالمراكز الحدودية لدول المجلسالمصدرة للبضائع  ةإعداد بيانات الصادر -

وحات تخصيص ممرات خاصة في المنافذ بين الدول اYعضاء لمواطني دول المجلس وتوضع عليھا ل -

، 1983ودخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس  ،مواطنو دول مجلس التعاون - تحمل عبارة 

 ،اIتحاد الجمركي لدول المجلس عن قيام ا�عJنحيث تم  2002واستمرت نحو عشرين عاماً إلى نھاية عام 

حجـم التبادل التجاري بين دول المجلس  شھد) م2002ـ1983من (منطقـة التجارة الحـرة  مرحلةوخـJل 

 1م2002مليار دوIر في عام 20يإلى حوالم 1983مليار دوIر في عام  6من أقل منارتفاعا 
.  

 ا�عJنم تم  2003عام  جانفي  لفاتحفي ا: 2003 عام قيام ا0تحاد الجمركي لدول المجلسمرحلة : ثانيا

اIتحاد الجمركي  وذلك لكوننقلة نوعية في العمل اIقتصادي المشترك ما شكل  اIتحاد الجمركي  عن قيام

فة الجمركية وإزالة معوقات التبادل التجاري وتوحيد إجراءات اIستيراد ييقوم بشكل أساسي على توحيد التعر

تحاد اI قيام تأخرورغم . والتصدير ومعاملة المنطقة الجغرافية للدول الست اYعضاء كمنطقة جمركية واحدة

الجمركي لدول المجلس،إI أنه يعتبر اتحاداً متقدماً من الناحية القانونية حيث تم اIتفاق مسبقاً على أھـم 

لمادة اYولى من اIتفاقية اIقتصادية بين دول المجلس التي تم التوقيع عليھا في قمة مسقط فاعناصره، 

 :كما يلي  دول المجلسالمبادئ الرئيسة لJتحاد الجمركي ل نصت على 2001ديسمبر 

  .فة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجييتعر -أ

  .أنظمة وإجراءات جمركية موحدة -ب

  .نقطة دخول واحدة يتم عندھا تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة -ج

2انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية -د
.  

                                                           
1

مركز دراسات الوحدة "مجلس التعاون لدول الخليج العربية،في عقده الثالث التكامل والوحدة"ھيكل عجمي جميل -
 . 43 ،ص2003العربية،لبنان 

2
  .  18ھيكل عجمي جميل،نفس المرجع، ص  -
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ھو  إنشائهالھدف اYساسي من  نأيبدو  المبادئ التي يقوم عليھا اIتحاد الجمركي لدول المجلس خJل منو    

ھذا  القطاع الخاص في دول المجلس بشكل مباشر بقيام يتأثرو تحرير التجارة بين دول المجلس، 

دخول اYسواق يسمح لجميع السلع الواردة من دول المجلس اYخرى، وطنية كانت أو أجنبية ب ومنه.اIتحاد

ما تفرضه بعض الدول  ولكن باستثناء. فة جمركية ودون معوقات جمركية أو غير جمركيةيالمحلية دون تعر

كما تحدد القواعد الخاصة بالحجر البيطري والحجر الزراعي والتي تضمنھا و ،فيما يتعلق بالمواد المحظورة

I ، واجة إلى فرض حجر بيطري أو حجر زراعيالقانونان الصادران بھذا الشأن معاملة خاصة في حالة الح

نسب النمو في التجارة البينية في ب و الوصول  اIتحاد الجمركي على حجم التجارة البينية يؤثر قيام أن يتوقع 

قدرت دراسة قامت بھا  وقدمجلس التعاون في المدى القريب إلى تلك النسب التي حققھا اIتحاد اYوروبي، 

خJل السنوات % 30ـ % 6ل قيام اIتحاد الجمركي أن يكون نمو التجارة البينية في حدود اYمانة العامة قب

  .اYربع اYولى من قيام اIتحاد الجمركي

الثالثة والعشرين  تهلمجلس اYعلى دوراقرار  بناءا على :السوق الخليجية المشتركةمرحلة قيام  :ثالثا

برنامجاً زمنياً Iستكمال متطلبات السوق  وضعوتم المشتركة بدأت مرحلة السوق الخليجية  )2002ديسمبر (

  :      كما يليالخليجية المشتركة 

يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات اYھلية،  -1

ن ذلك، في موعد أقصاه نھاية ومجال تملك وتداول اYسھم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع م

  .م 2003عام 

يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية،  -2

  .م2005والتأمين اIجتماعي والتقاعد، وإزالـة القيود التي قد تمنع من ذلك، في موعد أقصاه نھاية عام 

تستكمل اللجان المختصة جميع المتطلبات الJزمة لضمان تحقيق السوق الخليجية المشتركة في موعد  -3

1م2007أقصاه نھاية عام 
.  

تحقيق اIتحاد النقدي  إلىالمرحلة المجلس في ھذه ھدف و ي :مرحلة ا0تحاد النقدي وا0قتصادي :رابعا

تقوم الدول اYعضاء وفق جدول زمني محدد وة، توحيد العمل من حيث  اYعضاءالدول واIقتصادي بين 

مستوى عاٍل من التقارب بين الدول اYعضاء في كافة  إلىالتوصل  من خJل بتحقيق متطلبات ھذا اIتحاد 

السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية ووضع معايير لتقريب خاصة السياسات اIقتصادية، 

معّدIت اYداء اIقتصادي ذات اYھمية لتحقيق اIستقرار المالي والنقدي مثل معّدIت العجز والمديونية 

بيئة تنمية اIستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير  من ذلك  ھدفو الواYسعار 

 :استثمارية تتسم بالشفافية واIستقرار، و بھذا تتفق الدول اYعضاء على اتخاذ ا�جراءات التالية

                                                           
1

مركز دراسات الوحدة العربية "التكامل والوحدة-مجلس التعاون لدول الخليج العربية،في عقده الثالث"ھيكل عجمي جميل-
 .24،ص 2003لبنان 
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  . توحيد أنظمتھا وقوانينھا المتعلقة باIستثمار -1

  . اYعضاء الدولالطبيعيين واIعتباريين المعاملة الوطنية في  ينمواطنلمعاملة اIستثمارات المملوكة ل -2

 .اYسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات واYنظمة المتعلقة بھاتكامل  -3

"ھيئة المواصفات والمقاييس"لنظام اYساسي لـ اتبني مواصفات ومقاييس موّحدة لجميع السلع وفقاً  -4
1
.  

 : ھما والتدرج له مبرران إلى قرارات سياسية متدرجة داعمة ودافعة له، بحاجةالتكامل النقدي ومنه ف

سوق خليجية مشتركة ومؤسسات نقدية ومالية جديدة  أن التكامل النقدي يحتاج إلى فترة لبناء :ا�ول المبرر -

  .درجةتاIقتصادية والقيام بعمليات التكييف بصورة م وتنسيق أكبر بين السياسات

حّدتھا عند اIقتراب من  يأخذ في الحسبان مسألة السيادة الوطنية التي تزداد التدرج  أنحيث  :المبرر الثاني -

السلطة  فوقية تمثل ح سلطةـــا لصالــالوحدة النقدية، الذي يتطلب تنازل الدول اYعضاء عن سلطاتھ إنشاء

بين وجھات النظر   ي للتقريبــاYسلوب التدريج إتباعالمركزية الجديدة للمجموعة، وھو ما يستدعي 

 للمجموعةالسياسية وخلق ا�قناع الشعبي بمستقبل موحد 
2
.  

Yن  أنه من الضروري اتخاذ خطوات سريعة غير تدريجية لتحقيق الوحدة النقدية؛لكن يرى البعض   

قد يؤدي والذي  النقدية  السير ببطء نحو الوحدة عكسالتكاليف المترتبة على ھذا التسريع لن تكون باھظة، 

اIقتصادية بصورة عميقة،  المصالح ظھور تعارض في وأ، لم تكن في الحسبانإلى ظھور مشكJت سياسية 

دول المجلس التي تسودھا درجة عالية من ومنه فعلى   ،يعرقل الوصول إلى الوحدة النقدية المنشودة قد مما

ومصادر الحصول على ا�يرادات ودرجة عالية من اIنفتاح اIقتصادي أن  التجانس في اYسعار والتكاليف

  .فيما بينھا تنطلق نحو إقامة وحدة نقدية كاملة

الكويت  ؛ربع عليھا اY دولالدخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة فقد الخليجي  تفاقية اIتحاد النقديبالنسبة Iو  

للدورة الحادية عشرة  الجلسة الختامية وعلى ھامش، السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر والمملكة العربية

 اتفاقية أكد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن ، 2009-06-07بعد المائة للمجلس الوزاري في 

مجلس التعاون الخليجي  محافظي البنوك المركزية في دول"مشيرا إلى أن و.اIتحاد النقدي دخلت حيز التنفيذ

المركزي الخليجي تمھيدا للوصول إلى  بموجب ھذه اIتفاقية سوف يضعون البرنامج الزمني �نشاء البنك

دولة ا�مارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إلى كل من  تنضم  أنفي انتظار  ،الموحدة العملة الخليجية

"القريب اIتفاقية في المستقبل
3
.  

  

  
                                                           

1
 .37المرجع، ص نفس"التكامل والوحدة -مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في عقده الثالث"ھيكل عجمي جميل- 
2

مركز دراسات الوحدة "العربية إمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج"ل عجمي جميلكھي -
 .45،ص2002العربية،لبنان،

3
 .39مرجع سبق ذكره، ص"التكامل والوحدة -عقده الثالث يمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ف"ھيكل عجمي جميل -
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  :الخليجيمجلس التعاون دول ا0قتصادية ل ا8مكانيات:الثانيالمبحث 

ا$قتصادية  "مكانياتھاقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية،كسبا قوميا وتجربة فريدة،ونظرا  رُ بَ تَ عْ يُ     

  .اقتصادية مشتركة إجراءات،ساھم ذلك في اتخاذ اقتصادياتھاالنفطية ومع تشابه  ا"يرادات اصةوقوتھا خ

  :الخصائص ا0قتصادية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي :المطلب ا�ول

  :من الناحية اIقتصادية بعدة خصائص مشتركة يمكن حصرھا فيما يليدول مجلس التعاون الخليجي  زُ يّ مَ تَ تَ   

فدول مجلس التعاون الخليجي تعتمد اقتصاديا على سلعة واحدة ورئيسية ھي   : ا8نتاج أحاديةقتصادات إ:أو0

  .دخلھاتقريبا في  أساسيالنفط وبالتالي فھي تعتمد على مصدر 

 سواءمجلس وبصفة مفرطة للتبعية اIقتصادية الخارجية القتصادات دول إتتصف  :التبعية ا0قتصادية :ثانيا

 .واIستھJكية والوسيطة تستوردھا من خارج بJدھا ا�نتاجيةمعظم اIحتياجات فاستيرادا، أوكان تصديرا 

 باYسواقالمحلية واIرتباط  أسواقھاتتصف جميع الدول النامية بضيق  :ضيق حجم السوق المحلية:ثالثا

ة واحدة على سلع أكثرتعتمد  اYخيرفي دول المجلس ،فاقتصاديات ھذا  أكثرالعالمية لكن ھذه الظاھرة تتسع 

  . اYخرىاIقتصادية  اYنشطةوتصديرھا I تؤدي وI تؤثر في زيادة  إنتاجھاوھي النفط الخام فزيادة 

 أھدافتعتمد في سياستھا اIقتصادية على تحقيق حيث  :ا0زدواجية في المشروعات ا0قتصادية :رابعا

بدائل للنفط ولكن دون  إيجاد إلىفتسعى من خJل خطط التنمية اIقتصادية  ا�قليميمتشابھة على الصعيد 

مما يعرض ھذه الدول  وا�نتاجيةتنسيق بين ھذه الخطط مما ينتج عنه ازدواجية في مشروعاتھا اIقتصادية 

  .التكاملية  أھدافھاالتنافس الذي يبعدھا على تحقيق  إلى

على الرغم من اIرتفاع الكبير في حجم :محدودية معدل اIستھJك الكلي أو : ا8نتاجيةضعف الطاقة :خامسا

خاصا لم يتجاوز  أوكان عاما  سواءاIستھJك في دول مجلس التعاون الخليجي فمعدل اIستھJك الكلي  

  .من الناتج القومي ا�جمالي وھذه النسبة تعتبر متدنية للغاية مقارنة بالدول العربية  %28نسبة 

 المواردفدول مجلس التعاون الخليجي تتميز بندرة في   :مشكلة الموارد المائية والتنمية الزراعية :سادسا

معدل  خرآالصحراوية ھذا من جانب ومن جانب  أوالشبه قارية  أوالقاحلة  أراضيھاطبيعة لالمائية العذبة 

  .فيھاالمتاحة للتوسع  مكانياتوا�ھيكلية للمساحات المزروعة  عنه محدداتالمنخفض ما نتج  مطارYاسقوط 

مجلس بدور فعال في الحياة  اIقتصادية بالرغم من اليقوم القطاع الحكومي في دول  :الحكوميالقطاع :سابعا

 .الممول الرئيسي لعمليات التنمية من العوائد المالية النفطية الضخمة ،فھوانتھاجھا للنظام اIقتصادي الحر

أسباب؛ القوى العاملة الوطنية لعدة  إلىتفتقر دول مجلس التعاون الخليجي  :البشرية الندرة في الموارد :ثامنا

                     .من الخليجيين يفضل الوظيفة الحكومية وقسم أخر يفضل اYعمال التجارية فقسم

دخل بالرغم من ارتفاع متوسط نصيب الفرد من ال: ارتفاع متوسط دخل الفرد من الدخل القومي:تاسعا

دول مجلس التعاون الخليجي بقيت خصائصھا اIقتصادية واIجتماعية  أن إIالقومي نتيجة المداخيل النفطية 
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القضاء السريع على  إلىزيادة الثروة في حد ذاتھا I تؤدي  أنكما ھي في الدول النامية بصفة عامة حيث 

1مظاھر التخلف 
.  

   :لدول مجلس التعاون الخليجي ا8مكانيات النفطية:الثانيالمطلب 

خاصة اIحتياطي النفطي والعوائد  إمكانيات اقتصادية ھائلة ،دول مجلس التعاون الخليجي على  رُ فَّ وَ تَ تَ 

   .المتراكمة من الصادرات النفطية

  :الخليجيلدول مجلس التعاون  وا8نتاجيا0حتياطي النفطي :أو0

النمو المحقق وبرامج الرفاھية اIجتماعية التي تم تبنيھا ،والجوانب المختلفة للحياة اIقتصادية مرتبط كله  أن 

وتصدير النفط ،وھذا اIرتباط في مختلف نشاطات الدخل فھو  إنتاجالناجمة عن  با�يراداتوبشكل مباشر 

عكاسات على الجوانب المختلفة للحياة يتبع كل زيادة ونقصان في النشاط النفطي وما ينتج عن ذلك من ان

2على بلدان المجلس من حيث النمو والتقدم والتأثيراIقتصادية واIجتماعية ،
.     

وتشكل بذلك اكبر  من النفط  عالمي  احتياطي اكبر وتتمتع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على

وثقلھا  العالميلدول الخليج العربية على الصعيد  وتصديره مما يؤكد دور دول مجلس التعاون �نتاجهمنطقة 

              : ل التالي يبين نسبة اIحتياطي الخليجي من اIحتياطي العالميالجدوالبترولي و

    1/1/2010اIحتياطات البترولية المؤكدة في دول المجلس في  )1-4(جدول رقم              

  

                                                           
1

مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان "مجلس التعاون لدول الخليج العربي من التعاون إلى التكامل"عبيدنايف علي  -
 .243-29ص ،ص1996

2
مذكرة ماجستير ،قسم علوم "واقع التكامل ا0قتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآفاقه"بوشلول السعيد - 

  .66ص.2008/2009.ورقلة.التسيير جامعة قاصدي مرباح 
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 مليون 14.5ب  مقارنة م 2010 العام في يومياً  برميل مليون 14.6 المجلس دول في النفط إنتاج بلغوقد     

 إنتاج كان حيث في ا�نتاج، تقلبات المجلس دول في النفط إنتاج شھد وقد .م 2009 العام في يومياً  برميل

 العام في يومياً  برميل مليون 6.2 إلى ليصل يومياً، وانخفض برميل مليون 14 نحو م 1980 عام في النفط

 برميل مليون 16.4 و م، 2005 العام في يومياً  برميل مليون 15.9إلى  ليصل اIرتفاع عاود ثم م، 1985

 احتياطي إجمالي وبلغ .م 2010 العام في يومياً  برميل مليون 14.6 إلى انخفض م، ثم 2006 العام في يومياً 

.م 2010 عام خJل برميل بليون 494.8 المجلس في دول النفط
1

  

  مجلس التعاون الخليجي صادرات دول:ثالثا

المحرك  يالعربية، وھصادرات دول مجلس التعاون لدول الخليج  أھمتعتبر الصادرات النفطية من بين    

التالي يوضح  ل، والشكالرئيسي للتنمية في دول المجلس حيث تستحوذ على نسبة كبيرة تجارتھا الخارجية

  :ذلك

  .2010صادرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام ) 1- 4(شكل رقم               

  

- إدارة ا�حصاء–شؤون المعلومات  ا�حصائية، قطاع ، النشرةالعامة العربية، اYمانةمجلس التعاون لدول الخليج  :المصدر

   http://library.gcc-sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish.htm-104م، ص2012العشرون، العدد 

،اIعتماد المفرط لدول المجلس في صادراتھا على النفط والغاز بصورة رئيسية  أعJهويتضح من الشكل     

م 2010الصادرات لدول مجلس التعاون لعام  إجمالياIعتماد على تصدير سلعة تجارية وحيدة ، يقدر  أي،

  .من صادرات النفط والغاز %77مليار دوIر منھا  585ب

                                                           
1

العدد -إدارة ا�حصاء–مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اYمانة العامة، النشرة ا�حصائية، قطاع شؤون المعلومات  -
  168http://library.gcc-sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish.htm-167م، ص ص2012العشرون، 
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  :الخليجيا8يرادات وا8نفاق في دول مجلس التعاون :ثالثا

من الجھود المبذولة من رغم بالكمصدر رئيسي ل�نفاق  تهأھمي مدى  اIعتماد الخليجي على النفط يبرز إن    

المحلية للميزانية العامة مصدرة ربع  ا�يرادات٪ من 90دول المجلس للحد من تلك السلبية، فJ زال نحو  قبل

٪ من إيراد ميزان المدفوعات العام ھو حصيلة الصادرات النفطية التي يتم منھا 95 أنصادرات النفط، كما 

دفع أجور ورواتب قوة العمل المواطنة والوافدة، وتمويل اIستھJك العام والخاص، ودعم جميع النشاطات 

1راد الذي يمثل تسعة أعشار احتياجات ھذه البلدانمن إنتاجية وخدمية وكذا اIستي
.  

  .2010ا�يرادات وا�نفاق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) 2-4( شكل رقم           

  

- إدارة ا�حصاء–شؤون المعلومات  ا�حصائية، قطاع ، النشرةالعامة العربية، اYمانةمجلس التعاون لدول الخليج  :المصدر

   http://library.gcc-sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish.htm-155م، ص2012العشرون، العدد 

العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة  ا�يراداتارتفاع  ظالبياني، نJحمن خJل الشكل    

اIستثماري  ا�نفاقالنفطية وانخفاض  ا�يرادات وھذا Iرتفاعوالكويت، المملكة العربية السعودية وقطر 

 ،على التوالي ت، وحققمليون 23.394.9،12.799.2،19.432الجاري ومحققة بذلك فوائض  وا�نفاق

في حين ،اYخرىمليون دوIر وھو فائض ضئيل بالمقارنة مع الدول  1.374.7سلطنة عمان فائض  توحقق

 .النفطية ا�يراداتمليون دوIر وھذا Iنخفاض 16.886.0حرين عجز يقدر ب والب ا�ماراتسجلت كل من 

يعتبر النفط العمود الفقري Iقتصاديات دول مجلس و :مساھمة النفط في الناتج المحلي ا8جمالي:رابعا

من إجمالي ا�يرادات الحكومية في   %80 ا�يرادات النفطية حوالي تمثل  إذلدول الخليج العربية  التعاون

من عائدات   %90-80أنھا تمثل ما نسبته ، أي من إجمالي الناتج ا�جمالي لھا%30حوالي  و دول المجلس

                                                           
1

 .29، ص 1989مركز دراسات الوحدة العربية سنة : بيروت"الشاملةنحو إستراتيجية بديلة للتنمية "علي خليفة الكواري -
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مليون برميل يوميا تدر عائدات يومية قدرھا واحد مليار  17وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي  ،التصدير

)من سعره الحالي أقلھو  أودوIر  60كان سعر برميل النفط  إذا(دوIر في اليوم 
1

                                                                   .

- 2007يمثل ا�يرادات النفطية المحققة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خJل الفترة وھذا الجدول 

  :م2010

     .2010-2007النفطية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خJل الفترة  ا�يرادات )2-4(جدول رقم 

  

-إدارة ا�حصاء–شؤون المعلومات  ا�حصائية، قطاع ، النشرةالعامة العربية، اYمانةمجلس التعاون لدول الخليج  :المصدر

  http://library.gcc-sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish.htm-155م، ص2012العشرون، العدد 

لمساحة التي يحتلھا قطاع النفط في توليد ل كمقياسمؤشر مساھمة النفط في الناتج المحلي ا�جمالي يعتبر  و   

لمؤشر مساھمة النفط في الناتج والوجه اZخر  ،الثروة القومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يعكس المسافة التي قطعتھا دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر الدخل وتقليل المحلي ا�جمالي  

2اIعتماد على النفط والغاز
.   

  

                                                           
1

،اYھرام 40المجلد  162مجلة السياسة الدولية العدد "ارتفاع أسعار النفط و اقتصادات دول الخليج "أشرف محمد كشك- 
   .186ص ،2005مصر 

2
 5ص  2013/ 05/ 21 للدراسات،مركز الجزيرة "نمط النمو ا قتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي"حسن العالي-

  http://studies.aljazeera.net.متوفر عاى الرابط
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          :التالي يظھر ذلكوالجدول 

العربية  التعاون لدول الخليجمساھمة النفط في الناتج المحلي ا�جمالي لدول مجلس ) 3-4( جدول رقم    

  2011-2003للفترة 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 الناتج المحلي بالمائة مساھمة النفط في

 %29.24 %24.76 %22.59 %27.92 %24.65 %26.01 %25.04 %22.8 %24.5 البحرين مملكة

 %61.91 %51.32 %49.19 %59.33 %52.32 %55.92 %51.85 %44.65 %40.64 السعودية  المملكة العربية

 %50.87 %46.45 %40.61 %50.49 %45.34 %47.84 %48.65 %42.23 %40.88 قطر

 %57.7 %51.73 %44.8 %54.89 %51.7 %53.01 %58.78 %54.47 %59.01 الكويت

 %52.99 %46.75 %43.05 %57.2 %50.56 %49.81 %48.03 %40.65 %36.21 المتحدة ا'مارات العربية

 %38.37 %30.92 %26.4 %36.83 %33.48 %47.36 %34.26 %29.12 %25.13 ُعمان

 - النشرة ا$قتصادية الشھرية .2012، 11مؤسسة الخليج ل8ستثمار، الطبعة - تقرير ا"حصاءات ا$قتصادية السنوية: المصدر

    .2012أيلول /سبتمبر

وتبين بيانات الجدول نسبة مساھمة قطاع النفط في الناتج المحلي ا�جمالي في دول مجلس التعاون     

وتبين أيضا الدور الكبير للنفط في توليد الثروة الخليجية؛ . 2011الى 2003الخليجي في الفترة الممتدة من 

وتختلف نسبة .نفس الفترة ودون استثناء ارتفعت مساھمة قطاع النفط والغاز في كافة دول المجلس خJل

: المساھمة من دولة إلى أخرى،ونJحظ ارتفاع نسبة المساھمة في كل من السعودية والكويت ب

على الترتيب مما يدل على اIعتماد المفرط على النفط ، ونفس الشيء بالنسبة لكل من % 57,7،61,9%

والدولتين  أقلولكن بنسبة ،على الترتيب وھو اعتماد كبير %50,87،%52,99: وقطر ب ا�مارات

ونظرا لمحدودية الثروة النفطية في كل من عمان والبحرين فان نسب المساھمة النفطية في الناتج  ،السابقتين

  %.29,24%. 38,37: فكانت على الترتيب التالي 

1إن الدول الخليجية وكغيرھا من الدول النفطية اتبعت مسارين في إدارة عوائدھا النفطية وھما 
:  

القطاعات  يتمثل في استخدام جزء من العائدات النفطية لتطوير البنية اYساسية الJزمة لتنمية :المسار ا�ول -

 وھذا ا�نتاجية والخدمية المJئمة لظروفھا ،وتختلف الدول النفطية في  الجزء المخصص للتنمية المحلية

  .ظروفھا باختJف

 أووتنميتھا باIستثمار الداخلي  النفطية اZنيةويتمثل في الجزء المدخر من ا�يرادات  :الثانيالمسار  -

ستثمار الخارجي من خJل �ويتم ا.الخارجي وھذا اعتبارا منھا بديJ للنفط عند نضوبه في اYجل الطويل

                                                           
1

 بيروت، العربي، ملتقى الطاقة "صناديق الثروة السيادية ودورھا في إدارة الفوائض النفطية"ماجد عبد هللا المنيف  -

.10ص ،2009سبتمبر
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صندوق اIحتياط  إنشاء عدة صناديق وبمسميات وقواعد مختلفة مثل صندوق اYجيال القادمة في الكويت أو

  .ستثمار�الحكومي في عمان وقطر وھيئة أبو ظبي ل

  :الخليجيا0ستثمارات الخارجية لدول مجلس التعاون :المطلب الثالث

وأحجام قنوات في  و في الدول الغربية الخليجي معظم الفوائض المالية لدول مجلس التعاون تْ فَ ظِ لقد وُ    

  .العالممن  تعددةوتتوزع عبر مناطق م مختلفة،

  :حجم ا0ستثمارات الخارجية الخليجية:أو0

لقد اتجھت نسبة كبيرة من الفوائض المالية الخليجية إلى الخارج، وساھمت ھذه الفوائض النفطية في زيادة    

اIنكشاف والتبعية للخارج، من خJل إدماج اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  في 

شركاتھا المتعددة الجنسية ،وأصبحت دول أو ول الرأسمالية سواء كان ذلك بمؤسساتھا البنكية اقتصاديات الد

المجلس I تسيطر على فوائضھا المالية إI شكليا، وھذا نتيجة عدم التطابق بين امتJك القدرة المالية والقدرة 

 الصناعية
1
  :التعاونالخارجية لدول مجلس  اYصولوفيما يلي نعرض صافي  .

  ).بمليارات الدوIرات(2007الخارجية لدول مجلس التعاون حتى اYصولصافي  )4-4(جدول رقم    

  المجموع  عمان  البحرين  قطر  الكويت  ا�مارات  العربية السعودية  البلد

  1795  25  15  85  280  850  540  المبلغ

Source:Instute of international finance,summary appraisal,gulf Cooperation 

Council Cuntries ,21 december 2007,pp.8-9. 

لقلة  النفطية العربية للبلدان الخارجي اYنفاق وطريقة حجم تحديد الصعب نه منإسبق ف ما إلى با�ضافة   

 ما حسب منه المتسرب النزر اليسير وأن ، الخارج في النفطية الفوائض استثمار قنوات عن المتوفرة البيانات

 اYخيرة السنوات في الخام النفط أسعار زيادة عن ترتب لقد  بالتأمل جدير ھو كارل لين تيري قول في جاء

الناتج  حجم يتجاوز أن مكنوي المالية فوائضھا تراكمت كما البلدان لتلك النمو اIقتصادي معدIت إرتفاع

 2008 لعام دوIر مليار ) 800 ( الخليجي التعاون مجلس لدول المحلي
2
. 

 ھو لديھا المعلن الھدف السنوات أصبح ھذه خJل البلدان تلك تشھده التي اIقتصادي اIنتعاش ھذا وإزاء

 مصادر عن البحث في بالفعل الدول ھذه وبدأت على النفط اIعتماد وتقليل الدخل مصادر تنويع ضرورة

 . النفط عن تكون بديJً  أن يمكن للثروة جديدة

                                                           
1

ص ، بدون تاريخ النشر، 19مجلة البحوث والدراسات العربية، العدد رقم "العوائد النفطية والمديونية العربية"ھبة نصار-
 .124 -123ص 

2
 للدولة ا0قتصاد السياسي – وا0ستبداد النفط الوفرة، مفارقة في تأمGت – النفطية الدولة مخاطر"كارل لين تيري -

  .132 ص ،2007 ا�ستراتيجية، الدراسات ،معھد ،بيروت، بغداد،اربيل 1 ط ا�ستراتيجية، الدراسات معھد ترجمة"الريعية
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 الخارج في لJستثماروشركات  إدارات بإنشاء بدأت عندما المضمار ھذا في سباقة الكويت تكون وربما   

 القطاع غير من إيرادي مصدر أھم المالي الخارجي ستثمار�ا أصبح وبذلك اYخرى الخليج دول وتبعتھا

 اIستثماري التمويل مصادر أھم من السيادية الصناديق عليھا يطلق ما أو ستثمارات�ا أصبحت وقد النفطي،

1دوIر مليار ) 1000 ( الصناديق ھذه حجم ويتجاوز العالم في
.  

 حجم أن تشير إلى مؤخرا، نشرت الصناعي ا�مارات لبنك مصرفية دراسة إلي نشير السياق ھذا وفي

 تريليون إلي تصل السويسرية وخاصة (واYوروبية اYمريكية) الغربية بالمصارف الخليجية اIستثمارات

 أن حين في فحسب، الخاص والقطاع اYعمال رجال إلي ملكيتھا تعود دوIر مليار 800 نحو منھا دوIر،

2النفطي القطاع في بالطبع معظمھا دوIر مليار 15تتجاوز I الخليج منطقة في اYجنبية اIستثمارات
. 

  :الخليجي دول مجلس التعاونلالخارجية ستثمارات 0توزيع ا:ثانيا

حيث تتوزع استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي الخارجية بين السندات الحكومية و أسواق المال    

العالمية وفي اIستثمارات العقارية وغير ذلك من القنوات،وتختلف نسب كل منھا على إستراتيجية اIستثمار 

من إنشاء الصندوق الذي  أو على الھدف من تلك اIستثمارات اYخرىالخاصة لكل دولة والتي تعتمد ھي 

ظبي  أبوھيئة  أوالصناديق اIدخارية كصندوق اYجيال في الكويت  أوتديره،فجزء ھام من صناديق الثروة 

استثمارات طويلة اYجل وبأدوات ذات العائد ودرجة  إلىھيئة اIستثمار القطرية يتجه  أولJستثمار 

  .لعالميةالمال ا أسواقكاIستثمار في  اYعلىالمخاطرة 

 أدواتاIستثمار في  إلىمتوسطة وتتجه  أو اYجلوتكون استثمارات صناديق استقرار العائدات قصيرة   

مثل استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي والتي (كالسندات الحكومية  أقلذات درجة مخاطر وعوائد 

المقومة بالدوIر نسبة عالية من استثمارات دول المجلس  اYصول،وتشكل )Iستقرار العائدات  كآليةتعتبر 

لھيئة اIستثمار الكويتية كما  %40لمؤسسة النقد العربي السعودي و %80وتتفاوت تقديراتھا بين الدول بين 

 إذاIستثمارات المباشرة للصناديق السيادية تعتبر ضئيلة  أن،حيث نJحظ )5-4(ھو موضح في الجدول رقم

بليون دوIر فقط، منھا الثلث في الدول  39بحوالي ) اونكتاد(المتحدة للتجارة والتنمية  اYمم تقدرھا لجنة

3في قطاع الخدمات % 73الصناعية وحوالي 
.  

  :ونحاول عرض تقدير اIستثمارات الخارجية لدول المجلس في الجدول التالي

                                                           
1

 متوفر على الرابط  12/11/2012 "العربي ا0قتصادي والتكامل النفطية الفوائض" البيJوي حازم -

www.AljEERAN-NET .   

2
 ورقة "العالم العربي والتحديات التي تواجھھاأھمية دور المصارف في عملية التنمية وا0ستثمار في "محمد خالد المھايني -

 مجلس وزراء رئيس رعاية تحت العربية المصارف اتحاد ينظمه الذي 2008 لعام العربي المصرفي المؤتمر إلى مقدمة عمل

 رةالقاھ العرب، للمصرفيين الدولي واIتحاد مصر بنوك المصري واتحاد المركزي البنك مع بالتعاون العربية مصر جمھورية

  .  7ص ، 2008ابريل  7- 6
3

 سبتمبر ملتقى الطاقة العربي بيروت،" صناديق الثروة السيادية ودورھا في إدارة الفوائض النفطية"ماجد عبد هللا المنيف  -

  .19ص ،2009
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  2007استثمارات دول مجلس التعاون الخارجية بنھاية  أوجهتقدير  )5-4(جدول رقم             

  أخرى  أسھم  سندات %

  15  60  25  ھيئة اIستثمار الكويتية

  )10-5(  )55- 67(  )16- 12(  ظبي لJستثمار أبوھيئة 

  20  60  20  ھيئة اIستثمار القطرية

  50  20  30  صندوق اIحتياطي العام لعمان

  10  10  80  مؤسسة النقد العربي السعودي

  

 %  اYصول

  53  أصول مقومة بالدوIر

  47  سندات 

  37  أسھم

  3  عقارات

  13  أخرى

  47  أصول بعمJت أخرى

  26  سندات

  51  أسھم

  8  عقارات

  15  أخرى

Source:Setser,b.and Ziemba.r.understanding the new financial superpower:the 

management of GCC official foreign assets,roubini Global Economic (RGE) 

Washington D.C .2007.  

  :يلي كما الخليجي الخارجيةوحسب المعھد الدولي للمالية فالتوزيع الجغرافي Yصول بلدان مجلس التعاون 

 % 11.3-في البلدان العربية،   %11.3في أوروبا،   %18.9، في الوIيات المتحدة اYمريكية % 52.6-

 في مناطق أخرى % 1.9،في آسيا
1
.  

  

                                                           
1

لدول الخليج  حالة أقطار مجلس التعاون:الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات ا�زمة المالية "إبراھيم شريف السيد وآخرون - 
 .75، ص2009مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة اYولى،"العربية 
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  :خليجيلا ا قتصادي لوتفعيل التكامالنفطية  ا-موال: المبحث الثالث

سبيJ،فقد ساھمت وبشكل كبير في  الرأسماليةالخليجية اIستثمار في الدول  اYموالعلى الرغم من اتخاذ    

 اZونة،والشيء المJحظ في الخليجيفي دعم التكامل اIقتصادي  ودفع عجلة التنمية اIقتصادية الخليجية 

  . وتحقيق عدة مكاسب اYمالوطن  إلىھو بداية عودة اIستثمارات الخارجية  اYخيرة

  :عودة ا ستثمارات الخارجية الخليجية: المطلب ا-ول

دت نظرھا واھتمامھا باYصول الخارجية خاصة بعد ايبدو أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أع  

الجدول التالي تقديرات ويبين الحادي عشر واYزمة العالمية اYخيرة وبعد الخسائر التي منيت بھا، أحداث

  :م كاYتي 2008صناديق الثروة السيادية لدول الخليج بنھاية بعض خسائر 

  )دوIربليون ( 2008تقديرات خسائر صناديق الثروة السيادية لدول الخليج بنھاية ) 6- 4(جدول رقم     

 اYصولتقدير   الصناديق

  2007ديسمبر 

 اYصولتقدير 

  2008ديسمبر 

 إلى ا�ضافة

  اYصول

  الخسائر

  

معدل 

  %الخسائر

  40  183  59  328  453  ظبي لJستثمار أبوصندوق 

  36  94  57  228  262  ھيئة اIستثمار الكويتية 

  41  27  28  58  65  ھيئة اIستثمار القطرية

مدارة من مؤسسة النقد  أصول

  العربي السعودي

385  501  162  46  12  

  27  350  273  1200  1282  دول مجلس التعاون  إجمالي

اIستثمارات :للمقارنة

الخارجية لصندوق التقاعد 

  الحكومي النرويجي

371  325  64  11  30  

  

Source : Setser ,b.and Ziemba.r.GCC Sovereign Funds:Reverse of fortune ,Center 

for Geoeconomic Studies ,Council on Foreign Relations,Washington D.C.2009.  

 نJحظ أعJهمن خJل الجدول 
1
 :  

) النفط بأسعارمرتبطة (النفط  أسعارانخفاض  آخرللصناديق السيادية من جانب ومن جانب  اYداءھذا  إن

المالية في الدول النفطية  اYسواقاقتصاديات  وتأثرمن متوسطھا  أقلوتوقع استمرارھا عند مستويات 

                                                           
1

   .23،مرجع سبق ذكره،ص "صناديق الثروة السيادية ودورھا في إدارة الفوائض النفطية"عبد هللا المنيف  ماجد-
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وربما سيؤدي انتقال اIھتمام  ،أحجامھاالمالية من عدة نواح فان ذلك سيحد من نموھا وقد يقلص من  باYزمة

حيث كان وضع  الدول المحلية وبالضبط في الدول النفطية نفسھا، إلىبھذه الصناديق من قبل الدول الغربية 

  .العام في العديد من تلك الدول  الرأيمغيبا عن  أونشاط تلك الصناديق عموما غائبا 

مJءمة  أكثر أصبحالمناخ الحالي «:أن إلى توصلت ا�ستراتيجيةدراسة أجراھا مركز الخليج للدراسات في ف

  .»اYصليةأوطانھا  إلىالمھاجرة من الخارج  Iستثمارات الخليجيةوإلحاحا أمام عودة ا

تريليون دوIر في المنطقة  2,8و 1,4اIستثمارات التي تتراوح بين  توطين تلك أنواعتبرت الدراسة 

المصادرة في الخارج بحجة  أوأمنا وربحية، Iسيما في ظل تعرضھا لمخاطر التجميد  الخليجية يعد أكثر

  .تعويضات الدولي فضJ عن احتمال احتجازھا بدعوى دفع ا�رھابالمنابع المالية لشبكات  تجفيف

خريطة يتطلب وجود  اYمر أنالدراسة على التحرك بجدية Iغتنام الوقت الراھن، معتبرة  تْ ثَّ كما حَ 

  .الفرص اIستثمارية أھمخليجية موحدة توضح  ستثماريةإ

 بعمليات الخصخصة وتشجيع اIندماج بين المشروعات اIقتصادية العربية فضJ عن ا�سراع إلى تْ عَ ودَ 

  .العام بالمنطقة المعلومات والشفافية وغيرھا من وسائل تعزيز ثقة المستثمرين في المناخ إجراءاتتعزيز 

 أنخاصة و ليجية، القاعدة اIنتخابية الخ بأھمية توظيف اIستثمارات الخليجية في تنويع وتوسيع تْ ھَ وَ نَ قد و

المباشرة،  اYجنبيةاIستثمارات  إجماليمليار دوIر من  40 من أكثردول مجلس التعاون الخليجي لم تجتذب 

 عام من مجموع التدفقات اIستثمارية العالمية ويقل عما تجتذبه دولة مثل الصين في % 0,6من  أقلما يشكل 

  .واحد

اIلتزام بسياسة التحرر  أن الدول الخليجية ركزت خJل السنوات الماضية على إلىوأشارت الدراسة 

  .وتوطين اIستثمارات المحلية اYجنبيةاIستثمارات  جذب أماماIقتصادي والعمل على تھيئة المناخ المJئم 

دورا  ائهوإعطالتوجھات الجادة للدول الخليجية نحو تنشيط القطاع الخاص  إطارھذا يأتي في  أنوذكرت 

والتسويقية  ا�داريةالنشاط اIقتصادي واIستفادة من عمليات نقل التكنولوجيا والخبرات  إدارةكبر في أ

1للخصخصة وتبني استراتيجيات محددة اYجنبيةوالفنية لدى الشركات 
.  

         

  

  

  

                                                           
1

متوفر على الرابط  20/06/2013يوم  "ا�صلية أوطانھا إلىعودة ا0ستثمارات الخليجية المھاجرة من الخارج " الواقعي-
http://www.tdwl.net/vb/member.   
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اعتمدت على آراء  ،والتيشركة إنفيسكو الشرق اYوسط �دارة اYصول  أعدتھافي دراسة أخرى و  

، وتؤكد إنفيسكو أن تدفق 2012في المنطقة منذ بداية العام  مستثمراً ومدير أصول استثمارية 123وتوجھات 

ھاماً لتحليل أفضليات المستثمرين من مؤسسات وأفراد، وله انعكاسات على قطاع  رأس المال يعتبر سياقاً 

والمؤسسية في  شاف العJقة بين اYصول الشخصيةاYصول في دول مجلس التعاون الخليجي، واستك إدارة

وتحليل أثر الفروقات في أسعار الفائدة  فئة مكاتب استثمار الثروات العائلية وفي سوق استثمارات اYفراد،

  .متنوعة محلية ووافدة على اIنحياز للسوق الوطنية لدى مجموعات

تريليون  1.85بحوالي  الخليجية، التي تقدر أصولھاكشفت الدراسة عن أن صناديق اIستثمار السيادية و

الحكومي على  ا�نفاقالماضية، وذلك بسبب زيادة  دوIر، قلصت استثماراتھا العالمية خJل السنوات الثJث

في التعليم والصحة والبنى التحتية ورفع الرواتب وتوفير المزيد من  مشاريع التطوير المحلية واIستثمار

  .تحسين مستوى المعيشة فرص العمل بھدف

أن دول الشرق اYوسط صاحبة الفوائض السيادية :وقال رئيس شركة إنفيسكو الشرق اYوسط نيك تولشارد

الدولية وتعيدھا إلى  أخذت تبتعد بعائداتھا وأصول صناديق ثرواتھا السيادية عن اYدوات اIستثمارية النفطية

التضخمية، بينما تركز السعودية وسلطنة ُعمان على تعزيز  الرواتب تمويل زيادات ،واقتصاداتھا المحلية

 .الصحية والتعليم تمويل خدمات الرعاية

ظبي  كما تشھد أبو. الرياضية الJزمة Iستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم بناء المنشآتلقطر  وتسعى

 . كبرى في إطار سعيھا للتحول إلى مركز مالي عالمي رئيسي مشاريع

تمويل من دول الشرق  تقدمت حكومات الدول الغربية، بما فيھا المملكة المتحدة، بطلبات: تولتشارد وأضاف

نه أإذ . الحكومات تخوض معركة خاسرة اYوسط لمساعدة اقتصاداتھا على اIنتعاش، إI أن العديد من تلك

 .تلك الطلبات كبيرةتبدو احتماIت عدم تلبية  المتاحة لJستثمار دولياً  اYموالنظراً لتضاؤل 

وارتفعت نسبة  ،ويبدو ھناك تحول واضح باتجاه دول المنطقة من حيث التوزيع الجغرافي لJستثمارات

، حيث ارتفع اIستثمار % 56إلى %  33اIستثمار في اYصول الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي من 

كما %.  14سيادية القابلة لJستثمار إلى ال من قيمة أصول صناديق الثروات%  6في السندات المحلية من 

كبيرة من اYصول القابلة لJستثمار لتلك الصناديق، وبنسبة  استحوذت العقارات والبنى التحتية على حصة

تتلخص مجريات اYمور ھذا العام في أنه لم يعد من : وقال تولتشارد  .التوالي على%  14و %  13

أنحاء الكرة  تمتع بفوائد سيادية كبيرة فائض عائداتھا النفطية إلى جميعتوجه الحكومات التي ت المسلّمات أن

.اYرضية وتضخ النقود في اقتصادات مختلف دول العالم
1

 

                                                           
1
 متوفر على الرابط   2012ماي  22يوم "إلى الدولة ا0ستقرار المحرك الرئيسي 0نتقال رؤوس ا�موال" اللبابيديوائل - 

http://www.albayan.ae/economy  
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  :المواطنة الخليجية و تنويع ا0قتصاد الخليجي تحقيق:المطلب الثاني

العمل اIقتصادي المشترك لقد نجحت دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق الكثير من اIنجازات خاصة    

  .وھذا من خJل تحقيق المواطنة الخليجية وتنويع اIقتصاد الخليجي

 مكاسب المواطنة الخليجية:أو0
1
 :  

المساواة  مبدأالمواطنة اIقتصادية التي تنطلق من  أھميةلقد أدركت دول مجلس التعاون منذ بداية تكوينه ،   

تمييز في كافة المجاIت اIقتصادية،بل جعلته  أوالتامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس دون تفريق 

عمل اقتصادي مشترك،ومن النتائج التي حققتھا دول مجلس التعاون  Yيوالعمود الفقري  اYساسيةالركيزة 

  :نذكرلدول الخليج العربية في مجال تطبيق المواطنة اIقتصادية 

  :المجلس دول في العاملة الخليجية البنوك فروع عدد -)1

 دول من أخرى في دول لھا فروع فتحت التي الخليجية المصارف عدد تزايد اYخيرة السنوات شھدت   

 المجال ھذا في المتاحة البيانات ومن خJل .المجلس دول بين النشاط ھذا تحرير إطار في وذلك المجلس،

 فروع بفتح لھا المتاحة الفرصة من تستفد لم لديھا البنوك ما زالت التي اYعضاء الدول بعض ھناك أن يJحظ

 عدد أن حين في اYخرى، المجلس دول من لبنوك فروع أيًضا تستضيف اYخرى، ولم المجلس دول في

 فروع سبعة عن الحاIت أحسن في تزيد I محدوًدا، زال ما اYعضاء الدول من دولة كل التي فتحتھا الفروع

)ا�مارات (فقط
  :كما يوضحھا الجدول التالي،2 

  اYخرىتوزيع البنوك الخليجية التي فتحت فروع لھا بدول المجلس  )7-4(جدول رقم            

 

         
                                                           

1 
متوفر على .72،ص 2012العامة،المسيرة واIنجاز،الطبعة السادسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،اYمانة  -

  http://library.gcc-sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish.htmالرابط

2
 المواطنة وتطبيق الوطني الخاص القطاع" اIقتصادية والدراسات للبحوث العامة مجلس الغرف السعودية، ا�دارة -

 الرابط متوفر على، 9ص م 2011 ديسمبر 18"الخليجي التعاون مجلس دول في للشركات ا0قتصادية الكاملة

.http://www.csc.org.sa   
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  :إلىوھذا راجع  أخرى إلىويبين ھذا الشكل تباين عدد البنوك من دولة 

  .المجلس دول بين المالي والمصرفي للقطاع الفعلية اIنفتاح درجة تفاوت -

غير  من والمصرفية المالية الخدمات موردي على دولة كل تطبقھا التي والنظم الوطنية ا�جراءات تفاوت -

  .المواطنين

 البنوك، إنشاء مجال في تطبقھا التي للشروط وا�جراءات موحدة قواعد وضع إلىالدول اYعضاء  تحتاج -

  .المصرفية لخدماتا مجال في الكاملة المواطنة لتحقيق

 في اYعلى المجلس أقرّ   :المجلس دول لمواطني أسھمھا بتداول المسموح المساھمة الشركات عدد-)2

 الشركات Yسھم المجلس دول مواطني الموحدة لتملك القواعد )م 1988 ديسمبر ، المنامة( التاسعة دورته

 ، المنامة( عشرة الخامسة دورته في اYعلى المجلس قرر كما ،ملكيتھا ونقل اYعضاء بالدول المساھمة

 الشركات Yسھم المجلس دول مواطني وتداول لتملك  )المعدلة( القواعد الموافقة على ) 1994 ديسمبر

 بتأسيس الشركات التعاون مجلس دول لمواطني يسمح“ أنه على منھا الثانية المادة تنص المساھمة والتي

 التي القائمة المساھمة أسھم الشركات وتداول وتملك فيھا واIكتتاب تأسيسھا في والمشاركة الجديدة المساھمة

 قرارات إلى استناداً  بممارستھا التعاون مجلس لمواطني دول المسموح اIقتصادية المجاIت في تعمل

 أسھم وتداول بتملك لھم يسمح كما ، التعاون مجلس لدول الموحدة اIقتصادية اIتفاقية وأحكام اYعلى المجلس

 التي ويجوز للدولة . الشركة مقر العضو الدولة مواطني على المطبقة للقواعد وفقاً  وذلك الشركات المشتركة

وكانت على ،1الشركات أسھم ھذه من % 51 عن تزيد I لنسبة مواطنيھا تملك اشتراط الشركة فيھا تؤسس

  :الشكل التالي

  لمواطني دول المجلس أسھمھاعدد الشركات المساھمة والشركات المسموح تداول )3-4(شكل رقم 

  
                                                           

1 
متوفر على .169-168،ص 2013مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،اYمانة العامة،المسيرة واIنجاز،الطبعة السابعة  -

  http://library.gcc-sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish.htmالرابط  
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  :كاYتيأما رؤوس أموال ھذه  الشركات فكانت 

  لمواطني دول المجلس أسھماالشركات المساھمة والشركات المسموح تداول  أموالرؤوس )4-4(شكل رقم

  

  :من خJل الشكلين السابقين نJحظ 

وبلغ  باستمرار،لمواطني دول المجلس  أسھمھاتزايد عدد الشركات المساھمة والشركات المسموح تدول    

لمواطني  أسھمھاشركة في حين بلغ عدد شركات المسموح تدول  687م 2011عدد شركات المساھمة لعام 

  .شركة 661دول المجلس ولنفس السنة 

مليار دوIر،ولنفس العام كانت  227.2 إلىم 2011ام شركات المساھمة لع أموالارتفاع مستمر لرؤوس 

  . مليار دوIر 219.5لمواطني دول المجلس  أسھمھاشركات المسموح تدول  أموالرؤوس 

 بين اYشخاص وتنقل واIستثمارات اYموال رؤوس حركة تشجيع مجال في خطوة كبيرة يمثل اIنجاز وھذا

 لربط بشكل جيد يمھد كما المھاجرة، الخليجية اYموال رؤوس توطين إعادة على ويشجع دول المجلس،

  .ضخمة إقليمية مالية سوق لتصبح المجلس، دول بين اYسھم أسواق وتوحيد

  :ا�عضاء بالدول للعقارات المتملكين المجلس دول مواطني عدد -)3

 ملحوظ خJل بشكل اYخرى المجلس بدول لعقارات المتملكين المجلس دول مواطني عدد ارتفعحيث    

 السيولة، ارتفاع المجال، وبسبب ھذا في الحكومات قدمتھا التي للتسھيJت كنتيجة وذلك اYخيرة، السنوات

 .المجلس دول في العقاري القطاع في اIستثمار على وا�قبال

 لعقارات المجلس المتملكين دول مواطني عدد أن يJحظ المجال ھذا في المتوفرة البيانات في متأنية وبقراءة

  .م 2011م 2010 خJل اYعوام ارتفع الرقم وھذا مستمر، تزايد في اYعضاء من أخرى دول في

  :يوضح ذلك الجدول التالي و
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   2010 عام حتى اYخرى اYعضاء بالدول المجلس للعقارات دول مواطني تملك وضع)8-4( رقم جدول

 

 :يلي أھمھا ما جوھرية نقاط عدة المجلس دول في للعقارات الخليجيين تملك وواقع بيانات حُ ضِ وَ وتُ     

 .أخرى إلى دولة من النمو سرعة في تفاوت المجلس دول في الخليجيين من العقارات تملكل متزايد نمو-1

 :يلي ما منھا عوامل عدة تفسره أن يمكن الوضع ھذا أن-2

 .الخليجي التعاون مجلس في اYعضاء الدول بين اIستثمار مناخ جاذبية تفاوت -

 .أخرى إلى دولة من الوطنية للعملة الشرائية والقوة الدخول مستويات تفاوت -

 اYنشطة لممارسة لمواطني المجلس اYعضاء الدول قبل من الممنوحة التراخيص عدد نمو تفاوت -

 .اIقتصادية

 تملك مثل المدن الحدودية، وفي لدولتھم المجاورة المجلس دول في للعقارات الخليجيين تملك تزايد لوحظ -3

 والقطريين والبحرينيين ا�ماراتيين السعودية، وتملك الباطن وحفر الخفجي منطقة في للعقارات الكويتيين

 :أھمھا عواملل وھذا المجلس، دول بقية في السعودية، وھكذا الدمام منطقة في للعقارات

 .الحدودية المدن في متركزة المجلس دول بين للحدود عابرة زيجات وجود -

 .المجاورة الحدودية للدولة المدن في ليعملون الحدود يعبرون الحدودية المدن من مواطنين وجود -

 لو حتى عملھم القريبة لمناطق المدن في للعقارات واYمن المسلحة القوات ورجال الجمارك موظفي تملك  -

 .أخرى عضو دولة في كانت

 عضو Iستخدامھا الحدودية لدولة المناطق في العقارات شراء على المجلس دول في اYعمال رجال إقبال  -

 لشركات الخفجي منطقة في الموجودة لذلك المخازن ومثال أخرى، دولة في لشركاتھم تابعة كمخازن

1كويتية
.  

  

  
                                                           

1 
   .12-11صص سبق ذكره،  عالعامة للبحوث والدراسات اIقتصادية، مرج ةالغرف السعودية، ا�دارمجلس  -
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  :ا�خرى بالدول ا�عضاء والخاص الحكومي القطاعين في العاملين المجلس دول مواطني عدد-) 4

 دول مواطني بمساواة) 1993ديسمبر  ،الرياض( عشرة الرابعة الدورة في اYعلى المجلس قرار صدر    

 أقرھا التي ”التنفيذية الضوابط“ وفق ،العمل مقر الدولة بمواطني الخاص القطاع في العاملين المجلس

 ديسمبر ،الدوحة( والعشرين الثالثة الدورة في المجلس اYعلى قرار وأكد .الدورة نفس في اYعلى المجلس

 القطاعات في العمل مجال في المجلس دول مواطني بين "المعاملة في المساواة التامة" تطبيق على )2002

2003 عام  نھاية أقصاه موعد في وذلك ،"ذلك من تمنع قد التي القيود إزالة" و ،اYھلية
1
.  

 اYخرى اYعضاءبالدول  واYھليعدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاعين الحكومي )5-4(شكل رقم

  

 في التعاون العاملين خاصة  مجلس دول مواطني عدد في مضطردة زيادة بيانات الشكل السابق وتظھر     

 العام في موظف ألف 12حوالي  من العدد ارتفع حيث ، اYخرى اYعضاء بالدول )الخاص( اYھلي القطاع

  .م 2011 العام في موظف إلف 24 حوالي إلى 2002

 آIف 10الذي ارتفع من حوالي  اYعضاءونفس الشيء ارتفاع عدد العاملين في القطاع الحكومي بالدول  

  .م2010موظف عام  ألف 17حوالي  إلى 2000موظف في عام 

  :تنويع ا0قتصاد الخليجي :ثانيا

و في المقابل عند الحديث عن الوجه اZخر لمؤشر مساھمة النفط في الناتج المحلي ا�جمالي، أي مساحة    

القطاعات غير النفطية في توليد الثروة، ودون شك أن دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جھوًدا كبيرة على 

2ھذا الصعيد؛ حيث تنوعت تجارب تنويع مصادر الدخل بين دولة وأخرى
.  

                                                           
1
متوفر على الرابط  .158،ص 2013مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،اYمانة العامة،المسيرة واIنجاز،الطبعة السابعة  - 

http://library.gcc-sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish.htm  

2
  .5حسن العالي ،نفس المرجع ، ص -
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 ديناميكية من خJل الرفع من كفاءتھا و وإعطائھالتسريع النمو في القطاعات اIقتصادية غير النفطية و  

من خJل سياساتھا  ا�نتاجيةبالغة لسياسة تنويع القاعدة  أھميةدول مجلس التعاون الخليجي  أعطتتنافسيتھا ،

1تغييرات ھيكلية متباينة بين دول مجلس التعاون الخليجي  أحداث إلى أدىاIقتصادية ،ما 
.  

  :والشكل التالي يوضح نمو القطاع غير النفطي

  2009-1999متوسط النمو الحقيقي في القطاع غير النفطي :مجلس التعاون الخليجي)6-4(شكل رقم 

  )معدل سنويا%(                                                                      

  

،التي يتسنى من خJلھا  ا�ستراتيجيةدول المجلس على دراسة اZليات الفاعلة والخيارات  تْ صَ رِ حَ  و    

التي اعتمدتھا  ا�ستراتيجيةوالخيارات  اYدواتمتينة،ومن ضمن  إنتاجيةتنويع موارد الدخل ،وتطوير قاعدة 

دول المجلس العديد من الخطط  السياق، تبنتففي ھذا .دول المجلس وأولتھا رعاية كبيرة ھي خيار التصنيع 

وقد .صناعات متطورة في فترة زمنية قياسية إقامةمكنتھا من  الصناعات، التيوالبرامج التنموية لقطاع 

ر القطاع الخاص بدول المجلس في تحقيق التنمية دو أھميةجاءت ھذه الخطط والبرامج الصناعية لتؤكد على 

الصناعية المنشودة ،ومنح الحوافز والمساعدات المشجعة لقيام الصناعات الوطنية وزيادة قدرتھا على منافسة 

القرار في دول  أصحابالتعاون الصناعي باھتمام  التعاون، حظيمجلس  تأسيسفمنذ .اYجنبيةمثيJتھا 

سسة لمجلس ؤَ المُ  الوثائقالتعاون ودوره في تحقيق التكامل واIندماج في  أھميةعلى  دالتأكيتم  المجلس، ولقد

  .التعاون

ورغم كافة التحوIت والتطورات التي شھدتھا المنطقة ظل القطاع الصناعي يلقى اھتماما متزايدا من قبل    

 ا�ستراتيجيةوالدراسات  العمل اIقتصادي المشترك،ووضعت الدول الخطط والبرامج إطاردول المجلس في 

العام الذي تدور في فلكه البرامج والمشاريع الصناعية ،مثل  ا�طارللصناعات الخليجية،التي رسمت 

                                                           
1

، د، العدمجلة العلوم اIقتصادية وعلوم التسيير"ھل تشكل دول مجلس التعاون الخليجي منطقة عملة مثلى؟"عباس بلفاطمي-
 .54، ص2011لسنة10
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الصناعية لدول  وا�ستراتيجية ،)2025-2000(ل مجلس التعاون التنمية بعيد ة المدى لدو إستراتيجية

   .المجلس

،يدرك بسھولة حجم القفزة النوعية والكمية التي سجلھا ھذا اYلمنيوماليوم في قطاع صناعة  والمتأمل   

دول  أصبحت،اYلمنيومكبر الموردين لمادة أكانت جميع دول المنطقة من  أنالقطاع في دول المجلس،فبعد 

 .داخليا وخارجيامتزايدا وطلبا متناميا  إقباIكبر المصانع المنتجة لھذه المادة التي تلقى أو أنشطالمجلس من 

الصناعات التحويلية،وتحتل المرتبة  أھملدول المجلس من  البتر وكيماويةصناعة المواد  أصبحتكذلك 

 إلى % 50النسبية في الناتج الصناعي في دول المجلس،حيث تتراوح نسبتھا بين  أھميتھامن حيث  اYولى

تكنولوجيا متطورة وبنية  إلىوھذا النوع من الصناعة يحتاج باستمرار الناتج الصناعي،  إجماليمن  % 75

دول المجلس اھتماما كبيرا بھذه  أولتكبيرة وتكاليف استثمارية ضخمة ،رغم ذلك فقد  أساسية

الصناعة،خاصة بعد الزيادات التي وصلت إليھا أسعار النفط والغاز الطبيعي ففي سياق جھود تنويع مصادر 

التي تتمتع بھا اقتصاديات دول المجلس في ھذا  ،وتعظيم المزايا النسبية ا�نتاجيةالدخل وتوسيع القاعدة 

مجموعة كبيرة من السلع الوسيطة والنھائية من مواد  إنتاجحيث تساھم ھذه الصناعات في .المجال الحيوي 

  .الصناعية والمطاط الصناعي والمنظفات الصناعية وغيرھا واYليافالبJستيك 

مليار دوIر مع  113استثمارات دول المجلس في الصناعات التحويلية بلغت نحو  أن إلىوتشير تقارير    

 م،2015مليار دوIر بحلول عام  250نحو  إلىحجمھا  إجمالييصل  أنم ،ومن المتوقع 2011نھاية عام 

1ة صناعية تعمل في ھذا القطاع المھمأمنش 1006ويوجد حاليا نحو 
.   

  : ا�نتاجيةھتمام دول المجلس بتنويع القاعدة والشكل البياني التالي يوضح مدى ا

  تريليون دوIر 2.8خط مشاريع قيمته :دول مجلس التعاون الخليجي ) 7-4(شكل رقم            

  

                                                           
1

ومواصلة خطى مسيرة التكامل ...والثGثون لقادة دول المجلس في مملكة البحرين ةالثالثالقمة "وليد الھزاع -
 . 62،  ص2013يناير  ،58العدد  مجلة المسيرة،"ا0قتصادي
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 إلى 2003مليار دوIر في  406لدول مجلس التعاون الخليجي من  ا�جماليظرا Iرتفاع الناتج فمثJ ون   

حيث لم يكن بوسع المنطقة الخليجية استيعاب ھذا المستوى من السيولة فاتجھت  ،2006مليار دوIر في 712

  :وھي استحواذات ضخمة لشركات وحصص في شركات في الخارج إلىدول مجلس التعاون 

بي اندو "حاويات وموانئ عالمية بعد شرائھا  إدارةالعالمية في شركة " موانئ دبي"مثJ شركة  أصبحت -

 .مليارات دوIر  9.6بلغت قيمتھا  البريطانية في صفقة"أو

المجموعة " أسھممن  %12.3دبي �دارةالمملوكة ) د ي اي سي"(دبي انترناشونال كابيتال"كما قامت شركة  -

 ".للصناعات الدفاعية والجوية اYوروبية

 .بالمائة من بورصة لندن 28وعلى "ناسداك"مال  رأسبالمائة من  9.19واستحوذت بورصة دبي على  -

 .بالمائة من بورصة لندن20ت دولة قطر الغنية بالغاز واشتر -

اYميركية بمبلغ قيمته "ج ياي بJ ستكس"شركة " سابك"اشترى عمJق الصناعات البتروكيمائية السعودي  -

1مليار دوIر 6.11
.  

لعقاري ومنه يبدو من خJل ھذه اIستثمارات في الشركات اYجنبية وفي اYسواق المالية العالمية والقطاع ا  

دول مجلس التعاون الخليجي قد استفادت من دروس الماضي بعد ما بددوا عائدات الطفرتين في عامي  أن

  .م1979م و1973

وما يدل على نجاح برامج التنويع اIقتصادي والتنمية التي اضطلعت بھا دول المجلس خJل العقدين      

  .النفط أسعارالركود العالمي الحاد وانتكاس  أثناءصJبة اقتصادياتھا  اYخيرين

النفط والغاز ،نتج نمو متزايد في القطاعات غير  إيراداتفي اIعتماد بشدة على  ستمرار�وبالرغم من ا

2النفطية 
.  

  :الخليجيةالمشاريع التكاملية نماذج :الثالثالمطلب 

دول مجلس التعاون الخليجي على تشجيع اIستثمار في المشاريع المشتركة العمJقة التي I  تْ صَ رِ حَ  و    

اIستثمار في قطاعات السياحة والتعليم  إلىتقف عند حدود الصناعات التقليدية والصناعات النفطية بل تعدتھا 

مشروع سكة حديد دول  تساھم المشاريع المشتركة الكبرى على غرار أنوھذا من المؤمل .وغيرھاوالصحة 

المجلس ،ومشروع الربط الكھربائي لدول المجلس ،ومشروع الربط المائي في تمھيده جادة طريق نحو 

3تكاملي بين دول المجلس إنتاجيتحقيق التكامل اIقتصادي القائم على ھيكل 
.  

  

                                                           
1

 نتيجة ارتفاع عائدات النفط وا0ستثمارات دول مجلس التعاون ترسخ مكانتھا في ا0قتصاد" جريدة اIقتصاد العربي -

 .15/11/2007الخميس  12العدد "العالمي
2

 .3- 2ص ص، 2010ابريل "المتزايد التنوع في اقتصادات آخذة :الخليجي التعاون مجلس دول"مجموعة السامبا المالية -

www.samba.com   
  

3
 . 62مرجع سبق ذكره، ص وليد الھزاع، -
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 المواطنة وتطبيق الوطني الخاص القطاع" اIقتصادية

متوفر على .7ص م 2011 ديسمبر18

وتزداد .الواقعرض أللتعاون اIقتصادي المجسد على 

وحدات  إقامةالمشروعات المشتركة فيما بين دول مجلس التعاون باعتبارھا الصيغة التي تمكن من 

الذي سيمكن من زيادة القدرة اIستيعابية سواء فيما يخص 

كفاءة وفاعلية لتنفيذ برامج التنمية الطويلة 

، القطاع الخاص  إلىفاعI Jستيعاب المشروعات التي تحولت ملكيتھا من القطاع العام 

عدد المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون 

بلغ حوالي  أموالرؤوس  بإجماليمشاريع عاملة 

وابرز المشاريع  أھمواحدا من )1995

وھو مشروع الربط الكھربائي،حيث وافق 

لجنة التعاون المالي  إليھاعلى التوصيات المتعلقة بالربط الكھربائي بين دول المجلس التي توصلت 

من المشروع  اYولىم وجه بالشروع في تنفيذ المرحلة 

تجارية ،وطالبت الكويت  أسسريق ھيئة مستقلة تدار على 

من ) %65(للمشروع وتامين النسب الباقية 

 متوفر على الرابط 2002عاما من اIنجازات ،اYمانة العامة،

0

200

400

600

800

1000

ا$مارات البحرين السعودية

عدد المشروعات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول 
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اIقتصادية والدراسات للبحوث العامة مجلس الغرف السعودية، ا�دارة

18"الخليجي التعاون مجلس دول في للشركات 

.http://www.csc.org.sa   

للتعاون اIقتصادي المجسد على  اYساسيةحد المJمح أتعتبر المشروعات المشتركة 

المشروعات المشتركة فيما بين دول مجلس التعاون باعتبارھا الصيغة التي تمكن من 

الذي سيمكن من زيادة القدرة اIستيعابية سواء فيما يخص  اYمرالداخلية، الوقوراتكبيرة تستفيد من 

كفاءة وفاعلية لتنفيذ برامج التنمية الطويلة  أكثرواستثمارھا بشكل  اYخرالمادية  أوالبشرية 

فاعI Jستيعاب المشروعات التي تحولت ملكيتھا من القطاع العام  إطارا

عدد المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون  أنالعامة  اYمانةوتظھر التقارير الرسمية الصادرة عن 

مشاريع عاملة  405 إلىم 1997ية الست قد ارتفع حتى

1995مسقط(في دورته السادسة عشرة  اYعلىوتم تدشين المجلس 

وھو مشروع الربط الكھربائي،حيث وافق  إIالمشتركة فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

على التوصيات المتعلقة بالربط الكھربائي بين دول المجلس التي توصلت 

م وجه بالشروع في تنفيذ المرحلة 1997وفي دورته الثامنة عشرة بالكويت 

ريق ھيئة مستقلة تدار على المشروع عن ط وإدارةووافق على تملك 

للمشروع وتامين النسب الباقية  اYولىمن تكلفة المرحلة  %35والسعودية وقطر والبحرين بدفع 

   .1البنوك والمؤسسات المالية الخاصة 

                                        

عاما من اIنجازات ،اYمانة العامة،مجلس التعاون لدول الخليج العربية،عشرون 
http://library.gcc-sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish.htm 

السعودية عمان قطر الكويت

عدد المشروعات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول )8-4(شكل رقم 
الخليج العربية

عدد المشروعات المشتركة

                            :ابعالفصل الر

 

مجلس الغرف السعودية، ا�دارة :المصدر

 اIقتصادية الكاملة

 http://www.csc.org.sa.الرابط

تعتبر المشروعات المشتركة و  

المشروعات المشتركة فيما بين دول مجلس التعاون باعتبارھا الصيغة التي تمكن من  أھمية

كبيرة تستفيد من  إنتاجية

البشرية  أوالموارد المالية 

إطارا،كما تمثل اYمد

وتظھر التقارير الرسمية الصادرة عن 

ية الست قد ارتفع حتىلدول الخليج العرب

  .مليار دوIر 27

وتم تدشين المجلس    

المشتركة فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

على التوصيات المتعلقة بالربط الكھربائي بين دول المجلس التي توصلت 

وفي دورته الثامنة عشرة بالكويت ،واIقتصادي

ووافق على تملك 

والسعودية وقطر والبحرين بدفع 

البنوك والمؤسسات المالية الخاصة 

                                                           
1

مجلس التعاون لدول الخليج العربية،عشرون  -
sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish.htm

شكل رقم 

عدد المشروعات المشتركة
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  : مشروع الربط الكھربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي:أو0

من ممثلي دول المجلس الست،وھي  - مقرھا الدمام–حيث تكونت الھيئة المستقلة �دارة الربط الكھربائي   

  :ويتكون مشروع الربط الكھربائي من مرحلتين  ،والمائي التابعة للمجلس تنبثق عن لجنة التعاون الكھربائي

من المقرر اIنتھاء منھا خJل ثJث تتعلق بالربط بين قطر والسعودية والكويت والبحرين و :المرحلة ا�ولى

  .سنوات

العربية المتحدة حيث تقوم كل منھا بالربط داخليا  ا�ماراتفستكون بين سلطنة عمان ودولة  :الثانيةالمرحلة 

  .ثم الربط بين بعضھا البعض وفي النھاية سوف يتم الربط بين الشبكتين

وقدرت التكلفة المبدئية للمشروع بحوالي بليوني دوIر ،حيث يساھم القطاع الخاص بتمويل جزء كبير منھا 

وتؤكد ھذه المساھمة الكبيرة للقطاع الخاص ،على جدوى المشاريع المشتركة خصوصا ( %65 إلىيصل 

كبيرة  إستراتيجيةيع الخاصة في مشار ستثمارات�مشاركة ا أنجانب  إلىالجدوى اIقتصادية والتجارية 

  ).تدفق اIستثمارات التي تحتاجھا أمامدول المنطقة  أسواقستفتح 

  :يلي وتتمثل المزايا المرجوة من ھذا المشروع ما

  :تحقيق وفورات مالية على مستويين -1

الكھرباء نتيجة تشغيل محطات توليد كبيرة عن طريق استخدام الغاز الذي  إنتاجالوفورات التي سيحققھا -أ

  .مقارنة بتكلفة استخدام المشتقات النفطية  %30 إلىبما يصل  ا�نتاجيحقق وفرا في كلفة  أنيمكن 

لJحتياط لديھا عن  إضافيةمحطات توليد  إنشاءالوفورات التي ستنتج عن استغناء الدول المعنية عن -ب

 بأكثر،وتقدر قيمة الوفورات على ھذا الصعيد  اYخرىلدى الدول  ا�نتاجمن فائض  ا�فادة إلىاللجوء طريق 

  .التوقعات تحفظا Yكثرمليارات دوIر وفقا  3.5من 

ينعكس المشروع ايجابيا على القطاع الخاص حيث سيساعد على انتعاش الصناعات ذات العJقة ،مثل  -2

تصنيع داخل دول مجلس التعاون  وأجھزةالكھربائية ومعدات التحكم ،وھي مواد  اYسJكنقل الطاقة و  أبراج

عمل جديدة للمواطنين في ھذه المصانع،مع تنشيط الشركات الوطنية العاملة في مجال  أبواب،مما سيفتح 

  .التشغيل والصيانة

جملة  أنجلس التعاون ،نجد للمشروعات المشتركة لدول م اYمثلةحد أيمثل ھذا المشروع  اYخيروفي   

توسيع رقعتھا بما يخلق  إلىتلك المشروعات وضرورة السعي  أھمية إلىالمزايا التي يحققھا تشير بوضوح 

للتعاون ،ومواجھة الصعوبات والمعوقات التي تواجه ھذا  اYخرى اYشكالقاعدة مادية عريضة لقيام وتطور 

1خJل تفعيل قرارات العمل لخليجي المشترك ا منالھدف والتي يجب التصدي لھا بجدية ومعالجتھ
.  

                                                           
1

 متوفر على الرابط 2002امة، مجلس التعاون لدول الخليج العربية،عشرون عاما من اIنجازات ،اYمانة الع -

http://library.gcc-sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish.htm 
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  :مشروع قطاع ا0تصا0ت :ثانيا

الدول  أسواقتوظيف مشروع السوق الخليجية المشتركة قامت شركة قطاع اIتصاIت  بتجربة  إطاروفي    

كمشغل ثاني  أخرىشركات  دخولوتشجيع السلطات  ةالتنظيميمستفيدة من تخفيف القيود  اYخرىالخليجية 

شركة اIتصاIت في السوق  أعمالفي مجال الھاتف النقال  وكمثال على ذلك بداية  وباYخصثالث  أو

م عبر شركة فيفا لتنافس كل من الشركتين  بتلكو  البحرينية  وزين الكويتية وفازت 2010البحرينية  في عام 

مليون دوIر ورغبتھا في تطوير البنية 230الشركة السعودية بالرخصة الثالثة بتقديمھا عرض مالي قدره 

1التحتية وتقنية المعلومات واIتصاIت 
.  

  :الخليجيةمشاريع تكامل ا�سواق المال :ثالثا

م 1988ومما يدل على مساعي الدول الخليجية في تكامل أسواق المال القرار الصادر في قمة المنامة عام   

والذي يسمح لمواطني دول المجلس بتملك اYسھم في أسواق المال الخليجية ويكون ذلك بضوابط وقيود معين 

  .عاونالتغاية تطور ھذا  إلى

م تم السماح لمواطني دول المجلس بتداول 2002وفي الدورة الثالثة والعشرون وبالضبط في قمة الدوحة 

م 2005تم رفع كل القيود وعملت كل الدول اYعضاء في المجالس في عام  أنه أياYسھم وتأسيس الشركات 

  .القرارعلى تطبيق ھذا 

ھيئات  إدارات كيل لجنة وزارية دائمة لرؤساء مجالس وم انعقد اجتماع وزاري وفيه تم تش2010ماي22وفي

اYسواق المالية والتي تعنى بتوحيد اYنظمة والسياسات المتعلقة بأسواق المال الخليجية وذلك لتحقيق تكاملھا 

  .وتفعيل السوق الخليجية المشتركة وتوطين اIقتصاد الخليجي 

وكمثال على ذلك تجربة الربط بين سوق مسقط وسوق أبو ظبي مما يوحي بوجود إرادة لتحقيق التكامل لكن 

2لم يكتب لھذه التجربة النجاح لوجود تحديات فنية وقانونية وإجرائية 
.  

 المؤسسات اتخاذ في شك دون من سيساھم واحدة العربية كسوق الخليج دول أسواق مع التعامل إن كما  

 نتيجة لنشاطھا رئيسيا مركزا المنطقة الدوIر من تريليونات عدة تبلغ استثماراتھا التي الخليجية اIستثمارية

 با�ضافة العالمية اYسواق في اIستثمارية المخاطر تذبذب ظل وفي فيھا القائمة اIستثمارية الغنية الفرص

 إلى المنطقة الخارج في والخاصة العامة الخليجية واIستثمارات واYرصدة اYموال عودة في أنه سيساھم إلى

 الثروة فيمادوIر، تريليون 4.1بحوالي تقدر والتي وإنتاجية استثمارية مشروعات في توظيفھا وإعادة

 عن كبير حد إلى يقترب ما وھو دوIر مليار 718 عن تقل I ثري خليجي ألف 175 يملكھا التي الشخصية

 اYنظمة وتطوير اIستثمارية الحوافز تقديم يستدعي ما وھو التعاون، مجلس لدول ا�جمالي القومي الدخل
                                                           

1
مجلة "مسيرة التكامل لدول مجلس التعاون  ا0قتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي والمواطنة الخليجية "جاسم حسين -

 .28ص  ،2010عمان أكتوبر  46سوق المال العدد 
2

مجلة سوق المال  "الخليجية المال أسواق تكاملتحقيق  نحو عقبة تمثل 0 والقانونية الفنية ا8جراءات "النبھاني عبدهللا -
 .9-7 ص ص، 2010عمان أكتوبر  46العدد 
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اIقتصادي  ا�صJح سياسة أن لجھة وخصوصاً  الخاص والمحلي اYجنبي اIستثمار والتشريعات لتشجيع

1الخليجي المواطن ومصلحة العليا الوطنية المصالح اIعتبار بعين تأخذ أن عليھا
.  

  :سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنشاءمشرع :رابعا

قادة دول مجلس التعاون  أنالعام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف راشد الزياني  اYمين في قول   

مشروع  اIستثمار في المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون ،I سيما أھميةالخليجي ،دائما تؤكد على 

ايجابية مباشرة على  أثارشبكة سكك حديدية تربط بين دول المجلس بعضھا البعض لما في ذلك من  إنشاء

 إلى با�ضافةتيسير حركة التجارة المتبادلة بين دول المجلس ،وحرية التنقل لمواطنيھا والمقيمين فيھا ،

  .ادياتھاIقتص أساسيااIستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي تعد داعما 

المشروع ذو  أن إلىنتائجھا  وأشارتم 2009دراسة الجدوى اIقتصادية للمشروع تم استكمالھا في عام  إن

  .واIقتصادية واIجتماعية والبيئية لدول المجلس ا�ستراتيجيةجدوى اقتصادية وله فوائد ايجابية من النواحي 

ھيئة  إنشاءدسية  التفصيلية للمشروع ودراسة التصاميم الھن إعداددول مجلس التعاون مرحلة  بدأتحيث 

،وتم  الشأنفي ھذا  اYعضاءعلى تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق مع الدول  ل�شرافخليجية مختصة 

تكليف لجنة وزراء النقل والمواصJت بدول مجلس التعاون بتكثيف العمل Iنجاز ھذا المشروع الحيوي في 

اصفات المتوفرة عالميا،وتم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجھات المختصة المو وبأفضلوقت ممكن  أسرع

  .Iستكمال الدراسات التفصيلية الJزمة لتنفيذ المشروع اYعضاءبالدول 

 اYعضاءالمشروع تقدما ملموسا وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه،حيث اتفقت الدول  أحرزوقد 

ة عمل وبرنامج زمني Iستكمال التصاميم الھندسية التفصيلية للمشروع العامة ،على خط اYمانة،بالتنسيق مع 

م Iستكمال تنفيذه،وتشغيله 2014المشروع خJل عام  إنشاءمراحل  تبدأ أنم ومن المتوقع  2013خJل عام 

2م2018خJل عام 
.  

  :مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي:خامسا

بدول مجلس التعاون ،خJل )وزراء الكھرباء والماء (حيث جاءت موافقة لجنة التعاون الكھربائي والمائي   

م،على تحديث دراسة 12/6/2012العامة لمجلس التعاون  اYمانةاجتماعھم اIستثنائي،الذي عقد بمقر 

 إطار إعدادالموافقة على م ،وكذلك 2008في عام  إعدادھامشروع الربط المائي بين دول المجلس والتي تم 

) وزراء الخارجية(خليجية شاملة بعيدة المدى للمياه،ورفعھا للمجلس الوزاري  إستراتيجيةمرجعي لوضع 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتھم بمملكة البحرين   اYعلىتمھيدا Iعتمادھا من قبل المجلس 

مشترك بين دول المجلس في قطاع المياه،وتعتبر ھذه م،كخطوة مھمة في مجال التعاون ال2012ديسمبر 
                                                           

1
 مايو 19 اIثنين 2082 العدد "المشتركة للسوق أساسي ھدف ... الخليجية ا�موال توطين"أعمال و جريدة الوسط مال -

  .4، ص 2008
2

 ...مختلفة تحديات نواجه: البحرينية )ا�يام( لجريدة حديث في التعاون لمجلس العام ا�مين "خالد بن سالم الغساني -

  .46-45، ص ص2013يناير  58العربية السعودية العدد  ةمجلة المسيرة، المملك"أولوية  إقليمنا واستقرار
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يتعلق  الموافقة بمثابة اللبنة التي تقوي الجسد الخليجي وتعينه على الصمود في وجه التحديات وخاصة ما

المائي اللذين تسعى دول المجلس في تحقيقھا في  واYمنبتامين المياه لدول المجلس من خJل الربط المائي 

المصدر الثمين  توفر ھذاوتوجه بعيد المدى لضمان  إستراتيجية أھميةالمنظور القريب ،لما لھذا القطاع من 

  .عديدة  Yجيال وأبنائهلتطور المجتمع الخليجي 

I يمكن النھوض بدون دعمه  الحيوية الذي القطاعاتوقد اھتمت دول المجلس بقطاع المياه،واعتبرته ضمن 

التي تحقق التنمية المستدامة ،كما يلقى قطاع المياه الدعم واIھتمام  ا�مكانياتوتطويره،بل وردفه بكافة 

الكبيرين من قادة دول مجلس التعاون الخليجي،حيث جاء اIجتماع اIستثنائي لوزراء الكھرباء تلبية لما وجه 

م بضرورة اIھتمام 2012مايو /14لرابع عشر المنعقد في مدينة الرياض في به القادة في لقائھم التشاوري ا

1بقطاع المياه
.  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1

 . 50ص ،2013،يناير 58العدد المملكة العربية السعودية مجلة المسيرة،"العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول في المياه حول تقرير"حمد الكعبيأ- 
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   :الفصل الرابع خGصة

  

 دول مجلس التعاون الخليجي تعد من بين أھم تجارب التكامل اIقتصادي في العالمأن  حُ ضِ تَ مما سبق يَ      

أھم سمات اIنسجام والتشابك وباعتبار أن التكامل اIقتصادي أحد  ،وخاصة على المستوى العربي

اIقتصادي بين الدول وھذا لما يَُحقِقُهُ من أھداف خاصة اIقتصادية، فقد أعطت دول مجلس التعاون الخليجي 

  .اھتمامھا الخاص للتكامل اIقتصادي

  

جعلت منه تجربة ريادية  اقتصادية ھائلة على إمكانيات مجلس التعاون لدول الخليج العربيةوتتوفر دول     

نتيجة اIرتفاع حيث ، كبر احتياطي عالميأعد تُ  التي الثروة النفطيةونخص بالذكر  عربية بل وعالمية أيضا،

الدول  أنظارفقد باتت محط ، غير المسبوق لeسعار العالمية للنفط تراكمت فوائض مالية لدى دول المجلس

منھا في شكل  اYكبرالغربية نظرا لدورھا في حل العديد من المشاكل التمويلية، وبالتالي انتقل الجزء 

    .استثمارات خارج بلدان مجلس التعاون الخليجي

  

ل مجلس التعاون الخليجي على زيادة الترابط من قبل دو للتكامل اIقتصادي وقد انعكس اIھتمام البالغ   

وذلك بعدما كانت ، وقد قامت تجربة المجلس ببداية فك ارتباط اIقتصاد الخليجي بالنفطيما بينھا، اIقتصادي ف

تنويع القاعدة ا�نتاجية وكذا تفعيل التكامل قد حققت عدة انجازاتھا كتتجه جل أموالھا إلى خارج البJد، و

  .الخليجي من خJل عدة مشاريع مشتركة

  

آخذة  بسنوات عجاف وسنوات سمان تْ رّ مَ  قد التعاون لدول الخليج العربيةن دول مجلس أ يبدو ومنه     

وأعلنت نيتھا في تنويع مصادر  العبرة من أخطاء الماضي، خاصة في إدارة وإنفاق فوائضھا المالية الھائلة

 .الدخل وتخفيف اIعتماد على النفط بشكل يضمن مصالح دول المجلس ومصالح اYجيال القادمة
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  :الخاتمــــــــــــــــة

  

 أساساالناجمة كتشاف النفط ،ظاھرة الفوائض المالية إالنفطية  ومنذ  ا�قطارشھد الوطن العربي خاصة    

،فزيادة العوائد العالمية ا�سواقالنفط في  بأسعاربشكل رئيسي  تتأثر ا�خيرةوھذه ،تطور العوائد النفطية  عن

  .لدى الدول العربية تراكم فوائض مالية نتج عنه النفطية بشكل كبير ،

ا�ساسية أو  انفق في تھيئة البنية  منھا مامساراتھا ، و إنفاقھا أوجهالعربية تعددت  الماليةھذه الفوائض  و    

استأثرت الدول  في حين ، واEسFمية اEفريقيةو يعتبر يسير جدا،كما تم تقديم معونات لبعض الدول التحتية 

  .خارج البFد العربية إلىووجه بالجزء ا�كبر الغربية 

الفوائض المالية العربية بالمقارنة مع التجربة النرويجية  إدارةيدل على سوء  إنمادل على شيء  إنوھذا   

  .وذجا ناجحا لذلكنم أعطتوالتي 

تلك الناجمة عن العوائد النفطية  إلى فباEضافةن الفوائض المالية العربية المستثمرة في الخارج، أوبش   

 أوالعائFت  أو لYفرادكانت  سواءX يمكن الفصل بينھا وبين الناتجة عن النفط  أخرى،ھناك مصادر 

ونظرا لتضارب البيانات والسرية تبقى ،الحكومات ،وتوزعت في مناطق عدة من العالم وفي مختلف القنوات 

  .الفوائض المالية في الخارج مجھولة الحجم

مغايرة تماما للنظرية اXقتصادية وھذا اXنتقال العكسي  الخارج، صورةنسياب ا�موال العربية إلى إ إن   

 ا`ثارنتج عن ھذه الھجرة ل_موال العربية العديد من  ، ون أسباب داخلية وخارجيةل_موال العربية ناتج ع

  . والنتائج اXقتصادية خاصة

     

مسيرة ندماجات التي تتزايد يوما بعد يوم ،استوقفتنا واE ،التكتFت العالمية المختلفة أھمية وفي ظل    

التي  واEخفاقات،ورغم المعوقات إطارھاالجامعة وخارج  إطارالتكامل العربي والمحاوXت العديدة في 

     .نه حقق عدة نجاحات أ إXعترضت طريقه إ

دفعة قوية لFقتصاد  �عطتستغFلھا إالوطن العربي على عدة مقومات جد ھامة، فلو تم ويتوفر      

 ا�وضاعورغم ستثماري الغير مناسب في الوطن العربي، ،لكن نتيجة المناخ اEالتكامل العربي أو العربي

 إلىطريقھا  أخذتخاصة الثروة المالية التي  المواردلم تستغل تلك العربية المتردية وحاجة الدول العربية 

  .رغم تعرضھا لمخاطر عدة الخارج

  

الدول العربية لتفعيل التكامل العربي ،فلو تم تھيئة  أمامالخيارات  أھم إحدىموال العربية وتعتبر ا�     

، وقد  أوطانھا إلىموال المھاجرة ستعود تلك ا� أنوتحسين بيئاته اXقتصادية ،السياسية والتشريعية دون شك 

    .تكون كجانب تمويلي للتكامل العربي في مختلف المجاXت
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  :صحة الفرضيات  -

  :الفرضية ا�ولى -

  .العربية صورة مضللة وليست فوائض فعلية مقارنة بأوضاع المنطقة العربية الفوائض المالية

   Eع على الواقع الحقيقي للوطن العربي ، دول مثقلة بالديون ،وبالنظر واFستثمار بيني ضعيف،بطالة إط

الفوائض سبت إليه  أX وھي ظاھرة متفاقمة ،فقر مدقع،وفجوة غذائية، تظھر المغالطة المقصودة والتي نُ 

  .ا�ولى مما يؤكد  صحة الفرضية المالية العربية ،وھذا لسوء إدارتھا،

  :الفرضية الثانية -

سوء المناخ اXستثماري و ضيق الطاقة اEستيعابية في الوطن العربي إحدى أھم ا�سباب لھجرة ا�موال 

          .العربية

نسياب ا�موال العربية إلى الخارج،تبين انه من بين ا�سباب إبعد اEلمام بالموضوع والوقوف على أسباب    

ستثماري في الوطن العربي من ناحية ،وضيق الطاقة اXستيعابية من ناحية تواضع المناخ اEلذلك،الرئيسية 

  .الثانيةأخرى ،وھو ما يؤكد صحة الفرضية 

  :الفرضية الثالثة -

 العربياEنمائي العون ثار تكاملية على المستوى العربي؛ كآساھمت الفوائض المالية العربية في تحقيق عدة 

  .اXستثمارات العربية المباشرة و تحويFت العاملينو

 حد مدى مساھمة الفوائض المالية في تفعيل التكامل العربي ولو بجزء بسيط ،وتمثل ذلك في؛أX يخفى على   

 ثار تكامليةآوھي  ستثمارات البينية من دول الفائض،تدفقات اE تحويFت العاملين ،العون اEنمائي العربي،

  .ؤكد صحة الفرضية الثالثةي ،و ھو ما

  :الفرضية الرابعة -

  .تتوقف عودة رؤوس ا�موال المھاجرة على تھيئة المنطقة العربية من خFل تحسين مختلف بيئاتھا

، على الوطن العربي ككل من حيث عودة استثماراتھا الخليجييمكن إسقاط حالة دول مجلس التعاون   

السياسية والتشريعية في ،اXقتصادية  ةالبيئكل من الخارجية نتيجة تحسن بيئاتھا المختلفة ما يبرز مدى أھمية 

 .توطين ا�موال،وھذا ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة
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  :نتائج الدراسة -

  :يلي ما إلىتوصلنا  بإعدادھامن خFل المادة البحثية التي قمنا   

 أسعارتطور العوائد النفطية العربية وكانعكاس Xرتفاع  ظاھرة الفوائض المالية العربية  أساسا ناتجة عن -1

  .،وھي X تعبر عن نفس الفوائض التي تحققھا الدول الغربية الكبرىالنفط

مدى فشل تجربة  النفطية، يبينالفوائض المالية  إدارةبمقارنة التجربة العربية بالتجربة النرويجية في  -2

  .لستثمار في الداخبعدما فضلت اXستثمار في الخارج على حساب اE ، خاصةالدول العربية

ھذا X ينفي وجود مصادر  الخارج، لكنستثمارات العربية في Yل ا�ساسيالنفط المصدر  أموالتعتبر  -3

  .نفطيةالدول العربية الغير  من أموالفھناك لتلك اXستثمارات  أخرى

كتضارب البيانات  أسبابلعدة  ، وھذاموال العربية الموظفة في الخارجمن الصعوبة حصر حجم ا� -4

  .أخرىموال من ناحية ا� أصحابمن مختلف الجھات من ناحية وسرية  واEحصاءات

المناخ اXستثماري الغير  أبرزھا،أوطانھاخارج  إلىموال العربية نسياب ا�إ إلى أدتھناك عدة اعتبارات  -5

   .مFئم،وضيق الطاقة اXستيعابية ناھيك عن الوسائل الغربية في جذبھا

 زيادةمعني ب ھو ما بقدر اEنتاج بزيادة معني غير أصبح خر` بلد من ا�موال لتحرك ا�ساسي الھدف أن - 6

   .ا�جنبي الصرف أسعار و الفائدة أسعار على والمضاربة المتاجرة من الربح

العجز والفائض وجھان لعملة واحدة في المنطقة العربية ؛بينما تعاني دول عربية من عجز في موازين  -7

تتوفر على فائض في موازين مدفوعاتھا فالتكامل العربي يبقى رھن  أخرىمدفوعاتھا نجد دول عربية 

  .التزاوج بينھما

  .خارج الوطن العربي إلىقع اXقتصادي العربي ، انه سبب ونتيجة Xنسياب اXموال العربية اظھر الوا -8

عFقات تكاملية بين  نشأتنه قد أالتكاملية للفوائض المالية العربية التي حققتھا ،يتبين  ا`ثارمن خFل  -9

  .الدول العربية لم يخطط لھا

  .عريضة ومتكاملة إنتاجيةشامل يعمل على بناء قاعدة  إقليميتصور  إلىحركة اXموال العربية تفتقر  -10

قتصادات الضعيفة العالمية ،في عالم X وجود فيه لY اEقليميةقتصادات تكامل اE أھميةمؤكدا  أصبح -11

عن جزء من سيادتھا  ا�عضاءالعربي مرھون بتنازل الدول  التكامل اXقتصادينجاح  و ،المجزاة والمشتتة

  .العربي اEقتصادي لصالح مؤسسات التكامل 

الفوائض النفطية مستفيدة بذلك من تجارب  أھميةمؤخرا مدى  أدركت الخليجي،دول مجلس التعاون  -12

قتصادھا بالنفط وتفعيل التكامل إرتباط إفك  أخرىمن جھة ومن جھة  أموالھاالماضي وھي تحاول توطين 

  .الخليجي
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  :توصيات الباحث -

والتكامل اXقتصادي العربي ستكون  العربيةالمالية الفوائض من طبقا لطبيعة المشكلة والتي تخص كل     

  :كا�تيتوصياتنا 

 والتسھيFت المزايا وكذلك (خاصة قضائية وبأنظمة التجارية غير المخاطر ضد ا�موال رؤوس تحصين -1

  .وھذا لتوطينھا .الخ...

  .الفصل بين الشؤون اXقتصادية والشؤون السياسية من طرف الدول العربيةX بد من  -2

لتحقيق التكامل اXقتصادي العربي Xبد من التنسيق بين من يملكون المال وبين من يملكون البشر ومن  -3

  .يملكون الموارد الطبيعية

المركزية،يكون مسؤول عن ستثمار،ورؤساء البنوك عربي يتكون من وزراء اE إداري جھاز إنشاء -4

عربية،وخصوصا بعد خسارة  أو أجنبيةموال استقطاب اXموال الباحثة عن اXستثمارات،سواء كانت تلك ا�

  .وأوروباموال العربية الفادحة في الوXيات المتحدة ا�

،بدX من أمانا ثرا�كالداخل العربي  إلىستثمار للمال العربي في الخارج وتحويله النظر بسياسات اE إعادة -5

الغرب،لتعمل في المشاريع الكبرى في البنية التحتية والصناعية والزراعية على مستوى  أسواقتركيزه على 

  .الوطن العربي

الدول العربية المنتجة للنفط  بإمكانعوائد النفط ،ومنه  إدارةالتجارب في  أھمتعتبر التجربة النرويجية من  - 6

  إدارتھاالعبرة في كفاءة  وإنمابان العبرة ليس في حجم الفوائض  إليناتوحي  ،اXسترشاد بھا

المشترك  اEنتاجXبد من  والبرامج، ولكنيقتصر العمل العربي على التمويل المشترك للمشاريع  أXيجب  -7

  .والمتكامل

ن مصدرا العمل على رفع كفاءة المؤسسات العربية المشتركة خاصة المالية منھا وزيادة مواردھا لتكو -8

  .مساعدا للدول العربية في تنفيذ العمليات التمويلية 

10- Eت اFقتصادية العالمية  وضمان المستقبل يجب على العرب السعي في تسريع وتيرة لمواجھة التكت

Eقتصادي العربي التكامل ا.  

11- Eمكانياتستثماري وتجميع تھيئة المناخ اEشرطان ضروريان لتعزيز الجھود الرامية لتحقيق التنمية  ا

Eقتصادية العربية الشاملة ومواجھة التحديات والعقباتا.  

  :آفـــــــــــاق مفتوحة للدراسة -

  :من خFل النتائج التي توصلنا إليھا يمكن صياغة إشكالية مطروحة للدراسة كا`تي     

  .الفوائض المالية العربية  بعد توطينھا من تمويل التكامل ا5قتصادي العربي؟ نُ ـھل ستتمكَ  -
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  :الكتب باللغة العربية- 1 

 أقطارحالة :المالية العالمية  ا!زمةالطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات " وآخرونشريف السيد  إبراھيم-1

 .2009مركز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان الطبعة ا/ولى "مجلس التعاون لدول الخليج العربية

رسالة ماجستير،جامعة الكوفة كلية ا=دارة "العراق التنمية فيل ومستقب النفط"الياسري جبار جاسم أحمد-2

 . 2009وا/قتصاد قسم ا/قتصاد،العراق 

- القاھرة–الطبعة ا!ولى –مكتبة مدبولي -التحديات المستقبلية للتكتل ا/قتصادي العربي-مإكرام عبد الرحي -3

2002.  

الدار المصرية اللبنانية ،بدون "قليمية مستقبل العالم العربي في التجارة الدوليةالعولمة وا="سامة المجدوبأ-4

 .م1999طبعة،

الدار المصرية اللبنانية "لعربي في التجارة الدولية قليمية ،مستقبل العالم االعولمة وا="سامة المجدوبأ-5

  .م 2001،الطبعة الثانية،

الدار المصرية اللبنانية "قليمية ،مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية العولمة وا="سامة المجدوبأ -6

 .م 2001،الطبعة الثانية،

دار السFم،الطبعة "ل العودة واليات التوظيفا!موال العربية المھاجرة عوام"ادھم إبراھيم جFل الدين -7

 .2012ا!ولى،القاھرة،

8-
ا/قتصاد  – وا/ستبداد النفط ، الوفرة مفارقة في تأمFت – النفطية الدولة مخاطر ، كارل لين تيري 

 .معھد ، ،بيروت اربيل ، بغداد 1 ط ، ا/ستراتيجية الدراسات معھد ترجمة ، الريعية للدولة السياسي

  .2007 ، ا/ستراتيجية الدراسات

معھد ا/نماء "ا/ستثمارات الخارجية للدول العربية المنتجة للنفط اھميتھا وتوزيعھا"جورج قرم -9

 .م  1977.الطبعة ا/ولى بيروت.العربي

 -و تحدياته هالتكامل ا/قتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي،انجازات،جاسم بن محمد ألقاسمي  -10

  . 2000-ا=سكندرية -شباب الجامعةمؤسسة 

 - دار الفارس للنشر والتوزيع-الفوائض المالية العربية بين الھجرة والتوطين-هللا وآخرون حسين عبد-11

  . 2007الطبعة ا/ولى عمان ا!ردن 

  .1998حسين عمر ، التكامل ا=قتصادي أنشودة العالم المعاصر ،دار الفكر للطباعة،القاھرة، -12

 .2008مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة العاشرة،لبنان،"المجتمع العربي المعاصر"بركات حليم -13

  . 2000 ،المؤسسة الحديثة للكتاب،)لبنان(طرابلس "العمليات المصرفية والسوق المالية"انطوان الناشف و خليل الھندي -14

 
المعھد العربي "البلدان النامية ظاھرة التدويل في ا/قتصاد العالمي واثرھا على "مزي زكير-15

 .61،ص1993للتخطيط،الكويت 
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  .م1992الطبعة ا!ولى ، سينا للنشر،القاھرة،"لعبة البتر ودو/ر"رضا ھFل  -16

 .2008ربحي مصطفى العليان،إدارة المعرفة،دار الصفاء،عمان،الطبعة ا!ولى، -17

الدار المصرية اللبنانية  التطبيق الطبعة الرابعةوالتكتFت ا/قتصادية بين التنظير "سامي عفيفي حاتم  -18

 . 2003القاھرة 

سميح مسعود،المشروعات العربية المشتركة والعمل ا/قتصادي العربي المشترك،المعھد العربي  -19

  .1987للتخطيط بالكويت، 

  . 1995بدون دار النشر -الطبعة ا!ولى-التجارة الدولية مطبعة النور -طالب محمد عوض -20

 ا=ستراتيجية مركز الدراسات السياسية و القاھرة، ،"قضايا التنمية في الكويت"حمدأعبد العاطي محمد  -21

  .،بدون تاريخ النشربا!ھرام

ا/ستثمارات الخارجية للدول العربية المنتجة "عبد القادر سيد احمد وفريق العلوم ا/قتصادية و ا=ستراتيجية

 .1977عة ا!ولى ،بدون دار النشر، بيروت الطب"للنفط أھميتھا وتوزيعھا 

 .2002دار الرفاعي للطباعة ،الطبعة ا/ولى-ا/موال العربية في الخارج النفط و-عبد الخالق فاروق -22

دار الفارس للنشر " مستقبل ا/قتصاد العربي بين النفط وا/ستثمار"عبد الحي زلوم واخرون -23

 . 2008والتوزيع،الطبعة ا/ولى ،ا/ردن،

  .2008"اساسيات التنمية والتخطيط ا/قتصادي"عبد الھادي عبد القادر سويفي-24

 .2003-القاھرة-الطبعة ا!ولى-مجموعة النيل العربية-السوق العربية المشتركة-عبد الحميد عبد المطلب -25

 . 1997 ، الدار معيد للكتب"النظرية ا/قتصادية الكلية " عبد القادر محمد عبد القادر عطية  -26

مركز "الدور السياسي وا/قتصادي للنفط العربي:الثروة النفطية ودورھا العربي"عاطف سليمان -27

 .م 2009دراسات الوحدة العربية،الطبعة ا!ولى، بيروت 

 .2003.بدون بلد النشر ،بدون دار النشر"محاضرات في التنمية ا/قتصادية"علي لطفي  -28

، 1اد علي الذات والعمل العربي المشترك، دار الشباب للنشر قبرص، طعبد اللطيف الحمد، ا/عتم -29

1987.  

مكتبة "وعFجھا في ا/قتصاد ا/سFمي التبعية ا/قتصادية في الدول العربية"يحان المرزوقيفبن  عمر-30

  .2006الرشد،الطبعة ا/ولى،الرياض،

  .1990، 1دار الفكر المعاصر، بيروت، ط عبدا d الثنيان، ا!من الغذائي والعمل العربي المشترك، -31

 .178بيروت  1998الطبعة ا/ولى "التكامل ا/قتصادي العربي الواقع وا/فاق "عبد المنعم سيد علي-32
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 1983 ،بدون دار النشرالرياض"ا'طار القانوني والسياسي لمجلس التعاون الخليج"لعشا!عبد هللا -33

ا!مانة العامة لمجلس التعاون " دور مجلس التعاون في تحقيق الوحدة العربية " بشارةعبد هللا يعقوب  -34

  . 1985،الكويت،

دار النھضة العربية  "  ا'ستراتيجية ا'طار السياسي و"  يمجلس التعاون الخليج، عبد هللا فھد النفيسي  -35

   1983 للنشر

مركز دراسات الوحدة العربية سنة : الشاملة، بيروتعلي خليفة الكواري، نحو إستراتيجية بديلة للتنمية  -36

1989. 

 .2008فليح حسن خلف،اقتصاد المعرفة،عالم الكتب الحديث،اربد،الطبعة ا!ولى، -37

 .2004-عمان –الطبعة ا!ولى - مؤسسة الوراق للنشر"اقتصاديات الوطن العربي"فليح حسن خلف -38

 .2001-ا=سكندرية-الجامعية للنشر والتوزيعالدار -ا/قتصاد الدولي-كامل بكري- -39

 .م1982دار المستقبل ،الطبعة ا!ولى ،القاھرة ،" من طراز خاص..نقود "محمود المراغي  -40

معھد البحوث والدراسات "بين النظرية والتطبيق ا=قليميالتكامل ا/قتصادي " ا=مام محمد محمود-41

  . 2000القاھرة ،العربية 

-ا=سكندرية-مؤسسة شباب الجامعة،ا/قتصاد الدولي،المنعم عفر و احمد فريد مصطفىمحمد عبد  -42

1999. 

الطبعة .منشورات الحلبي الحقوقية.تحديات التكامل ا/قتصادي العربي في عصر العولمة-محسن الندوي -43

 .2011ا/ولى،لبنان 

مركز دراسات الوحدة العربية،  ،عربيمحمد محمود ا=مام، تجارب التكامل العالمية ومعزاھا لتكامل ال-44

  .2004بيروت، 

مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة الثالثة ،بيروت "النفط والوحدة العربية"محمود عبد الفضيل -45

1981.  

 1979،الكويت،للتنمية العربية محمود عبد الفضيل ،النفط والمشكFت المعاصرة -46

  . 2006مكتبة ا/نجلو المصرية،القاھرة،"الوطن العربي"محمد عبد الغنى سعودي -47

معھد الدراسات "  مجلس التعاون كمنظمة إقليمية: التعاون بين دول الخليج " محمد السياري  -48

  . 1986الدبلوماسي الرياض   الموسم  محاضرات الدبلوماسية ،

 .1997رب الباردة دار النھار للنشر ،بيروت امن الخليج بعد الح"مرھون عبد الجليل  -49

دار الفكر -التكامل ا/قتصادي العربي و تحديات العولمة مع رؤية إسFمية- نزيه عبد المقصود مبروك-50

  .2006-ا=سكندرية–الطبعة ا!ولى - الجامعي



المراجــــــــع قائمــــــــة  

 

 

 

157 

مركز دراسات الوحدة "مجلس التعاون لدول الخليج العربي من التعاون الى التكامل"نايف علي عبيد -51

 .1996العربية ،لبنان 

رؤية مستفبلة دراسة قانونية سياسية " مجلس التعاون الدول الخليج العربية"يحي حلمي رجب  -52

  . 1983 ،الكويت، العروبة ة دارتبإقتصادية مك

مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،في عقده الثالث التكامل والوحدة، مركز  جميل،ھيكل عجمي  -53

  .  2003دراسات الوحدة العربية ،لبنان 

،مركز دراسات العربية إمكانات التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج،ل عجمي جميلكھي -54

  .2002الوحدة العربية،لبنان،

  :الماجستيرا2طروحات ورسائل -2

تفعيل الدور ا/قتصادي لجامعة الدول العربية من خFل السوق العربية "اسامة احمد محمد راضي -1

  .2005مذكرة ماجستير ،قسم النظم السياسية وا/قتصادية والقانونية ،جامعة الزقازيق ،"المشتركة

دراسة حالة الجزائر الفترة :على ميزان المدفوعات  وأثارھا ا!موالتحرير حركة رؤوس "العقون نادية-2

 .2003/2004رسالة ماجستير ، قسم العلوم ا/قتصادية ،جامعة بسكرة ،"1990/2000

رسالة دكتوراه ،جامعة الجزائر "المالية العربية وسبل تفعيلھا ا!وراق أسواقمعوقات "بوكساني رشيد  -3

2005/2006 .  

مذكرة ماجستير "التكامل ا/قتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآفاقهواقع "وشلول السعيدب -4

  .2008/2009.ورقلة.،قسم علوم التسيير جامعة قاصدي مرباح 

محددات :العمل الخيري وا/ستقرار السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي "حسنين توفيق ابراھيم -5

مؤتمر العمل الخليجي الرابع الذي تنظمه جمعية التربية ا/سFمية بمملكة بحث مقدم الى "،المجا/ت ا/فاق 

  .2010مارس  4-2البحرين خFل الفترة من 

تأثير ا=قليمية في الدول المقدمة على تدفقات  ا/ستثمار ا!جنبي –خالد عبد الوھاب البنداري الباجوري  -6

 . 2000-كلية التجارة و إدارة ا!عمال –جامعة حلوان - رسالة الماجستير غير منشورة - المباشر

مذكرة ’’الجزائري المصرفي الجھاز على اتھوإنعكاسا الموحدة ا!وروبية العملة ’’الزوبير خليفي -7

  2001/2002ماجستير جامعة الجزائر 

 "وتونس المغرب، ر،ئالجزا:فعالية ا!سواق المالية في تنشيط ا/ستثمارات دراسة مقارنة "سامي مباركي-8

 .2003/2004رسالة ماجستير،كلية العلوم ا/قتصادية وعلوم التسيير ،قسم العلوم ا/قتصادية،جامعة باتنة،

مذكرة ماجستير،جامعة باتنة "قطاع المحروقات الجزائرية في ظل التحو/ت ا/قتصادية"عيسى مقليد-9

،2007/2008 . 
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رسالة ماجستير غير منشورة " للتكامل ا/قتصادي العربيرؤوس ا/موال العربية كاداة "نور الدين د/ل -10

  .2006-2005،كلية العلوم ا/قتصادية وعلوم التسيير،جامعة محمد خيضر ،بسكرة، 

  :المج4ت والدوريات-3

المجلد  162مجلة السياسة الدولية العدد "ارتفاع أسعار النفط و اقتصادات دول الخليج "شرف محمد كشكأ-1

  . 2005أكتوبر ،ا!ھرام مصر 40

مسيرة التكامل لدول مجلس التعاون  ا/قتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي والمواطنة "جاسم حسين  -2

 .م 2010عمان أكتوبر  46مجلة سوق المال العدد "الخليجية 

 .1996. 34خالد عبد هللا ، التكتFت ا/قتصادية ا=قليمية و الدولية ،مجلة ا=نماء و ا=دارة،،عمان،العدد  -3

مجلة الباحث،المركز الجامعي "دور ا/ستثمارات البينية في التنمية الصناعية العربية"بلعورسليمان -4

  .2010/ 08غرداية الجزائر،العدد

ا/ول ،العدد 18مجلة جامعة دمشق،المجلد "العولمة والتكامل ا/قتصادي العربي"سمير الشيخ علي-5

 .م2002،

مجلة ا/قتصادي ،العدد الرابع "المشاريع المشتركة والتكامل ا/قتصادي العربي "رشيدعبد الوھاب حميد -6

  .م 1976للسنة السابع عشر ،بغداد كانون 

  .10/2012مجلة الباحث العدد "واقع مناخ ا/ستثمار في الدول العربية"عبد الحميد بوخاري-7

شرق أسيا وانعكاساتھا ا/قتصادية على دول مجلس ا!زمة المالية في دول جنوب "عبد هللا إبراھيم  القويز -8

  .1998مجلة الدراسات المالية والمصرفية ،العدد الرابع ديسمبر " التعاون الخليجي 

مجلة العلوم ا/قتصادية وعلوم "ھل تشكل دول مجلس التعاون الخليجي منطقة عملة مثلى؟"عباس بلفاطمي-9

  .2011لسنة10التسيير ،العدد،

مجلة العلوم السياسية "التكتFت ا/قتصادية العالمية وانعكاساتھا على الدول النامية "كرمفوزية خدا -10

  .،كلية العوم السياسية جامعة بغداد43،العدد 

 والتعاون النفط ،"الثالث العالم تنمية في العربية الصناديق خFل من النفطية العوائد" العمادي محمد-11

 . 1983، 1العدد ،9 المجلد .العربي،

دراسات اقتصادية إسFمية، المعھد ا=سFمي للبحوث ". نحو سوق مالية إسFمية " محمد علي القري،  -12

 .1993ديسمبر / 1414والتدريب، البنك ا=سFمي للتنمية، جدة، المجلد ا!ول، العدد ا!ول، رجب 

، بدون 19البحوث والدراسات العربية، العدد رقم مجلة "العوائد النفطية والمديونية العربية"ھبة نصار-13

  .تاريخ النشر
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الندوة العلمية " مجلس التعاون الخليجي ودوره الرائد في تحقيق الوحدة الخليجية "محمد حسين البحارنة  -14

مجلة دراسات الخليج والجزيرة "دول مجلس التعاون الخليجي وحدة التاريخ والمصير "الرابعة 

 .1993الثاني، العربية،المجلد

ومواصلة خطى مسيرة التكامل ...القمة الثاثة والثFثون لقادة دول المجلس في مملكة البحرين"وليد الھزاع-15

 .2013،يناير 58ة المسيرة ،العدد مجل"ا/قتصادي

  :الملتقيات والندوات-4

 : حول الثاني الدولي الملتقى والطموحات، الواقع :العربي ا/قتصادي التكامل العوران، فراس أحمد-1

 عمار، ثليجي جامعة وعلوم التسيير، ا/قتصادية العلوم كلية واpفاق، الواقع العربي ا/قتصادي التكامل

  . 2007 لافري 19-17ا/غواط

سياسات :الملتقى الدولي حول"؟...تيار عولمة ا!سواق المالية إلى أين"رودي نعيمة وبلعربي عبد القادرب -2

نوفمبر  22و21على ا/قتصاديات والمؤسسات ،دراسة حالة الجزائروالدول النامية يومي  التمويل وأثرھا

 .كلية العلوم ا/قتصادية وعلوم التسيير جامعة بسكرة.2006

حول إشكالية البروز في ظل ضغوط  الدوليمة المالية ، مداخلة مقدمة إلى الملتقى لبعلوج بولعيد، العو -3

 . 2004نوفمبر  24 – 23لجزائري، جامعة باجي مختار، عنابة ،العولمة ، حالة ا/قتصاد ا

الندوة العلمية الدولية حول  "مقومات ومعوقات التكامل ا/قتصادي المغاربي"بوكساني رشيد،دبيش احمد  -4

ا!وربية، كلية العلوم ا/قتصادية وعلوم -التكامل ا/قتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية: 

  .2004ماي، 9-8لتسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، ا

الندوة "-مع التركيزعلى مناطق التجارة الحرة-مقومات ومعوقات التكامل ا/قتصادي العربي"باشي احمد-5

ا/وروبية،كلية العلوم -العلمية الدولية حول التكامل ا/قتصادي العربي كالية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية

 . م2004ماي 9- 8ا/قتصادية وعلوم التسيير،جامعة فرحات عباس سطيف ،

ا!فاق المستقبلية  مناخ ا/ستثمار في الوطن العربي الواقع والعقبات و"حربي محمد موسى عريقات -6

أعمال  نحو مناخ استثماري و"المؤتمر العلمي الخامس لكلية العلوم ا=دارية والمالية جامعة فيFدلفيا حول "

 .عمان ا!ردن  5/07/2007-4خFل الفترة ،ا/ردن ، جامعة فيFدلفيا "مصرفية الكترونية 

بغداد ،المؤتمر الخامس /تحد ا/قتصاديين العرب "الموارد المالية للتكامل ا/قتصادي "رحمة صديق -7

1975.  

 و بحوث"ا/قتصادية العربية التنمية على النفط عوائد أثار"إبراھيم حسن حسن،أحمد الرسول عبد رجاء-8

 للتنمية العربية المراكز و المعاھد بالقاھرة ورابطة القومي التخطيط معھد نظمھا الندوة التي مناقشات

  .67م،ص1987يناير 12-11، القاھرة ا/جتماعية، و ا/قتصادية
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مؤتمر التنمية "مواجھتھاا/زمة المالية العالمية ودور التكامل ا/قتصادي العربي في "سلوى فؤاد صابر -9

-28ه الموافق 1431جمادى ا/ولى  15-14والتكامل ا/قتصادي في العالم ا/سFمي القاھرة في الفترة من 

 374م ،ص 2010ابريل  29

ورقة "نحو تعزيز دور راس المال وا/ستثمار في التكامل العربي ا/جتماعي وا/قتصادي"سمير العيطة -10

الكويت كانون الثاني يناير "خلفية في اطار التحضير لمؤتمر القمة العربية ا/قتصادي والتنموي وا/جتماعي 

2008 .  

الندوة العلمية الدولية  "ية وا/فاق المستقبليةاشكالية التكامل العربي بين التحديات ا/ن"صالح عمر فFحي-11

ا!وربية،كلية العلوم ا/قتصادية - التكامل ا/قتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية: حول 

  .2004ماي، 9-8،وعلوم التسيير،جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر

التجارة العربية البينية وا/ستثمارات العربية البينية اداتان للتكامل ا/قتصادي "عبد الحميد زعباط -12

- الندوة العلمية الدولية حول التكامل ا/قتصادي العربي كالية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية"العربي

  .2004ماي 9-8ا/وروبية جامعة فرحات عباس سطيف يوم 

الحالة (ھجرة رؤوس ا/موال ا/سFمية الى الخارج في ظل العولمة "وب عبد العالعادل حميد يعق-13

 .مقدمة الى المؤتمر الدولي الثالث لFقتصاد ا/سFمي كلية الشريعة جامعة ام القرى)العربية

ھجرة رؤوس ا!موال إلى الخارج ا!سباب واpثار ووسائل "بن عبد هللا العبد اللطيفعبد اللطيف -14

Fمي ،كلية الشريعة ،جامعة أم القرى  "جالعFقتصاد ا=سFبحث مقدم الى المؤتمر الدولي الثالث ل  

فضيلة جنوحات، تنسيق التكامل ا/قتصادي العربي وتفعيله في ظل التحديات ا=قليمية والدولية، الندوة  -15

ا!وربية، كلية العلوم -شراكة العربيةالتكامل ا/قتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل ال: العلمية الدولية حول 

 .2004ماي، 9-8ا/قتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 

المنطقة العربية الحرة بين تحديات الواقع وطموح "كساسي محمد ا/مين،شعوبي محمود فوزي -16

- التكامل ا/قتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية: الندوة العلمية الدولية حول "المستقبل

  ، 2004ماي9-8ا!وربية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

الندوة العلمية " منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حلم أو واقع"فضيلي عبد الحكيم  . ال رزيق كم -17

ا!وربية، جامعة فرحات - ا/قتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربيةالتكامل : الدولية حول

  .2004ماي9-8عباس، سطيف، 

ملتقى الطاقة "صناديق الثروة السيادية ودورھا في ادارة الفوائض المالية النفطية"ماجد عبد هللا المنيف -18

 . 2009العربي،بيروت سبتمبر

  .2009بيروت سبتمبر " الطاقةملتقى "ماجد عبد هللا المنيف-19
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اھمية دور المصارف في عملية التنمية وا/ستثمار في العالم العربي والتحديات «محمد خالد المھايني-20

 المصارف اتحاد ينظمه الذي 2008 لعام العربي المصرفي المؤتمر إلى مقدمة عمل ورقة »التي تواجھھا

المصري  المركزي البنك مع بالتعاون العربية مصر جمھورية مجلس وزراء رئيس رعاية تحت العربية

  .2008ابريل  7-6العرب،القاھرة للمصرفيين الدولي وا/تحاد مصر بنوك واتحاد

 العربي، ا/قتصادي التكامل تعزيز في البينية العربية ا/ستثمارات أھمية فرحي، ومحمد قويدري محمد -21

ا!وروبية - كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية ا/قتصادي العربيالندوة العلمية الدولية حول التكامل 

  .2004ماي 9-8جامعة فرحات عباس سطيف يوم 

: الندوة العلمية الدولية حول  "رؤوس ا!موال العربية كأداة للتكامل ا/قتصادي العربي"ملياني حكيم-22

ا!وربية، كلية العلوم ا/قتصادية وعلوم -بيةالتكامل ا/قتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العر

  .2004ماي، 9-8التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، 

  :التقارير-5

  2012،2011،2010،2009،2008،2007،2006،2005:دي العربي الموحد لعام التقرير ا/قتصا -1

القاھرة، " التشغيل والبطالة في الدول العربيةالتقرير التقرير العربي الثالث حول "منظمة العمل العربية  -2

2012. 

، الكويت 2004المؤسسة العربية لضمان ا/ستثمار ، تقرير مناخ ا/ستثمار في الدول العربية لعام  -3

،2004 . 
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weltered special studies on the medal east ( bouldes colo: westriew press 1991 .  

  :مـــــــــــواقع الكترونية -7

الدول الغربية في ا/قتصاد العربي بين ارتفاع أسعار النفط وسياسة "عمرو عبد المؤمن ھاشم محمد  -1

  http://blogs.mubasher.info/node/4200متوفر على الرابط   06/06/2011في "امتصاص عائداته

 متوفر على الرابط2012،/15/06 "لعنة البترول والتجربة النرويجية"سليمان محمد المنديل -2

www.aawsat.com    

 05/10/2012متوفر على الرابط "نحو توطين ا/موال العربية المھاجرة"حمد دوابه م اشرف -3

www.drdawaba.com- 

 متوفر على الموقع " تقدير وتحليل التدفقات الرأسمالية العربية إلى الخارج"علي الصادق وعلي البلبل-4

http://www.amf.org.ae  

متوفر على الرابط  14/01/2013"التكامل ا/قتصادي العربي في مواجھة التحديات"عبد الرحمن تيشوري-5

http://www.m.ahewar.org  

  www.arab-ency.comمتوفر على الرابط 12/04/2013"  التكامل ا/قتصادي"منير الحمش -6

 الرابط لىمتوفر ع 14/04/2013 "ادكثير من الفس و مليار دو/ر660..الديون العربية"كمال سر الختم- 7

www.majalla.com  
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   .الرابطعلى متوفر  ,2008/10/14ا/قتصاد و ا!عمال ,"ا!زمة المالية الراھنة و أسبابھا"، نبيل حشاد -8

www .aldjazira.net 

متوفر على الرابط  13/03/2013"  ا/ستثمارات العربية في الخارج "محمد عبد العاطي - 9

www.aljazeera.net  

متوفر على " دور ا/ستثمارات العربية البينية في تفعيل التكامل ا/قتصادي العربي"منصوري الزين-10

  .http://www.ulum.nl/12.htmالرابط

 13العدد  4التعاون السنة  سمجل" مجلس التعاون وظاھرة التكامل الدولي "فندي عطية أعطية حسين  -11

                   http//www.gcc-legale.org   1989مارس 

 21مركز الجزيرة للدراسات ، » نمط النمو ا/قتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي«حسن العالي -12

/05 /2013  .http://studies.aljazeera.net  

 العربي متوفر على الرابط ا/قتصادي والتكامل النفطية الفوائض ، البيFوي حازم -13

www.AljEERAN-NET
 .   

 20/06/2013يوم " ا/صلية عودة ا/ستثمارات الخليجية المھاجرة من الخارج الى أوطانھا"الواقعي -14

. http://www.tdwl.net/vb/memberمتوفر على الرابط 
   

 2012ماي  22يوم "إلى الدولة ا!موال ا/ستقرار المحرك الرئيسي /نتقال رؤوس" اللبابيديائل و -15

  http://www.albayan.ae/economy     متوفر على الرابط

  :الموقع ا/لكتروني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -16

                                 http://library.gcc-sg.org/Arabic/Books/ArabicPublish.htm  

www.samba.com مجموعة السامبا المالية    -17   

   http://www.csc.org.sa.ا/قتصادية والدراسات للبحوث العامة جلس الغرف السعودية، ا=دارةم-18

    http://www.iaigc.netلمؤسسة العربية لضمان ا/ستثمارا-19

 http://www.afm.org.aeصندوق النقد العربي -20

:رائدـــــــــــــــــج -8  

. 7586العدد  2009مارس  24جريدة الشرق يوم الثFثاء  -1  
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النفط وا/ستثمارات دول مجلس التعاون ترسخ مكانتھا في نتيجة ارتفاع عائدات " جريدة ا/قتصاد العربي -2

 .15/11/2007الخميس  12العدد "ا/قتصاد العالمي

 2082 العدد" المشتركة للسوق أساسي ھدف ... الخليجية ا!موال توطين"أعمال و جريدة الوسط مال -3

  ه 1429 ا!ولى جمادى 14 الموافق 2008 مايو 19 ا/ثنين
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    )1(الملحق رقم   

  2011- 2010أسعار بعض النفوط العربية، 

 )برميل/دو�ر(
في عام  ا�رتفاع
2011   

% 

  2011متوسط 

2011 
متوسط 
2010 

 أنواع الخامات
 الربع ا)ول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

 العربي الخفيف السعودي 77.8 101.7 112.6 108.6 108.3 107.8 38.6

 خام مربان ا�ماراتي 79.9 103.2 115.1 110.9 109.6 109.8 37.4

 خليط الصحراء الجزائري 80.4 106.2 119.7 114.5 111.2 112.9 40.4

 خام التصدير الكويتي 76.3 99.3 110.0 106.3 106.9 105.6 38.4

 السدرة الليبي 79.1 104.6 118.4 114.3 110.1 111.9 41.5

 البصرة العراقي 76.8 100.3 110.5 107.2 106.5 106.2 38.3

 خام قطر البحري 75.4 99.3 111.1 107.3 107.1 106.5 36.2

 خليط السويس المصري 75.4 99.3 111.1 108.7 105.6 106.2 40.8

 عمان 78.3 100.6 111.2 107.4 107.2 106.6 36.1

 2011، تقرير ا)مين العام السنوي )أوبك(منظمة ا)قطار العربية المصدرة للبترول : المصدر

OPEC Bulletin, Various Issues. 
  

  

 

  )2(الملحق رقم 

 تطور بعض المؤشرات ا�قتصادية للدول العربية

 )2010-2005و  2000(
  الناتج المحلي ا�جمالي عجز الميزانيات الحكومية/فائض الميزان التجاري

دول مستھلكة 
 للبترول

 دول منتجة للبترول
دول مستھلكة 

 للبترول

دول منتجة 
 للبترول

دول مستھلكة 
 للبترول

  دول منتجة للبترول

12.9 109.8 6.4 8.9 86.0 628.8 2000 

22.3 268.3 6.5 105.4 129.2 1,023.4 2005 

22.8 346.5 4.1 160.9 141.4 1,229.2 2006 

31.6 347.7 4.1 144.8 160.5 1,425.2 2007 

42.2 488.6 4.2 188.6 190.9 1,803.1 2008 

38.6 229.4 9.2 66.4 197.5 1,545.8 2009 

38.9 354.5 8.8 29.3 206.5 1,820.7 2010 

 .التقرير ا�قتصادي العربي الموحد، اعداد مختلفة: المصدر
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  )3(الملحق رقم 

 )2010-1970)(صافي السحب(المساعدات ا�نمائية العربية الميسرة 
حصص %

 الدول

2010-

1970 

نسبة %
 التغير

2010-

2009 

1970-

2010 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 

2000-

2004 

1995-

1999 

1990-

1994 

1985-

1989 

1980-

1984 

1975-

1979 

1970-

1974 
  

100.0 4.2 147.154 4.360 4.550 6.363 3.508 3.263 1.878 15.170 6.811 13.429 15.515 32.741 31.870 7.696 

مجموع 
الدول 
 العربية

95.2 4.2 140.115 4.360 4.550 3.363 3.508 3.263 1.878 15.170 6.811 13.190 14.831 30.450 29.130 6.611 

دول 
مجلس 

التعاون 
 الخليجي

 ا�مارات 923 4.857 2.768 272 1.957 482 804 137 231 464 114 46 47 13.102 22 8.9

68.3 7.5 100.517 3.702 4.004 5.663 2.181 2.186 1.101 12.339 4.359 8.698 12.253 21.503 18.515 4.013 
السعودية 

*  

 عمان ... ... 6 198 189 77 118 36 17 3 25 22 32 723 45.5 0.5

 قطر 279 1.076 692 28 44 187 408 138 515 426 225 178 309 4.505 73.6 3.1

14.4 9.8 21.268 270 300 336 434 314 466 1.501 1.706 2.302 2.080 5.481 4.682 1.396 
الكويت 

** 

4.8  7.039 ... ... ... ... ... ... ... ... 239 684 2.291 2.740 1.085 

الدول 
العربية 
 ا)خرى

 الجزائر 73 449 354 262 45 ... ... ... ... ... ... ... ... 1.183  0.8

 العراق 453 1.577 1.091 76 76 ... ... ... ... ... ... ... ... 3.121  2.1

 ليبيا 559 714 846 498 118 ... ... ... ... ... ... ... ... 2.735  1.9

  .من وزارة المالية عن إجمالي المساعدات ا�نمائية) 2010-1990(بيانات السعودية للسنوات *: 

  .تقديرية 2010بيانات الكويت لعام **:  

  غير متوفر... : 

  .بيانات وطنية) 1: المصدر

  .أعداد مختلفة -التقرير ا�قتصادي العربي الموحد) 2            

  .منظمة التعاون ا�قتصادي و التنمية، تقرير التعاون من أجل التنمية أعداد مختلفة) 3           

  )4(الملحق رقم 

حسب مجموعات الدول المستفيدة خRل *التمويلية لمؤسسات التنمية العربية الوطنية و ا�قليمية  العمليات
  )مليون دو�ر( 2010عام 

حصص 
مجموعات 

  الدول

 (%)  

 المجموع
المصرف 

 العربي

صندوق النقد 
 العربي

الصندوق 
 الكويتي

الصندوق 
 العربي

الصندوق 
 السعودي

صندوق 
 ا)وبك

صندوق 
 أبو ظبي

البنك 
 ا�سRمي

 

 مجموع المساعدات 2954.6 315.3 596.6 627.3 1259.0 1018.0 548.0 175.0 7493.8 100.0

  )%(حصص المؤسسات  39.4 4.2 8.0 8.4 16.8 13.6 7.3 2.3 100.0 

 مجموع الدول العربية 862.0 227.6 134.5 335.3 1259.0 653.0 548.0 0.0 4019.4 53.6

 مجموع الدول ا)فريقية 317.2 49.0 198.5 94.5 0.0 151.7 0.0 175.0 985.9 13.2

 مجموع الدول ا)سيوية 1733.6 15.0 201.1 177.5 0.0 213.3 0.0 0.0 2340.5 31.2

 مجموع دول أمريكا الRتينية 0.0 0.0 46.5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.5 0.9

 الدول ا)خرىمجموع  41.8 23.7 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.5 1.1

 .تمثل التزامات المؤسسات المانحة طبقا لقرارات إداراتھا*

أمانة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية بالصندوق العربي، خRصة العمليات التمويلية : المصدر
  31/12/2010لمؤسسات التنمية العربية كما في 
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  )5(الملحق رقم 

  .لدول الخليج العربيةالمشاريع المشتركة في دول مجلس التعاون 

  )مليون دو�ر: الوحدة(                                                                                                    
 البيان 1999 2000 2001 2002 2004 2005

 ا�مارات عدد / / / 801 / /

 رأس المال / / / 514.49 / /

 البحرين عدد 45 42 / 62 / /

 رأس المال 36.51 280.68 / 216.21 / /

 السعودية عدد 72 / / 67 / 130

 رأس المال 2025.37 / / 4233.6 / 5681.32

 عمان عدد / / 86 / 405 /

 رأس المال / / / / 196.22 /

 قطر عدد 33 49 58 83 106 /

 رأس المال 4.35 10.11 6.75 41.73 89.43 /

 الكويت عدد / / / / / /

 رأس المال / / / / / /

  مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المصدر

http:/www.gcc-sg.org 
  

  

  )6(ملحق رقم
  2011مؤشرات اقتصادية لمجلس التعاون الخليجي لعام 

  الدولة                  

  و                       

  عاصمتھا                      

  مؤشرات

  اقتصادية         

  

ا�مارات 
العربية 
  المتحدة

مملكة 
  البحرين

المملكة 
العربية 

  السعودية

سلطنة 
  عمان

دولة   دولة قطر
  الكويت

  ا�جمالي

مدينة   الدوحة  مسقط  الرياض  المنامة  ابو ظبي
  الكويت

  2410.667  17.8  11.6  309.5  2000  0.767  71  )2با�لف كم(المساحة ا�جمالية

  46  3.1  1.7  3.3  28.4  1.2  8.3  )مليون نسمة(* عدد السكان

  2020  172  149  11  14  1558  116  )نسمة لكل كيلو متر مربع(الكثافة السكانية

  2933.3  160.9  173.5  72.7  597.1  28.9  338.7  )مليار دو�ر(الناتج المحلي

  260.86  52.48  100.13  22.05  21.04  24.26  40.90  )الف دو�ر(نصيب الفرد من الناتج المحلي

  1190.3  85.3  136.6  70.7  496.3  37.2  364.2  )مليار دو�ر(إجمالي التجارة الخارجية

  811.3  62.7  114.3  47.1  364.7  22.4  200.1  )مليار دو�ر(الصادرات

  379.1  22.7  22.3  23.6  131.6  14.8  164.1  )مليار دو�ر(الواردات

  477.4  105.5  4.4  4.8  264.6  0.3  97.8  )مليار برميل( *ا�حتياطي النفطي 

  1479.5  56.0  901.8  18.7  279.7  8.2  215.1  )ألف مليار قدم مكعب( *احتياطي الغاز 

  م2009بيانات * 

 مانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةعتماد بيانات ا)الباحث با� إعدادمن :المصدر 
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