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 العالقاث االقتصاديت بني االحتاد األوربي

 وأقطار جملس التعاون اخلليجي )واقعا وتوقعا(
 

 أسامة جبار مصلح ا.م.د.      
 

  : صخلامل
عمى تصدير النفط  االتحاد ودوؿ مجمس التعاوف الخميجيتقوـ العالقات االقتصادية بيف       

مف بترودوالرات ،واستيراد المنتجات الصناعية  والمنتجات البتروكيمياوية استثمار ما يفيض عنو
%( مف تجارتيا الكمية ،بينما لـ تتجاوز 04والغذائية اذ وصمت تجارة دوؿ المجمس  مع اوربا حوالي )

%( ،مما يضعؼ القدرة التنافسية الخميجية ويزيدىا بالنسبة لالتحاد 0تجارة االتحاد معيا اكثر مف)
ا الى توسيع مصادر الطاقة وتقميص اعتمادىا عمى النفط االوربي ،وخاصة في ظؿ سعي اورب

الكربوف تحت  ضريبةالمستورد ورفع كفاءة استخدىـ الطاقة وترشيد استيالكيا اضافة الى فرض 
ذريعة ما يسمى بحماية البيئة والحد مف التموث ،في وقت تتراوح االعباء الضربية عمى البرميؿ الواحد 

%( ،اضافة الى ما تواجيو المنتجات 04-%04ا ما بيف )مف المنتجات النفطية في اورب
البتروكيمياوية مف تحديات ناجمة عف استبعد ىذه المنتجات مف االعفاءات الكمركية واالسراع بوضع 

 القيود غير الكمية .
وفيما يتعمؽ بمستقبؿ االستثمارات االوربية فانو مف المتوقع اف تتزايد ىذه االستثمارات في 

ج وخاصة في مجاؿ التنقيب عف النفط والغاز ،بينما في القطاعات االخرى فميس مف اقطار الخمي
المنتظر حدوث تدفقات كبيرة لالستثمارات االوربية وخاصة في ظؿ غياب الشروط الجاذبة 

المناخ المالئـ لالستثمار في دوؿ االتحاد وفي مناطؽ اخرى مف العالـ ،ذلؾ  لالستثمار،بالمقابؿ توفر
القيود عمى الصرؼ ،كما سيبقى و عمى حركة راس الماؿ  القيود دوؿ االتحاد باستبعاد ـقيافي ظؿ 

الماؿ الخميجي متجيا الى دوؿ االتحاد ما دامت ىذة االمواؿ التجد ما يشجعيا سياسيا واقتصاديا 
 لالستقرار في مواضيعيا العربية .
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Abstract    
 The economic relations between European Union (EU) and Gulf 
countries council (GCC) depend on exporting oil and petrochemical 
products, then re-investing the petrodollars. From anther side GCC 
importing Industrial product and food as the percentage of the trade 
between GCC with EU about 40% of the total trade. 
  In the same time the total trade of the EU with GCC about 4%, 
which  weakens the  competitiveness of the GCC and increasing it for 
the  EU, especially in line with the efforts of Europe to expand energy 
sources and reduce dependence on imported oil and raise the 
efficiency of using energy and conservation measures in addition to  
impose carbon tax under the pretext of the so-called protection of the 
environment and reducing pollution, the range from the tax burden 
per barrel of oil products in Europe between (40% -80%), in addition 
to facing the challenges of the petrochemical products resulting from 
the excluded these products from customs exemptions and speed up 
the development of quantitative restrictions. 
  With regard to the future of European investment, it is expected to 
increase these investments in the countries of the Gulf, especially in 
the field of exploration of oil and gas, while in other sectors, it is not 
due to large flows of investments of European and especially in the 
absence of conditions for attracting investment, in turn appropriate 
climate to invest in EU countries In other parts of the world, in light of 
establishment Union countries excluding the movement of capital and 
the abolition of restrictions on the exchange, as will the money 
heading to the Gulf countries of the Union as long as the financial 
resources can not find the appropriate environment because of the 
political and economic instability in the Arab themes. 
       �      �   � 
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 املقذمت 

متػػػػد العالقػػػػات الخميجية/االوربيػػػػة الػػػػى القػػػػرف الخػػػػامس عشػػػػر،فقد تنػػػػافس البرتغػػػػاليوف ت     
واليولنديوف والفرنسيوف واالنكميز ردحا طويال مف الزمف ،وشف بعضيـ حروبا عمى االخر مف اجؿ 
االستئثار بالسيطرة عمى الخميج العربي ، وذلؾ باعتبػاره طريقػا بحريػا بػيف الشػرؽ والغػرب ومنطقػة 

ميمػػة ، وقػػد  حػػدث اكتشػػاؼ الػػنفط فػػي بدايػػة القػػرف العشػػريف انقالبػػا فػػي تػػاري  المنطقػػة  تجاريػػة
االقتصادية،بحيث تغيرت مف كونيا منطقة إستراتيجية مف الناحية الجغرافية إلى منطقػة إسػتراتيجية 
مػػف الناحيػػة االقتصػػادية ، بحيػػث اصػػبحت تػػردي دورا كبيػػرا فػػي انتػػاج الػػنفط والغػػاز ،لػػذلؾ اىتمػػت 

مداف الراسمالية المتقدمة  ومنيا دوؿ االتحاد االوربي باقامػة عالقػات واسػعة ومتشػعبة مػع دوؿ الب
المنطقػػػة تجػػػاوزت االعتبػػػارات النفطيػػػة ،وتطػػػورت فػػػي كػػػؿ االتجاىػػػات االقتصػػػادية واالسػػػتثمارية 

ليػة والتجارية والسياسية والعسكرية وحتى الثقافية ،وبمغػت العالقػات الخميجيػة /االوربيػة درجػات عا
والتشػػابؾ فػػي المصػػالح واصػػبحت تسػػتند الػػى الثقػػة المتبادلػػة والتفػػاىـ والتنسػػيؽ فػػي السياسػػات 

 والمواقؼ تجاه القضايا والتطورات االقميمية والعالمية.
مف ىنا  تتضح اىمية دراسة مجمػؿ العالقػات الخميجية/االوربيػة ،والتامػؿ فػي طبيعتيػا ،ورصػد     

مة الراىنة ،والبحث في نقػاط القػوة والضػعؼ فييػا ،والتعػرؼ عمػى  سسيا وتحميؿ معالميا في المرح
اتجاىاتيػػا المسػػتقبمية ، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ فقػػرات البحػػث التػػي تناولػػت االولػػى منيػػا نظػػرة سػػريعة 
القتصاد اوربا الموحدة،ثـ تناولػت الثانيػة واقػع العالقػات االقتصػادية االخميجيػة /االوربيػة ،وتناولػت 

 ،واختتـ البحث بالخالصة.ات االخميجية /االوربيةالثالثة مستقبؿ العالق

 -اوال/نظرة سريعت القتصاد اوربا املوحذة :
حيػث رفػع شػعار  ، لقد جاءت بدايات اوربا اتحاد اقتصادي ونقدي بعد الحرب العالمية الثانية

( بػػدعوة صػػريحة الػػى الوحػػدة 6401)دعونػػا نتجنػػب الحػػرب الدمويػػة (،وجػػاء خطػػاب تشرشػػؿ عػػاـ )
يػػة وبػػالتركيز عمػػى فرنسػػا والمانيػػا لتكػػويف نػػواة يمنػػع مػػف خالليػػا نشػػوب الصػػراع المسػػتقبمي االورب

 ،وبعد اربع سنوات جاءت مبادرة االتحاد االوربي عمى يد وزير الخارجية الفرنسي)روبرت شػوماف(

( تاسسػت 6496الذي وضع خطة لتوحيد ادارة انتاج الحديد والفحـ بيف فرنسا والمانيا ،وفػي عػاـ )
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( سػػعت الجماعػػة االوربيػػة بموجػػب اتفاقيػػة 6497لمجموعػػة االوربيػػة لمحديػػد والفحػػـ ،وفػػي عػػاـ )ا
( الػػػى اسػػػتبعاد القيػػػود الكمركيػػػة والكميػػػة المفروضػػػة عمػػػى حركػػػة السػػػمع والخػػػدمات 6497رومػػػا )

( 6410واالشخاص وفرض رسوـ جمركية موحدة عمى سمع الطػرؼ الثالػث ،وتػـ ذلػؾ بالفعػؿ عػاـ )
( تػػـ تبسػػيط ضػػوابط الحػػدود داخػػؿ السػػوؽ االوربيػػة ووضػػع سياسػػة جمركيػػة 6400وبحمػػوؿ عػػاـ )

( قطعػػت المجموعػػة االوربيػػة شػػوطا كبيػػرا 6449وفػػي ) مشػػتركة تعتمػػدىا كافػػة الػػدوؿ االعضػػاء .
عندما اعمنت مجموعة )شينغيف (التي تضـ كػال مػف )فرنسػا ،المانيا،ىولندا،اسػبانيا،بمجيكا،البرتغاؿ 

جميػع الحػواجز الحدوديػة بينيػا ومراقبػة انتقػاؿ االشػخاص ،واصػبحت بػذلؾ   ،لوكسمبورغ(عف الغاء
( وافقػػت الحكومػػات 6446كانيػػا دولػػة واحػػدة يتحػػرؾ فػػي ارجائيػػا رعايػػا ىػػذه الػػدوؿ ،وفػػي عػػاـ )

( 6444عمى اتقاقية ماستريخت القامة وحدة نقدية واقتصادية بصورة كاممػة بحمػوؿ عػاـ ) األوربية
(، وتتضػمف االتفاقيػة الغػاء القيػود المفروضػة 6444(وحتى عػاـ)6441)عمى مراحؿ تمتد مف عاـ 

    (6)عمى حركة راس الماؿ ومف ثـ بناءالمرسسات النقدية وتثبيت اسعار الصرؼ بصورة جامدة. 
( ادخػػػػاؿ العمػػػػالت الورقيػػػػة والمعدنيػػػػة لمعممػػػػة الموحػػػػدة 1446وبالفعػػػػؿ تػػػػـ فػػػػي عػػػػاـ )

ة مػػف معاىػػدة ماسػػتريخت وقيػػاـ الوحػػدة النقديػػة االوربيػػة )اليورو(،وبػػذلؾ فػػاف بػػدء المرحمػػة الثالثػػ
،والتػي ىػػي ثمػار اربعػػوف عامػا مػػف التعػػاوف االقتصػادي والنقػػدي والسياسػي االوربػػي. وتعبرالوحػػدة 

( مميػػوف نسػػمة 334( مقابػػؿ)1464( مميػػوف نسػػمة عػػاـ )049االوربيػػة عػػف اقتصػػاد ضػػخـ يضػػـ )
مة لالقتصػػػاد اليابػػػاني ،ويحتػػػؿ االتحػػػاد االوربػػػي ( مميػػػوف نسػػػ679لمواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة ،)

المرتبة الثانية في العالـ بعد الواليات المتحػدة االمريكيػة مػف حيػث النػاتج المحمػي االجمػالي ،حيػث 
( بميػوف نسػمة لمواليػات المتحػدة 4444( بميوف نسمة بالمقابؿ )0044يبمغ ناتجيا االجمالي نحو )

( وقػػد شػػكؿ قطػػاع الخػػدمات النسػػبة 1464لميابػػاف عػػاـ ) ( مميػػوف نسػػمة1044االمريكيػػة ونحػػو ) 
%( 14%،74%،17العظمػػى فػػي االتحػػاد االوربػػي والواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة واليابػػاف وبنسػػبة )

%( عمػػى التػػوالي ،وكانػػت نسػػبة 1%،1%،1,0والي ،بينمػػا بمغػػت حصػػة الزراعػػة نحػػو )تػػعمػػى ال
%( فػي االتحػاد االوربػي 14%،01%،77حػو )االستيالؾ االجمالي الػى النػاتج المحمػي االجمػالي ن

والواليات المتحدة والياباف ،وقد انعكس ىذا عمى نسبة االستثمار مف الناتج المحمي االجمالي التػي 
وقػػد حققػػت بمػػداف اليػػورو فائضػػا فػػي  ،(1464%( عمػػى التػػوالي عػػاـ )34%،60%،14بمػػغ نحػػو )

( مميػار دوالر ،بينمػا واجيػت 644يابػاف )(مميػار دوالر وكػذلؾ بالنسػبة لم661الحساب الجاري بمغ )
(، وتعػاني بمػداف اليػورو مػف بطالػة مرتفعػة 1464(مميػار دوالر عػاـ )607امريكا عجزا وصؿ الى )
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% ( وعمػػى 0,9%،64%(  كمعػػدؿ ،بينمػػا تبمػػغ البطالػػة فػػي امريكػػا واليابػػاف نحػػو)4تصػػؿ نسػػبتيا)
بػػا وامريكػػا واليابػػاف ولػػنفس %( فػػي اور 6%،4%،6وتضػػخـ يصػػؿ الػػى نحػػو)،(1464التػػوالى عػػاـ )

 (1)العاـ .
 

 ثانيا/ واقع العالقاث االقتصاديت اخلليجيت  /االوربيت 
تعد العالقات االقتصادية الخميجية /االوربية عميقة الجػذور،اذ ترجػع تاريخيػا الػى سػقوط الػدوؿ      

ؾ التػاري  ترسػخت ( ،ومنػذ ذلػ6460العثمانية ،ومف ثـ ىيمنة بريطانيا عمى لمخميج ابتدءا مف عاـ )
العالقات السياسية واالقتصادية ، وبعد حصوؿ  دوؿ  الخميج العربي استقالليا  السياسي ،لـ يحػدث 
تغيػػرا يػػذكر فػػي العالقػػات االقتصػػادية الواسػػعة والعميقػػة مػػع دوؿ االتحػػاد االوربػػي ،احتمػػت التجػػارة 

الخميجػػي  الػػى االتحػػاد  الخارجيػػة الجػػزء االساسػػي منيػػا اذ تزيػػدات صػػادرات دوؿ مجمػػس التعػػاوف
(  94( الػػى نحػػو ) 6479عػػاـ )مميػػار دوالر (  67,0االوربػػي منػػذ منتصػػؼ السػػبعينات مػػف نحػػو )

(،نتيجػػة ارتفػػاع اسػػعار الػػنفط والكميػػات المصػػدرة،غير انيػػا اتجيػػت نحػػو 6406عػػاـ )مميػػار دوالر 
)         نحػو(حيث وصمت قيمتيػا  6401( حتى وصمت ادنى مستوى ليا عاـ )6401اليبوط عاـ )

( مميار دوالر نتيجة النييار اسعار النفط في السوؽ النفطيػة ، ارتفعػت مػع ارتفػاع اسػعار الػنفط 4.9
وبمغت نحػو  ،(3)( وعمى التوالي 6446،6447(مميار دوالر عامي )61،60في بداية التسعينيات نحو)

%  ( مػف صػادرات دوؿ 34(.وكانت حصة االتحاد االوربي نحو )1464دوالر عاـ ) ( مميار04,1)  
انخفضػػػت نحػػػو  ،( 6404%(عػػػاـ )14) ( انخفضػػػت نحػػػو 6406مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػي عػػػاـ )

( وعمػػػػػى التػػػػػوالي، وذلػػػػػؾ التجػػػػػاه اوربػػػػػا فػػػػػي الثمانينيػػػػػات 6447،1447%( عػػػػػاـ )%7,3،61,3)
والتسػػعينيات الػػى تخفػػيض اسػػتيراداتيا النفطيػػة مػػف منػػاطؽ اخرى،اسػػتجابة لسياسػػة تنويػػع مصػػادر 

يػػز بػػالنفط مػػف منػػابع متعػػددة خوفػػا مػػف حصػػوؿ توقػػؼ فػػي االمػػدادات النفطيػػة المتاتيػػة مػػف التجي
 (0)الخميج.

وتعتبر السعودية المصدر االوؿ الى االتحاد االوربي ،حيث بمغت نسبة صادراتيا الػى االتحػاد نحػو   
( ،وخػػػالؿ المػػػدة  1447-6479%(مػػػف اجمػػػالي صػػػادرات اقطػػػار المجمػػػس كمتوسػػػط المػػػدة )19)

ذكورة تناوبػػت كػػؿ مػػف الكويػػت واالمػػارات عمػػى الموقػػع الثػػاني فػػي مجػػاؿ التصػػدير الػػى االتحػػاد المػػ
%(مف اجمالي صادرات اقطػار 61اذ احتمت الكويت ىذا الموقع في فترة الثمانينات وبنسبة ) االوربي،

ينيات %(،فيمػػا احتمػػت االمػػارات المرتبػػة الثانيػػة فػػي فتػػرة التسػػع60المجمػػس ،تمييػػا االمػػارات بنسػػبة )
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فػػي حػػيف   ،%(63%،64نسػػبة )%( وعمػػى التػػوالي، تمييػػا الكويػػت وب14%،63وااللفينيػػات بنسػػبة )
 . (1447-6479كمتوسط المدة ) %(1صدرت عماف وقطر والبحريف الى دوؿ االتحاد نحو )

وبالنسبة لدوؿ االتحاد فقد احتمت فرنسا المركز االوؿ في استيعاب صادرات دوؿ المجمس حيػث      
( ،فػػي حػػيف جػػاءت ايطاليػػا فػػي المركػػز الثػػاني  6403-6479%( كمتوسػػط المػػدة )10عبت )اسػػتو 

( احتمت ايطاليػا المركػز األوؿ الػذي كانػت محتمتػو فرنسػا 6400%(،غير انو ومنذ عاـ )64وبنسبة )
%( ،امػػا ىولنػػدا فقػػد جػػاءت فػػي المركػػز الثالػػث حيػػث 60% ( وبعػػدىا فرنسػػا بنسػػبة )10وبنسػػبة ) 

(، واحتمػػت بريطانيػػا المركػػز الرابػػع بعػػد اف 6407( مػػف صػػادرات الخمػػيج لعػػاـ ) %60اسػػتوعبت ) 
%( مػػف صػػادرات دوؿ المجمػػس ،وفػػي فتػػرة التسػػعينات احتمػػت ىولنػػدا المركػػز 67اسػػتوردات حػػوالي )

%(،واخيػػػرا اسػػػبانيا 64%(،ثػػػـ بريطانيػػػا )16%( ،تمييػػػا فرنسػػػا بنسػػػبة )10األوؿ حيػػػث اسػػػتوعبت )
 %( ،60,40حػػيف فػػي فتػػرة االلفينػػات احتمػػت بريطانيػػا المرتبػػة االولػػى )%( ولػػنفس العػػاـ ،فػػي 60)

%( 61,0%( ،وفرنسػا )63,6وايطاليا والمانيػا فػي المرتبػة الثانيػة حيػث اسػتيعابا كػال مػنيـ  نسػبة )
%( ،لػػػذلؾ فقػػػد شػػػكمت 7خيػػػرا البرتغػػػاؿ بنسػػػبة )6%( ،و64وىولنػػػدا بنسػػػبة ) فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة ،

%(مػػف صػػادرات المجمػػس 71ه الػػدوؿ األوربيػػة السػػتة فػػي ىػػذه الفتػػرة )صػػادرات المجمػػس الػػى ىػػذ
 (9)االجمالية الى االتحاد ،في حيف استوردت بقية دوؿ االتحاد النسبة المتبقية .

%( مف صادرات الخميج إلى االتحاد كمتوسط 09وتشكؿ الوقود المعدني وخاصة النفط حوالي )  
التوالي وما تبقى ىي  ى%( وعم9%،7صنوعات بحدود )( ، والكيمياويات والم 1447-6409لممدة )

سمع اخرى .وىذا يشير الى سيطرة النفط عمى صادرات الخميج الى اوربا. وتختمؼ تمؾ السيطرة مف 
 %(لمسمع االخرى ،7%( مقابؿ)40بمد الى اخر ،فيي مرتفعة في صادرات الكويت الى االتحاد )

 .%( لمسمع االخرى0لمكيمياويات و) %(7( مقابؿ )%01ووصمت الصادرات النفطية السعودية نحو )
مصادرات النفطية عمى الصادرات االجمالية الى اوربا في كؿ مف لفي حيف تضعؼ ىذه السيطرة 

، مصنفة %( لسمع غير69%( مقابؿ )71البحريف وعماف ،حيث تصؿ تمؾ الصادرات في عماف)
 لممصنوعات ، %(63%( مقابؿ )70%( لمسمع االخرى، وفي البحريف  )4%( لمكيمياويات و)9)
  (1)%(  لمسمع االخرى .64%( لمكيمياويات و)9)

-6479وفيما يتعمػؽ باسػتيرادات دوؿ المجمػس مػف دوؿ االتحػاد فقػد تضػاعفت خػالؿ المػدة )     
( مميػػار  13( إلػػى نحػػو )  6479(مميػػار دوالر عػػاـ ) 0قيمتيػػا مػػف نحػػو )  ارتفعػػت( حيػػث 6406

اخػػػذت ىػػػذه االسػػػتيرادات باالنخفػػػاض مػػػع انخفػػػاض حصػػػيمة الصػػػادرات  ( ،ثػػػـ6406دوالر عػػػاـ )
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( ،ارتفعػػت مػع ارتفػاع اسػػعار 6407(مميػار دوالر عػاـ )63الخميجيػة مػف الػػنفط حتػى وصػمت نحػػو )
( وعمػػى التػػوالي ونحػػو 1441،6441( مميػػار دوالر عػػامي)19،31الػػى ) التسػػعينياتالػػنفط فػػي عقػػد 

%( مػػف صػػادرات 0لؾ شػػكمت اسػتيرادات المجمػػس نسػػبة )وبػػذ .(1447( مميػار دوالر عػػاـ ) 00,1)
مػػف السػػمع مػػف دوؿ االتحػػاد، وتسػػتورد اقطػػار المجمػػس تشػػكمية متنوعػػة  (،1447اوربػػا الػػى عػػاـ )

واالغذيػة  %( ،34%(  ،تمييا االالت والمعػدات بنسػبة )31ستيراداتيا مف السمع الصناعية )بمغت ا
( ،ممػػا يعكػػس ذلػػؾ اخػػتالؿ 1447اوربػػا عػػاـ ) %( مػػف اسػػتيرداتيا مػػف63والمشػػروبات والحبػػوب )

اليياكػػؿ االقتصػػادية القطػػار المجمػػس وعػػدـ مسػػاىمتيا بصػػورة جديػػة فػػي تػػوفير السػػمع الزراعيػػة 
 (7)والصناعية لسد احتياجاتيا المحمية .

وتعتبػػػر االمػػػارات المسػػػتورد االوؿ مػػػف االتحػػػاد االوربػػػي مػػػف بػػػيف اقطػػػار المجمػػػس ،اذ          
(  00,6مف مجموع مػا اسػتوردتو اقطػار المجمػس مػف االتحػاد االوربػي البالغػة )%( 09استوردت )

ثػـ جػاءت  %(،31واحتمت االمارات المرتبة الثانية حيث اسػتوردت نحػو) (،1447مميار دوالر عاـ )
%( لكػؿ منيـ،وعمػى 3وعمػاف والبحػريف بنسػبة ) %(،7%( والكويت بنسػبة )64بعدىا قطر بنسبة)

وقطػر والكويػت(  موع ما استوردتو ىذه االقطار االربعة )االمػارات والسػعوديةالمستوى الكمي فاف مج
(،بينمػػا 1447%(مػػف مجمػػوع اسػػتيرادات اقطػػار المجمػػس مػػف اوربػػا لعػػاـ )40قػػد وصػػؿ الػػى نحػػو)

 استوردت بقية اقطار المجمس النسبة الباقية .   
%( مػػػف مجمػػػوع 13)وكانػػػت المانيػػػا المصػػػدر االوؿ القطػػػار المجمػػػس ،فقػػػد صػػػدرت نسػػػبة       

(،وجػاءت بريطانيػا  بالمرتبػة الثانيػة وبنسػبة 1447استيرادات المجمػس مػف االتحػاد االوربػي  لعػاـ)
 ،%(61,5%( ،تمييا فرنسا حيػث صػدرت نسػبة )60%(،ثـ ايطاليا المركز الثالث  وبنسبة )60,9)

ع اسػتيرادات %( مػف مجمػو 04,7مما يعني اف تمؾ الدوؿ قد صدرت نحو) %(،0,7وىولندا بنسبة )
 (0)اقطار المجمس مف االتحاد االوربي لمعاـ نفسو .

وفيما يتعمػؽ بحركػة رروس االمػواؿ واالسػتثمارات بػيف اقطػار المجمػس واوربػا ،فقػد اخفقػت         
االقطػػار العربيػػة ومنيػػا الخميجيػػة فػػي جػػذب االسػػتثمارات االوربيػػة رغػػـ الحػػوافز واالمتيػػازات السػػخية 

وع التراكمػي لالسػتثمارات االجنبيػة فػي الخمػيج مػاذ لػـ يتجػاوز المج الخميجيػة، التي قدمتيا االقطػار
مػػف اجمػػالي االسػػتثمارات االوربيػػة  %(4,3والػػذي شػػكؿ ) فػػي نيايػػة الثمانينػػات نحػػو مميػػار دوالر،

فػػػػي حػػػػيف كانػػػػت  %( لميابػػػػاف،4,7%( لمواليػػػػات المتحػػػػدة االمريكيػػػػة و)4,1المباشػػػػرة  مقابػػػػؿ )
( فػػي االلػػؼ  1( مميػػار دوالر او مايعػػادؿ ) 9,0( نحػػو )6444االخػػرى عػػاـ ) االسػػتثمارات االجنبيػػة
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 مػػػػف االسػػػػتثمارات العالميػػػػة ،امػػػػا المجمػػػػوع التراكمػػػػي لالسػػػػتثمارات فػػػػي اقطػػػػار المجمػػػػس عػػػػامي
( مميػػار دوالر وعمػػى التػػوالي ،تركػػز اغمبيػػا فػػي مجػػاؿ التنقيػػب عػػف 09،644( نحػػو)6444،1447)

عتمػػاد بمػػداف الخمػػيج عمػػى االسػػتثمارات االجنبيػػة كجػػزء مػػف تكػػويف وتتبػػايف درجػػة ا الػػنفط والغػػاز ،
%(  7.7وىي فػي المتوسػط ) %( في البحريف،14%( في االمارات و)4,4الراسماؿ المحمي ما بيف )

االسػتثمارات  ىبالمقابػؿ بمػغ اعتمػاد بمػداف شػرؽ اسػيا  ككوريػا الجنوبيػة عمػ القطار الخميج السػتة،
 (4)تكويف الراسماؿ المحمي .%(مف حجـ 39االجنبية نحو )

وبػالعكس  ىنػاؾ تػدفؽ كبيػر لػرروس االمػواؿ واالسػتثمارات الخميجيػة المسػتثمرة فػي الخػػارج        
وخاصة في البمداف المتقدمة وبالذات االوربية منيا ،حيث تبمػغ رورس االمػواؿ الخيجيػة المسػتثمرة 

%( فػػػي دوؿ االتحػػػاد 39نيػػػا )( وعمػػػى التػػػوالي م1447،6447) ( مميػػػار دوالر عػػػامي301،114)
وكاف نصيب دوؿ منظمة التعػاوف والتنميػة  %(  في الواليات المتحدة االمريكية،63ونحو) االوربي،

وقػػد اسػػتاثرت انكمتػػرا بالحصػػة  %(.63والبمػػداف الناميػػة ) %(،66%( وحصػػة مراكػػز االفشػػور )60)
%( 64%( واسػبانيا )69%( تمييػا المانيػا )04االكبر مف االستثمارات الخمجية فػي اوربػا وبنسػبة )

%( ،وتركػػػػزت تمػػػػؾ االسػػػػتثمارات فػػػػي الودائػػػػع المصػػػػرفية والسػػػػندات العامػػػػة وبنسػػػػبة 0وفرنسػػػػا )
 (64)%(.19خرى )%( ومختمؼ سندات االستثمار اال9%( والعقارات )14%(،وشراء الحصص)94)
( 616( مصرفا عربيا منيػا )609في مجاؿ العالقات المصرفية ، فيعمؿ في السوؽ االوربية )      

ويػنعكس  ( مرسسػة مصػرفية وماليػة،74مصرفا خميجيا ،وتتركز معظميا في انكمترا،اذ يعمػؿ فييػا )
)        ففػػي ، العاممػػة فػػي السػػوؽ االوربيػػة ةالخميجيػػتحريػػر النشػػاط فػػي اوربػػا عمػػى المصػػارؼ 

( اصدرت المجموعة االوربية توجييا لتحرير النشػاط المصػرفي وىػو مشػروع توجيػة 6444حزيراف /
التنسيؽ المصرفي الثاني والذي ينص عمى تصريح مصػرفي واحػد يمكػف تقػديـ الخػدمات المصػرفية 

ح فػروع رخيص الحػؽ فػي فػتتػفي كؿ انحاء الجماعة االوربية ،ويمػنح البنػوؾ بعػد حصػوليا عمػى ال
ليػػػا وممارسػػػة اوجػػػو النشػػػاط المصػػػرفي فػػػي دائػػػرة واسػػػعة فػػػي الػػػدوؿ االعضػػػاء بشػػػرط خضػػػوعيا 
لمسػػمطات الوطنيػػة ،وتشػػتمؿ اوجػػو النشػػاط المصػػرفي فػػي ىػػذه تمقػػي الودائػػع واالقػػراض وضػػماف 

 (66)السندات واالستثمار وادارة المحافظ المالية . 
    

 -/االوربيت : ثالثا/مستقبل العالقاث االقتصاديت اخلليجيت
كػاف مػػف المنتظػػر اف تعمػػؿ دوؿ الخمػػيج بعػػد حصػػوليا عمػػى االسػػتقالؿ  و بعػػد نشػػوء مجمػػس       

تعاونيا عمى رسـ سياسات اقتصادية خارجية تجاه دوؿ العالـ االخرى ، تزيػؿ او تخفػؼ مػف كثافػة 
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ومتكاممػة تجنبيػا عالقات التبعية لمػدوؿ الر سػمالية المتقدمػة ، لتحقيػؽ عالقػات اقتصػادية متوازنػة 
الػػػذي حصػػػؿ ىػػػو العكػػػس ، فقػػػد زادت نسػػػبة التركػػػز   ف التبعيػػػة لمغػػػرب الر سػػػمالي المتقػػػدـ ،غيػػػر

بحيػػث حققػػػت  الجغرافػػي لمصػػادرات واالسػػػتيرادات الخميجية،خاصػػة بالنسػػػبة لمسػػمع االسػػػتراتيجية ،
وممػػا زاد مػػف االقطػػار الخميجيػػة لػػيس انكشػػافا تجاريػػا فقػػط ،وانمػػا تبعيػػة ماليػػة وتقنيػػة وغذائيػػة ،

تعرضيا لالزمػات المتكػررة فػي االقطارالصػناعية المتقدمػة ،واضػعؼ مػف قػدرتيا التفاوضػية تجاىيػا 
وادى الػػى تػػدىور فػػي شػػروط التبػػادؿ التجػػاري معيػػا وخاصػػة الػػدوؿ االوربيػػة التػػي تعػػد السػػوؽ 

 الرئيسية لمنفط الخميجي ،والمصدر االساسي لالستيرادات الخميجية .
النفط الخػاـ ومشػتقاتيا البتركيمياويػة بالنسػبة لالقتصػاد الخميجػي ،فػاف االثػار التػي والىمية        

سيتركيا التكتؿ االوربي عمى الصادرات الخميجية منو ستكوف خطيرة ،وتنبع خطورة ىذه االثار مػف 
طبيعة االىداؼ التي تسعى الدوؿ األوربية الى تحققيا في مجاؿ استخداـ الطاقة بأنواعيػا ، والتػي 
تتركػػز فػػي تنويػػع مصػػادر الطاقػػة وتقمػػيص اعتمادىػػا عمػػى الػػنفط المسػػتورد وخاصػػة الػػنفط العربػػي 
منو،ورفع كفاءة استخدـ الطاقة وترشيد استيالكيا ، اذ يقػدر متوسػط انفػاؽ وكالػة الطاقػة الدوليػة 

 (مميػار دوالر سػنويا64عمى برامج البحث والتطػوير فػي مجػاؿ الطاقػة خػالؿ عقػد الثمانينيػات نحػو)
%( مػػف ىػػذا المبمػػغ ،كػػذلؾ لجػػأت ىػػذه الػػدوؿ إلػػى فػػرض ضػػرائب 61بمغػػت نسػػبة ابحػػاث الترشػػيد )

متزايدة عمى المنتجات النفطية ،اضافة الى ما تخططو الدوؿ االوربيػة والواليػات المتحػدة األمريكيػة 
الى فرض ضربية الكربػوف تحػت ذريعػة مػا يسػمى )حمايػة البيئػة ( والحػد مػف التمػوث ،بحيػث تبػد  

 (،1444( دوالر فػي عػاـ )64( لتصؿ تػدريجيا إلػى )6443( لمبرميؿ عاـ )3ذه الضريبة بمقدار )ى
( 3,9وذلؾ بالنسبة لمدوؿ األوربية ،ويقضػي مشػروع  مريكػي بفػرض  ضػريبة  جماليػة تصػؿ إلػى )

فػي وقػت تتػراوح فيػة االعبػاء الضػريبية عمػى (61)دوالر لكؿ برميؿ يستيمؾ في االسواؽ االمريكية ، 
مػف السػعر الػذي يدفعػو  %(04-%34لبرميػؿ الواحػد مػف المنتجػات النفطيػة فػي الػدوؿ األوربيػة )ا

المستيمؾ النيػائي ،ممػا يعنػي  ف جػزا كبيػرا مػف الريػع النفطػي يجػري تحويمػو مػف الػدوؿ الخميجيػة  
التي ىي دوؿ نامية الى الدوؿ المستيمكة التي ىي دوؿ غنية ومتقدمة . مما سػيترتب عمػى ادوات 

لسياسية الجديدة لمطاقة في الدوؿ الصناعية الى خسائر حقيقية تردي الػى تعميػؽ روابػط التنميػة ا
لالقتصػػاد الخميجػػي وتجريػػده مػػف الميػػزة النسػػبية فػػي مواردىػػا االقتصػػادية ، وبخصػػوص الصػػادرات 

عمػى  الخميجية مف المنتجات البتروكيمياوية الػى اوربػا ،فبػالرغـ مػف توجػو الػدوؿ االوربيػة واليابػاف
لى نحػو  %60خفض التعرفو الكمركية عمى استيرادات الكيميائيات بمقدار النصؼ تقربيا )مف نحو 
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( ،اال انيػا الزالػت ىنػاؾ تحػديات 6447%( وذلؾ خالؿ مفاوضػات منظمػة التجػارة العالميػة عػاـ )1
ناجمػة عػػف توجػػو دوؿ االتحػػاد الػػى حمايػػة اسػػواقة مػف الصػػادرات العربيػػة مػػف خػػالؿ وضػػع شػػروط 
صػػػعبة عمػػػى الػػػدوؿ التػػػي ترغػػػب فػػػي التفػػػاوض لػػػدخوؿ منتجاتيػػػا لمسػػػوؽ األوربيػػػة ،اذ خضػػػعت 

كمػا تحػاوؿ اوربػا  الػى رسػوـ مضػادة لالغػراؽ ، الخميجيػةاستيرادات االوربيػة مػف البتروكيمياويػات 
 استبعاد ىذه المنتجات مف االعفاءات الكمركية واالسراع بوضع القيود غير الكمية. 

تعمػػػؽ بالعالقػػػات المصػػػرفية وحركػػػة راس المػػػاؿ بػػػيف البمػػػداف الخميجيػػػة واالتحػػػاد وفيمػػػا ي         
 ،ليس مف التكتؿ نفسػيا فقػط  األوربي، فيمكف القوؿ اف االثر الميـ في ىذا الجانب ينبع  ساسا ،

نمػػا  صػػال مػػف الثػػورة الماليػػة والنقديػػة والتػػي تتمثػػؿ بعولمػػة التعامػػؿ بػػاالوراؽ الماليػػة الحكوميػػة  وا 
يػػة وعولمػػة االقتػػراض المتبػػادؿ بػػيف المصػػارؼ واالتجػػار بالصػػرؼ االجنبػػي وباالسػػيـ بكميػػات األورب

وىكػػذا حولػػت االبتكػػارات الماليػػة الحديثػػة وثػػورة  ضػػخمة وبصػػورة مسػػتمرة وعمػػى مػػدار السػػاعة ،
المعمومػػػػات واالتصػػػػاالت، االقطػػػػار المختمفػػػػة ذات االسػػػػواؽ الماليػػػػة المسػػػػتقمة نوعػػػػا مػػػػا ،وذات 

لمنفصمة ، الى شبكة واسعة مف االسواؽ العالمية ذاتيا ،وكػذلؾ بػيف ىػذه المرسسػات االقتصادات ا
وبيف غيرىا مف المرسسات غير الماليػة،اذ اتجيػت الشػركات المتعػددة الجنسػية الػى تقػديـ خػدمات 
مالية ذات ىيمنة شاممة عمى العػالـ كمػو،كما اف ىنالػؾ اتجاىػا ممحوظػا نحػو تنظػيـ مصػرفي دولػي 

باف تضع البنوؾ المركزية في االقطار الصناعية الرئيسية معػايير موحػدة مبنيػة عمػى والذي يقضي 
ازالة اي مزايا  و مضػار ناتجػة عػف المنافسػة  و قػد تنشػا عػف التنظيمػات المتباينػة لممصػارؼ فػي 

وليػػذا الغػػرض عممػػت لجنػػة بػػازؿ لالشػػراؼ المصػػرفي العػػالمي عمػػى تطػػوير  (63)االقطػػار المختمفػػة .
سس الرقابة المصرفية عبر الحدود وحقؿ كفاية راس الماؿ ،اذ عممت ىذه المجنة عمػى اساليب واس

 تطوير المعايير العالمية التػي تراعػي العمػؿ المصػرفي خاصػة فػي التجمعػات االقتصػادية والماليػة ،
وتنوع منتجات المشتقات وتزايد مخاطر السوؽ وزيادة معدؿ كفايػة راس المػاؿ لممصػارؼ مػف نحػو 

وتجػري حاليػا مفاوضػات بشػاف وضػع  ( ،1444%( فػي عػاـ )69( الى نحػو )6441ـ )%(  عا0)
معػػايير جديػػدة لمرقابػػة المصػػرفية ، ممػػا يضػػع مصػػارؼ العػػالـ وبالػػذات الخميجيػػة منيػػا امػػاـ تحػػدي 

 (60)المواكبة  و  مكانية التيميش .
 لمصػرفي فػي  وربػا ،كما برزت في التسعينات عػدة اتجاىػات جديػدة لػدى القطػاع المػالي وا         

وذلػػؾ لمواكبػػة التطػػورات التكنولوجيػػة وتيػػارات العولمػػة ولمواجيػػة المنافسػػة الشػػديدة ،ابزرىػػا تزايػػد 
عمميات االنػدماج والتممػؾ فػي القطػاع المػالي والمصػرفي فػي اوربػا ،والػذي شػكؿ نحػو ثمػث القيمػة 
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( مميػار دوالر 647ة البالغػة )االجمالية لصفقات االنػدماج والتممػؾ فػي االسػواؽ االقتصػادية االوربيػ
( 6449( مميػار دوالر عػاـ )07,4( ونحو )6441( مميار دوالر عاـ )00,1مقابؿ ) ( ،6441عاـ )

( مصػرفا عػاـ 693،046،3116،لذلؾ تراجع عدد المصارؼ في المانيا وفرنسا والنرويج مف نحػو )
ومػف المنتظػر اف  ، (69)( وعمػى التػوالي6441( مصػرفا عػاـ )617،111،1946( الى نحو )6441)

تتسارع عمميات التجميع ليس داخؿ القطػاع المصػرفي االوربػي فقػط بػؿ عمػى مسػتوى العػالـ خػالؿ 
الفترة القادمة ،بحيث نشيد والدة المصارؼ العمالقة ،وذلػؾ فػي ظػؿ اعتبػارات   ىميػا الحاجػة الػى 

لتكنولوجيػة ،اضػافة الػى تخفيض التكاليؼ وتخصيص مبالغ  اكبر لتطػور المكننػة والبنيػة التحتيػة ا
اىمية اقتصاديات الحجـ الكبير،مما يجعػؿ المصػارؼ الكبػرى قػادرة عمػى المنافسػة الدوليػة فػي ظػؿ 

 (61)العولمة وتطور وسائؿ التكنولوجية المصرفية وازالة القيود عمى المصارؼ خارج حدودىا .
لمصػارؼ الخميجيػة وفروعيػا لذلؾ مف الطبيعي اف تكوف ليذا التطورات تاثيرات ىامػة عمػى ا       

العاممة في الخارج ،وبشكؿ خػاص فػي اوربػا والتػي وضػعت ىػي نفسػيا شػروطا خاصػة بيػا ، مثػؿ 
مبداء المعاممة بالمثؿ الذي ينص عمى عدـ السماح لممصارؼ االجنبية بفتح فػروع جديػدة ليػا فػي 

صػػارؼ التابعػػة لػػدوؿ اي مػػف دوؿ االتحػػاد ،اال اذ اعطػػت دوؿ تمػػؾ المصػػارؼ االمتيػػازات نفسػػيا لمم
االتحػػاد كمجموعػػة ، كمػػا وضػػعت االخيػػرة قيػػودا عمػػى التػػراخيص الخاصػػة بالمصػػارؼ االجنبيػػة مػػف 
خػػارج المجموعػػة ،وصػػنفت المصػػارؼ االجنبيػػة مػػف حيػػث كفػػاءة راس المػػاؿ ،اذ تػػـ تصػػنيؼ الػػدوؿ 

تػاثير سػمبي  العربية الخميجية )عدا السعودية( ضمف الدوؿ ذات المخاطر المرتفعة ،مما سيكوف لو
عمى النشاط المصرفي العربي ،النو سيزيد مف كمفة االقراض لمػدوؿ العربيػة الخميجيػة التػي انشػات 
تمػػؾ المصػػارؼ ،كمػػا سػػيزيد مػػف كمفػػة اقتػػراض المصػػارؼ الخميجيػػة مػػف االسػػواؽ الماليػػة العالميػػة 

د االوربػػػي باعتبارىػػا ذات مخػػػاطرة مرتفعػػػة ،ممػػػا سػػػيحدد مػػػف قػػدرتيا التنافسػػػية فػػػي داخػػػؿ االتحػػػا
كما واف انشاء سوؽ اوربية مالية موحدة ومتكاممة ستعمؿ عمػى خمػؽ مركػز مػالي ضػخـ  وخارجو،

لجػذب اليػو رروس االمػواؿ مػف اوربػا وخارجيػا ، ممػػا سػتكوف بالتاكيػد لػو اثػار سػمبية عمػى تطػػور 
         (67)االسواؽ المالية الخميجية خاصة مف حيث ترطف رروس االمواؿ الخميجية في بمدانيا .

وفيما يتعمؽ بمسػتقبؿ االسػتثمارات االوربيػة وحركػة رروس االمػواؿ ،فمػف المتوقػع اف تزيػد نسػبة       
االسػػتثمارت االجنبيػػة فػػي الخمػػيج ، اذ بػػدات ىػػذه الػػدوؿ منػػذ نيايػػة التسػػعينيات باعػػادة فػػتح ابػػواب 

تصػاالت وبالػذات فػي مجػاؿ االستثمار وجذبو في قطاعات االقتصاد كافة وخاصة الطاقة والكيربػاء واال 
التنقيػػب عػػف الػػنفط والغػػاز وزيػػادة حجػػـ انتاجيػػا العتمػػاد صػػناعاتيا البتروكيمياويػػة عميػػو ، وقػػد بػػدات 
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بالفعػؿ بعػض اقطػار المنطقػػة )السػعودية واالمػارات المتحػدة (عمميػػات االنػدماج بػيف الشػركات المحميػػة 
عني مزيػػدا مػػف االنػػدماج لالقتصػػادات سػػي اواالجنبيػػة .كمػػا اف توجػػو دوؿ الخمػػيج لخصخصػػة اقتصػػادى

المحميػػة فػػي االقتصػػاد العػػالي ودخػػوال اكبػػر لمشػػركات المتعػػددة الجنسػػية الػػى المنطقػػة.ومنيا الشػػركات 
 . االوربية

اف ىنػػاؾ اشػػكالية سػػتقابؿ الخمػػيج  فػػي المسػػتقبؿ فػػي مجػػاؿ جػػذب االسػػتثمارات االجنبيػػة  اال        
يف مناخ االسػتثمار مػف خػالؿ اصػدار التشػريعات الجديػدة والتػي االوربية ،فبالرغـ مف سعييا الى تحس

ال اف غيػاب اتتضمف امتيازات وحوافز خاصة لممستثمريف االجانب وتقميػؿ العقبػات االداريػة الروتينيػة ،
الشروط االخرى الجاذبة لالستثمار وخاصة عدـ االستقرار االقميمي والمغاالة في سػعر الصػرؼ والقيػود 

بي وعدـ اسػتقرار القػوانيف والقػرارات المتعمقػة بيػا ،جعمػت معظػـ المسػتثمريف يتػرددوف عمى النقد االجن
فضال عف وجود فرص استثمارية اكثر جدوى في منػاطؽ اخػرى مػف العػالـ  في االقباؿ عمى االستثمار.

وخاصػػة فػػي منطقػػة جنػػوب شػػرؽ اسػػيا والصػػيف ،لػػذلؾ عمػػى دوؿ الخمػػيج كافػػة اف تعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ 
االقميمػػػي وعػػػدـ المغػػػاالة فػػػي سػػػعر الصػػػرؼ وتقميػػػؿ القيػػػود عمػػػى النقػػػد االجنبػػػي لجػػػذب حالػػػة االمػػػف 

 االستثمارات االجنبية .  
كما اليتوقع اف يحصؿ تغيػرا فػي نمػط حركػة راس المػاؿ بػيف البمػداف الخميجيػة ودوؿ االتحػاد        

مػا يشػجعيا سياسػيا  االوربي اذ سيبقى الماؿ الخميجػي متجيػا الييػا ،مػا دامػت ىػذه االمػواؿ التجػد
 قرارا نسػبيا،تواقتصاديا عمى االستقرار في مواطنو العربية ،وما دامػت اقطػار االتحػاد اكثػر امنػا واسػ

 غيػر مما يجعميا دوما مواطف جذب كبيرة وواسعة وقوية لمفوائض المالية العربية ومنيا الخميجية ،
تجػاه  تصػاديا وماليػا وسياسػيا ،ذلؾ سيبقى ىذه الفوائض مستقبال في مركز مساومة ضػعيؼ اق  ف

دوؿ االتحػػاد التػػي تمتمػػؾ قػػوة مسػػاومة بنسػػبة كبيػػرة مػػف جيػػة ،ولغيػػاب التنسػػيؽ والتعاضػػد بػػيف 
 (60)اصحابيا العرب في تعامميـ مع تمؾ الدوؿ مف الجية االخرى.
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 قائمت املصادر واهلوامش 
  ظورالمستقبمي،دراسات اقتصادية ،بيت الحكمة،العددعبد المنعـ رشيد ،وحدة النقد االوربي)اليورو(،الواقع والمن  . 1

 .69،ص 1999االوؿ ،عاـ 
 الشير ،256العدد  االقتصادية لموحدة النقدية االوربية ،المستقبؿ العربي، االثار فاخر عبد الستار حيدر ،  . 2

 .37-36،ص2000، السادس
 -احتسبت مف قبؿ الباحث استنادا الى البيانات الصادرة مف : . 3

 .56،ص1997،عاـ 5(،العدد1985-1975صندوؽ النقد العربي ،التجارة الخارجية العربية ) -   
 .56،ص 1997،عاـ 18( ،العدد1991-1981صندوؽ النقد العربي ،التجارة الخارجية العربية ) - 
 .60،ص2009،عاـ 31(،العدد2007-1997صندوؽ النقد العربي ،التجارة الخارجية العربية ) -

 .2010-1992ؽ النقد العربي ،التقرير االقتصادي العربي الموحد ،لالعواـ صندو . 4
 -احتسبت مف قبؿ الباحث استنادا الى البيانات الصادرة مف : . 5

 .77(،مصدرسبؽ ذكره ،ص1985-1975صندوؽ النقد العربي ،التجارة الخارجية العربية ) -   
 .56،ص1997،عاـ18(،العدد1991-1981ية )صندوؽ النقد العربي ،التجارة الخارجية العرب -   
 .66،ص2009،عاـ 31(،العدد2007-1997صندوؽ النقد العربي ،التجارة الخارجية العربية ) -   

 ،    د.بشارة خضر ،اوربا وبمداف الخميج العربي الشركاء االباعد ،مركز دراسات الوحدة لعربية ،بيروت  . 6
 .252، ص 1995تموز/

 -الباحث استنادا الى البيانات الصادرة مف :.  احتسبت مف قبؿ 7
 .77(،مصدرسبؽ ذكره ،ص1991-1981صندوؽ النقد العربي ،التجارة الخارجية العربية ) -
 .56،ص1997،عاـ18(،العدد2002-1992صندوؽ النقد العربي ،التجارة الخارجية العربية ) - 

 .69،ص2009،عاـ31(،العدد2007-1997صندوؽ النقد العربي ،التجارة الخارجية العربية ) . 8
 .252د.بشارة خضر ،مصدر سبؽ ذكره،ص . 9

 -. لمزيد مف االطالع انظر :10
 ،  د.صالح بف عبد الرحمف المانع ،العالقات العالمية لمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربي :الواقع والطموح  -   

 .170-169،ص  2001، 286المستقبؿ العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت العدد
 جاسـ خالد السعدوف ،العالقات االقتصادية العربية /االيرانية الراىنة وافاؽ تطورىا ،الورقة العربية ،مقدمة الى  -   

 ،  الندوة الفكرية )العالقات العربية/االيرانية،االتجاىات الراىنة وافاؽ المستقبؿ ،مركز دراسات الوحدة العربية  
 .137-135،ص1996تموز/

 .281. د.بشارة خضر ،مصدرسبؽ ذكره ،ص11
 ،   . ماجد عبد اهلل المنيؼ ،الطاقة والبيئة وضرائب الكاربوف في الدوؿ الصناعية ،مجمة النفط والتعاوف العربي 12

 .53-49،ص1993،64،العدد 18والمجمد 
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 ،  85خصائصيا ،شروف عربية، عدد. د.عبدالمنعـ السيد عمي ،التكتالت االقتصادية الدولية ،طبيعتيا،انواعيا ،13
 .118،ص1996اذار /

، تموز  209،عدد  18المجمد اتحاد المصارؼ العربية، مجمة المصارؼ العربية ، ، . د. عدناف اليندي، الدمج14
 .7،ص1998/ 

  . د.عدناف اليندي ،المصارؼ العربية عمى مشارؼ القرف الحادي والعشريف واالتحديات والفرص ،المصارؼ 15
 .21،ص2/1997/ؾ93،عدد17لعربية ،اتحاد المصارؼ العربية /مجمد ا

 .119سبؽ ذكره،ص المنعـ السيد عمي،مصدر .  د.عبد16
 .176-175سبؽ ذكره،ص  . د.صالح بف عبد الرحمف المانع،مصدر17
 -. لمزيد مف االطالع انظر :18
عاوف الخميجي ،ندوة اليورو عمى عبد العزيز دخيؿ ،اليورو وتاثيره عمى اقتصاديات دوؿ مجمس الت -    

 .126، ص 2000الدوؿ العربية ،صندوؽ النقد العربي ،يونيو  اقتصاديات 
       د.ماجد عبداهلل المنيؼ ،تاثيرات اليورو العالمية والعربية عمى تعامالت النفط ،مجمة النفط والتعاوف  -     

 .35-28،ص 1999، سنة 99، العدد 25العربي،مجمد 
  
 


