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 العربية اخلليج لدول التعاون لس االقتصادي التكتل وأمهية مكانة
   حممود حممد  عيسى حممد ولد

  اجلزائر-)غليزان ملحقة( مستغامن جامعة

  
 كل دول قادة اجتماع خالل وذلك ،1981 مايو 25 يوم العربية اخلليج لدول التعاون جملس تأسيس عن اإلعالن مت لقد:  ملخص

 هذا يف مت حيث ،املتحدة العربية اإلمارات بدولة عمان، وسلطنة والبحرين املتحدة العربية واإلمارات والكويت وقطر السعودية من
 .الس قيام إلعالن األساسية الوثيقة على التوقيع االجتماع
 إضافة عامليا، املؤكد النفط احتياطي من ℅56 حنو تضم حيث طائلة، موارد على العربية اخلليج لدول التعاون جملس دول وتستحوذ

 والغاز  املياه وشبكات واملطارات واملوانئ واألنفاق الطرق يف تتمثل اقتصادية أساسية حتتية بنية من الدول هذه عليه تتوفر ما إىل
 .العاملية صفة يأخذ بعضها أصبح اليت التسوق ومراكز واملستشفيات التعليم دور يف تتمثل اجتماعية وبنية والكهرباء،

   .جملس التعاون اخلليجي، التكامل االقتصادي : املفتاح ماتالكل
  

 االقتصادية التطورات تفرضها ضرورة و استراتيجيا هدفا الدول بني االقتصادي التكامل من املزيد حتقيق إىل احلاجة أضحت:  متهيد
 وتعطي واهلامشية الصغرية بالكيانات كثريا تم ال دولية اقتصادية ومصاحل كيانات بروز من عنها نتج وما العوملة مناخ ظل يف العاملية
  . العاملية املنافسة وجه يف الصمود تستطيع اليت االقتصادية للتكتالت األولوية

 عام مايو شهر يف التعاون جملس إنشاء فتم اهلدف، هذا حتقيق ضرورة العربية اخلليج لدول التعاون جملس دول أدركت وقد
 للمجلس األساسي النظام إقرار مت حيث ،1املتحدة العربية اإلمارات بدولة عقدت اليت األعلى لمجلسل التأسيسية الدورة يف 1981
 التعاونية التجربة هذه دعم يف ساهم ومما ، والفنية االقتصادية اجلوانب على جمملها يف ركزت املعلنة، األهداف من مجلة حدد الذي
 يف تتمثل املنطقة يف األخرى البلدان من غريها دون اخلليجية البلدان جتمع مسات وهي اخلليجية للوحدة األساسية املقومات من جمموعة
  .2واحلضاري الثقايف تقارا و والسكانية واالجتماعية السياسية تكويناا ومتاثل التراث ووحدة األنظمة وتشابه املشتركة العقيدة

  
 اليت النفطية االقتصاديات إطار يف تدخل أا رغم النامية ولالد اقتصاديات ضمن اخلليجي التعاون جملس اقتصاديات تصنف  

  حيث الس، دول دخل مصادر أهم من النفط كان ملا و فيها، الفرد دخل مستوى وارتفاع التمويلية الطاقة من عالية بدرجة تتميز
 إستراتيجية سلعة على االعتماد يف كمنت اليت للخطورة منها وإدراكا ،3صادراا من ℅99 حوايل وميثل إيراداا، من ℅95 يغطي
 القطاع تطوير على فعملت الصادرات، تنويع وبالتايل الدخل مصادر تنويع حماولة إىل الس دول اجتهت فقد النفط، مثل واحدة

 ذلك من مالرغ وعلى فيها، املضافة القيمة ومنو وانتشارها املنشآت عدد مستوى على واضحا إمنائيا تقدما حققت حيث الصناعي،
 العاملية السوق وتطورات الصناعي القطاع أداء بني الشديد االرتباط أبرزها التحديات بعض الس دول يف الصناعي القطاع يواجه
  .الصناعة على املضافة القيمة على وسلبيا اجيابيا التغري على بظالهلا التطورات تلك تلقي حبيث للنفط،

  
 احلكومية اخلدمات يف القطاع هذا ويتمثل اخلدمات، لقطاع كبرية أمهية الدخل مصادر تنويع إطار ويف الس دول تويل  
 اإلمجايل احمللي الناتج من ℅41يقارب ما اخلدمات قطاع وميثل واإلسكان، والعقار والتأمني واملواصالت والفنادق والتجارة
 اخلليجية الدول بعض تظهر بدأت وقد ،4اخلليجية العمالة قوى من ℅60 حوايل القطاع هذا يف العمالة نسبة وتصل اخلليجي،
 والتامني والبنوك التجارة جمال يف وذلك  والبحرين) ديب إمارة(اإلمارات دولة مثل اخلدمات، هذه أنواع بعض يف املتخصصة
 طول على املمتدة ريةالكب الساحلية املناطق على معتمدة  السياحية املشاريع إنشاء يف اخلليجية الدول  بعض بدأت كما والعقارات،

  .اخلليج



 العربية اخلليج لدول التعاون لس االقتصادي التكتل وأمهية مكانة

 -144-

 متدرجـة،  واقعيـة  وأهـداف  عملية سياسات تبين هو بينها التكامل حتقيق شروط أهم من أن الس دول أدركت وقد  
 وـدف  ذلـك،  على القادرة املؤسسات وبناء لتحقيقها، العملية الربامج ووضع املستقبلية األهداف حتديد بني الربط على وحرصت
 بـني  االقتصـادي  التكامل حتقيق إىل دف اليت اخلطوات من عدد على الس دول اتفقت ملموسة وقائع إىل املعلنة األهداف ترمجة
 ينـاير  مـن  األول يف اجلمركي االحتاد مث ،1983 عام يف احلرة التجارة منطقة إقامة متت حيث متدرجة، خطوات وفق الس دول

 للمجلـس  والعشرون الثامنة الدورة ختام يف 4/12/2007 يف املشتركة اخلليجية وقالس قيام بشأن الدوحة إعالن جاء مث ،2003
  .5الس دول بني االقتصادية االتفاقية ونصوص التعاون لس األساسي النظام مبادئ على املشتركة اخلليجية السوق وتستند األعلى،
 اهلدف هذا حتقيق باجتاه عديدة خطوات ومنفردة، جمتمعة خطت و ،بينها النقدي التكامل مرحلة أعتاب على الس دول تقف واآلن

 االحتاد قيام يكون كي القيام جيب اليت واالستعدادات الفنية واجلوانب اإلجراءات الستكمال خمتصة جلان أنشئت حيث السامي،
  .عقبات أية وبدون سهال النقدي
  .العربية اخلليج لدول التعاون لس االقتصادي التكتل وأمهية مكانة إبراز إىل الدراسة هذه ودف
 وحجم االقتصادي، النمو معدالت ضمنها من مؤشرات بعدة اقتصاد ألي التنافسية والقدرة النسبية األمهية تقاس أن ميكن وعمليا

 هذه اللخ من إليه سنتعرض ما وهذا األجنبية، االستثمارات وحجم املدفوعات، مبيزان التجاري وامليزان والواردات، الصادرات
  .الدراسة

  
  الس دول يف االقتصادي النمو معدل:  أوال

 حوايل بلغ حيث% 26.04 نسبته بلغت منواً 2005 عام خالل الس لدول اجلارية باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج حقق  
 احملققة النمو معدالت فاوتتت ولقد ،2004 عام يف دوالر مليار 482.8 حنو مع مقارنة 2005 عام اية يف دوالر مليار 615.2

 مقارنة 2005  عام اية يف% 36 نسبته بلغت منو معدل حقق حيث األوىل، املرتبة الكوييت االقتصاد احتل فقد الس، دول بني
 عدلومب الثالثة باملرتبة اإلمارايت االقتصاد وجاء% 33.8 ومبعدل الثانية املرتبة القطري االقتصاد احتل حني يف ،2004 عام مع

 معدالت البحريين واالقتصاد السعودي االقتصاد حقق حني يف ،%24 بلغ منو ومبعدل الرابعة املرتبة يف العماين فاالقتصاد ،25.6%
 على النفط أسعار يف حتول نقطة شكل 2005 عام أن بالذكر وجدير العام، نفس خالل التوايل على% 19.7و% 23.3 بلغت منو

 أرقاماً وسجلت عليه، كانت ما ضعف من أكثر إىل النفط أسعار ارتفعت فقد فحسب، املنطقة وىمست على وليس العامل مستوى
 هذا يف االستثمار تراجع إىل الزيادة، هذه إىل أدت اليت الرئيسية األسباب وتعزى للربميل، دوالرا 60 الـ حاجز جتاوزت قياسيه
 التوتر جانب إىل هذا النفط، مصايف منها تعاين اليت واملشاكل والطلب العرض حركيت صعيد على البنيوية التغريات عن فضال القطاع
 كثرياً يساعد مل ذلك ولكن النفط من إنتاجها بزيادة أوبك منظمة قامت االرتفاع هذا على ورداً األوسط، الشرق منطقة يف السياسي

  .6العام اية مع عالية مستويات على حافظت اليت األسعار مجاح كبح يف
  

 حيث اجلارية، باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج يف معتربة منو معدالت الس دول حققت فقد 2006 بعام يتعلق اوفيم  
 52.7 حنو ليبلغ% 12.4و% 24.1 نسبته بلغت  السعودية، العربية واململكة قطر دولة من كل يف منوا اإلمجايل احمللي الناتج سجل
  .السابق العام اية مع ةمقارن الترتيب ىعل دوالر مليار 357 و
 اإلمارات دوليت باستثناء 2005 عام خالل املنطقة دول يف التضخم معدالت ارتفاع إىل يشري ما هناك ليس أخرى ناحية ومن 

 العام اية يف املتوافرة البيانات وان كما التوايل، على%  8.81 و% 6.19حنو التضخم معدل بلغ حيث قطر، و املتحدة العربية
   %.11.81 حنو بلغ جديدا قياسيا مستوي ليسجل قطر دولة يف التضخم معدل ارتفاع إىل تشري 2006

  :يلي ما 1اجلدول نستنتج من و 
 132.3حنو ليبلغ ،2005 عام اية يف% 25.6 مبقدار منواً اإلمارات يف  اجلارية باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج سجل −

 47.2  بلغ والذي ،%41 بنسبة الطبيعي والغاز النفطي القطاع ناتج قيمة ارتفاع إىل ذلك يف السبب ويعزى دوالر، مليار
  .الناتج من%  35.7 نسبته ومبا دوالر مليار
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 مليار 13.46 حنو ليبلغ ،2005 عام خالل% 20 مبقدار منواً البحرين يف اجلارية باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج حقق −
 .2004 عام اية الريفدو مليار 11.2 حوايل مقابل دوالر

 مليار 315.3 إىل ليصل 2005 عام خالل% 26 نسبته منوا السعودية يف اجلارية باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج حقق −
 2005 عام خالل%  42.7بنسبة النفطي القطاع منو إىل ذلك ويعزى ،2004 عام اية يف 250.3 مقابل دوالر،
 عام خالل العاملية النفط أسعار على طرأ الذي الكبري للتحسن أيضا ونتيجة ،2004 امع اية يف% 28.4 نسبته منو مقابل

 2006 للعام بالنسبة ،أما 2004 عام يف% 8.5 نسبته منو مقابل% 7.8نسبته منوا النفطي غري القطاع وسجل ،2005
 دوالر مليار 348.6 حنو ليبلغ% 12.4 نسبته بلغت منوا حقق قد اجلارية باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج أن فنالحظ
 .2005 عام مع مقارنة

  2005 عام اية يف دوالر مليار 30.9إىل ليصل% 24 بنسبة ارتفاعا اجلارية باألسعار للسلطنة احمللي الناتج إمجايل حقق −
 بنسبة نفطيال القطاع منو إىل االرتفاع ذلك ويعزى ،2004 عام اية يف سجلت دوالر مليار 24.78 مع مقارنة ،وذلك
 .%9.2 بنسبة النفطية غري والقطاعات% 44.3

 منوا ليحقق ،2005 عام خالل اجلارية باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج شهده الذي القياسي النمو وترية تواصلت قطر، ويف −
 مليار 42.47 دارهمق ما اجلارية باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج سجل فقد التوايل، علي الثانية وللمرة% 33.8 نسبته
 .السابق العام اية يف سجلت دوالر مليار 31.73 مع مقارنة ،2005 عام اية يف دوالر

 خالل دوالر مليار 80.8 حنو إىل لتصل الكويت لدولة اجلارية باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج قيمة يف النمو وترية تصاعدت −
 أن بعد% 36 نسبته قياسيا ارتفاعاً ميثل ما وهو ،2004 عام خالل سجلت دوالر مليار 59.4 بنحو مقارنة 2005 عام
 الذي امللموس النمو خالل من أساساً النمو ذلك ويأيت ،2004 عام خالل% 25.1 نسبته منواً اإلمجايل احمللي الناتج حقق
 سجل اكم ،2004 عام خالل% 36.8 نسبته منو مقابل 2005 عام خالل% 62 بنسبة النفطية القطاعات شهدته
 .2004 عام اية يف% 13.5 نسبته بلغت منو مقابل 2005 عام خالل% 11.3 نسبته بلغت منواً النفطي غري القطاع

 
 الس دول وواردات صادرات حجم:  ثانيا

 حيث 2005 عام يف وخاصة مضطرد وبشكل الس دول صادرات ارتفاع 2 اجلدول من نالحظ : الصادرات.1 −
 أي ،2005 عام دوالر مليار 400 حوايل إىل 2004 عام دوالر مليار 287 حوايل من ارتفعت كبرية،حيث قفزة عرفت
 املوازين على اجيابيا انعكس مما العاملية، النفط أسعار يف مسبوق الغري االرتفاع إىل الكبرية الزيادة هذه وتعود ،℅40 بنسبة

 .الحقا سنرى اكم كبرية فوائض حتقيق بدورها شهدت اليت الس لدول التجارية
 الصناعات ذلك بعد تأيت مث األكرب النصيب على البترول يف ممثلة اخلام املواد تستحوذ اخلليجية الصادرات هيكل خيص وفيما −

  .البتروكيماية
 املاضية، القليلة السنوات مدى على متواصل وبشكل الس دول واردات تزايد،3 اجلدول من نالحظ:  الواردات.2 −

 بلغت واليت العام لنفس العربية الواردات إمجايل من ℅50 حوايل -دوالر مليار 83 حوايل 2001 معا يف بلغت حيث
 ،2005دوالرعام مليار157حوايل إىل لترتفع 2004 عام دوالر مليار 131.7 حوايل إىل لتصل -دوالر مليار 162.7

  .℅19.27 بنسبة أي
 واملشروبات، األغذية األكرب،مث النصيب على واملعدات اآلالت من الواردات استحواذ إىل للواردات اهليكلي التركيب ويشري −

  .األساسية املواد من وغريه واملشروبات األغذية من األساسية احتياجاا متويل يف اخلارج على الس دول اعتماد يؤكد مما
 وانعكس الس دول بني السلع تقالان تسهيل إىل العربية اخلليج لدول التعاون جملس لدول اجلمركي االحتاد قيام أدى ولقد −

 زاد قد البينية التجارة حجم أن ،4 اجلدول من نستنتج حيث الدول هذه بني التجاري التبادل زيادة على ذلك
-2002 للفترة كمتوسط دوالر مليون 18835.9 إىل 2001-1999 للفترة كمتوسط دوالر مليون13245.7من
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 العامل مع) وتصديراً استرياداً( الس دول جتارة زيادة إىل باإلضافة ،هذا ℅42.2 قدرها زيادة بنسبة أي 2004
 . اخلارجي

  
  الس لدول التجاري امليزان:ثالثا

 وذلك ،2004 عام مع ومقارنتها 2005 عام - عليه املتوفر املصدر حسب تقديرات -بيانات حتليل على هنا سنقتصر    
 على التجاري امليزان يف حتقيقه مت الذي االرتفاع يف األبرز األثر هلا كان النفط وائدع يف كبرية زيادة عرف) 2005( العام هذا ألن

  .7الس دول مستوى
  : يلي ما نستنتج 5 اجلدول ومن

 27.5  مبقدار فائض مع مقارنة 2005 عام اية يف دوالر مليار 42.7مبقدار التجاري امليزان يف فائض اإلمارات حققت −
  .2004 عام ةاي يف دوالر مليار

 1.4 مقداره فائض مع مقارنه 2005 عام اية يف دوالر مليار 2.5 مقداره التجاري امليزان يف فائض البحرين حققت  −
 بنسبة الصادرات إمجايل ارتفاع إىل ذلك ويعزى% 78.5 نسبته بلغت بارتفاع أي ،2004 عام اية يف دوالر مليار
 %.22.5 بنسبة الواردات ارتفعت حني يف% 33

 فائض مع مقارنة  2005 عام اية يف دوالر مليار 126 مقداره التجاري امليزان يف فائضا حتقق أن السعودية استطاعت  −
 إمجايل ارتفاع إىل ذلك ويعزى%. 48.2نسبته بلغت بارتفاع أي ، 2004 عام اية يف سجل دوالر مليار 85 مقداره

 %.33 نسبةب الواردات ارتفعت حني يف% 43 بنسبة الصادرات
 مقداره فائض مع مقارنة 2005 عام يف دوالر مليار 10.7 قيمته بلغت التجاري امليزان يف فائضا عمان سلطنة حققت  −

 الصادرات إمجايل ارتفاع إىل ذلك ويعزى%. 48.6 نسبته بلغت بارتفاع أي ،2004 عام اية يف دوالر مليار 5.5
 %.2 بنسبة الواردات ارتفعت حني يف ،%39.7 بنسبة

 فائض مع مقارنة 2005 عام خالل دوالر مليار 16.7 مبقدار التجاري امليزان يف فائضا القطري املدفوعات ميزان حقق  −
 إمجايل ارتفاع إىل ذلك ويعزى ،%25.8 نسبته بلغت بارتفاع أي, السابق العام اية يف دوالر مليار 13.27 مبقدار

 %.67.5 بنسبة الواردات إمجايل ارتفع حني يف ،%37.9 بنسبة الصادرات
 مليار 18.4مبقدار فائض مع مقارنة2005 عام خالل دوالر مليار 32.7 مبقدار فائضاً الكوييت التجاري امليزان حقق  −

 بنسبه الصادرات قيمة إمجايل ارتفاع إىل ذلك ويعزى ،%77.7 نسبته بلغت بارتفاع أي السابق، العام اية يف دوالر
  %.25 بنسبة الواردات يلإمجا ارتفع حني يف% 56

 
   الس دول يف املباشر األجنيب االستثمار: رابعا

 يعكس الذي األمر مستوياا، يف بالتذبذب عامة بصفة التعاون جملس دول إىل املتدفقة املباشرة األجنبية االستثمارات تتسم  
 عام من ابتداء حتسنا عرفت قد االستثمارات هذه أن حظاملال من كان وإن الس، دول حنو األجنبية لالستثمارات مستقر غري توجهاً

 نتيجة النفطية اإليرادات تزايد تأثري حتت عامة بصفة البينية العربية االستثمارات تنامي إىل منه جانب يف  يعود ذلك فإن ،2000
 اخلدمات قطاع يف وخاصة دخلها مصادر تنويع إىل الدول هذه واجتاه الس، دول على إجيابا ذلك وانعكاس  النفط أسعار حتسن
  .التحتية البنية ومشاريع الضخمة، والعقارية السياحية واملشاريع والنقل االتصاالت مثل

 مقابل دوالر مليون 4221 بلغت 2004 سنة الس دول إيل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات إمجايل أن ،6 اجلدول من ونالحظ
 إمجايل من  ℅34.55 نسبته ما التدفقات هذه وشكلت ،℅ 65.85 قدرها زيادةب أي 2003 عام دوالر مليون 2545
  .دوالر مليون 12217حوايل 2004 عام بلغت واليت العربية الدول إىل التدفقات
 راتاإلما من كل إيل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات شهدا واليت واملعتربة امللحوظة الزيادة إىل  االرتفاع هذا أسباب وتعود

  . 2003 بعام باملقارنة 2004 عام والسعودية
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 اإلمارات يف ℅0.9 بني ما احمللي الرأمسال تكوين من كجزء املباشرة األجنبية االستثمارات على الس بلدان اعتماد درجة وتتراوح 
 مثل آسيا، شرق بلدان ماداعت يبلغ املقابل ويف الست، الس دول يف ℅7.68 حدود يف املتوسط يف وهي البحرين، يف ℅20 إىل

  . 8احمللي رأمساهلا تكوين حجم من ℅35 حدود يف األجنبية االستثمارات على كوريا،
 اململكة ففي عليه، تعتمد اليت والصناعات والغاز النفط قطاع إىل املباشرة األجنبية االستثمارات معظم اجتهت القطاعي املستوى وعلى

 البتر بإنتاج املرتبطة البالستيكية واملنتجات الكيماوية الصناعات يف األجنبية املسامهات نم ℅89.6 حوايل تتركز مثال السعودية
  .9والطاقة اخلام املواد وفرة على تعتمد واليت ومشتقاا وكيماويات

 جماالت يف املنطقة يف راالستثما أبواب فتح إعادة نتيجة العربية، اخلليج دول يف املباشرة األجنبية االستثمارات نسبة تزيد أن ويتوقع  
 عمليات يف تظهر بدأت قد املتحدة العربية واإلمارات السعودية مثل املنطقة دول بعض وأن خاصة واالتصاالت، والكهرباء الطاقة

 معظم جهتو أن العاملي،كما االستثمار جمال يف احلاضر الوقت يف شيوعاً األكثر الظاهرة وهي واألجنبية، احمللية الشركات بني االندماج
 للشركات أكرب ودخول العاملي االقتصاد يف احمللية لالقتصاديات االندماج من مزيداً سيعين اقتصادياا خصخصة حنو املنطقة دول

  .املنطقة يف اجلنسية املتعددة
  

 من جمموعة حتليل خالل من وأمهيته االقتصادية مكانته مربزين العربية، اخلليج لدول التعاون جملس الدراسة هذه يف تناولنا اخلالصة :
 هلذه التجاري امليزان تطور حتليل خالل من وأيضا واخلارجية، البينية التجارة وحجم االقتصادي النمو معدل مثل االقتصادية املؤشرات
 العاملي املستوى على  النفط أسعار يف الكبري االرتفاع أدى حيث الس، دول يف املباشر األجنيب االستثمار واقع وعرض الدول،
 معدالت على البارز األثر هلا كان اجلارية وحساباا ميزانياا يف عالية فوائض الس، دول حتقيق إىل املاضية القليلة السنوات خالل
  .فيها واخلارجية البينية التجارة وحجم االقتصادي النمو
 تقدم حتقيق من متكنت الدول هذه أن إال الس، للدو االقتصادية القطاعات أهم من يعترب النفطي القطاع أن من الرغم وعلى
 درجة وتقليل الدخل، مصادر لتنويع ضروريا أمرا ذلك باعتبار والصناعة، اخلدمات كقطاعي األخرى القطاعات بعض يف ملموس
 اإلقليمية االقتصادية توالتجمعا والتكتالت األخرى الدول جتاه التجارية وعالقاا ااسياس تنسيق إىل النفط،إضافة على االعتماد
  .العاملية األسواق يف التنافسية وقدرا التفاوضية مواقفها لتقوية والدولية،

 وأنضج أجنح من تعترب عاماً وعشرون مثانية عمرها يف جتاوزت واليت العربية اخلليج لدول التعاون جملس جتربة أن إذا والشك 
 التكامل من متقدمة مرحلة دخلت اليت ملسريا املتابع على ختفى ال هامة نوعية نقلة ققتح وقد النامية، البلدان يف اإلقليمية التجمعات
 اخلليجية السوق وتأسيس ، اخلليجي اجلمركي االحتاد إقامة إىل احلرة التجارة منطقة من االنتقال منها عديدة، معاملها والتوحد
  . موحدة يجيةخل عملة وإصدار نقدي احتاد إقامة حنو واالجتاه ، املشتركة

  اجلداول ملحق

 

  دوالر مبليون وذلك ،)اجلارية باألسعار(العربيةاخلليجلدولالتعاونجملسدوليفاإلمجايل احمللي الناتج -1 اجلدول
 2006 20042005 السنوات
 163167 105253132202 اإلمارات
 15828 11182.313459.8 البحرين
 348672 250339315337 السعودية

 35728.7 24772.230922.8 انعم
 52722.3 31734.142462.6 قطر

 98704.4 59439.180798.6 الكويت
 714822.4 482719.6615182 الس دول إمجايل
 يلأفر اإلحصاء، إدارة املعلومات، مركز إحصائية،حملة:التعاونجملسدولالعامة،األمانةالعربية،اخلليجلدول التعاون جملس:املصدر

  .38ص ،2008)ابريل(
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  )دوالر مليون( العربية اخلليج لدولالتعاونالسدوليفواخلدماتالسلعمنالصادرات إمجايل -2 اجلدول
 ٭2006 ٭2005 ٭2001200220032004  السنوات
 134995 117255 87414521636713790998اإلمارات
 11703 10131 5657588767217621البحرين
 209771 180572 79737246493244125998السعودية

 26981 25762 10871109781338218685قطر
 58633 46941 16245153631279230089الكويت
 21202 18692 11071111731167013381عمان
 463285 168028204946286772399353 139231 السدولإمجايل
 ،140 ص ،2007 السنوي اإلحصائي التقرير ،)أوابك(للبترولاملصدرةالعربيةاألقطارمنظمة:علىباالعتماد باحثال إعدادمن :املصدر

.املصدر أورده ملا طبقا تقديريةبيانات٭
  

  ) دوالر مليون( العربية   اخلليجلدولالتعاونجملسدوليفواخلدماتالسلع من الواردات إمجايل-3اجلدول
 ٭2006 ٭2005 ٭2001200220032004السنوات
 68875 55103 30076325363945453289اإلمارات
 8944 7946 4306501256576484البحرين
 66241 59463 31182322903691644745السعودية

 12500 9970 3724401547945951قطر
 15951 15801 787390001098512631الكويت
 10834 8827 5796600565728616عمان
 183345 88858104378131716157110 82957 السدولإمجايل
 ٭،141 ص ،2007 السنوي اإلحصائي التقرير،)أوابك(للبترولاملصدرةالعربيةاألقطارمنظمة:علىباالعتماد الباحث إعدادمن :املصدر
املصدر أورده ملا طبقا تقديريةبيانات

  
  دوالر مبليون ،)2004-1999(  الفترة خاللياخلليجالتعاونجملسدوليف)والوارداتالصادرات( البينية التجارة حجم -4اجلدول
 2004 2003 1999200020012002السنوات
 382872 318305 189317261379262311254990 التجارةجمموع
 23694.9 17675.5 13513.113477.612746.315137.1 البينيةالتجارة
 جمموع إىل  البينيةالتجارةنسبة

.التجارة
7.1℅5.2℅4.9℅5.9℅ 5.6℅ 6.2℅ 

  .Gulf organization for industrial consulting, 2005 Annual report, p 24 :املصدر
  

  )دوالر مليون( العربيةاخلليجلدولالتعاونجملسدوليفالتجاريامليزان-5 اجلدول
 ٭2006 ٭2005 ٭2001200220032004اتالسنو

 48877 42761 15955146302131327567اإلمارات
 3138 2525 1610119014021485البحرين
 149116 126019 39366428405937684948السعودية

 15617 16698 74857328902413275قطر
 44284 32733 919572481191318426الكويت
 11274 10663 5764553755845509عمان
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 272306 231399 7937578773108612151210الس دول إمجايل
  .148 ص ،2007 السـنوي  اإلحصائي التقرير ،)أوابك(للبترولاملصدرةالعربيةاألقطارمنظمة:علىباالعتمادالباحث إعداد من  :املصدر

.املصدرأورده ملا طبقا تقديرية بيانات٭
  

 مباليني وذالك) 2004-1999(  السنوات خالل العربية اخلليجلدولالتعاونجملسدولإيلاملباشراألجنيباالستثمار تدفق يبني- 6 اجلدول
  :الدوالرات
 2004 2003 1999200020012002 السنوات
 840 30 98551511841307 اإلمارات
 865 517 45436481217 البحرين
 1867 778 188420453- 780- السعودية

 679 625 113252296624 قطر
    20- 67 72161477 الكويت
 18- 528 39168326 عمان
 4221 2545 88372118112634 الس دول إمجايل
  .121ص ،2005العربية الدول يف االستثمار مناخ االستثمار،لضمانالعربيةاملؤسسةبياناتعلىباالعتماد الباحث إعداد من:املصدر

  
  

  : واملراجع اإلحاالت

 العمـل  ورشـة  إىل مقدمة ورقة ،)العربية اخلليج لدول التعاون جملس جتربة( اإلقليمية للتجمعات املشتركة الزراعية السياسات عبداهللا، بن عبداهللا العبيد-1
  .4ص ،31/12/2007-29 اهلامشية، األردنية اململكة/  عمان العريب، اجلمركي االحتاد إلقامة العربية للدول الزراعية السياسات يئة متطلبات حول

 قضايا يف متخصصة حمكمة علمية فصلية جملة ،العصر شؤون جملة ،)التباين ظل يف االستمرارية( العريب اخلليج لدول التعاون جملس ، اهللا عبد حممد فالته -2
  .60ص ،2005) سبتمرب – يوليو( سبتمرب – جويلية ،20 العدد اإلستراتيجية، للدراسات اليمين املركز عن تصدر االجتماعية، والعلوم والسياسة االقتصاد

 1ط يل،مدبو مكتبة القاهرة،( العريب، القومي األمن على ذلك وأثر السياسية وقدراا االقتصادية إمكانياا بني الفجوة : اخلليجي التعاون جملس دول املنعم، عبد السيد املراكيب -3
  .50ص ،)1998،

 للطباعـة  وائل دار عمان،( ،)اخلليجي التعاون جملس دول على تطبيقات(  واجليوبوليتيكيا السياسية اجلغرافيا يف دراسات الرمحن، عبد بن فهد ثاين آل -4
 .62-61ص ص ،)2000 والتوزيع، والنشر

  .03/06/2009 )اخلط على( املشتركة، ليجيةاخل السوق العامة، األمانة العربية، اخلليج لدول التعاون جملس -5

http://www.gcc-sg.org  

 جملـس  دول يف واملالية االقتصادية التطورات عن تقرير والنقد، املال إدارة االقتصادية، الشئون قطاع العامة، األمانة العربية، اخلليج لدول التعاون جملس -6
 .6ص ،2007مارس ،2006 -2005:  عامي خالل العربية اخلليج لدول التعاون

-2007( االسـكوا  منطقـة  يف اإلمجـايل  احمللي الناتج منو وتوقعات تقديرات ،)االسكوا( آسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية املتحدة،اللجنة األمم -7
 .2007 ديسمرب7 نيويورك، ،)2008

 ،2001 جوان ،268 العدد ،العريب املستقبل جملة والطموح، الواقع:  العربية اخلليج لدول التعاون لس العاملية العالقات الرمحن، عبد بن صاحل املانع -8
  .175ص
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 اإلدارة تطـوير : والتمويـل  االستثمار مؤمتر اخلليجي، التعاون جملس دول يف املباشر األجنيب االستثمار وحمددات اجتاهات رفدان، بن حسن اهلجهوج -9
  .60ص ،2004 ديسمرب 8-5 الشيخ، شرم اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة العربية، الدول جامعة االستثمار، جلذب العربية

  .38ص ،2008 أفريل اإلحصاء، إدارة املعلومات، مركز إحصائية، حملة: التعاون جملس دول العامة، األمانة العربية، اخلليج لدول التعاون جملس -10

  .140ص ،2007 السنوي اإلحصائي قريرالت ،)أوابك( للبترول املصدرة العربية األقطار منظمة -11

Gulf organization for industrial consulting, 2005 Annual report, p24.  12-  

  141ص ،2007 السنوي اإلحصائي التقرير ،)أوابك( للبترول املصدرة العربية األقطار منظمة -13

  .148ص ،2007 السنوي ياإلحصائ التقرير ،)أوابك( للبترول املصدرة العربية األقطار منظمة

  .121ص ،2005 العربية الدول يف االستثمار مناخ االستثمار، لضمان العربية ملؤسسةا -14

  
  
  
  
  


