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 امللخص: 
والبحرين      والكويت  السعودية  اخلليجي:  التعاون  جملس  دول  بني  االقتصادي  التكامل  جدوى  معرفة  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 

اإلمارات العربية املتحدة وقطر وعمان، ولتحقيق هذا اهلدف نقوم بتحليل العالقة طويلة األجل بني املتغريات الكلية:الناتج احمللي  
البينية   والتجارة  واالستثماراإلمجايل  العام  الوافد  واالستهالك  املباشر  اختبار    األجنيب  إجراء  على  تعتمد  قياسية  طرق  ابستخدام 

العريب   اخلليج  لدول  التعاون  منذ نشأة جملس  التكامل املشرتك  الزمنية واختبارات  السالسل  ،  2011إىل غاية    1981السكون 
التجريبية إىل وجود درجة عالية من احلرك النتائج  الدول على حتقيق  وتشري  املتغريات مما يدل على قدرة هذه  ة املشرتكة بني هذه 

 التكامل و ابلتايل االستفادة من مزاايه.  
 التكامل االقتصادي،  جملس التعاون اخلليجي ، التكتالت اإلقليمية، التكامل املشرتك. الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 
This study investigates the feasibility of economic integration in GCC countries: 
Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, the United Arab Emirates, Qatar and Oman, 
towards this goal we analyze the the long-term relationship among key macro 
variables: Gross Domestic Product, Intra-Trade, Public Consumption, and Inflow 
of Foreign Direct Investment   using econometric methods such as the Unit Root 
tests of stationary, Cointegration tests  during the period 1981-2011, Our 
empirical results show a high degree of co-movement among these variables, 
which illustrate the support of the integration and reap the benefits of economic 
integration. 
Key words: Economic integration, The Gulf Cooperation Council (GCC), 
Regional blocs, Cointegration test. 

 
الذاتية:   بلعباس  -أ–قسم  أستاذة مساعدة  السرية  امللتقيات الوطنية والدولية   اجلزائر، ومن بني املداخالت   -جبامعة سيدي    : يف 

-جامعة األغواط،  2007أفريل  18-17يومي    "التكامل االقتصادي العريب: الواقع واآلفاق"املشاركة يف امللتقى الدويل حول  
و  الدويل حول  اجلزائر،  امللتقى  يف   Intégration régionale et mondialisation :Quels »املشاركة 

impacts sur les économies du Maghreb »    اجلزائر،  -جامعة وهران،  2008اكتوبر  12-11يومي
بعنوان و  التاسع  السنوي  الدويل  العلمي  املؤمتر  يف  والعوملة" املشاركة  البيئة  جامعة  -2009ابريل    23-20بتاريخ  "اقتصادايت 

األردنية  و الزيتونة  امللتقى ،  يف   l’Economie  Algérienne dans la » الدويل  املشاركة 
mondialisation :Atouts et Contraintes »  اجلزائر -جامعة تيزي وزو،  2009  أكتوبر   26-25يومي  ،

  13و  12يومي  « Intégration et Développement Economiques »املشاركة يف امللتقى الدويل  و  
 تونس. -2012 أكتوبر 
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 حمور املداخلة: 
 قضااي يف التكامل والتعاون االقتصادي اإلقليمي

 : عنوان املداخلة
 التكامل االقتصادي بني دول جملس التعاون اخلليجي 

 من تقدمي: 
 األستاذة: بن يوب لطيفة 1& األستاذة: رشاش عباسية 2

 جامعة سيدي بلعباس، اجلزائر -االقتصاديةجامعة سيدي بلعباس، اجلزائر& كلية العلوم  -كلية العلوم االقتصادية
 

إن جناح االحتاد األورويب يف تبين عملة مشرتكة أال وهي األورو شجع جتمعات اقتصادية أخرى عرب العامل من بينها دول  املقدمة:  
سنة   العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  أنشأ  حيث  مشرتكة،  عملة  إصدار  حنو  مسريهتا  تفعيل  على  اخلليجي  التعاون  جملس 

املادة  )  اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان، ومتثلت أهدافه  و   البحرين  و   رقط  و  الكويت  و  ضم كل من السعودية و    م1981
 : (  1981، النظام األساسي :الرابعة 
 لتكامل والرتابط بني الدول األعضاء يف مجيع امليادين، وصوال إىل وحدهتا. ا حتقيق التنسيق و  ✓
 وتوثيق الروابط والصالت وأوجه التعاون القائمة بني شعوهبا يف خمتلف اجملاالت.  تعميق ✓
 وضع أنظمة متماثلة يف خمتلف امليادين.  ✓
عجلة التقدم العلمي والتقين يف جماالت الصناعة والتعدين والزراعة والثروات املائية واحليوانية، وإنشاء مراكز حبوث    دفع ✓

 علمية، وإقامة مشاريع مشرتكة، وتشجيع تعاون القطاع اخلاص مبا يعود ابخلري على شعوهبا. 
و    : اجمللس األعلى ( 1981، النظام األساسي :املادة السادسة )ومن الناحية التنظيمية يتكون اجمللس من ثالثة أجهزة رئيسية هي 

العامة و    اجمللس الوزاري التكامل    1981أقر اجمللس األعلى يف نوفمرب    كما،  األمانة  االتفاقية االقتصادية املوحدة لتحدد مراحل 
 : (  1981،  اإلتفاقية اإلقتصادية املوحدة )  والتعاون االقتصادي بني دول اجمللس ومشلت على 

 حتقيق التكامل االقتصادي بني دول اجمللس وفق خطوات متدرجة.  .1
 تقريب وتوحيد األنظمة والسياسات واالسرتاتيجيات يف اجملاالت االقتصادية واملالية والتجارية.  .2
 رتكة. املشاريع املش إقامةربط البىن األساسية بدول اجمللس، السيما يف جماالت املواصالت والكهرابء والغاز وتشجيع   .3

واليت  م  1983يف سنة    (2008األمانة العامة،  )قيام منطقة التجارة احلرة وظل العمل االقتصادي املشرتك حمدود نسبيا متثل يف  
من كافة احلواجز اجلمركية والقيود األخرى على التجارة، مع احتفاظ كل    دول املنطقة املتكاملة  حترير التجارة فيما بني  ايتم مبوجبه

بتعريفاهتا  اخلارجي  دولة  العامل  عاما، ،  إزاء  عشرين  حوايل  تطور    شكل وال  واستمرت  يبني  لدول    إمجايل التايل  البينية  التجارة 
 . واردات( -اجمللس)صادرات
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 . 2011إىل   1983من    واردات(-التجارة البينية لدول اجمللس)صادرات : إمجايل(1)الشكل  

 

 
 

، سنة  5إدارة اإلحصاء، العدد -األمانة العامة "السوق اخلليجية املشرتكة:حقائق وأرقام" قطاع شئون املعلومات  املصدر: 
2012 .   

لنا البينية بني دول اجمللس من    من الشكل السابق  يتبني  التجارة  مليار يف سنة  90م إىل  1983مليارات يف سنة  6تطور حجم 
 يف ازدايد التجارة البينية.  وكذلك السوق املشرتكة  م، مما يؤكد دور الكبري لالحتاد اجلمركي 2011

االتفاقية االقتصادية  إقرار  اتفاقية   م2001لسنة   إال حني  وعملت على نقل دول اجمللس من مرحلة    م1983  واليت حلت حمل 
 : ( 2008األمانة العامة،  ) التعاون إىل مرحلة التكامل وفق ما يلي

يتم مبوجبه  و   ،ةم وبذلك حل حمل املنطقة التجارة احلر 2003دخل االحتاد اجلمركي حيز التنفيذ يف يناير    :االحتاد اجلمركي  إقامة 
توحيد الرسوم اجلمركية مع    إىل   ابإلضافةكافة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية على التجارة وهو ما مت يف مرحلة التجارة احلرة    إزالة

على السلع األجنبية املستوردة من خارج االحتاد، وقد   %5حيث مت االتفاق على تعريفة مجركية موحدة بواقع  الدول غري األعضاء. 
م للدول األعضاء حىت تتأقلم مع بعض جوانب االحتاد اجلمركي كاسترياد األدوية  2009  إىل م  2003مت إعطاء فرتة انتقالية من  

 اجلمركية.   لإليراداتشرتك واملستحضرات الطبية واسترياد املواد الغذائية واستمرار احلماية اجلمركية لبعض السلع والتحصيل امل
م وبذلك حلت حمل االحتاد  2008دخلت السوق اخلليجية املشرتكة حيز التنفيذ يف ديسمرب    : السوق اخلليجية املشرتكة  إقامة 

لرسوم  كافة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية على التجارة وهو ما مت يف مرحلة التجارة احلرة، وتوحيد ا  إزالة  ا يتم مبوجبهو  اجلمركي،  
ما  األعضاء وهو  الدول غري  مع  اجلمركي    اجلمركية  االحتاد  القيود على حركة األشخاص وحركة    إلغاء   إىل  ابإلضافة مت يف مرحلة 

   أي  يف الوطنية ابملعاملة متتعهم مع  اخلليجيني  املواطنني تنقل  وحرية  اخلدمات  حركة  حترير  حيث عملت على تعميقرؤوس األموال.
الدول دولة ممارسة املال أسواق  يف واالستثمار العقارات بتملك للمواطنني والسماح  األعضاء، من    االقتصادية  األنشطة وحرية 

 ، واألشكال التالية توضح ذلك. األعضاء  الدول يف للبنوك فروع  وفتح   وغريها،
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 عدد مواطين دول اجمللس الذين مت دخوهلم الدول األعضاء األخرى  : (2)الشكل  

 
 

  ، سنة 5إدارة اإلحصاء، العدد -املصدر: األمانة العامة "السوق اخلليجية املشرتكة:حقائق وأرقام" قطاع شئون املعلومات 
2012. 

م إىل  1995مليون مواطن يف سنة    4،5  نالحظ من خالل الشكل أعاله تزايد أعداد املواطنني الذين تنقلوا بني دول اجمللس من
م املرتبة األوىل ب  2011، حيث احتلت السعودية يف سنة  %189منو قدرها    ة ، وبنسبم2011مليون مواطن يف سنة    14قرابة  
 الف مواطن. 598مليون مواطن وعمان ب 2،3مليون مواطن مث الكويت ب3،8مليون مواطن وتليها البحرين ب 4،4

:عدد مواطين دول اجمللس املتملكني للعقارات وإمجايل عدد الرتاخيص املمنوحة ملواطين دول اجمللس ابلدول  (3)الشكل  
 األعضاء األخرى  
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، سنة  5إدارة اإلحصاء، العدد -املصدر: األمانة العامة "السوق اخلليجية املشرتكة:حقائق وأرقام" قطاع شئون املعلومات 
2012 . 

للعقارات بدول اجمللس من    تبني    16107م إىل  1995مواطن سنة    976من خالل الشكل ارتفاع عدد مواطنني املتملكني 
مواطن مث اإلمارات العربية    2312مواطن وتلي السعودية ب  8130بم حيث يتصدر مواطين دولة الكويت  2011مواطن سنة  
وعمان ب    2267املتحدة ب   والبحرين  التوايل.   986و  1086و  1326مواطن وقطر  املمنوحة    أما على  للرتاخيص  ابلنسبة 

رخصة    3033ملمارسة األنشطة االقتصادية يف دول اجمللس األخرى فعرفت هي األخرى ارتفاعا ملحوظا من  ملواطين دول اجمللس  
العربية املتحدة يف سنة  2011رخصة يف سنة    34424إىل    1995يف سنة   م الرتاخيص  2011م، حيث تصدرت اإلمارات 

رخصة    494رخصة والسعودية    1067رخصة والبحرين ب  3372رخصة تليها الكويت ب  28909ملمنوحة حيث بلغت   ا
 رخصة.  256رخصة وقطر ب 330وعمان 

 : عدد البنوك التجارية اخلليجية العاملة يف دول اجمللس األخرى (4)الشكل  

 
، سنة  5إدارة اإلحصاء، العدد -األمانة العامة "السوق اخلليجية املشرتكة:حقائق وأرقام" قطاع شئون املعلومات  املصدر: 

2012 . 
م إىل  1995بنوك يف سنة    7يتنب من هذا الشكل زايدة ملحوظة يف البنوك التجارية املصرح هلا ابلعمل بدول اجمللس األخرى من  

إليها ب م، حيث احت2011بنك يف سنة    30قرابة   التجارية  البنوك  العربية املتحدة املرتبة األوىل يف استقطاب    7لت اإلمارات 
 بنوك وبنكان على التوايل. 3بنوك و4بنوك وقطر وعمان والسعودية ب 5بنوك والبحرين والكويت يف املرتبة الثانية ب 

كة لتحل  و إنشاء عملة واحدة مشرت   ملزمة لدول األعضاء  قراراهتاسلطة فوق وطنية تكون    إنشاءيتطلب    :االحتاد النقدي   إقامة 
حمل عمالت دول األعضاء، وكما هو معلوم فقد تعذر على دول جملس التعاون اخلليجي إصدار عملة مشرتكة اليت كانت مربجمة  

األمانة العامة،   )جمال االحتاد النقدي كما يلي   وميكن تلخيص أهم االجنازات يف م،  2015سنة    إىلوأتجيلها  م،  2010يف سنة  
2010 ) : 

 مشرتكا   مثبتا   الدوالر بتطبيق  االحتاد النقدي والقاضي  إلقامةم وافق اجمللس األعلى على الربانمج الزمين  2001يف ديسمرب   •
 التقارب معايري على  على االتفاق األعضاء الدول تعمل وأن م،  2002 عام هناية قبل  احلالية املرحلة يف دول اجمللس لعمالت

 والنقدية.  املالية 
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هناية   • الكويت يف  2002يف  أن  الدوالر، غري  املشرتك  أسعار صرف عمالهتا ابملثبت  بربط  اجمللس  دول  قامت    2007م 
 قررت ربط عملتها بسلة من العمالت. 

لنجاح االحتاد    م2005م و2002ما بني   • التقارب  بتحديد معايري  املايل واالقتصادي  التعاون  قامت جلنة احملافظني وجلنة 
 النقدي أال وهي: 

   .% 2أال يزيد معدل التضخم يف أي دولة من دول األعضاء عن املتوسط املرجح ملعدالت التضخم يف دول اجمللس زائد  -
عن متوسط أدىن ثالثة أسعار للفائدة قصرية األجل يف دول اجمللس   أال يزيد معدل الفائدة يف أي دولة من دول األعضاء -

 %.  2زائد
النقدية  احتياطيات تكون  أن جيب - تكلفة  كافية  دولة كل  يف  السلطة  أربعة تقل  ال ملدة  السلعية وارداهتا  لتغطية   عن 

 .أشهر 
 سلة نفط متوسط سعر كان طاملا(االمسي احمللي اإلمجايل الناتج من 3% عن العجز السنوي نسبة  تزيد ال أن جيب -

 .)السعر املقبول  حدود يف األوبك
 نسبة الدين  تتجاوز وال  االمسي، احمللي اإلمجايل  الناتج من60%  العامة العام للحكومة الدين نسبة تتجاوز ال  أن  جيب -

 .االمسي  اإلمجايل احمللي الناتج  من  70% املركزية للحكومة  العام 
 بنك مركزي.  إىل مت االتفاق على إنشاء جملس نقدي يتحول فيما بعد    م2005يف ديسمرب  •
 العملة املوحدة.  إلصدار م مت وضع برانمج مفصل 2007يف ديسمرب  •
 م مت االتفاق على أن تكون الرايض مقرا دائما للمجلس النقدي. 2009يف ماي  •
األعضاء  م2010يف جانفي   • اجمللس  دول  االنضمام    بعدما-استكملت  العملة    إىلأعلنت سلطنة عمان عدم متكنها من 

يف    اإلمارات   وإعالن   م 2006يف    املشرتكة املتحدة  االنسحاب  2009العربية  اخلليجي م  النقدي  االحتاد  مشروع                    من 
 د النقدي. يف اتفاقية االحتاد النقدي املصادقة على اتفاقية االحتا  -
 م دخلت اتفاقية االحتاد النقدي حيز التنفيذ. 2010فرباير  27يف  •
 اجتماع  أول  النقدي  اجمللس  إدارة  جملس  م دخل النظام األساسي للمجلس النقدي حيز التنفيذ، وعقد 2010مارس    27يف   •

 .السعودية العربية  ابململكة  مبدينة الرايضم 2010مارس 30 يف  له 
 

 السابقة: الدراسات 
جدوى تعددت   حول  بني    وإمكانية   الدراسات  االقتصادي  من  التكامل  بينها:  نذكر  الدول  جمموعة    2002دراسة) من 

Esteban Jadresic)    اليت تبني أن قيام احتاد نقدي بني دول جملس التعاون اخلليجي له عدة اجيابيات مثل تعزيز الكفاءة
  التشوهات   إزالة  ينبغي أن يشمل ذلك على   . ومع ذلك فإنهاالقتصادية يف املنطقة وتعميق التكامل اإلقليمي وتطوير اقتصادايهتا 

البينية  اليت حتول دون  لضمان  واالستثمار، ومزيد  التجارة  اتفاقات  السياسي.  من  التكامل  و  الكلي  االقتصاد  هتدف  و    استقرار 
  2025إىل تبيان قدرة دول الكوميسا من إنشاء احتاد نقدي حبلول عام     (2005Fabrizio Carmignaniدراسة )

بعد تبين التكامل االقتصادي واملايل من خالل التقارب االقتصادي الكلي ومتاثل الصدمات ودخل الفرد، وتشري النتائج إىل تقارب  
ل األعضاء منخفضة وتباين كبري يف السياسة املالية و  ومع ذلك فال تزال التجارة البينية بني الدو   بعض املتغريات االقتصادية الكلية

متماثلة، مما يتعني عليها احلفاظ على عملية   الصدمات  املنطقة وأن معظم  بلدان  الفرد بني  توزيع دخل  وجود اختالف كبري يف 
ته دول جملس  ( ما أجنز 2005رجان غوفيل  )  أوضحت دراسة  و  التكامل االقتصادي وتعزيزه من خالل تصميم آليات فعالة.  
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التعاون اخلليجي يف جمال التكامل االقتصادي ابعتباره اجلزء األسهل منه، وتوضيح متطلبات استكماله للوصول إىل االحتاد النقدي  
تنفيذها. الواجب  اهليكلية  اإلصالحات  دراسة) وأهم  -2005Ali F. Darrat & Fatima S. Alوتفحص 

Shamsi  )يإذا كانت الدول الست اليت    ما ( تألف منها جملس التعاون اخلليجيGCC  قادرة على تشكيل تكامل إقليمي )
منتصف   منذ  والعديدة  الطويلة  احلكومية  احملاوالت  رغم  للحياة  قابل  املنطقة  يف  1980يف  اإلسراع  على  العامة  الضغوط  و  م 

الفرتة   املتزامن خالل  التكامل  الدول األعضاء، 2011-1970العملية، ابستخدام طريقة  إىل فشل واضح بني  النتائج    ، وتشري 
الرغم   ومعدالت  على  اإلمجايل  احمللي  ابلناتج  )مقاسة  الكلية  اقتصادايهتا  بني  تربط  الطويل  املدى  على  قوية  عالقة  وجود  من 

مما يعين أنه ينبغي توجيه    قاعدة النقدية(.وأسعار الصرف( وسياساهتا النقدية )ممثلة يف ال التضخم( واألسواق املالية )اجملاميع النقدية
ومالية   اقتصادية  أعاقت ظهور كتلة  قد  اليت  احملتملة  والسياسية  االجتماعية  اخلالفات  اجلهود يف حل  من  منطقة  فعالة  املزيد  يف 

وهتدف  اخلليج حتديد  2006Damyana Bakardzhieva & Bassem Kamar) دراسة .  إىل  هو  (  ما 
اخلليجي  ل  املشرتكة  العملة مطلوب جلعل   التعاون  الكاملة منهأكثر  دول جملس  من  ،  ا جناحا والسماح جلميع أعضائها لالستفادة 

  تقنية التكامل املشرتك  تطبيقبواليت تسمح    ADF  ولتحقيق هذا الغرض مت استخدام اختبار السياسة النقدية    خالل التنسيق يف
سعر الصرف  قصري ابستعمال املتغريات التالية:  األجل  ملعرفة طبيعة العالقة على  ومنوذج تصحيح اخلطأ    (1987لالجنل جراجنر )

أن   النتائج  وتشري  والسيولة،  اإلمجايل  واالحتياطي  االقتصادي  االنفتاح  ودرجة  البرتول  وأسعار  احلكومي  واالستهالك  احلقيقي 
املتحدة العربية  والبحرين وقطر واإلمارات  يشكل و   الكويت  السعودية  العربية  واململكة  ل قوة    ون سلطنة عمان  مشروع  تحقيق  دافعة 

مدى  (  2006Abu-Bader Suleiman & abu-qarn Aamerدراسة ) تبحث و   العملة اخلليجية املشرتكة. 
اخلليجي  مالئمة التعاون  جملس  دول  أعضاء  بني  املقرتح  النقدي  منوذج    االحتاد  املشرتكة  اب VARابستخدام  االجتاهات  ختبار 

،  ةعادة ما تكون متماثل العابرة  أن صدمات الطلب  وتشري النتائج    ، والدورات االقتصادية املشرتكة بني دول جملس التعاون اخلليجي 
على املدى الطويل والقصري تزامن احلركات    يوجدصدمات العرض الدائمة هي غري املتماثلة. وعالوة على ذلك، ال  يف حني أن ال

شروط تشكيل االحتاد  وابلتايل  ،  االقتصادي بني دول اجمللس  على الرغم من التقدم الذي مت إحرازه يف جمال التكامل  ،يف اإلنتاج
(  2008عبد هللا تركستان وعبد القادر الشاشي و حممد ابطويح  وتبحث دراسة)  . آلنحىت ا  تم الوفاء هبامل يالنقدي اخلليجي  

 2000-1980قدرة الدول اإلسالمية على إقامة تكامل اقتصادي فيما بينهم من عدمه ابستخدام منوذج اجلاذبية خالل الفرتة  
مجايل وعدد السكان واملسافة واحلدود املشرتكة واللغة  وابستعمال املتغريات التالية: الصادرات ومتوسط دخل الفرد والدخل احمللي اإل

ل  املشرتكة واالستعمار املشرتك والدين املشرتك، وتشري النتائج إىل وجود روابط كثرية بني الدول اإلسالمية ما يتيح هلا إمكانية التكام
السيا  اإلرادة  األسباب كغياب  إىل جمموعة من  ويرجع هذا  يظهر غري ذلك  الواقع  أن  اإلنتاجية وضعف  إال  اهلياكل  وتشابه  سية 

 التجارة البينية والقدرات اإلنتاجية، لذا جيب عليها القيام إبصالحات جذرية لتحقيق التكامل املنشود. 
أن دول جملس التعاون اخلليجي الست البحرين والكويت وسلطنة  ( 2009Mahmoud Abdelbaky) دراسةو تؤكد  

عمان وقطر والسعودية واإلمارات العربية املتحدة جتمعها مسات مشرتكة كالتاريخ والثقافة واللغة ابإلضافة إىل أهنا بلدان مصدرة  
البحرين-للنفط تؤهلها   -ابستثناء  الشروط  من  العديد  املاضيني  العقدين  استوفت خالل  نتائج   وقد  أن  إال  العملة،    هذه   لتوحيد 

تظهر أهنا ال تزال بعيدة عن هذا اهلدف فالفرق بني    2007-1990الدراسة ابستخدام نظرية تعادل القوى الشرائية خالل الفرتة  
ى  كما أن سياسات أسعار الصرف ال تساعد على تضييق الفجوات بني التضخم، لد  معدالت التضخم واضح بني دول اجمللس،

املشاكل   ينبغي  هذه  ملعاجلة  الالزمة  املتطلبات  دراسة  . تنفيذ  توضح  التكامل  (  Basnet& Sharma 2010) و  جدوى 
،  األرجنتني والربازيل وشيلي وكولومبيا واملكسيك وبريو وفنزويال  وهي يف املنطقة    تاي كرب اقتصادألاالقتصادي يف أمريكا الالتينية  

الكلي مت  لتحقيق هذا اهلدف  و  الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي  الرئيسية  املتغريات  العالقة طويلة األجل وقصرية األجل بني    حتليل 
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-1960ام طريقة التكامل املشرتك خالل الفرتة  ، ابستخدالتجارة البينية واالستثمار اخلاص واالستهالك يف هذه البلدان السبعةو 
توقيت على املدى  ال دة و املكثافة و الأن التقلبات االقتصادية يف هذه البلدان تتبع منطا مماثال من حيث  وتشري النتائج إىل    2008
الرئيسية    و   والطويل   القصري  الكلية  املتغريات  بني  املشرتكة  احلركة  عالية من  البل   و وجود درجة  تستفيد من  دان ميكن  أن هذه  أن 

واملالية يستن النقدية  السياسات  فا   ق  جمدي وابلتايل  هو  الالتينية  أمريكا  يف  التكامل   Assandé ) ودراسة    .اقتصاداي   ن 
Adoma &ALL 2010)    تبحث يف االقتصادي جدوى  اليت  أفريقيا  التكامل  قصرية  العالقات  ال فحص  من خالل    يف 

الرئيسية الو  املتغريات  بني  األجل  األسعار احمللي  الناتج    :طويلة  ومستوى  احلكومي    و  احلقيقي  واالستهالك  اخلاص  االستهالك 
ومصر وكينيا    وهي اجلزائر و انغوال و كمرون و كوديفوارفريقية  ات  اياقتصاد   فيما بني أكرب مثانية  واالستثمار و التدفقات التجارة

وابلتايل    املدى الطويل  ة يف مشرتكاجتاهات  وجود    إىل، وتشري النتائج    2005إىل    1976خالل الفرتة  ونيجرياي وجنوب إفريقيا  
أثر    ( 2010Farvaque&ALLدراسة ) و تبحث .لنجاح التكامل يف أفريقيا بقيادة هذه البلدان الثمانية  عامل حاسمتوفر  

استدامة االحتاد النقدي ال  امة االحتاد النقدي املرتقب بني دول جملس التعاون اخلليجي، وتبني أن  الصدمات اخلارجية على استد
الداخلية( ولكن أيضا على أتثري الصدمات   يعتمد فقط على إعادة تنظيم وترشيد أنشطة اإلنتاج داخل االحتاد )أي الصدمات 

دراسة)  .اخلارجية  (  2010Rosmy Jean Louis & Faruk Balli& Mohamed Osmanوتؤكد 
( وصدمات  ADالطلب الكلي )صدمات  ما إذا كان  من خالل حتديد  جدوى االحتاد النقدي بني دول جملس التعاون اخلليجي  

و ما إذا كان هناك أي من الصدمات املشرتكة مع الوالايت املتحدة وأورواب  هي متماثلة يف هذه الدول  (  ASالعرض غري النفطية )
و – بلدان  ثالثة  اختيار  وإيطاليامت  وأملانيا  فرنسا  اختيار   -هي  تربر  أن  ميكن  األ  واليت  أو  األمريكي  للعملة  الدوالر  ورو كمرتكز 

و لكن بشكل  متماثلة  هي  غري النفطية    ات العرض . وتظهر النتائج أن صدمات الطلب هي متناظرة ولكن صدماملشرتكة املتوقعة  
أمر ممكن، و ضعيف   قيام احتاد نقدي هو  اخلليجي مما يوحي ابن  التعاون  العرض  ال صدمات  أن    عرب دول جملس  الطلب وال 

تحدة ولكن  هي متناظرة مع الوالايت امل  الطلبالصدمات  و ختارة يف أورواب،  املبلدان  ال متماثلة بني دول جملس التعاون اخلليجي و  
دول جملس    جتميع  يتمغري النفطية ليست كذلك. وعالوة على ذلك، ال توجد تغيريات كبرية يف النتائج عندما  صدمات العرض  

اخلليجي ككتلة واحدة يستخلص  التعاون  أكثر  أن  إىل  ،كما  األمريكي هو  األل  مالئمة الدوالر  من  اجلديدة  تبني  .  ورو  لعملة  و 
التكامل   أن(  2012Mahmoud Abdelbaky&Shereef Ellaboudy)دراسة  من  كجزء  نقدي  احتاد  إنشاء 

ب الشامل  سنة  االقتصادي  إىل  ترجع  فكرته  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  معايري  1980ني  حتديد  على  اجمللس  دول  وعملت   ،
و  امليزانية  الفائدة وعجز  التضخم ومعدالت  تشمل  مثلماالتقارب واليت  العام  النقدي  استخدمت سا  الدين  االحتاد  بقا من طرف 

من املعايري اهلامة    لتضخموابعتبار ا.  2015عام    هوملوعد النهائي لتنفيذ االحتاد النقدي اخلليجي  على ا  بدئياملالتوافق  و   األورويب
-1990  خالل الفرتةو ابستخدام طريقة تعادل القوى الشرائية    لتقييم جاهزية دول جملس التعاون اخلليجي لتشكيل احتاد نقدي

من  الدول األعضاء واضح و يف  التضخم    معدالت   والفرق بني  ، من الوحدة النقدية   تشري النتائج أن املنطقة ال تزال بعيدة ،    2007
وهتدد   الدوالر  قيمة  خفض  إىل  تؤدي  أن  شأهنا  من  اليت  مؤخرا  املتحدة  الوالايت  سياسة  ظل  يف  تتسع  أن  لضغوط  اباملتوقع 

ساعد على تضييق الفجوات بني  يقد يكون معدل الصرف الثابت )ربط العملة ابلدوالر( ال    تايل وابل لس  اجملالتضخمية يف دول  
 التضخم املتوقع منهم. 

 
 الدراسة القياسية: 

العربية املتحدة والكويت    واإلماراتقيام تكامل اقتصادي بني دول جملس التعاون اخلليجي وهي السعودية    إمكانيةمن أجل معرفة  
التكامل املشرتك بياانت سنوية منذ نشأة اجمللس سنة    ، وقطر وعمان والبحرين، مت استخدام طريقة    غاية   إىل  1981ابستعمال 
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 ( RERسعر الصرف احلقيقي ) و   PUBCON))   واالستهالك العام  RGDP))   احلقيقي   تج احمللي اإلمجايلللنا   2012
الوافد    واالستثمار املباشر  البينية  و   (  INV)األجنيب  من  واليت  (  (INTRالتجارة  البياانت  استخرجت  قاعدة 

DATASTREAM . 
 : جذر الوحدةاختبار  -/1

موضع الدراسة وحتديد درجة تكامل هذه السالسل ملا هلا  الزمنية يعترب اختبار جذر الوحدة أساسي وذلك ملعرفة استقرار السالسل  
أن العالقة بني متغريين أو عدد من املتغريات  والذي يعين للوصول إىل نتائج سليمة وجتنبا لظاهرة االحنراف الزائف  من أمهية قصوى 

فيلبس  اختبار    و  (ADFلديكي فولر املوسع ) هو اختبار  ومن بني أهم األساليب املستعملة    ، االقتصادية تعرب عن عالقة زائفة
 (.  PPبريون ) 
• ( املوسع  فولر  لديكي  الوحدة  جذر  االختبارADFاختبار  هذا  يتضمن   :)Dicky-Fuller 1979)   

(Augmented  معادالت احندار خمتلفة حتتوي األوىل على احلد الثابث والثانية بوجود احلد الثابت واالجتاه    ثالثة
أو املتغري    واليت تعين وجود جذر الوحدة  H0:B=0فرضية العدم    العام والثالثة بدون حد اثبت واجتاه عام، ويتم اختبار

وهو ما يتطلب اعادة االختبار مرة    اجلدولية،  t  ة املطلقةقيمالاحملسوبة أصغر من  t املطلقة  قيمة  الإذا كانت    غري مستقر
الفروق، البديلة    أخرى لكن بعد أخذ  القيمة  كانت    إذاوذلك  دل على استقرار السلسلة  ت  اليت   H1:B<0والفرضية 

األصلية ساكنة عند املستوى فانه يقال أهنا  ومىت وجدت السلسة  اجلدولية،    t  ة املطلقة قيمالاحملسوبة أكرب من  t املطلقة  
( الصفر  الدرجة  الفروق   I(  0متكاملة من  اذا تطلب أخذ  أهنا متكاملة من    ( d… , 1,2)أما  نقول  جلعلها مستقرة 

 ويوضح اجلدول التايل النتائج اليت مت احلصول عليها: ، I( dالدرجة ) 
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 الستقرار السالسل الزمنية  ADFاملوسع  اختبار ديكي فولر  (:1اجلدول) 

 Eviews     6برانمجمن إعداد الباحثان ابالعتماد على املصدر: 

 املتغريات  الدول 
 الفرق األول  املستوى

 احلد الثابث 
احلد الثابت  
 احلد الثابث  بدوهنما  واالجتاه العام

احلد الثابت  
 بدوهنما  واالجتاه العام

 السعودية

RGDP 2,70 0,56 6,76 -3,06 -3,47 -2,53 
PUBCON 3,77 2,56 5,94 -2,49 -3,55 -2,96 

RER -0,50 -2,10 1,09 -5,72 -5,37 -5,44 
INTR 1,04 -0,68 2,33 -4,67 -4,22 -1,96 
INV 3,09 0,76 4,92 -1,73 -4,12 -1,94 

العربية  اإلمارات 

 المتحدة 

RGDP 0,04 -1,76 4,10 -4,09 -4,06 -2,77 
PUBCON 2,81 -0,39 5,41 -3,43 -4,79 -2,35 

RER 0,52 -1,68 1,77 -4,86 -4,34 -2,40 
INTR 2,38 0,68 3,02 -3,08 -4,08 -2,37 
INV 1,52 -0,82 4,03 -5,06 -5,92 -1,99 

 الكويت

RGDP -0,24 -4,55 1,17 -4,01 -4,02 -3,71 
PUBCON -1,26 -2,42 0,42 -6,23 -4,80 -6,05 

RER 0,02 -2,10 0,96 -4,94 -6,16 -4,77 
INTR 1,08 -1,46 2,18 -4,73 -4,40 -1,97 
INV 0,79 -1,57 2,56 -5,23 -5,13 -4,19 

 قطر 

RGDP 0,92 0,35 1,63 -2,78 -3,98 -2,02 
PUBCON 4,16 1,19 5,76 0,12 -4,74 -2,95 

RER -0,32 -1,84 1,30 -4,79 -4,73 -4,45 
INTR 5,51 5,71 8,69 -3,96 -5,02 -3,76 
INV 2,99 0,04 4,85 -2,86 -4,07 -2,06 

 

 عمان

RGDP 3,21 0,53 9,32 -2,90 -3,85 -1,97 
PUBCON 5,44 1,11 3,19 -2,98 -3,81 -1,94 

RER -0,51 -1,92 0,80 -6,56 -5,72 -6,30 
INTR 2,43 -0,19 3,06 -4,74 -6,07 -2,07 
INV -0,26 -2,10 1,33 -4,56 -4,50 -4,13 

 البحرين 

RGDP 2,69 -1,35 1,54 -3,42 -3,91 -2,20 
PUBCON 6,56 -2,92 1,57 -0,72 -5,18 -1,96 

RER 0,51 -1,15 1,29 -4,38 -5,66 -4,23 
INTR 0,67 -0,66 1,77 -4,75 -4,47 -4,30 
INV -0,84 -2,51 0,46 -4,84 -4,72 -4,69 
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 5مستقرة عند املستوى  %      10عند املستوى  مستقرة % 
نالحظ من خالل اجلدول قبول فرضية العدم وذلك لوجود جذر الوحدة وابلتايل عدم استقرار السالسل الزمنية جلميع متغريات  

ويتضح لنا رفض  ،  األولقيم اجلدولية، لذلك سنقوم بعد ذلك ابختبار الفرق  ال ألن القيم احملسوبة أقل من  عند املستوى  الدراسة  
 السالسل الزمنية من جذر الوحدة وابلتايل استقرارها عند الفرق األول. فرضية العدم خللو 

 يف االختبار السابق  على  (  (Phillips & Perron, 1988  اختبار   تلف (: خيPPاختبار جذر الوحدة لفيلبس بريون )  •
 ابستخدام الزمنية السلسلة يف األوىل الفروق يف االرتباط  االعتبار يف أيخذ  والذي  للفروق، متباطئة قيم على حيتوي ال أنه

أنه ،  للزمن  خطي  واجتاه صفرا   يساوي ال  متوسط  بوجود ويسمح  املعلمي،   غري  التصحيح  نفس صيغ اختبار  يقوم على    إال 
 ويوضح اجلدول التايل النتائج اليت مت احلصول عليها: ، القيم احلرجةفولر املوسع كما يتم استخدام نفس  يديك
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 الستقرار السالسل الزمنية (PP) بس بريون اختبار فيل  (:2اجلدول) 

  Eviews  6 برانمجمن إعداد الباحثان ابالعتماد على املصدر: 
 

 املتغريات  الدول 
 الفرق األول  املستوى

 احلد الثابث 
احلد الثابت  
 احلد الثابث  بدوهنما  واالجتاه العام

احلد الثابت  
 بدوهنما  واالجتاه العام

 السعودية

RGDP 2,41 0,26 6,76 -3,06 -3,53 -2,40 
PUBCON 6,57 2,10 5,40 -2,49 -3,81 -2,66 

RER -0,14 -1,92 3,15 -6,05 -4,39 -3,52 
INTR 2,85 -0,12 5,66 -4,65 -6,15 -3,96 
INV 2,88 0,19 5,40 -5,49 -6,78 -3,91 

العربية  اإلمارات 

 المتحدة 

RGDP 0,04 -1,90 4,10 -4,09 -4,06 -2,65 
PUBCON 3,45 -0,13 6,98 -3,38 -4,96 -2,27 

RER 0,70 -1,46 1,93 -4,86 -4,39 -4,40 
INTR 4,17 -0,04 6,36 -4,43 -4,44 -3,72 
INV 2,07 -0,63 5,13 -5,07 -5,92 -3,34 

 الكويت

RGDP -0,01 -2,50 2,71 -3,95 -3,97 -3,75 
PUBCON -0,92 -2,42 1,56 -6,90 -8,25 -6,36 

RER 0,12 -1,93 1,16 -4,96 -9,62 -4,77 
INTR 3,67 -1,09 5,98 -4,72 -7,14 -4,10 
INV 3,24 -1,25 7,78 -5,31 -4,85 -4,19 

 قطر 

RGDP 3,88 0,09 6,85 -1,66 -3,93 -2,84 
PUBCON 5,22 4,77 6,29 -2,51 -4,73 -2,78 

RER -0,25 -1,87 1,63 -4,78 -4,74 -4,45 
INTR 6,03 2,33 7,86 -4,65 -7,45 -3,87 
INV 3,31 0,44 5,22 -2,76 -4,05 -1,95 

 

 عمان

RGDP 2,91 0,32 8,51 -2,90 _3,58 -2,86 
PUBCON 4,69 0,86 8,04 -1,72 -3,76 -2,49 

RER -0,07 -1,67 1,32 -6,77 -4,39 -3,31 
INTR 3,35 1,92 4,42 -4,73 -4,30 -4,32 
INV -0,22 -2,10 1,39 -4,56 -4,50 -4,13 

 البحرين 

RGDP 2,19 -1,41 2,56 -3,43 -3,97 -2,64 
PUBCON 3,35 1,33 2,98 -2,01 -4,16 -2,34 

RER 0,61 -0,56 1,26 -4,36 -4,39 -4,23 
INTR 1,48 -0,20 2,80 -4,74 -6,32 -4,30 
INV -0,92 -1,90 0,34 -4,86 -4,76 -4,72 
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 5مستقرة عند املستوى  %      10عند املستوى  مستقرة % 
ومنه نقول أن متغريات الدراسة  ،  ويظهر اجلدول أعاله أن السالسل غري مستقرة أيضا عند املستوى ولكنها مستقرة يف الفرق األول

 . متكاملة من الدرجة األوىل ابلتايل فهي و بعد أخذ الفرق األول  مستقرة  
 اختبار التكامل املشرتك:  -/3

(  فسيتم  1)Iاستقرار السالسل الزمنية للمتغريات الدراسة وأهنا متكاملة من نفس الدرجة أال وهي الدرجة األوىل    الـتأكد من بعد  
( Johansen 1988)عن طريق اختبار التكامل املشرتك    الطويلة  اآلجالاختبار وجود عالقة توازنية بني السالسل الزمنية على  

 ندها ميكن احلصول على احلاالت التالية: ( وعrلرتبة املصفوفة ) الذي يعترب اختبار  
للصفر) - مساوية  املصفوفة  رتبة  مجيع  Rank, r=0إذا كانت  وتكون  صفرية  تكون  املصفوفة  هذه  فان   )

 املتغريات لديها جذور وحدة، وأن املتغريات غري متكاملة تكامال مشرتكا فيما بينها. 
فان مجيع املتغريات ليس هلا جذور وحدة، أي أهنا متغريات    ( =n  r)اتمة الرتبة  أما إذا كانت رتبة املصفوفة   -

   مستقرة. 
 ( فانه يوجد متجه تكامل مشرتك واحد. =1rأما إذا كانت رتبة املصفوفة مساوية للواحد) -
 ( ما يدل على وجود عدة متجهات متكاملة تكامال مشرتكا. r < n1>أما إذا كانت رتبة املصفوفة ) -

 : اختبار التكامل املشرتك يوضح نتائج   اجلدول التايلو 
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 اختبار التكامل املشرتك جلوها نسن  (: 3جلدول) ا

 قيم املتجه  فرضية العدم املتغريات 
 اختبار القيمة العظمى  اختبار األثر 

القيمة احلرجة  قيمة األثر 
5% 

القيمة احلرجة  القيمة العظمى 
5% 

RGDP 

R=0 0,96 200,16 95,75 77,29 40,07 
R 0,95 122,86 69,81 72,16 33,87 
R 0,61 50,69 47,85 23,06 27,58 
R 0,41 27,63 29,79 12,96 21,13 
R 0,29 14,67 15,49 8,25 14,26 
R 0,23 6,41 3,84 6,41 3,84 

PUBCON 

R=0 0,96 165,71 95,75 79,73 40,07 
R 0,84 85,97 69,81 44,73 33,87 
R 0,52 41,24 47.85 18,00 27,58 
R 0,37 23,23 29,79 11,44 21,13 
R 0,32 11,78 15,49 9,38 14,26 
R 0,09 2,40 3,84 2,40 3,84 

RER 

R=0 0.94 163,26 95,75 67,70 40,07 
R 0.86 95,56 69,81 48,33 33,87 
R 0,65 47,22 47,85 25,48 27,58 
R 0,44 21,73 29,79 14,25 21,13 
R 0,20 7,47 15,49 5,55 14,26 
R 0,07 1,92 3,84 1,92 3,84 

INTR 

R=0 0,95 224,79 95,75 69,03 40,07 
R 0,94 155,76 69,81 64,32 33,87 
R 0,87 91,43 47,85 45,94 27,58 
R 0,80 45,49 29,79 35,76 21,13 
R 0,34 9,72 15,49 9,33 14,26 
R 0,01 0,39 3,84 0,39 3,84 

INV 

R=0 0,95 189,89 95,75 76,89 40,07 
R 0,89 113,00 69,81 54,24 33,87 
R 0,74 58,75 47,85 33,10 27,58 
R 0,57 25,65 29,79 20,42 21,13 
R 0,19 5,22 15,49 5,13 14,26 
R 0,003 0,09 3,84 0,09 3,84 

 Eviews    6برانمجمن إعداد الباحثان ابالعتماد على املصدر: 
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أن  وكذلك يف اختبار االمكانية العظمى    ،%5احلرجة عند مستوى    ة يف اختبار األثر أن قيمة األثر أكرب من القيميبني اجلدول  
ا يعين رفض فرضية العدم بعدم وجود  مملكل متغريات الدراسة،    %5احلرجة عند مستوى    ةنسبة اإلمكانية العظمى أكرب من القيم 

مما يدل    % 5  ى عند مستو من القيمة احلرجة    أكرب عظمى  ال مكانية  قيم أخرى يف األثر واإلكما يوجد    أي متجه للتكامل املشرتك،
وجود عدة متجهات متكاملة تكامال مشرتكا، فاختبار التكامل املشرتك للتجارة البينية بني السعودية واالمارات العربية املتحدة   على

والكويت وقطر وعمان والبحرين يشري اىل وجود أربعة عالقات تكامل مشرتك سواء يف اختبار األثر أو اختبار االمكانية العظمى،  
اختبار  لالستثمار    اما  املشرتك  الوافد  التكامل  املباشر  تكامل  األجنيب  عالقات  ثالثة  وجود  اىل  يشري  الست  اخلليج  الدول  بني 

ثالثة عالقات تكامل مشرتك يف اختبار األثر  احلقيقي فيشري اىل وجود  االمجايل  مشرتك، ويف اختبار التكامل املشرتك للناتج احمللي  
مما   مكانية العظمى ويف اختبار التكامل املشرتك لالستهالك وسعر الصرف احلقيقي بني دول اجمللس وعالقتني للتكامل يف اختبار اال 

االمجايل  الدراسة: الناتج احمللي    وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني متغريات   وابلتايل نؤكدوجود عالقتني للتكامل املشرتك،  يعين  
احلقيقي  الصرف  وسعر  العام  واالستهالك  واالستثما  احلقيقي  البينية  املباشر   ر والتجارة  من  أي    الوافد  األجنيب  عالية  درجة  وجود 

التكامل  ا كثريا حبيث تظهر سلوكا متشاهبا وابلتايل إمكانية قيام  أهنا ال تبتعد عن بعضه  يظهرما  احلركة املشرتكة بني هذه املتغريات  
 . لساجملاالقتصادي بني دول 

 
 خامتة: 

األجل   توازنية طويلة  الدراسة وجود عالقة  هذه  من خالل  بني  مليتنب  الدراسة  هذه  الست  تغريات  اخلليجي  التعاون  دول جملس 
هو و   2012-1981خالل الفرتة  ابستخدام بياانت سنوية    السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان واإلمارات العربية املتحدة

الناتج احمللي  املتغريات  حيث أظهرت نتائج اختبارات استقرار السالسل الزمنية أن مجيع  إجراء االختبارات الضرورية    ما أتكد بعد
مستقرة عند الفرق األول مما  األجنيب املباشر الوافد    والتجارة البينية واالستثمار   ي وسعر الصرف احلقيق  واالستهالك العام  اإلمجايل  

األوىل، كما أوضحت نتائج اختبار التكامل املشرتك أنه يوجد عالقة طويلة األجل   وهي الدرجة الدرجة  نفسيعين أهنا متكاملة من  
مما يدل إمكانية قيام تكامل اقتصادي بني دول اجمللس وهو    ذه البلدانهل  وجود ترابط بني االقتصاد الكليأي  املتغريات  هذه  بني  
  إقامة االحتاد اجلمركي ويف  2003إقامة منطقة التجارة احلرة ويف سنة  1983حيث مت يف سنة  اإلطار النظري السابق   كد يفما أت
ا  حتقيق االحتاد النقدي، ممابلتايل  م و  2015إىل إصدار العملة املشرتكة يف تأخري  ، اال أنه مت ال إقامة السوق املشرتكة   2008 سنة

تعزيز الرتابط  لالسياسات من    تشجيع مزيدمن خالل   فعيلهت  و   إزالة املعوقات اليت تعرتض مسريهتا  جيعل ضرورة العمل املستمر على
اليت هي  و    السياسية   وذلك ألن االحتاد النقدي يعتمد على العوامل االقتصادية وغري االقتصادية كالقضااي   -تاي بني هذه االقتصاد
حبثنا نطاق  مراحله ل   -خارج  أرقى  اىل  يصبح    ،لوصول  اخلليج بني  التكامل  حىت  التعاون  اقتصاداي    هو  العريب   دول جملس  جمدي 

   .وابلتايل االستفادة من مزاايه 
ويبقى يف األخري قول تريفني " ان االحتاد النقدي هو مسألة سياسية أكثر منها اقتصادية، ألن الدوافع ابجتاهها، والعقبات يف    

 سبيلها، هي بشكل أساسي ذات طبيعة سياسية، فاالرادة السياسية هي ابلتايل شرط مسبق ألي تكامل اقتصادي ونقدي". 
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