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خطوات  حتقيق  من  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  متكنت 
التكامل  جتارب  أهم  عن  والدراسة  باالهتمام  جديرة  كبيرة 
االقتصادي والنقدي في العالم. وإن كانت هذه التجربة حتاكي 
خطوات التكامل بني دول االحتاد األوروبي، إال أن هناك بعض 
األوروبية  التجربة  عن  النموذج  هذا  متيز  التي  اخلصوصيات 
كاللغة، والدين، والتاريخ املشترك، كما تشترك دول املنطقة في 
النفطية  الثروة  العديد من اخلصائص االقتصادية؛ حيث متثل 
ثلثي إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي لدول املجلس، وثالثة أرباع 
هذه  مخزون  ويبلغ  السنوية،  والصادرات  احلكومية  اإليرادات 
النفط،  املؤكدة من  العاملية  40 % من االحتياطات  البلدان نحو 
و23 % من احتياط الغاز. ولقد أسهمت اإليرادات النفطية في 
دعم البنى التحتية؛ مما انعكس إيجابًيا على التنمية االقتصادية 

في املنطقة.
التكامل االقتصادي  العربية مسيرة  وقد بدأت دول اخلليج 
من خالل التوقيع على االتفاقية االقتصادية املوحدة التي وضعت 
انتقال  وتنظيم  التجاري،  التعاون  للتكامل يشمل  هيكاًل طموًحا 
والتنسيق  االقتصادي،  النشاط  وممارسة  واألفراد،  األموال 
اإلمنائي والفني، والتعاون في مجال النقل واملواصالت، وكذلك 

التعاون املالي والنقدي.
وتبدأ منهجية التكامل االقتصادي في منطقة التجارة احلرة، 
انتقال  تضمن  التي  املشتركة  السوق  ثم  اجلمركي،  االحتاد  ثم 
السلع ورؤوس األموال والعمالة، تليها مرحلة االحتاد االقتصادي 
التي يتم فيها تنسيق السياسات التجارية واالقتصادية بني الدول 
األطراف؛ لتأتي - بعد ذلك - مرحلة الوحدة النقدية التي تعد 
التكامل االقتصادي؛ حيث تتوحد السياسة النقدية لدول،  قمة 
املجموعة وتصبح لها عملة موحدة حتل محل العمالت الوطنية.

وآثارها  النقدية  الوحدة  عن  واحلديث  االهتمام  تزايد  لقد 
تزايد  بسبب  املواطن؛  ورفاهية  اخلليج  دول  على  اإليجابية 

ظاهرة  ظل  في  املنطقة  اقتصاديات  تواجهها  التي  التحديات 
قوة  وازدياد  اإلنتاج،  وتدويل  الدولية،  التجارة  وحترير  العوملة، 

التكتالت االقتصادية. 
وتطبيًقا للمادة 22 من االتفاقية االقتصادية املوحدة اخلاصة 
بتنسيق السياسات النقدية تقرر املوعد النهائي إلطالق )االحتاد 
موحدة؛  خليجية  عملة  إطالق  ثم   ،)GMU اخلليجي  النقدي 
بها  التي ستربط  النظر في سياسة الصرف  إعادة  يتطلب  مما 
املوحدة. ولتحقيق  العملة اخلليجية  التعاون  اقتصاديات مجلس 
بالدوالر  بتثبيت سعر صرف عمالتها  ذلك، قامت دول املجلس 
األمريكي ابتداًء من 1 يناير 2003، وباستثناء الكويت )التي أعادت 

ربط عملتها عام 2008 بسلة عمالت بدالً من الدوالر(.
لقد عقد االجتماع التشاوري لقادة دول اخلليج في العاصمة 
أعلنت  والذي   ،2009 مايو  من  اخلامس  في  الرياض  السعودية 
فيه الرياض مقًرا للبنك املركزي اخلليجي، وعلى هذا األساس 
إذا اعتمد العملة اخلليجية فلن يلغي عمالت الدول الثالث، كما 
أنه سيكون أصاًل مستقاًل بذاته عن العمالت اخلليجية. كما أن 
اإلمارات العربية املتحدة حتفظت على قرار إعالن الرياض مقًرا 
للبنك املركزي اخلليجي، ويعتقد البعض أن أبوظبي ترى أنها أحق 
لتكون مركًزا مالًيا للوحدة االقتصادية اخلليجية بناًء على امليزة 
النسبية التي متلكها في هذا القطاع، وجتربتها في القطاع املالي، 
وانفتاح اقتصادها على االقتصاد العاملي. كما أن الذين مييلون 
إلى اختيار الرياض عاصمة مالية للوحدة النقدية يبررون هذا 
االختيار بالعديد من العوامل االقتصادية أهمها: أهمية االقتصاد 
إجمالي حجم  من   %  52 إذ ميثل  املنطقة؛  في  ووزنه  السعودي 
النقد  من   %70 السعودي  النقد  ميثل  كما  اخلليجي،  االقتصاد 
اخلليجي، وميثل عدد سكان اململكة ما نسبته 60 % تقريًبا من 
إجمالي سكان دول اخلليج العربي، كما أن الناجت اإلجمالي لدول 
اخلليج بلغ عام 2007 نحو 715 مليار دوالر، بلغت نسبة مساهمة 

العملة اخلليجية املوحدة وفك االرتباط 
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اململكة العربية السعودية بها 51 %، تلتها دولة اإلمارات العربية 
بنحو 22 %، ثم دولة الكويت بنحو 13 %، وقطر 7 %، وسلطنة 
ُعمان 5 %، وجاءت دولة البحرين أخًيرا بنسبة 2 %؛ مما يجعل 

االقتصاد السعودي األكبر واألهم على مستوى املنطقة.
النظرية والقياسية حول  الدراسات واملناقشات  لقد تعددت 
العملة  تواجه جناح  التي  والتحديات  اخلليجي،  النقدي  االحتاد 
القتصاديات  املالئمة  الربط  لعملة  املفضل  واخليار  املوحدة، 
دول اخلليج، وجدوى ربط العملة اخلليجية بالدوالر، خاصة مع 
التطبيق،  حيز  اخلليجي  النقدي  االحتاد  دخول  موعد  اقتراب 
والتغيرات الهيكلية التي تعرفها االقتصاديات اخلليجية في ظل 
تنامي عالقاتها التجارية واملالية مع آسيا واالقتصاديات الناشئة، 
ومفاوضاتها مع االحتاد األوروبي إلنشاء منطقة تبادل حر موسعة، 
من  الربط  عملة  الدوالر  يعرفها  التي  التذبذبات  إلى  باإلضافة 
حني آلخر، وتزايد هذا التذبذب في السنوات األخيرة؛ مما كان 
له تأثير سلبي في هذه الدول، واستدعى إعادة النظر في هذه 
والبحث  الدوالر،  مع  واالستثنائية  والصارمة  احلصرية  العالقة 
عن خيارات أفضل لدول املنطقة تتماشى مع قواعد االستقاللية 
خالل  من  اخلليجي  النقدي  االحتاد  حتقيقها  إلى  يهدف  التي 
البنك املركزي والعملة املوحدة. وتقدم هذه الدراسة حتلياًل لهذا 
النقاش العلمي حول سياسة أسعار الصرف األكثر مالءمة للعملة 
اخلليجية  والعملة  اخلليجي،  النقدي  االحتاد  اخلليجية في ظل 
املوحدة، والبنك املركزي اخلليجي الذي مت اإلعالن عن إنشائه 

في الرياض.
1 - بعض الدراسات السابقة حول اختيار أية عملة  

يجب أن تربط دول مجلس التعاون اخلليجي: 
تعددت الدراسات واملناقشات النظرية والقياسية حول عملة 
الربط املالئمة القتصاديات دول اخلليج، خاصة مع اقتراب موعد 
دخول االحتاد النقدي اخلليجي حيز التطبيق، ولقد صنفنا نتائج 

عوامل عدة تعزز اختيار
الرياض عاصمة مالية

للوحدة النقدية اخلليجية

بعض هذه الدراسات إلى ثالثة تيارات أو اجتاهات هي:
االجتاه األول: إن صعوبة فك االرتباط تستدعي ضرورة 
حتتاج  فالعملية  بالدوالر،  اخلليجية  العمالت  ارتباط  استمرار 
سلبية  آلثار  املنطقة  دول  تتعرض  ال  لكي  معمقة؛  دراسة  إلى 
ارتباط دول  إلى أن  ناجتة عن تكاليف فك االرتباط، باإلضافة 
مجلس التعاون اخلليجي بالدوالر يعبر عن وزن الدوالر بالنسبة 
إليراداتها الناجمة عن بيع النفط املسعر بالدوالر، كما أن معظم 

استثماراتها في اخلارج مقيمة بالدوالر.
االجتاه الثاني: ميثل التيار املؤيد لفك االرتباط، مستعينني 

بتجربة الكويت في هذا املجال.
أما االجتاه الثالث: فهو تيار وسط بني االجتاهني، ويدعو 
املركزي  البنك  وراء  االجنرار  وعدم  أخرى،  بدائل  إيجاد  إلى 
أسعار  تقييم  إعادة  في  والنظر  الفائدة،  أسعار  في  األمريكي 
املتعلقة  التداعيات  لتالفي  الدوالر  مقابل  اخلليجية  العمالت 

بالدوالر نفسه.
استعراض   ميكننا  التصنيف  هذا  أساس  وعلى 

نتائج  بعض هذه الدراسات:
 Alesina، Barro & Tenreyo يرى كل من السينا بارو، وتنروي
الربط  أكثر من غيرها لالستفادة من  املرشحة  الدول  2002 أن 

العاجزة  الدول  )أ(  هي:  أجنبية  بعملة  صرفها  ألسعار  القوي 
والنقدي وضمان استقرار األسعار  املالي  عن حتقيق االستقرار 
بشكل  االقتصادية  أزماتها  ترتبط  التي  الدول  و)ب(  مبفردها، 
كبير بأزمات الدولة أو الكتلة االقتصادية صاحبة عملة الربط، 
التجارة  التي تعتمد - بشكل كبير - على  الدول الصغيرة  و)ج( 
من  وحدودًيا  ولغوًيا  جغرافًيا  القريبة  الدول  و)د(  اخلارجية، 

البلدان صاحبة عمالت الربط.
أجنبية  بعملة  الربط  تبرير  ميكن  فإنه  الباحثني،  وحسب 
الواجب  املعايير  انطالًقا من مجموعة من  مزاياه،  واحلكم على 
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يختلف االقتصاديون حول
مزايا وعيوب ربط العملة 

اخلليجية بالدوالر

أجنبية،  استعمال عملة  إلى  التي تسعى  للدول  بالنسبة  توافرها 
كالتوسع في التجارة اخلارجية الذي قد ينتج عن منطقة عملة، 
والتأثير في درجة التحرك املشترك لألسعار واإلنتاج، وتخفيض 
فكلما  منخفض.  تضخم  ذات  بعملة  الربط  عن  الناجت  التضخم 
تكاملت الدولة مع الدولة صاحبة عملة الربط من خالل التجارة، 
وسايرتها في معدل التضخم، وتشابهت معها من حيث األزمات 
الفعلية الناجمة عن احلركة املشتركة إلنتاجهما، وانخفض معدل 
التضخم لديها بشكل أكبر كلما ازدادت منافع االحتاد، النقدي، أو 

تبني عملة منخفضة التضخم واختيارها عملة الربط.
ويلخص اإلطار رقم )1( النتائج التي مت التوصل إليها، وهي 

وفقاً للمعايير الثالثة التالية:
- فإذا كانت التجارة هي املعيار الوحيد؛ سيتم اختيار اليورو 
والني  اليورو  بني  واخليار  اخلليج،  لدول  أفضل  ارتكاز  كعملة 
ليس واضًحا لسلطنة ُعمان واإلمارات؛ نظًرا ألهمية التجارة مع 

اليابان.

- سيتم اعتماد اليورو والني كعملتي ربط السعودية واإلمارات، 

باإلضافة إلى البحرين في حال كان االرتباط املتالزم للناجت هو 

قطر  أما  اليورو،  اختيار  إلى  ُعمان  متيل  بينما  املعتمد،  املعيار 

والكويت فتبدوان أقرب إلى االرتباط بالدوالر األمريكي.

- إذا كان املعيار على أساس من تضخم األسعار؛ فقد يكون 
     

إطار رقم )1(: عملة الربط املثلى للدول اخلليجية وفًقا للمعايير الثالثة

الناجتال�سعرالتجارةالدولة

اليابانالوليات املتحدةالحتاد الأوروبيالبحرين

الوليات املتحدةالوليات املتحدةالحتاد الأوروبيالكويت

الوليات املتحدة/الحتاد الأوروبيالوليات املتحدةاليابانُعمان

الوليات املتحدةالوليات املتحدةاليابانقطر

اليابانالوليات املتحدةالحتاد الأوروبيال�سعودية

اليابانالوليات املتحدةاليابانالإمارات

املصدر: فابيو اسكشاقيالني وآخرون: نظام سعر الصرف في االحتاد النقدي اخلليجي، مركز دبي املالي العاملي،2009م.
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الدوالر هو اخليار املفضل لدول اخلليج.
مجلس  لدول  األمثل  احلل  أن  النتائج  هذه  من  ويتضح   -
التعاون اخلليجي ال يكمن في ربطها بعملة واحدة، بل إلى سلة 

عمالت تضم الدوالر األمريكي، واليورو، والني الياباني.
أنه   )2002 السعيدي،  )ناصر  أخرى  جتريبية  نتائج  وتظهر 
بالنسبة للدول العربية عامة ودول مجلس التعاون خاصة ستكون 
نظًرا  أحسن؛  األمريكي  بالدوالر  وليس  باليورو  الربط  سياسة 
التجارة بني الطرفني. واقتراح االحتاد األوروبي  ألهمية روابط 
وسيتعزز  اخلليجي،  التعاون  دول مجلس  مع  التفاق جتارة حرة 
اختيار اليورو كعملة ارتكاز بالنسبة لدول اخلليج إذا ما توافرت 

أي من احلالتني التاليتني:
- إقامة تكامل اقتصادي بني دول أوروبا، والشرق األوسط، 
والتنفيذ  األوروبي،  واالحتاد  اخلليجي،  التعاون  مجلس  ودول 
التفاق  نتيجة  الكبرى؛  احلرة  العربية  التجارة  ملنطقة  املنسق 
جتارة حرة مع االحتاد األوروبي واالنضمام إلى منظمة التجارة 

العاملية.
- االبتكار في ترتيبات الدفع من خالل توسيع منطقة اليورو 
في  العربية  والدول  املتوسط  البحر  منطقة حوض  دول  لتشمل 

الشرق األوسط.
كما حاول كل من: )د. جورج ت.عابد، ود. س. نوري أرباس، 
قياسي  منوذج  خالل  من  اإلجابة   )2002 غويرامي،  بهروز  ود. 
بسيط لالستقرار اخلارجي عن السؤال التالي: هل ميكن لالحتاد 
النقدي ملجلس التعاون اخلليجي حتقيق مكاسب استقرار خارجي 
كبيرة كافية لتبرير التحول من الربط بالدوالر إلى الربط بسلة 

تتكون من الدوالر واليورو؟
وكان االستنتاج الرئيس هو أنه نظًرا للظروف احلالية لعالقات 
التبادل والتجارة؛ قد يستفيد االستقرار اخلارجي الحتاد عملة 
التعاون اخلليجي بالقدر نفسه في إطار الربط السائد  مجلس 

بالدوالر، ويعني ذلك أن الربط بسلة من الدوالر واليورو لن يتفوق 
االستقرار  بتحسني  يتعلق  فيما  بالدوالر  الربط  على  بالضرورة 

اخلارجي. 
 Erbas،( من جهة أخرى، يرى كل من أرياس أكيال وسيرس
Iqbal & Syers، 2001( أنه إذا كان من شأن ربط كل عملة من 

السحب  بوحدات  حدة  على  اخلليجي  التعاون  مجلس  عمالت 
االستقرار  يحسن  أن  بالدوالر  الربط  عن  عوًضا  اخلاصة 
التعاون  مجلس  لدول  بالنسبة  أنه  النتيجة  وكانت  اخلارجي، 
اخلليجي؛ فإن االستقرار اخلارجي لن يتحسن بالضرورة نتيجة 
الربط بوحدات السحب اخلاصة. وخلص املؤلفون إلى أن معظم 
بلدان مجلس التعاون اخلليجي، وبالنسبة ملعظم مكونات التجارة 
اخلارجية )الواردات والصادرات النفطية وغير النفطية وامليزان 
الناجمة عن االستمرار في  التجاري(، تفوق مكاسب االستقرار 
إلى  التحول  عن  الناجمة  االستقرار  مكاسب  بالدوالر  الربط 
الربط بوحدات السحب اخلاصة. ونتيجة لذلك، ليس هناك ما 

يدعو إلى التحول إلى الربط إلى وحدات السحب اخلاصة.
لدول  بالنسبة  أنه   )Jadresic، 2002( جدريس  كذلك  ويرى 
في  أخرى  عامة  اعتبارات  هناك  اخلليجي  التعاون  مجلس 
اختيار عملة الربط، باإلضافة إلى القدرة التنافسية واالستقرار 
والنقد،  الصرف  سعر  موقف  مصداقية  تتضمن  اخلارجي، 
والثروة  املالية  األسواق  على  الصرف  سعر  تذبذب  وتأثيرات 
ملموسة  مكاسب  حتقيق  يتم  لم  وما  التعامالت.  وتكلفة  املالية 
من التحول من الربط بالدوالر إلى ربط آخر، فقد تسيطر هذه 

االعتبارات وتؤيد قرار مواصلة الربط بالدوالر.
مجلس  دول   )Brad Setser( ستر  براد  الباحث  دعا  كما 
املرونة، بعد أن  اتخاذ سعر صرف يتسم بقدر من  إلى  التعاون 
)Brad Setser، 2007(. وقد سبقه  النظام احلالي  ناقش عيوب 
البروفسور فرانكل الذي طور نظام سعر صرف جديد سمي ربط 

من األفضل ربط
العملة اخلليجية

بسلة عمالت
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 Peg )export  price ( سعر الصادرات أو ربط السعر التصديري
PEP  Frankel،2005. وهذا االقتراح موجه إلى الدول التي تعتمد 

اقتصادياتها كثيًرا على إنتاج سلعة أولية سواء معدنية أو زراعية. 
التي  فالدول  السلعة.  بسعر  احمللية  العملة  قيمة  بتثبيت  وذلك 
النفط،  النفط ميكنها أن تربط عملتها بسعر  إنتاج  تعتمد على 
وهكذا... وهذا التثبيت ميكن أن يكون كلًيا أو جزئًيا، عبر سلة 
تتكون من النفط وعمالت أخرى، ترتفع وتنخفض قيمة العملة 

تبًعا حلركة سعر النفط بالدوالر.
نحن نعلم أن النفط، باإلضافة إلى كونه مادة غير متجددة، 
الطلب  من  حادة  بدورات  تتميز  أولية  سلعة  عن  عبارة  فإنه 
والعرض، وصعود األسعار وهبوطها، كما يحدث في العقود الثالثة 
األخيرة، كما نعلم - أيًضا - أن النفط ميثل املصدر األساسي 
والرئيس إليرادات دول مجلس التعاون اخلليجي، ولذلك فإن من 
شأن تثبيت سعر الصرف إزاء عملة أو سلة من العمالت، بوجود 
هذه التقلبات والدورات احلادة في أسعار املادة األولية، أن يخلق 
بعض املشكالت االقتصادية الكبيرة للدول التي تربط عمالتها  
من  اخلليجية  الدول  بها صادرات  تسعر  التي  )العملة  بالدوالر 
أسعار  انخفاض  حالة  ففي  البعيد.  املدى  على  خاصة  النفط( 
سعر  فإن  بالدوالر(؛  مسعرة  وهي  اإليرادات  )انخفاض  النفط 
على  يصعب  ثم  ومن  الالزم،  من  أكثر  مرتفًعا  يبدو  الصرف 
)غالء  السلبية  آلثاره  الصرف  أسعار  النقدية خفض  السلطات 
الطلب  تزايد  بسبب  النفط  أسعار  ارتفاع  حالة  وفي  األسعار(. 
عليه، وزيادة اإليرادات، فهناك صعوبة في دفع أسعار الصرف 
)احلقيقية( لترتفع نظًرا لتثبيت أسعار الصرف، ومن ثم تأخذ 
طريقها عبر التضخم في األجل القصير، ويعني ذلك ارتفاع سعر 

.)Dutch Disease( الصرف أو ما يعرف باملرض الهولندي
     وعلى هذا األساس يأتي اقتراح فرانكل Frankel )أستاذ 
املرغوب  التغيرات غير  لتفادي  االقتصاد في جامعة هارفارد(، 

ميكن لالحتياطات
النفطية أن تدعم قيمة 

العملة اخلليجية

في  احلادة  التقلبات  بسبب  احلقيقية؛  الصرف  أسعار  في  فيها 
أسعار النفط، ولضمان إدارة أحسن لنظام الصرف ميكن للبنك 
املركزي اخلليجي أو البنوك املركزية في الدول األعضاء االحتفاظ 

باحتياطات من النفط لدعم قيمة العملة اخلليجية.
بالنسبة  موحدة  غير  نتائج  إلى  قياسية  دراسة  توصلت  كما 
لدول مجلس التعاون اخلليجي فيما يخص مسألة الربط بعملة 
أو بسلة من العمالت؛ نشرت في عام 2008، ووصلت إلى أنه ال 
بينما  البحرين،  أو  للكويت  اليورو  أو  بالدوالر  التثبيت  بني  فرق 
للسعودية،  بالنسبة  باليورو  التثبيت  من  أسوأ  بالدوالر  التثبيت 
واإلمارات، وُعمان. وتوصلت الدراسة - أيًضا - إلى أن مشكلة 
مجلس التعاون ليست في أية عملة أو سلة عمالت يجري التثبيت 

 .)W.A.Razzak، 2007( لها، ولكن في ترتيبات التثبيت
بها  قام  التي  الدراسة  جند  القطرية  الدراسات  بني  ومن 
والتي حاول خاللها  الشغيثري،  األستاذ مفلح بن علي بن مفلح 
اختيار  في  مؤثًرا  دوًرا  تلعب  التي  الرئيسة  احملددات  دراسة 
النقد  نظام  يطرحها  التي  الصرف  نظم  بني  النقدية  السلطات 



ملف العدد

العملة اخلليجية املوحدة

12

ربط العملة اخلليجية
بوحدة حقوق السحب

اخلاصة له مزايا عديدة

صرف  لسعر  مالئمة  سياسة  اختيار  ثم  ومن  احلالي.  الدولي 
الصرف  لسعر  االستقرار  حتقيق  شأنها  من  السعودي،  الريال 
التجاريني  الشركاء  عمالت  مقابل  السعودي  للريال  الفعلي 
الشرطي،  املدخل  على  واعتماًدا  السعودية.  العربية  للمملكة 
تقوم  للصرف  سياسة  أن  مفادها  نتيجة  إلى  الدراسة  توصلت 
على ربط الريال السعودي بسلة من العمالت مرجحة ذاتًيا تأخذ 
وشركائه  السعودي  االقتصاد  بني  العالقة  منط  احلسبان  في 
املساوئ  من  والقليل  املزايا  من  الكثير  لديها  ويكون  التجاريني، 
حماية  في  فعالة  سياسة  تكون  أن  شأنها  ومن  االقتصاد،  على 
االقتصاد احمللي من اآلثار السلبية لتقلبات أسعار صرف الريال 

مقابل العمالت األجنبية على االقتصاد احمللي.
من  سلة  تركيبة  إلى  الوصول  صعوبة  يرى  من  هناك  ولكن 
بني  التوازن  يضمن  مبا  عمالتنا  أساسها  على  تقيم  العمالت 

صادرات النفط والواردات من مختلف دول العالم. 
كذلك من بني االقتراحات ما جاء في ملحق تقرير صندوق 
السحب  تركيبة وحدة حقوق  أن  الدولي )قضايا مختارة(  النقد 
اخلاصة كتركيب لسلة الربط يبدو مناسًبا... إن امليزة األساسية 
ملرجعية سلة عمالت هو قدرتها على تثبيت سعر الصرف االسمي 
عن  الناشئة  االضطرابات  عن  االقتصاد  عزل  وبالتالي  الفعال؛ 
التقلبات في األسعار املتقاطعة بني العمالت الرئيسة، فمرجعية 
مدار،  تعومي  حتت  طبيعًيا  اختياًرا  بالفعل  يعد  عمالت  سلة 
السعر  انحراف  من  احلد  هو  النظام  لهذا  األساسي  فالهدف 
احلقيقي الفعال؛ حيث تتمتع سلة وحدة حقوق السحب اخلاصة 
لكونها  أخرى،  عملة  أية  به  تتمتع  ال  االستقرار  من  كبير  بقدر 
لهذه  االقتصادي  باألداء  تتأثر  ال  وبالتالي  دولة محددة؛  تتبع  ال 
الدولة، أو وضع ميزانها التجاري، بل على العكس فإن التقلبات 
بني العمالت األساسية، التي غالًبا ما تكون متقابلة ال تنعكس في 

قيمة وحدة حقوق السحب اخلاصة. 

التي  واآلراء  واألبحاث  الدراسات  من  العديد  أننا جند  كما 
من  بسلة  عملتها  بربط  قامت  التي  الكويت  حالة  على  طرحت 
العمالت، فالكويت لم تنتهج سياسة ربط سعر دينارها بالدوالر إال 
خالل سنتني ونصف، وقامت بالعودة إلى حالة كانت تنتهجها قبل 
عام 2005؛ مما سهل عليها االنتقال إلى سلة العمالت بسهولة، 
وهي حالة غير متوافرة في دول خليجية أخرى. وينطلق جوهر 
النقاش بالنسبة حلالة الكويت من اإلجابة عن السؤال التالي: هل 

فك ارتباط الكويت بالدوالر مبرر اقتصادًيا؟.
أ- انخفاض الدوالر مقابل العمالت األجنبية بصفة خاصة 

اليورو والني أدى إلى رفع فاتورة الواردات الكويتية.
يرى معارضو فك االرتباط أن هذا التبرير فيه نوع من املغاالة؛ 
ألن واردات الكويت من منطقة اليورو ال تتجاوز 25 % من إجمالي 
واردات دولة الكويت، بينما وارداتها من اليابان ال تتجاوز 9 % من 

إجمالي الواردات. 
أن  شأنه  من  بالدوالر  الكويتية  العملة  ارتباط  فك  إن   - ب 
من  واحلد  الصادرات،  تكاليف  تخفيض  عبر  التضخم  يحارب 

تسجيل الغالء غير املبرر لألسعار في االقتصاد احمللي.
يرى املعارضون أن هذا املبرر غير دقيق وال يتفق مع الواقع، 
فاالقتصاد الكويتي لم يعاِن مشكلة التضخم في السنوات السابقة 
نسبة  وهي   ،%5 حاجز  النسبة  هذه  تتعد  لم  حيث  2008؛  لعام 
ويدعون  قطر،  مثل  دولة  في  يجري  ما  حالة  تعادل  ال  بسيطة 
بضرورة تبني إجراءات قوية الحتواء أثر فائض السيولة احملتمل 
اجلهات  لو اضطرت  احمللية، حتى  األصول  أسعار  على تضخم 

املسؤولة عن السياسات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة. 
سلة  اعتماد  بعد  التضخم  نسبة  على  االطالع  خالل  ومن 
ظل  في  التضخم  معدالت  بني  يذكر  فرق  يوجد  فال  العمالت 
يحِم  لم  العمالت  سلة  نظام  أن  كما  العمالت،  وسلة  الربط 
االقتصاد الكويتي من معدالت التضخم املرتفعة في السبعينيات 
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ضغوًطا  هناك  أن  وطاملا  التسعينيات،  ومنتصف  والثمانينيات 
من  أفضل  تكون  لن  العمالت  سلة  فإن  اخلارج،  في  تضخمية 
الربط. كما أن ادعاء أن ربط الدينار بالدوالر هو املسؤول عن 
الضغط على مستويات  اآلتية في  املتغيرات  أثر  يهمل  التضخم 
األسعار احمللية: )أثر زيادة اإليرادات النفطية التي أدت إلى زيادة 
مستويات الدخول، ومن ثم اإلنفاق، وأثر النمو الهائل في السيولة 
النمو  وأثر  تاريخها(،  في  الكويت  تشهده  لم  نحو  على  النقدية 
الكبير في قطاع العقار وارتفاع أسعار املساكن واإليجارات، وأثر 
خطط اإلنفاق الضخم وإعالن الكويت دخول عصر املشروعات 

العمالقة. 
أما مؤيدو فك ربط الدينار الكويتي بالدوالر، فيعدون نظام 
السلة اخلاصة أنة يوفر مرونة نسبية في حتديد سعر الصرف، 
ويسهم معها في تعزيز قدرة االقتصاد احمللي على امتصاص أثر 
التقلبات احلادة أحياًنا، خاصة قصير األجل في أسعار صرف 
أعلنت  أن  وبالفعل منذ  العاملية.  الرئيسة في األسواق  العمالت 
الكويت فك ارتباط للدينار بالدوالر، ارتفعت قيمة الدينار الكويتي 
مقابل معظم العمالت الرئيسة واخلليجية بنسب مختلفة )وذلك 
حسب مصادر بنك الكويت املركزي(؛ مما يعطي إشارات موجبة 
عن تعزيز قيمة الدينار مقابل عدد كبير من عمالت العالم، وثانًيا 
تصبح عملية االستيراد من هذه الدول أرخص من قبل، باإلضافة 
إلى أنه إذا ضعف وانخفاض الدوالر في األسواق املالية الدولية 
ال يضعف الدينار بشكل تلقائي؛ بسبب ضعف االرتباط بينهما، 
كذلك سيؤدي فك االرتباط إلى تعديل نسبي في قيم الصادرات 

النفطية املباعة بالدوالر وإيرادات االستثمار األجنبي.
الدينار  رجوع  أن  االقتصادية  اآلراء  من  كثير  يرى  وبينما 
الكويتي إلى االرتباط بسلة عمالت قد يسبب مشكلة خليجية؛ 
حيث إن فك االرتباط يعد خرًقا واضًحا اللتزامات دولة الكويت 
إزاء اتفاقية املثبت املشترك املوقعة في مسقط في 2002. كما أن 

فك االرتباط يهدد بشكل جدي مشروع العملة اخلليجية املوحدة؛ 
إذ إن جناح العملة املوحدة يحتاج إلى سياسة نقدية موحدة )لم 
ثابًتا  صرف  نظام  ذلك  ويتطلب  للكويت(،  بالنسبة  كذلك  تعد 
يصعب حتقيقه في حالة سلة العمالت، على عكس تقومي سعر 
الصرف بعملة واحدة )الدوالر(، فضاًل عن أن الدول اخلليجية 
م بالدوالر،  تعتمد اقتصادياتها بشكل أساسي على البترول املقوَّ
وعند إعداد موازناتها يتم احتساب املوارد على أساس التعاقدات 
احملققة من واردات النفط. من هنا فإن فك االرتباط من الدوالر 
الدول  اقتصاديات  على  اخلطورة  بالغ  أمًرا  سيكون  األمريكي 

اخلليجية، وسيحول دون حتقيق عملة موحدة.
التعاون  مجلس  دول  في  الصرف  أنظمة   -  2

اخلليجي:
توجد العديد من الدراسات واألبحاث االقتصادية حول مزايا 
أنظمة الصرف وعيوبها، ومدى قوة أسعار الصرف الثابتة واملرنة 
في جتنيب االقتصاديات التي تتبنى أحد هذه النظم للصدمات 
الداخلية واخلارجية التي يتعرض لها العديد من الدول. وحتى 

جتربة الكويت في ربط عملتها 
بالدوالر ثم فك ارتباطها لها 

مؤيدون ومعارضون
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التمويل  مجال  في  املتخصصني  بني  إجماع  هناك  ليس  اآلن 
الدولي على تقدمي إجابة مقنعة عن مدى أفضلية نظام صرف 
عن نظام آخر، ولكن عموًما يعتمد اختيار نظام سعر الصرف على 
األهداف االقتصادية، ومصدر الصدمات، واخلصائص الهيكلية 
لالقتصاد محل الدراسة. كما أن العوامل املفسرة لتقلبات أسعار 
الصرف بني عمالت دول العالم تختلف باختالف املدى الزمني 
إن  القول  هنا ميكن  ومن  والبعيد(.  واملتوسط  القصير،  )األجل 
سعر الصرف دالة ملتغيرات كمية ونوعية متشابكة يصعب احلكم 

بأهمية أحدها دون اآلخر على اإلطالق.
القرن  امتداد  على  الصرف  أسعار  نظم  قائمة  تطور  ومع 
أنظمة   - السبعينيات  منذ   - الدول  من  العديد  غير  املاضي، 
الصرف فيها، وذلك بالتحول من نظام سعر صرف مربوط بعملة 
من  بسلة  عملتها  ربط  إلى  األمريكي(  )الدوالر  عموًما  واحدة 

اختيار سعر الصرف ألي
عملة يعتمد على طبيعة

 األهداف االقتصادية

العمالت أو التوجه نحو نظام صرف مرن. ويهدف هذا التحول 
إلى التخفيف من اآلثار السلبية الناجمة عن تقلب عمالت الدول 
الصناعية الكبرى. وهناك - حالًيا - ما يقارب تسعة أو عشرة 
أنظمة صرف تتفاوت بني أعلى درجة من التعومي إلى أعلى درجة 

من التثبيت.
يشير العديد من الدراسات إلى أن املتغيرات االقتصادية التي 
ميكن أن تتأثر بسياسة الربط هي: التجارة اخلارجية لالقتصاد 
احمللي، وامليزان التجاري أو احلساب اجلاري، واألسعار النسبية 
للسلع املتداولة إلى السلع غير املتداولة، واملستوى العام لألسعار، 
رقم  اطار  )انظر  احمللي.  االقتصاد  لعناصر  احلقيقي  والدخل 

.)2
املتعارف عليها دولًيا،  الربط نوًعا من أسعار الصرف  ويعد 
مت  والتي   ،1944 عام  وودز(  )بريتون  اتفاقية  إقرار  مت  وعندما 
األمريكي  الدوالر  كان  الدولي  النقد  صندوق  إنشاء  مبوجبها 
دوالًرا   35 كل  وكان  العاملي،  النقدي  للنظام  االرتكاز  محور  هو 
توازي )أوقية( ذهب، وفي عام 1971 مت فك االرتباط بني الذهب 
بـ)تعومي العملة(، وهو حتديد  والدوالر، وأصبح هناك ما يعرف 
قوى  حتدده  ما  ووفق  الدوالر،  سعر  أساس  على  العملة  قيمة 
العمالت مبنزلة محاوالت  ربط  وتعد عمليات  والطلب.  العرض 
لتحقيق معدل تضخم منخفض اقتداًء بالدولة التي تكون عملتها 

هي عملة الربط.
كالدوالر  بعملة  الوطنية  عمالتها  الدول  من  العديد  وتربط 
الربط  هذا  وراء  من  والهدف  العمالت،  من  سلة  أو  األمريكي 
نوع  لضمان  األمريكي  كالدوالر  أقوى  عملة  على  االعتماد  هو 
الوطنية،  العملة  صرف  سعر  وتثبيت  اخلارجي،  االستقرار  من 
ولكن أي انخفاض حاد في عملة الربط كالدوالر األمريكي مثاًل، 
سيؤدي إلى انخفاض مماثل في سعر العمالت املرتبطة بالدوالر، 
على  ينعكس  مما  السعر؛  غالية  األمريكية  غير  السلع  وستكون 

إطار رقم )2(: نظم أسعار الصرف

أواًل: الترتيبات الثابتة
)1( احتادات العملة.

)2( مجلس العملة )الدولرة(.
)3( أسعار الصرف الثابتة بحق.

ثانيًا: الترتيبات الوسيطة
)1( الربط القابل للتعديل.

)2( الربط املتحرك.
)3( الربط بسلة عمالت.

ثالثًا: أسعار الصرف العائمة
)1( أسعار الصرف العائمة املوجهة.
)2( أسعار الصرف العائمة احلرة.



15

نفذت دول اخلليج عدد من 
اإلجراءات للتحضير إلطالق 

الوحدة النقدية اخلليجية

ارتفاع أسعار السلع املستوردة بالنسبة لهذه الدول.
االحتاد  إلجناح  اخلليجية  اإلجراءات  أهم 

النقدي
- سياسة  منذ سنني   - اخلليجي  التعاون  دول مجلس  تتبع 
بعملة  الصرف  لسعر  صارم   Fixing تثبيت  على  قائمة  نقدية 
النقدية  سياساتها  تتصف  أخرى  دول  عمالت  مجموعة  أو 
رسمًيا   2003 يناير  أول  من  ابتداًء  شرعت  ولقد  باالستقرار. 
النقدي  االحتاد  نحو  أولى  كخطوة  بالدوالر  عمالتها  ربط  في 
املقرر أن يدخل حيز التطبيق عام 2010. لقد قطعت دول مجلس 
املالي  التكامل  من  مزيد  نحو  كبيرة  خطوات  اخلليجي  التعاون 
تأسيس احتاد جمركي وسوق مشتركة،  واالقتصادي من خالل 
التقارب االقتصادي، واالتفاق  اتفاق حول معايير  إلى  والتوصل 

على تبني عملة مشتركة.
 Fasano -Filho،U )ويوصي كل من )فاسانو- فلهو، شمشتر
واإلجراءات  السياسات  بعض  بتنفيذ   & A. Schaechter

الضرورية قبل عام 2010 لضمان جناح االحتاد النقدي ملجلس 
التعاون اخلليجي والتي منها:

)أ( إنشاء بنك يتميز بالال مركزية ملجلس التعاون اخلليجي، 
ويكون مسؤوالً عن إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع البنوك 
أدوات  تطوير  )ب(  اخلليجي،  التعاون  مجلس  لبلدان  املركزية 
نقدية مالئمة مشتركة بالتزامن مع إنشاء أسواق سندات وأسهم، 
استمرار  ضمان  )د(  املالية،  األزمات  إلدارة  نظام  وضع  )ج( 
سقف  ووضع  الهيكلية،  اإلصالحات  خالل  من  العامة  املالية 
احلكومة،  دين  وعلى  املوازنة،  في  النفطي  غير  العجز  على 
ووضع  قوانني  السوق عن طريق سن  في  التنافس  تعزيز  )ه( 
نظم ولوائح أعمال مالئمة، )و( ضمان التحرك احلر للعمالة 
للضغوط  والتصدي  التعاون اخلليجي،  بلدان مجلس  فيما بني 
املتزايدة للبطالة من خالل سياسات مالئمة لألجور والعمالة، 

)ز( حتسني شفافية السياسة وإصدار بيانات االقتصاد الكلي 
وشمولها. حينها  في 

في  اجلمركي  االحتاد  سريان  بدأ  نفسه،  التاريخ  وفي 
فعلية  وبصورة  اخلليجي.  التعاون  مجلس  أنحاء  جميع 
بالدوالر  مرتبطة  اخلليجي  التعاون  مجلس  عمالت  كانت 

األمريكي.
أو  الدوالر  إلى  بتثبيت عمالت دول املجلس  يتعلق  أما فيما 
إلى أية عملة أخرى، فإن مجلس التعاون اخلليجي أصدر قراًرا 
في قمة البحرين التي ُعقدت عام 2000 نص على ضرورة تبني 
الدوالر كمثبت مشترك لعمالت الدول اخلليجية من خالل جلنة 
محافظي مؤسسات النقد والبنوك اخلليجية التي جتتمع مرتني 
من  نقدية  وحدة  إلى  الوصول  ضرورة  اللجنة  ورأت  العام،  في 

خالل تقريب السياسات املالية والنقدية بني دول املجلس. 
لقد كانت العمالت اخلليجية كافة مرتبطة بالدوالر باستثناء 
الدوالر  يشكل  عمالت  بسلة  مرتبطة  )الدينار(  الكويتية  العملة 
اجلانب األكبر فيها غير أن موافقة الكويت في أغسطس 2000 
أعطى  اخلليجية  للعملة  مشترك  كمثبت  الدوالر  اعتماد  على 
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انخفاض قيمة الدوالر له 
آثار سلبية على ربط العملة 

اخلليجية بالدوالر

بتوحيد  اخلاصة  الترتيبات  في  بالبدء  يسمح  إيجابًيا  مؤشًرا 
العملة اخلليجية نحو حتقيق الوحدة النقدية بني الدول األعضاء 

)انظر اجلدول رقم 1(.
وتعد دول اخلليج التجربة األوروبية منوذًجا لتكتل نقدي ميكن 
االحتذاء به، خصوًصا أنها متتلك العديد من املقومات املتشابهة 
مثل: تشابه طبيعة االقتصاديات، واملوقع اجلغرافي، باإلضافة إلى 

وحدة التاريخ، واللغة، والدين.
دول  استمرار  تدعم  حجة  أكبر  أن  جند  املجال  هذا  وفي 
مجلس التعاون اخلليجي في تثبيت عمالتها بالدوالر األمريكي 
يستند عليها املؤيدون هي أن أهم سلعة يتم تصديرها من طرف 
الدولية،  بالدوالر على مستوى األسواق  الدول اخلليجية تسعر 
من  كبيًرا  جزًءا  أن  كما  بالدوالرات،  تسدد  الواردات  ومعظم 

بالدوالر  التثبيت  هذا  بالدوالر.  مقوم  اخلارجية  االستثمارات 
احلكومة  إيرادات  بني  املواءمة  يسهل  هذه،  النظر  وجهة  من 
املقوم غالبها بالدوالر، والعملة احمللية للدول اخلليجية. )انظر 

اجلدول رقم 2 والرسم البياني رقم 1(. 
وعلى أثر االنخفاض امللحوظ الذي مني به الدوالر األمريكي 
وما له من آثار سلبية على العمالت اخلليجية املرتبطة به، جاءت 
املقترحات العديدة حول تعومي العمالت اخلليجية أو ربطها بسلة 
عمالت، أو إبقاء االرتباط بالدوالر مع رفع نسبة الصرف، ومما 
زاد حدة النقاش واخلوف من مستقبل العملة املوحدة اخلليجية 
املبرمجة في عام 2010، ما قامت به الكويت في مايو 2007 من 
فك ارتباط عملتها النقدية بالدوالر، وربطها بسلة عمالت. ويتم 
حتديد معدل الصرف استناًدا إلى سلة موزونة )غير معلنة( من 

جدول رقم )1( أنظمة أسعار الصرف في دول مجلس التعاون اخلليجي

عملة الربطنظام �صعر ال�صرفالعملة

�سعر ال�سرف 

)مقابل الدوالر(**

0.266الدولر الأمريكي�صعر �صرف تقليدي ثابتالدينار البحريني

0.352�صلة عمالت***اأ�صعار �صرف ثابتة �صمن نطاقات اأفقيةالدينار الكويتي

0.260الدولر الأمريكي�صعر �صرف تقليدي ثابتالريال الُعماين

0.275الدولر الأمريكي�صعر �صرف تقليدي ثابتالريال القطري

0.267الدولر الأمريكي�صعر �صرف تقليدي ثابتالريال ال�صعودي

0.272الدولر الأمريكي�صعر �صرف تقليدي ثابتالدرهم االإماراتي

املصدر: صندوق النقد الدولي، تصنيف أنظمة سعر الصرف واألطر النقدية.
**)متوسط الفترة(                                                  ***ما زالت مكونات وأوزان سلة العمالت غير معروفة.



17

200120022003200420052006الدول
18,68815,58020,98425.80039,18454,651الإمارات
2,6782,7303,0473,5994,6046,373البحرين
60,84256,80078,133104,611150,489179,649ال�سعودية

6,6037,8278,59610,56511,85113,075ُعمان
6,2518,0918,43915,17417,85215,632قطر

16,19917,39420,59723,36330,48247,014الكويت
املصدر: صندوق النقد العربي

جدول رقم )2( : مجموع اإليرادات احلكومية في موازنات دول مجلس التعاون اخلليجي )مباليني الدوالرات(

عمالت الدول التي لها عالقات جتارية ومالية جوهرية مع دولة 

الكويت. إن مثل هذا القرار سيزيد صعوبة إطالق العملة املوحدة 

وروح  يتفق  ال  أنه  عن  فضاًل   ،2010 عام  املقرر  موعدها  في 

االتفاقية االقتصادية املوقعة بني دول مجلس التعاون اخلليجي 

فك ربط الدينار الكويتي 
بالدوالر قد يربك عملية
اطالق العملة اخلليجية

رسم بياني رقم )1( اإليرادات احلكومية في دول مجلس التعاون اخلليجي لعام 2006م
)مباليني الدوالرات(

اإلمارات البحرين السعودية ُعمان قطر الكويت
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من الضروري تبني سياسة 
نقدية مستقلة وسعر صرف 
مالئم لدعم الوحدة النقدية

التقارب  )معايير  النقدي  باالحتاد  واخلاص  الثالث  فصلها  في 
املطلوبة بني السياسات النقدية لدول مجلس التعاون اخلليجي(؛ 
السياسات  الختالف  واالقتصادي  النقدي  االحتاد  يعوق  مما 
وعدم تناسقها، فضاًل عن أن مشروعات العمالت املوحدة ترفض 
تخلي الدول املعنية عن حرية إجراء أي تغيير في أسعار الصرف 

مبفردها.
تبني  ضرورة  تؤكد  التي  التطورات  بعض   - ثالًثا 

سياسة نقدية مستقلة، وسياسة سعر صرف مالئمة
السياسة  وراء  من  إجماالً  اخلليجية  املركزية  البنوك  تهدف 
النقدية املتبعة قبل إطالق االحتاد النقدي اخلليجي إلى حتقيق 

استقرار سعر الصرف من خالل تعزيز االستقرار النسبي للعمالت 
الدوالر  خاصة  بصفة  األخرى  العمالت  مواجهة  في  اخلليجية 
االقتصاديات  وحماية  األسعار،  مستوى  واستقرار  األمريكي، 
احمللية ضد آثار التضخم املستورد، وجتنب التقلبات العنيفة في 
حركات رؤوس األموال، وحتقيق النمو االقتصادي، وتنويع مصادر 
الدخل. ولهذا سنعرض بعض التطورات التي تؤكد ضرورة تبني 

سياسة نقدية مستقلة وسياسة سعر صرف مالئمة.
1 - تطورات سعر الصرف

يعد الدوالر عملة االحتياطات الدولية بنحو ثلثي احتياطات 
تصدرها  التي  السندات  املالية، خاصة  واألوراق  األجنبي  النقد 

جدول رقم )3(: متوسط سعر الصرف املتبادل بني اليورو والدوالر )2007-1999(

قيمة اليورو بالدولر الأمريكيقيمة الدولر الأمريكي باليوروال�سنة

19990.9341.071

20001.0870.919

20011.1110.900

20031.0520.950

20040.8851.130

20050.8061.240

20060.7911.264

20070.7631.310

0.7221.385

Source: Eurpean Central Bank, Exchange Rate, US Dollar / Euro. 12-9-2008.
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تراجع الدوالر لعوامل عدة
أهمها العجز املزمن

في احلساب اجلاري األمريكي

البنوك املركزية على مستوى العالم بالدوالر أو تلك التي يصدرها 
سعر  مبادالت  من   % و80  األمريكي،  الفيدرالي  االحتياط  بنك 
من   %  50 بنحو  التجارة   معامالت  وتسوية  األجنبي،  الصرف 
اخلزانة  أن  عن  فضاًل  بالدوالر،  قيمتها  تدفع  العالم  صادرات 
األمريكية هي األكبر على مستوى العالم من حيث حجم إصدار 
السندات. وبالرغم من هذه األهمية، فإنه يسجل من حني آلخر 
انخفاض منذ عام 2002 جتاه العمالت الرئيسة األخرى كاليورو، 
االقتصاد  على  آثاره  له  االسترليني،  واجلنيه  الياباني،  والني 

األمريكي واقتصاديات الدول األخرى. 
خالل  الدوالر  تراجع  إلى  أدت  التي  العوامل  حتليل  وعند 
الفترة املاضية جند أن هناك أسباًبا اقتصادية يأتي في مقدمتها 
إلى جانب بعض  األمريكي،  املزمن في احلساب اجلاري  العجز 
تراجع  في  األكبر  الدور  لعبت  التي  األخرى  السياسية  العوامل 
العراقية،  كاحلرب  الرئيسة،  العمالت  مقابل  األمريكية  العملة 
واألفغانية، وامللف اإليراني، باإلضافة إلى أزمة الرهن العقاري، 
مما أدى إلى اهتزاز ثقة املستهلكني بأحد أكبر االقتصاديات على 
مستوى العالم. كما أن قرار بنك االحتياط الفيدرالي األمريكي 
بتخفيض أسعار الفائدة على االقتراض، من أجل معاجلة حالة 
الركود واألزمة املالية أسهم في تراجع أسعار الدوالر مقابل اليورو 

)انظر اجلدول رقم 3(.
وفي الوقت احلالي ترتبط عمالت دول مجلس التعاون اخلليجي 
كلها )باستثناء الكويت التي تعتمد حالًيا سلة عمالت( بالدوالر 
األمريكي، وقد أدى هذا الربط إلى انخفاض قيمة عمالت دول 
املجلس مقابل العمالت الرئيسة األخرى؛ بسبب انخفاض قيمة 
التي تسارعت وتيرتها  الرئيسة األخرى  العمالت  الدوالر مقابل 
خالل عام 2008؛ مما أسهم في تسليط الضوء على التأثير السلبي 
بالدوالر األمريكي. ويشير صندوق  الرتباط اقتصاديات اخلليج 
التعاون اخلليجي قد  قيم عمالت مجلس  أن  إلى  الدولي  النقد 

انخفضت فعلًيا مقابل اليورو بنسبة 8 % باستثناء الكويت التي 
بالنسبة  أما   .2007 عام  خالل  الدوالر  مع  الربط  عالقة  أنهت 
لتحركات أسعار صرف العمالت اخلليجية مقابل حقوق السحب 
)باستثناء  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  سجلت  فقد  اخلاصة، 

الكويت( انخفاًضا قدر بنحو 3.93 % )انظر اجلدول رقم 4(. 
أما تغير سعر الصرف مقابل الدوالر خالل الفترة من 2003 - 
2007، فقد شهدت دول مجلس التعاون باستثناء الكويت انخفاًضا 

في قيمة عمالتها بنحو 20 %، ويرجع ذلك إلى انخفاض الدوالر 
مقابل اليورو، أما في الكويت فقد شهد الدينار انخفاًضا قيمته 
بتحديد سعر  الرسمية  السلطات  قيام  بعد  تقريًبا   % 15 بنسبة 
عام  من  الثاني  الربع  خالل  العمالت  من  سلة  مقابل  الصرف 
2007، والذي أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار مقابل الدوالر بنحو 

5%  خالل الفترة 2007-2003 .

والواقع كما يقرؤه اخلبراء االقتصاديون أن الدول اخلليجية 
التي يظن أنها استفادت من الزيادات املتصاعدة في أسعار النفط 
خالل السنتني املاضيتني لم تكن هذه الزيادة في جانب منها إال 
خسارة، مبعنى آخر أن الدوالر )املسعر به النفط( خسر ربع قيمته 
يعني  السعري؛ مما  التصاعد  التي شهدت  نفسها  الفترة  خالل 
بصورة أخرى أن اقتصاديات اخلليج لم حتقق جميع املكاسب من 
ارتفاع أسعار النفط التي ذهبت نتيجة انخفاض أسعار الدوالر، 
ولذلك يجب أن متلك العملة التي يتم اعتمادها لربط العمالت 



ملف العدد

العملة اخلليجية املوحدة

20

انخفاض قيمة الدوالر أثرت 
على قيمة العائدات النفطية 
اخلليجية خالل عام 2008

جدول رقم )4(: أسعار صرف وحدات العمالت اخلليجية مقابل الدوالر، اليورو وحقوق السحب اخلاصة*
 متوسط الفترة )2007-2001(

الكويتقطرُعمانال�سعوديةالبحرينالإمارات

الدينارالريالالريالالريالالدينارالدرهم

2001
3.6725
3.2721
4.6748

0.3760
0.3358
0.4786

3.7500
3.3442
4.7734

0.3846
0.3419
0.4896

3.6400
3.2406
4.6334

0.3065
0.2733
0.3902

2002
3.6725
3.4873
4.7534

0.3760
0.3580
0.4867

3.7500
3.5626
4.8537

0.3846
0.3637
0.4977

3.6400
3.4573
4.7114

0.3040
0.2883
0.3934

2003
3.6725
4.1898
5.1421

0.3760
0.3592
0.5265

3.7500
4.2797
5.2506

0.3846
0.4390
0.5384

3.6400
4.1557
5.0966

0.2981
0.3394
0.4173

2004
3.6725
4.5868
5.4383

0.3760
0.4705
0.5568

3.7500
4.6827
5.5531

0.3846
0.4806
0.5694

3.6400
4.5472
5.3902

0.2947
0.3684
0.4364

2005
3.6725
4.5494
5.4239

0.3760
0.4671
0.5553

3.7500
4.6454
5.5383

0.3846
0.4769
0.5679

3.6400
4.5078
5.3759

0.2920
0.3629
0.4312

2006
3.6725
4.6490
5.4023

0.3760
0.4771
0.5531

3.7500
4.7470
5.5163

0.3846
0.4873
0.5656

3.6400
4.6067
5.3545

0.2902
0.3672
0.4268

2007
3.6725
5.0590
5.6146

0.3760
0.5198
0.5748

3.7500
5.1664
5.7331

0.3846
0.5310
0.5878

3.6400
5.0206
5.5649

0.2843
0.3908
0.4343

معدل التغري يف قيمة العملة خالل 

)%( 2007-2006
0.00
8.82
3.93

0.00
8.94
3.93

0.00
8.83
3.93

0.00
8.97
3.93

0.00
8.99
3.93

2.02-
6.43
1.76

متو�صط التغري يف قيمة العملة للفرتة 

)%(  2007-2002
0.00
7.72
3.39

0.00
7.75
3.39

0.00
7.72
3.39

0.00
7.86
3.39

0.00
7.75
3.39

1.33-
6.28
2.00

*يعبر الرقم األول عن أسعار صرف العمالت اخلليجية مقابل الدوالر، ثم اليورو بالنسبة للرقم الثاني، ثم الرقم الثالث مقابل حقوق 
السحب اخلاصة.

**مت احتساب متوسط التغير السنوي على أساس وحدات العملة الوطنية مقابل الدوالر، اليورو، وحقوق السحب اخلاصة، وترمز 
العالمة )-( إلى ارتفاع في قيمة العملة املعنية.

Bloomberg L.P املصدر: التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام 2008، وصندوق النقد الدولي يونيو 2008، قاعدة بيانات
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عانت أسعار النفط
من التقلب الشديد

خالل العقدين املاضيني

اخلليجية أسًسا اقتصادية متينة، وسياسة مالية قوية، وسياسة 
نقدية مستقرة تؤدي إلى خفض معدالت التضخم.

كما أننا نشير إلى أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بأثر تقلب 
الطابع  إلى  فباإلضافة  الصرف.  أسعار  إدارة  النفط في  أسعار 
الريعي القتصاديات دول مجلس التعاون اخلليجي، هناك خاصية 
النفط املصدر األساسي وغير املتجدد  التي يتميز بها  التقلبات 
التي  التذبذبات  هذه  املنطقة.  هذه  في  احلكومية  لإليرادات 
املشكالت  من  العديد  في  تتسبب  األسعار  مستوى  على  حتدث 
املتعلقة بإدارة سعر الصرف، خاصة سعر الصرف احلقيقي على 
البعيد، واستقرار سعر الصرف احلقيقي له دور محوري  املدى 
في استقرار االقتصاد وفي النمو االقتصادي، نظًرا لتعلقه بحركة 
رأس املال مع العالم اخلارجي واملزايا النسبية في التجارة الدولية، 

خاصة على املدى البعيد. 
2 - معدالت التضخم: 

عرفت دول مجلس التعاون اخلليجي تاريخًيا معدالت تضخم 
منخفضة نسبًيا، ولم يكن هذا األخير يشكل على اإلطالق مشكلة 
املنصرمني  العقدين  وعلى مدى  األعضاء.  للدول  بالنسبة  كبيرة 

مبجلس  عضو  دولة  كل  في  التضخم  نسبة  جتاوزت  ما  نادًرا 
التعاون اخلليجي 5 %. مع العلم أن دول اخلليج كانت تتمتع بأقل 
مستوى تضخم مقارنة ببعض مناطق االقتصاد العاملية منذ عام 

1980 إلى عام 2004. )انظر الرسم البياني رقم 2(.

التي  الطفرة  مع  إذ  طوياًل؛  يستمر  لم  الوضع  هذا  ولكن 
شهدتها أسعار النفط، ارتفعت معدالت التضخم في دول مجلس 
السنوات  خالل  قياسية  مستويات  إلى  لتصل  اخلليجي  التعاون 
له  املوازية  التضخمية  والضغوط  التضخم  2005-2008، وأصبح 

تواجه  التي  االقتصادية  التحديات  أكبر  من  احلالي  الوقت  في 

رسم بياني رقم )2( متوسط مستوى التضخم في بعض مناطق العالم 1980  - 2007م
%

ت
طا

�س
و
ملت

ا
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عانت دول اخلليج 
من ضغوط تضخمية

مرتفعة في عام 2008م

اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي. وتشير األرقام والبيانات 
الدولية إلى ارتفاع مستوى التضخم في منطقة اخلليج من أقل 
من 1% في عام 2001، أما في عام 2007، فقد ارتفع التضخم 
إلى مستويات جديدة ليصل إلى نحو 6.3%، وقد أدت بيئة النمو 
إلى ضغوط تضخمية ارتفع معها معدل التضخم في دول مجلس 
2008، وحسب  املتوسط عام  في   % 11.5 إلى  التعاون اخلليجي 
معدالت  تتراجع  أن  املتوقع  من  الدولي  النقد  تقديرات صندوق 
التضخم في املنطقة خالل عام 2009، لتصل إلى مستوى 10 % 
)انظر اجلدول  املستورد.  التضخم  تراجع  كثيرة بسبب  في دول 

رقم 5(
حسب  اخلليجي  التعاون  مجلس  دول  تصنيف  وميكننا      

معدالت التضخم السائدة فيها إلى مجموعتني:
* مجموعة الدول التي تتميز مبعدالت تضخم منخفضة، تقل 
عن مستوى 10 % كاململكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة 
ُعمان، والبحرين؛ حيث راوحت معدالت التضخم خالل السنوات 
األخيرة بني 4.0 و 5.5 %، ويعود سبب هذا االنخفاض إلى توافر 
أنظمة جتارية منفتحة مع مرونة سوق العمل، وحدودية القيود، 
األسعار  مستوى  على  الوقود  تكاليف  ارتفاع  محدودية  وأيًضا 

احمللية.
* مجموعة الدول التي تتميز مبعدالت تضخم مرتفعة، كقطر، 
واإلمارات العربية املتحدة؛ حيث راوحت نسبة التضخم بني 11 %، 
و14 %، ولعل ارتفاع أسعار استئجار العقارات والوحدات السكنية 
اإلمارات،  دولة  في  التضخم  الزيادة في معدالت  يتحمل نصف 
باإلضافة إلى وجود عالقة وثيقة بني عملية التوسع في املعروض 
النقدي الناجت عن معدالت كبيرة في مجال التوسع املالي واإلنفاق 
العام، ففي عام 2006 ارتفع العرض النقدي M1 في قطر بنسبة 
53.2 %، كما سجل العرض النقدي مبفهومه الواسع M2 بنسبة 

العرض  ارتفع  فقد  املتحدة،  العربية  اإلمارات  في  أما   .%  43.3

العرض  ارتفع  كما   ،2006 عام   %  29.2 نسبة  إلى   M1 النقدي 
النقدي مبفهومه الواسع M2 بنسبة 33.8 %، ونحن نعلم أن زيادة 
إلى  بدورها  تؤدي  السيولة  أكبر من  كمية  توفر  النقدي  العرض 

تعجيل سرعة حركة النقود ومن ثم إلى ارتفاع التضخم. 
 وميكن القول إن اقتصاديات مجلس التعاون اخلليجي تعرف 

نوعني من التضخم:
باألوضاع االقتصادية احمللية مثل  املرتبط  التضخم احمللي: 
تفوق  نفطية  بعوائد  واملدعومة  احلكومية  النفقات  ارتفاع حجم 

اجلدول رقم 5: التضخم في دول مجلس التعاون اخلليجي في الفترة )2000-2008م( 
 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  
4.5 4.0 < 2.9 2.6 2.3 1.37 0.5 - 1.2 -  0.7- البحرين

11.3 5.0 < 2.8 4.1 1.3 1.0 0.8 1.4 1.6 الكويت

11.2 5.5 3.2 1.9 0.7 0.2 0.3 - 0.8 - 1.2- عمان

16 14.0 11.8 8.8 6.8 2.3 0.2 1.4 1.7 قطر

11.5 4.1 2.2 0.7 - 0.4 0.6 0.2 1.1 - 1.1 - ال�سعودية

12.9 11.0 9.3 6.2 5 3.2 2.9 2.7 1.4 الإمارات

املصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد الدولي، أكتوبر 2008.
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ما هو متوقع ويتجاوز الطاقة االستيعابية لالقتصاد احمللي، في 
محاولة لتخفيف حدة أثر ارتفاع األسعار على املواطن اخلليجي، 
وعندئذ تتفاقم معدالت التضخم وتتراجع القوة الشرائية، وفائض 
كبير في السيولة احمللية، ومنو في معدالت الكتلة النقدية؛ بسبب 
زيادة حجم اإلقراض من قبل البنوك، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار 

إيجارات السكن واخلدمات.
* التضخم املستورد أو اخلارجي: الناجت عن ارتفاع معدالت 
أسعار السلع، واملواد اخلام، ولوازم البناء، واملواد الغذائية، وغيرها 
من السلع واخلدمات املستوردة في الدول التي تستورد منها دول 
مجلس التعاون؛ بسبب ارتفاع كلفة اإلنتاج وارتفاع عمالت هذه 
الدول مقارنة بعمالت دول املجلس املرتبطة بالدوالر، باإلضافة 
إلى ما تتعرض له قيمة الدوالر من التراجع على مستوى أسواق 
العمالت الدولية، وارتفاع أجور السكن لتعكس فائض الطلب في 
التي بدأت تظهر  املنطقة، واالختناقات  لدول  العقارية  األسواق 
في كثير من مرافق البنية التحتية. وعلى هذا األساس فإن ربط 
احمللية  التضخم  معدالت  ربط  يعني  بالدوالر  وطنية  عملة  أية 
وأسعار الفائدة بتلك التي في الواليات املتحدة. وبالتالي تتفاقم 
اآلثار التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار املواد الغذائية العاملية 
والتي تعني مزيًدا من التداعيات السلبية على التنمية، وتقلص 

املدخرات، وضعف االستثمارات.  
3 - القيمة احلقيقية لالحتياطات النقدية:

يؤدي انخفاض قيمة الدوالر إلى تآكل االحتياطات الرسمية 
بالدوالر، وأي هبوط في سعره بنسبة معينة يعني خسارة مالية 
بالنسبة نفسها، وبسبب استخدام الدوالر في تسعير النفط وربط 
عمالت دول مجلس التعاون اخلليجي به، ال بد أن تكون العملة 
انخفاض  فإن  وبالتالي  املجلس،  دول  احتياطات  على  املهيمنة 

سعره ال بد أن يؤثر سلًبا في قيمتها احلقيقية. وفي ظل تزايد 

احتياطات  مكونات  بتنويع  ينصح  النفطية،  الصادرات  عوائد 

الدوالر، عمالت أخرى،  إلى جانب  التعاون لتشمل  دول مجلس 
أن  لها  ويتوقع  االرتفاع  في  أخًيرا  أسعاره  بدأت  الذي  والذهب 

تستمر في املستقبل )انظر اجلدول رقم 6(.  
4 - تطور التجارة اخلارجية:

تشير إحصائيات البنك الدولي حول حركة التجارة إلى تنوع 
الهيكل الرئيس لواردات دول مجلس التعاون اخلليجي بشكل كبير 
حسب الدول املتعامل معها أو حسب السلع املستوردة، حيث يحتل 
التبادل التجاري مع اليابان املركز األول بنسبة 16% من إجمالي 
الصادرات والواردات اخلليجية، بينما تأتي التجارة مع االحتاد 
أو  بشكل  باليورو  عمالتها  ترتبط  التي  الدول  وبقية  األوروبي، 
الثالثة  املرتبة  في  وتليها   ،%15 بنسبة  الثانية  املرتبة  في  بآخر 
الدول التي تتعامل بالدوالر األمريكي بنسبة 14%. وتشير هذه 

كان لعوامل التضخم املستورد
األثر األكبر في ارتفاع

نسبة  التضخم خليجيًا
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النسب املئوية إلى أن الواليات املتحدة ليست الشريك التجاري 
)انظر  اخلليجي.  التعاون  مجلس  لدول  الرئيس  االستثماري  أو 

اجلدول رقم 7(.
  وسيتم استعراض أثر انخفاض الدوالر على كل من الواردات 

والصادرات على حدة:

 الواردات: 
العمالت  قيمة  انخفاض  الدوالر  قيمة  هبوط  على  يترتب 
اخلليجية املرتبطة به بالنسبة للعمالت األخرى؛ مما يترتب عليه 
املتحدة، خاصة دول  الواليات  الواردات من خارج  ارتفاع أسعار 
-30 يعادل  املجلس ما  التي تستورد منها دول  االحتاد األوروبي 

النخفاض الدوالر
آثار على الصادرات

والواردات اخلليجية

جدول رقم 7: تصنيف التجارة اخلارجية لدول مجلس التعاون اخلليجي حسب العمالت
املعدل 2007 2006 2005 2004 2003  
15.68 15.05 16.73 15.64 15.75 16.65 ين ياباين

14.90 14.60 14.31 15.51 15.10 14.98 يورو

14.39 14.03 14.24 14.67 14.47 14.73 دولر اأمريكي

7.52 7.45 7.16 7.30 7.88 8.43 وان كوري

6.59 7.66 6.71 6.13 6.01 5.21 يوان �صيني

3.76 4.12 3.83 3.64 3.91 2.70 روبية هندية

3.15 2.75 2.76 3.96 3.40 3.22 جنيه اإ�سرتليني

املصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات اجتاهات التجارة )DOT (، مكتب الشؤون االقتصادية في مركز دبي املالي العاملي.

)COFER( التركيبة النقدية لالحتياطات الرسمية من النقد األجنبي :)جدول رقم )6
)مباليني الدوالرات األمريكية(

العملة االأجنبية

 متوسط

COFER 
%

1.978.00166املطلوبات بالدوالر االأمريكي

761.95925املطلوبات باجلنيه اال�صرتليني

102.5003املطلوبات بالني الياباين

117.9124املطلوبات بالفرنك ال�صوي�صري

5.1300املطلوبات باليورو

55.7762املطلوبات بالعمالت االأخرى

3.021.278100الحتياطات املخ�س�سة *

املصدر: قاعدة بيانات لدى قسم اإلحصاء في صندوق النقد الدولي     *يبني هذا البند بيانات االحتياطات التي مت حتديد تركيبة عمالتها. 
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35 % من مجموع وارداتها. والواردات هنا تنقسم إلى قسمني. 

ارتفاع أسعارها بشكل  ينعكس  نهائية  واردات سلع  النوع األول: 
مباشر على املستهلك. والنوع الثاني: واردات املواد اخلام والسلع 
الوسيطة، وهذه تنعكس أسعارها في ارتفاع أسعار السلع احمللية 
التي يتم إنتاجها اعتماًدا على تلك املواد اخلام والسلعة الوسيطة، 
ومن ثم تؤثر - أيًضا - في ارتفاع األسعار، أو التضخم املستورد، 
ولكن بدرجة أقل من تأثير التضخم املستورد على الواردات من 

السلع النهائية.
أسعار  انخفاض  إلى  سيؤدي  الدوالر  قيمة  انخفاض  إن 
ثم  ومن  واآلسيوية،  األوروبية  نظيرتها  أمام  األمريكية  املنتجات 
ستتم زيادة الطلب عليها في األسواق العاملية، فضاًل عن عزوف 
املستهلكني األمريكيني عن شراء السلع املنافسة ملنتجاتهم وتقليل 
املوارد منها، وكل ذلك يصب في صالح االقتصاد األمريكي بشكل 

عام.
رفع  الدوالر  هبوط  أن  االقتصاديني  احملللني  بعض  ويرى 
بنسب  املتحدة  الواليات  من  اخلليجية  للدول  االستيراد  تكاليف 

مبقدار  تكاليفها  زادت  األوروبية  السلع  وحتى   ،%  35 جتاوزت 
25% في عام 2008، مقارنة بأسعارها في العام السابق، في حني 

لم ترتفع القيم املضافة للدخل العام للموظفني والعمال باخلليج 
إال مبقدار 9 % فقط.

وإذا كان من املعروف أن انخفاض قيمة العملة يؤثر سلًبا في 
منو الواردات؛ ألنه يرفع أسعارها مقارنة بأسعار السلع احمللية، 
ما يقلص الطلب عليها ملصلحة السلع املنتجة محلًيا، إال أن هذا 
املبدأ ال ينطبق على دول املجلس، فاعتماد األخيرة الكبير على 

هبوط الدوالر رفع تكاليف 
االستيراد اخلليجي

من أمريكا وأوروبا

جدول رقم 8 : الواردات السلعية لدول املجلس خالل الفترة 2000-2005 )مليون دوالر(

الإجمايل الكويت قطر عمان ال�سعودية البحرين الإمارات  
77296.89 7156.16 3252.20 5039.44 30299.10 4832.96 26717.03 2000

83515.8 7872.57 3758.14 5796.85 31223.20 4789.02 30076.02 2001

89728.81 9000.13 4800.75 6005.26 322266.70 5120.06 32535.87 2002

105748.32 10985.17 5933.93 6572.19 36951.70 5851.01 39454.32 2003

127902.71 12630.59 8296.16 8615.60 44805.00 6748.88 46806.48 2004

160362.8 17487.7 10880.3 9483.00 59462.70 7946.3 55102.8 2005
8 8 11 8 7 7 8 معدل النمو )%(

املصدر: التقرير االقتصادي العربي املوحد لعام 2006، ص 152. 
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زادت وتيرة منو واردات دول
اخلليج من الدول اآلسيوية

أكثر من الدول الغربية

الواردات يعود من جهة إلى ضعف القاعدة اإلنتاجية، ومن جهة 
أخرى إلى ارتفاع امليل احلدي لالستيراد؛ بسبب ارتفاع مستويات 
الدخل، لذلك فإن انخفاض قيمة العملة اخلليجية نتيجة انخفاض 
وقد شهدت  املستوردة.  السلع  أسعار  في  ارتفاًعا  الدوالر سبب 
واردات دول املجلس ارتفاًعا بنسبة 126% خالل الفترة من عام 
إلى  لتصل  مليار   65.7 من  ارتفعت  2006؛ حيث  عام  إلى   2002

148.4 مليار دوالر.  )انظر اجلدول رقم 8(.

وتختلف األهمية النسبية للسلع املستوردة بني الدول األعضاء 

في  والتباين  االختالف  إلى  ذلك  يعود  ورمبا  املجلس،  داخل 
السياسات التجارية املتبعة في كل دولة من هذه الدول. ويتضح 
على  تستحوذ  النقل  ومعدات  اآلالت  أن   )9( رقم  اجلدول  من 
املصنعة  السلع  بعدها  تأتي  كمتوسط،   )  %  34( األكبر  النسبة 
من  الترتيب  على   %16.1  ،%  21.6 بنسب  واملشروبات  واألغذية 
نحو  زيادة االجتاه  تفسير  2004. وميكن  لعام  السلعية  الواردات 
االقتصادي  االنفتاح  سياسة  نتيجة  الرأسمالية  السلع  استيراد 
االستثمار؛  قوانني  وصدور  التسعينيات  بداية  مع  طبقت  التي 

جدول رقم 9: الهيكل الرئيس لواردات دول مجلس التعاون لعام 2004  )%(
�صلع م�صنعة اآالت ومعدات نقل اأغذية وم�سروبات الدولة

31 41 9 الإمارات

15 23 7 البحرين

20 49 17 ال�سعودية

27 22 15 عمان

34 28 15 قطر

13 40 34 الكويت

21.6 34 16.1 متو�صط الن�صب )%(

املصدر: نشرة صندوق النقد العربي، 2004.                                                                 

رسم بياني رقم )3( مساهمة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السلعية لدول املجلس خالل 
الفترة 2000 و2004
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إلى  باإلضافة  السلع،  هذه  من  الواردات  نسبة  تزايدت  حيث 
هذا التوزيع السلعي، فقد ازدادت الواردات اخلليجية من الدول 
والهند(  اجلنوبية،  وكوريا  )الصني،  الناشئة  واألسواق  اآلسيوية 

بوتيرة سريعة تتخطى منو التبادل التجاري مع الدول الغربية.
الصادرات: 

لعملية  األساسي  احملرك  اخلام  النفط  صادرات  تعد       
التنمية االقتصادية في دول مجلس التعاون اخلليجي، واحلصة 
األساسي  واملصدر  السلعية،  الصادرات  إجمالي  من  األكبر 
نسب  أن   3 رقم  البياني  الرسم  ويظهر  شك.  بال  لإليرادات، 
إجمالي  األكبر من  النفطية تشكل احلصة  الصادرات  مساهمة 
عوائد الصادرات السلعية لدول املجلس خالل املدة املشار إليها؛ 
الكويت،  في   %  92.2 بني  املساهمة  هذه  متوسط  يراوح  حيث 

و37.6 % في البحرين. 
 ونتيجة زيادة الطلب على النفط وارتفاع األسعار، ال سيما 

قيمة الصادرات النفطية 
متثل احلصة األكبر من قيمة 

الصادرات اخلليجية للخارج

 2007-2002 جدول رقم 10: قيمة صادرات النفط والغاز الطبيعي املسيل لدول مجلس التعاون 
)مليار دوالر أمريكي(

2007 2006 2005 2004 2003 2002  
206.40 188.50 161.80 110.90 82.10 63.70 ال�سعودية

84.40 70.10 55.10 38.40 29.60 23.20 الإمارات

60.10 55.70 44.10 27.80 19.60 14.10 الكويت

40.70 31.20 22.90 16.30 12.10 9.90 قطر

18.70 17.50 15.70 10.80 9.30 8.60 عمان

10.80 9.0 7.80 5.60 4.70 3.90 البحرين*

421.10 372.0 307.40 209.80 157.40 123.40 املجموع

*صادرات البحرين تشمل املنتجات النفطية من النفط املستورد، فقد بلغت هذه الواردات 2.80 مليار دوالر أمريكي في عام 2004، 
و4.20 مليار دوالر في عام 2005، و4.90 مليار دوالر أمريكي في عام 2006، و5.90 مليارات دوالر في عام 2007.

املصدر:
Institute of International Finance)IFF(، Country Reports : Saudi Arabia )3 September 2008( ؛ Kuwait )29 August 2008( ؛ 

UAE )23 September 2008( ؛ Qatar )11 September 2008( ؛ Oman )5 September 2008( and Bahrain )26 September 2008(.

السلعية  الصادرات  قيم  أخذت  فقد  األخيرة،  السنوات  خالل 
لدول املجلس في التزايد خالل الفترة األخيرة، كما يظهر ذلك  

من اجلدول رقم )10(.
هذه  من  األكبر  النسبة  فتتجه  صادراتها،  اجتاه  عن  أما    
الصادرات إلى الدول الصناعية، ويتم تسعير الصادرات اخلليجية 
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الرئيسة التي تتمثل - كما أشرنا إليه في النفط اخلام، والغاز، 
والبتروكيماويات، واملنتجات النفطية- عادة في الدوالر، وتتحرك 
أسعارها حسب تقلب أسعار الدوالر، وفي حني ال يتوقع الكثيرون 
أن تستفيد دول املجلس من انخفاض قيم عمالتها بسبب انخفاض 
الدوالر، إلنعاش الصادرات غير النفطية على نطاق واسع، إال أن 
املوجودة في  الواعدة  هذا ال مينع أن تستفيد بعض الصناعات 

كثير من دول املجلس من انخفاض أسعار عمالت هذه الدول.
ويالحظ من اجلدول رقم )11( أن هناك قدًرا من املساهمة 
للقطاعات الصناعية غير النفطية في كل من اإلمارات والسعودية، 
ويشير ذلك إلى جناح السياسات الهادفة إلى حتقيق منو مقبول 
واملشروبات،  األغذية،  في  ممثلة  النفطية  غير  القطاعات  في 
والسلع الصناعية، والسلع االستثمارية. كما يالحظ من اجلدول 
وقطر  عمان  من  كل  في  القطاعات  هذه  مساهمة  نفسه ضآلة 
والكويت، فيما تنفرد مساهمة البحرين غير النفطية بنسبة 17 % 

في مجال السلع املصنعة.
حد  إلى  بالدوالر  مقومة  الدولية  النفط  جتارة  ألن  ونظًرا 
التعاون اخلليجي  بلدان مجلس  بالدوالر  الربط  أفاد  كبير، فقد 

الكبيرة في  التقلبات  استقراره في مواجهة  وأثبت  كبيرة،  فائدة 
أسعار النفط، وتخلص - على األقل - من مخاطر سعر الصرف، 
أيًضا  املالية املقومة -  الثروة  التذبذبات في  وأدى إلى استقرار 
النفط يشكل اجلزء األكبر  إن  إلى حد كبير؛ وحيث  بالدوالر   -
اإلجمالي  النصيب  وأن  اخلليجي،  التعاون  مجلس  من صادرات 
للصادرات غير النفطية صغير، فقد ظلت عوامل عدم االستقرار 
اخلارجي ومصداقية الوضع النقدي أكبر مصدري قلق، مقارنة 

بالقدرة التنافسية.
5 - معدالت الفائدة:

الكويت(، فإنه ال  )باستثناء  بالدوالر  نظًرا الرتباط عمالتها 
ميكن لدول مجلس التعاون اخلليجي اتباع سياسة نقدية مستقلة، 
أو حتديد معدالت فائدة تختلف متاًما عن معدالت الفائدة في 
الواليات املتحدة األمريكية؛ مما يؤدي إلى التزام البنوك املركزية 
في دول مجلس التعاون اخلليجي بانتهاج السياسة النقدية املتبعة 
من طرف مجلس االحتياط الفيدرالي األمريكي؛ األمر الذي أدى 
في  سالبة  حقيقية  مستويات  إلى  الفائدة  أسعار  انخفاض  إلى 

اآلونة األخيرة، نظًرا الرتفاع معدالت التضخم.

جدول رقم 11: الهيكل الرئيس للصادرات السلعية غير النفطية في دول املجلس لعام 2006م )%(
مواد كيماوية �صلع م�صنعة اآالت ومعدات نقل اأغذية وم�سروبات  

- 36 7 5 الإمارات

2 17 - - البحرين

19 21 12 9 ال�سعودية

1 - - - عمان

9 - - - قطر

4 1 - - الكويت

مالحظة: العالمة )-( تعني أن النسبة أقل من - 0.5 %(.
املصدر: نشرة التجارة اخلارجية لصندوق النقد العربي، 2006، جداول متفرقة.

لكون النفط مسعر بالدوالر
فقد أفاد ربط العمالت

اخلليجية بالدوالر
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وربط  النقدية  الوحدة  جدوى  حتليل   - رابًعا 
العملة اخلليجية بالدوالر: 

تتباين آراء املصرفيني واالقتصاديني اخلليجني بشأن الوحدة 
النقدية وجدوى ربط العملة املوحدة بالدوالر.

 وميكن عرض أهم اإليجابيات في اآلتي:
بني  البنكية  املنتجات  استخدام  النقدي  التكامل  يسهل   <
الدول وتفعيل األنشطة البنكية املختلفة، واالستفادة من التدفقات 
النقدية، وتتيح املجال لتوسيع تبادل الصادرات والواردات البينية 

بني دول املجلس.
> دعم استقرار قاعدة سعر الصرف لعمالت دول الوحدة.

> توحيد العملة سيقرب مستوى النمو االقتصادي بني دول 
املجلس بحكم أن اقتصادياتها غير متكافئة، فبعضها اقتصادياته 

صغيرة محدودة، واآلخر اقتصادياتها قوية.
> ستسهل التبادل التجاري بني دول الوحدة والدول األخرى 

خارج االحتاد اخلليجي، وتسهل عمليات التحويالت النقدية.
ودعم  األعضاء،  للدول  املستقبلية  املشروعات  تنمية   <
استقرار التبادل التجاري بني دول املجلس وبني العالم اخلارجي، 
العاملية  األسواق  في  اخلارجية  للسلع  التنافسية  القدرة  وتعزيز 
مما  اخلليجية؛  العملة  صرف  أسعار  في  االستقرار  جانب  إلى 
نوع  وحتقيق  اخلارجية،  املعامالت  تكاليف  خفض  على  يشجع 
من الوحدة والتماثل في النظام النقدي اخلليجي، وتنظيم عملية 
عرض النقود الورقية في السوق لضمان سالمة قيمتها، وتشجيع 
أسس  على  أدائها  ورفع  تطوير  على  اخلليج  منطقة  في  البنوك 
مصرفية رفيعة املستوى؛ األمر الذي يزيد ثقة املواطن اخلليجي 
احمللية  الودائع  حجم  يرفع  ثم  ومن  اخلليجية،  البنوك  قوة  في 

واستخدامها في متويل املشروعات الضخمة في املنطقة.

إلى  للوصول  ضرورة  كونها  موحدة  نقدية  سياسة  وجود   <
نقدية  عملة  إيجاد  إلى  فقط  تهدف  ال  والتي  النقدية  الوحدة 
مركزي  بنك  النقدية من خالل  للمرجعية  توحيد  وإمنا  موحدة، 
تتحد من خالله السياسات النقدية التي تبنى على أسس متينة 
والتبادل  اخلارجي،  العالم  مع  واالقتصادي  املالي  التبادل  تنظم 
التي  املالية  السياسات  أيًضا  النقدي.  االحتاد  دول  بني  البيني 
الصادرات  على  املفروضة  اجلمركية  والرسوم  الضرائب  تنظم 
اخلارجية التي ستصب في مصلحة املالءة النقدية القتصاديات 

دول املجلس.
ومعوقاتها  النقدية  الوحدة  سلبيات  أهم  عن  أما 

فستنحصر في:
< ميثل االحتاد النقدي أعلى درجات التكامل، وعند الدخول 

ربط العملة اخلليجية
بالدوالر سيحد من اتباع 
سياسات نقدية مستقلة



ملف العدد

العملة اخلليجية املوحدة

30

فيه ال بد من تقدمي تنازالت سيادية على مستوى الدول؛ حيث 
تتنازل الدول عن السياسة النقدية لسلطة مشتركة فوق وطنية. 
االلتزام  النقدي  االحتاد  في  األعضاء  الدول  على  يجب  كما 

باملعايير املالية التي تقيد السياسة املالية للدول.
املصارف  بقطاع  أملت  التي  العاملية  املالية  األزمة  تبعات   -
أداء  فإن  اخلبراء،  توقعات  فحسب  اخلليج،  في  االستثمارية 
على  ثابت  وغير  متذبذًبا  اخلليجية سيبقى  االستثمارية  البنوك 
اإليرادات؛  2009 و2010 مهما كان توجه سيناريو  العامني  مدى 
ذات  أنشطة  إلى  توجهها  ظل  في  تسوء  قد  البنوك  ربحية  فإن 
وتدني  املال  رأس  كلفة  ارتفاع  مع  املوجودات،  على  أقل  عوائد 
املديونية إلى حقوق امللكية حتى في ظل سيناريوهات أكثر تفاؤالً 
لإليرادات، فإن الربحية لن تبلغ املستويات التي حققت في ذروة 

الدورة االقتصادية السابقة.
1 - محدودية ومتاثل الهياكل االقتصادية لدول املجلس التي 
تعتمد بنسبة كبيرة على النفط واألصول االستثمارية اخلارجية؛ 
حيث ميثل النفط ومشتقاته 92 % من الصادرات السعودية، وفي 
قطر متثل صادرات النفط والغاز 95 %،   و45% للكويت، ونسبة 
كبيرة - أيًضا - في اإلمارات تقارب 75 %. ورمبا ُعمان والبحرين 
التي تعتمد على القطاع املالي واخلدماتي هما األقل اعتماًدا على 

النفط.
2 - عدد السكان محدود حيث ال يتجاوز 34 مليون نسمة؛ 

باالحتادات  مقارنة  نسبًيا  صغيرة  اخلليجية  السوق  يجعل  مما 
االقتصادية األخرى.

الوافدة بنسبة كبيرة،  العمالة  3 - اعتماد دول املجلس على 

وغياب األيدي العاملة املاهرة محلًيا؛ حيث تتجاوز نسبة األيدي 
اململكة  ومنها   ،% 70 املجلس  دول  من  كثير  في  الوافدة  العاملة 

العربية السعودية؛ حيث يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، يصل 
عدد العمالة فيها إلى 10 ماليني نسمة.

دول  في  التدريب  ومحدودية  التعليم  مخرجات  ضعف   -  4

املجلس في كثير من املهن، على الرغم من التحسن الطفيف الذي 
شهده قطاع التدريب مؤخًرا.

5 - ارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل اخلليجية مؤخًرا في 
ظل املتغيرات االقتصادية العاملية اجلديدة.

اخلامتة والتوصيات:
نعتقد أنه بعد االستعراض والتحليل السابق أن هناك بعض 
الدروس واالستنتاجات والتوصيات املفيدة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي في ظل االحتاد النقدي. هذه التوصيات واالستنتاجات 
منها ما له عالقة بربط العملة اخلليجية املوحدة بسعر الصرف 
عموًما، والدوالر خصوًصا، ومنها ما له عالقة باإلطار االقتصادي 

الكلي اخلليجي املدعم للوحدة النقدية اخلليجية.
1 - من التحليل السابق حول معايير ارتباط التجارة والناجت 

التجاريني  شركائها  مع  اخلليجية  االقتصاديات  في  والتضخم 
بسلة  املوحدة  اخلليجية  العملة  ربط  كفة  يرجح  واالقتصاديني، 
واليورو   ،)USD( األمريكي  الدوالر  من:  كاًل  تضم  العمالت  من 
 .)GBP( وحتى اجلنيه اإلسترليني ،)JPY( والني الياباني ،)EUR(
هذا الربط بسلة من العمالت بدالً من الدوالر األمريكي سيتيح 
املرونة الكافية العتماد سياسة نقدية قادرة على معاجلة األوضاع 
سلة  اعتماد  أن  كما  اخلارجية.  الصدمات  ومواجهة  الداخلية 
بعملة  الربط  من  املوحدة بدالً  للعملة اخلليجية  عمالت كمرجع 
وحيدة سيغير فقط طريقة تقييم سعر الصرف، باإلضافة إلى أنه 
مينح السلطات النقدية مرونة إضافية في حتديد السعر مقابل 
عملة التدخل. وعند اعتماد سلة عمالت كمرجع، فإن تأثير هذه 

كان لألزمة املالية العاملية
تداعيات سلبية على

البنوك اخلليجية
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التقلبات بني العمالت )تقلبات األسعار املتقاطعة( لن تؤثر إال في 
حدود األوزان النسبية لهذه العمالت في سلة الربط.

اإلبقاء  اخلليج  العملية، ميكن القتصاديات  الناحية  من   - 2

على ربط العمالت اخلليجية بالدوالر األمريكي مؤقًتا وكمرحلة 
انتقالية، وعندما يتم اعتماد العملة اخلليجية املوحدة مع انطالق 
العملة  ربط  بعدها  ميكن  ثم  ومن  اخلليجي،  النقدي  االحتاد 
العمالت  من  تتكون  التي  املرجحة  العمالت  من  بسلة  املوحدة 
لقرارات  وليس  املجلس،  دول  قبل  لالختيار احلر من  اخلاضعة 
اخليار  هذا  فإن  وبالتالي  متقدمة،  صناعية  دول  عن  صادرة 
سيترك للدول اخلليجية حرية اختيار العمالت وأوزانها، وتغييرها 
العمالت  بتركيبة سلة  التحكم  الضرورة، وستكون حرة في  عند 
وبأرجحيتها، وهي ميزة مهمة جتعل مثل هذا الربط مفضاًل على 
سواه. كما أنه في ظل التغيرات التي تعرفها األنظمة االقتصادية 
الناشئة  واالقتصاديات  بآسيا  املتنامي  وارتباطها  اخلليجية، 
العاملية، فإنه  املالية  وتنوعها االقتصادي، وانتشار عدوى األزمة 
فاالستقرار  املالي،  استقاللها  استعادة  املجلس  دول  على  يجب 
الذي مت من خالل الربط بالدوالر لم يعد مبرًرا اآلن وال بد من 

اتباع نظام صرف أكثر مرونة.
التعاون  دول مجلس  النقدي اخلليجي بني  االحتاد  يعد   - 3

أن  الدراسات  بينته معظم  ما  بناًء على  ملحة  اخلليجي ضرورة 
أكبر عائق  وأن  بكثير،  املخاطر  أكبر من  املكاسب سيكون  حجم 
يقف في وجه تطبيق الوحدة النقدية هو القرار السياسي املتباين 
الوقت  في  وقيامه  النقدي  االحتاد  جناح  فإن  لذا  املنطقة؛  في 
القرار  قدرة  على  يعتمد  عليه  املتفق  اجلدول  حسب  احملدد 
العامة  املصلحة  وتفضيل  نقاط اخلالف،  على جتاوز  السياسي 
وإذا حتقق  الضيقة.  القطرية  للمنطقة ومواطنيها على املصالح 

لدول  املوحدة  اخلليجية  العملة  تصبح  أن  فيمكن  النجاح،  هذا 
العمالت  جانب  إلى  عاملية،  عملة  اخلليجي  التعاون  مجلس 
االرتكازية األخرى في العالم كالدوالر، واليورو، والني، وال مبرر 
- حينها - مينع دول مجلس التعاون من إصدار الفواتير اخلاصة 
مبعامالت التجارة اخلارجية في دول املجلس بعملتهم احمللية، ال 
سيما أنها ستكون مدعمة بنحو 40 % من احتياط النفط العاملي، 
املوجود  العاملي  الغاز  احتياط  من   %  23 بنحو  مدعومة  وأيًضا 
الطاقة  ومصادر  النفط  عرض  تناقص  ومع  اخلليج،  دول  لدى 
عاملًيا، وتركزها في دول اخلليج؛ مما يؤهلها لتكون أحد مصدري 
هذه  تسعير  إلى  يدفع  الذي  األمر  2050؛  عام  القالئل  الطاقة 
السلع بالعملة اخلليجية املوحدة التي بدأت دول اخلليج باملطالبة 
الطلب  املوحدة مما سيرفع  بعملتها   النفطية  بتسديد عوائدها 
على  كرفاهية  وينعكس  وقوتها  قيمتها  ويرفع  العملة،  هذه  على 
املواطنني. وفي جانب آخر، فكون ست دول خليجية بهذا احلجم 

ربط العملة اخلليجية بسلة 
عمالت سيعطي املرونة 

المتصاص الصدمات اخلارجية
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السياح  إليها  يتوجه  التي  الدول  سيجبر  واحدة  عملة  تستخدم 
اخلليجيون على جعل العملة اخلليجية املوحدة العملة الثانية بعد 
الدينية  السياحة  إلى  باإلضافة  النقدية،  تعامالتهم  في  الدوالر 
التي تعد مورًدا اقتصادًيا مستمًرا ألحد أكبر دول الوحدة )اململكة 
العربية السعودية(، وأحد احملركات الرئيسة الرتفاع الطلب على 

العملة املوحدة.
عدم  ستشهد  املقبلة  الفترة  أن  املتخصصني  بعض  ويرى 
املستثمرين  سيجعل  مما  العالم؛  مستوى  على  نقدي  استقرار 
يعمدون إلى تنويع محافظهم االستثمارية من باب تقليل املخاطر، 
وببيئة  مدعومة  مستقرة  عملة  املوحدة  اخلليجية  العملة  وكون 
سياسية آمنة ومستقرة، وباقتصاد متني يعتمد على موارد طبيعية 

ثابتة؛ مما سيجعلها خياًرا مؤكًدا في أية محفظة استثمارية.
اخلليجي  التعاون  مجلس  بني  املتنامية  العالقات  إن   -  4

واالحتاد األوروبي واألهمية املتزايدة التي يحظى بها اليورو في 
في  النظر  إعادة  قضية  مجدًدا  تثيران  العاملية  املالية  األسواق 
هذا  وفي  األمريكي.  بالدوالر  الصرف  لسعر  احلصري  الربط 
اقتصاديات  ظل  في  املوحدة  اخلليجية  العملة  ستعمل  اإلطار، 
إزاء  اخلليجية  للدول  التفاوضية  القوة  حتسني  على  قوية 
التجمعات االقتصادية املختلفة الكبرى، كما أنها ستساعد على 
حتسني االستفادة من املوارد وتقليل مخاطر تقلبات العملة على 

اقتصاديات دول املجلس.
5 - من الضروري وجود حرية أكبر في اختيار نظم وترتيبات 

سعر الصرف، فاملنطقة تتعرض للعديد من الصدمات احلقيقية 
الكبير  االقتصادي  واالعتماد  املتذبذبة،  النفط  أسعار  قبيل  من 
على دخل النفط والغاز والصادرات؛ مما يستدعي قدًرا أكبر من 
تعزيز  بإمكانها  التي  واحلقيقية  االسمية  الصرف  أسعار  مرونة 
الصدمات  آثار  تخفيف  على  و)القطاعي(  الكلي  الناجت  قدرة 
أن  الصرف  أسعار  في  املرونة  شأن  ومن  احلقيقية.  اخلارجية 

ومساعدة  النقدي،  االستقالل  من  درجة  اخلليجية  الدول  متنح 
اقتصادياتها على درء مخاطر الهزات العاملية عوًضا عن ترتيبات 

ربط ال تستند إلى معايير اقتصادية ومالية سليمة.
6 - إن تثبيت معيار التضخم لدول االحتاد النقدي في ظل 

ألن  اعتماده؛  يجب  ال  سليم  غير  معيار  الصرف  أسعار  تثبيت 
تثبيت سعر الصرف يهمش السياسات النقدية الداخلية، ويربطها 
بسياسة الدولة املثبت بعملتها ويصبح عرض النقود متغًيرا داخلًيا 
أي: يتغير حسب املعطيات االقتصادية وليس حسب قدرة البنك 
العملة  على  بالطلب  محكوًما  ويصبح  التسعير،  على  املركزي 
ذاتها حسب الطلب على النفط مثاًل، ويعتقد أن تأثير معدالت 
التضخم في دول املجلس وتأثرها في الوحدة النقدية محدوًدا، 
التعاون هو  األساسي في مجلس  التضخم  أن مصدر  خصوًصا 
ضخامة الصرف احلكومي مقابل قدرة استيعابية محدودة. وعلى 
سيظل  بالدوالر  اخلليجية  العملة  ربط  ظل  وفي  األساس،  هذا 
التنسيق النقدي بني دول املنطقة في السياسات النقدية محدوًدا، 
ين العام فقط، وتبقى  وسينحصر في ضبط مستويات العجز والدَّ
تفاصيل السياسة النقدية للدول مفتوحة لتفعل ما تشاء. وسيعمل 
على  النقدية  السياسة  حتديد  على  اخلليجي  املركزي  البنك 
مستوى املنطقة، من خالل حتديد سعر الصرف، وسعر الفائدة، 
داخلًيا  والرقابة  اإلشراف  وسيبقى  النقدي،  املعروض  وحتديد 

بأيدي البنوك املركزية الوطنية لدول الوحدة.
املخصصة  احلكومية  النفقات  من  جزء  توجيه  ضرورة   - 7

األخرى،  االقتصادية  األنشطة  ودعم  التحتية  البنية  ملشروعات 
واملشروعات العمالقة التي يتم إجنازها في املنطقة، التي تسهم 
إنتاجية  مستوى  رفع  نحو  التضخمية  الضغوط  في   - حالًيا   -
وقد  العرض.  اختناقات  تخفيف  مع  جنب  إلى  جنًبا  املواطنني، 
السكان  من  عاملة  قوة  توظيف  إلى  احلاجة   - أيًضا   - تتطلب 
ذلك  يتطلب  وقد  األجنبية،  العمالة  منافسة  تستطيع  املواطنني 

مكاسب االحتاد النقدي
أكبر من مخاطره لدول

مجلس التعاون اخلليجي
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استراتيجية استثمار  إلى جانب  كبيرة من مرونة األجور،  درجة 
غير  للصادرات  التنافسية  القدرة  بغية ضمان  اإلنتاجية؛  تدعم 

النفطية في األسواق الدولية. 
8 - إن أفضل طريق للحد من التضخم في ظل أسعار الصرف 
املربوطة في كثير من هذه الدول هو االنفتاح واملرونة في أسواق 

السلع والعمل، إلى جانب توسيع الطاقة االستيعابية.
في  األولويات  من  املالية  السياسة  إصالح  قضية  تأتي   - 9

هذه الدول املعرضة لتناقص اإليرادات النفطية؛ حيث تصبح هذه 
األخيرة أكثر قدرة بشكل متزايد على مقاومة الدورات االقتصادية، 
وليست داعمة لها، حتى تستطيع دول املنطقة تخفيف حدة هذه 
الدورات، ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون االنتقال إلى نظام سعر 
باإلصالحات  ومدعوًما  تدريجًيا،  انتقاالً  مرونة  أكثر  صرف 
على  النقدية  السلطات  قدرة  ستعزز  التي  والهيكلية  املؤسسية 
اإلنتاجية،  منو  لتسهيل  الصرف،  لسعر  املمتد  التأثير  مقاومة 

وتشجيع مرونة أسواق العمل.
األجنبي  النقد  تدفقات  إدارة  التحديات  أهم  بني  من   - 10

الكبيرة الوافدة إليها، وترسيخ استمرارية املالية العامة واحلسابات 
اخلارجية في بعض هذه الدول، وتطوير القطاع املالي، وتشجيع 
للمبادرات  الظروف  تهيئة  االقتصادي، خاصة عن طريق  التنوع 
النشاط  في  باملشاركة  ديناميكي  خاص  قطاع  ولقيام  الفردية، 
التي  املرنة  والتنظيمية  التشريعية  األطر  وإيجاد  االستثماري، 
تعمل على ضمان حماية حقوق املتعاملني، وتطوير البنية التحتية 
يخص  فيما  املعروفة  الدولية   املعايير  واستخدام  األساسية، 
حوكمة الشركات لضمان حقوق املساهمني، باإلضافة إلى تنويع 
االستثمار  وإمكانات  بفرص  والتعريف  املالية،  االستثمار  أدوات 

املالية بني دول املجلس.
11 - ضرورة خلق االنسجام االستراتيجي بني دول املجلس 

نظام  كترتيب  النقدية،  الوحدة  مرحلة  إلى  فعلًيا  الوصول  قبل 

بوصفها  التضخم  ومعايير  النقدية،  والــتــدفــقــات  املــدفــوعــات، 
تطبيق  يدعم  اقتصادي  تقارب  إلــى  للوصول  أساسية  شــروًطــا 

الوحدة النقدية.
وحتديثها،  املالية  األسواق  لتطوير  أولوية  إعطاء   -  12

حسب  ستتسع  موحدة  خليجية  مالية  سوق  إيجاد  إلى  والسعي 
التقديرات لنحو 631 شركة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون 
دوالر، يتداول فيها ما يقرب من عشرة ماليني مواطن ومستثمر 
أمام  أوسع  خيارات  يفتح  الذي  األمر  وهو  اخلليج،  دول  في 
إلى إيجاد مزيد من فرص عمل  املستثمرين اخلليجيني، ويؤدي 
ملواطني املنطقة. كما أنها ستساعد على إعادة تخصيص موارد 
البورصة  ستشكل  حيث  عالية؛  اقتصادية  بكفاءة  اخلليج  دول 
املوحدة القناة الرئيسة لعملية تسهيل انتقال رؤوس األموال في 
املنطقة، وجذب االستثمارات البينية واألجنبية، وستساعد على 
تسريع عملية عودة األموال املهاجرة، وتوسع الطاقة االستيعابية 

القتصاديات مجلس التعاون اخلليجي. 
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