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أوال :ادلقدمة

نشأ رللس التعاون اخلليجي يف مايو من سنة  8918ككتلة وكتنظيم إقليمي ودويل مجع دول اخلليج الستة (عمان
واالمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية) .واستدعى قيام اجمللس وجود عوامل مهمة مثل :التشابو االجتماعي
يف العادات والتقاليد واللغة ،والتشابو االقتصادي يف ادلوارد واالنتاج والبيئة والقرب اجلغرايف ،وكذلك التشابو

السياسي .ويهدف اجمللس اىل ربقيق ترابط شامل بُت دولو مث الوصول اىل الوحدة فيما بينها يف سلتلف اجملاالت .وجاء

يف ادلادة الرابعة من النظام األساسي جمللس التعاون أن اجمللس يرغب يف ربقيق التنسيق والتكامل والًتابط يف كافة
اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والبحثية والثقافية والتشريعية وادلواصالت ،مع وضع أنظمة متماثلة يف ما

يتعلق هبذه اجملاالت ودبا ؼلدم الوصول اىل ربقيق الوحدة بُت دوذلا(.)8

ودول اخلليج رباول من خالل كيان رللس التعاون ان تشكل كتلة اقتصادية فاعلة .فالتكتل االقتصادي يتشكل عادة
بوجود اقتصادات متفرقة ذبتمع ربت اطار او رلموعة من ادلبادئ لتكون االساس يف التعامل فيما بينها وبُت غَتىا من

الدول .وزبتار الدول ادلشكلة للكتلة االقتصادية درجة التعاون والتكامل داخل ىذا التكتل والىت تًتاوح بُت التكامل

اجلزئي أو درجات متقدمة من التكامل مث االرباد .ودرجات التكامل تبدأ من االتفاق على إنشاء منطقة ذبارة حرة

ت لغى فيها التعرفة اجلمركية على السلع واخلدمات ادلتبادلة بُت الدول االعضاء .وإذا ربقق النجاح يف تلك ادلرحلة
تنتقل الكتلة اىل مرحلة اثنية تسمى ابالرباد اجلمركي حيث يكون االتفاق على فرض تعرفة مجركية موحدة على السلع

ادلستوردة من خارج الكتلة .أما ادلرحلة الثالثة فتعرف ابلسوق ادلشًتكة حيث يسمح حبرية انتقال عناصر االنتاج مثل

العمل ورأس ادلال ضمن الكتلة .ويف ادلرحلة الرابعة ،يتم التنسيق الكامل لكافة السياسات االقتصادية وادلالية
والنقدية ويتم خالذلا استكمال إنشاء ادلؤسسات والتشريعات وادلعايَت االقتصادية للدخول يف ادلرحلة التالية وىي

الوحدة النقدية .ويكون بعدىا اصدار العملة ادلوحدة كتتويج لكافة مراحل االرباد االقتصادي بُت تلك الدول

ادلنضوية يف الكتلة.

والتكتل االقتصادي غلمع عادة دوال متفرقة يف القدرات االقتصادية ،حيث التكامل فيما بينها يكون أكثر احلاحا.
فمثال نرى ان تكتل دول النافتا (تكتل دول مشال امريكا) لو ميزة تكاملية بُت دوذلا من انحية تغاير كلفة االنتاج،

فنلحظ انتقال الصناعة من ادلناطق ذات الزايدة يف تكاليف االنتاج اىل ادلناطق األقل ،خاصة يف رلال العمالة الرخيصة

ووفرة موارد االنتاج .وىذا ما ساعد ادلكسيك أن تصبح اقتصاد قوي ضمن أقوى  81اقتصاد عادلي بعد انضمامها
لتكتل النافتا.

ولو اعتربان الكتلة االقتصادية اخلليجية ،فالعوامل ادلشجعة للعمل ككتلة اقتصادية ىي أكثر حظا منها مقارنة ابلعوامل
اليت ذبعلها تعمل ككياانت مستقلة دون تنسيق بينها .فالقرب اجلغرايف ميزة جاذبة ذلذا التكتل االقتصادي نظرا لقرب
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موارد االنتاج ادلغذية للصناعات القائمة بينها .كما أن تشابو العادات والتقاليد تفرز عادة تشريعات وقوانُت مشاهبة شلا

يسهل عملية ضمها يف قوانُت موحدة.

وابلرغم من ان التشابو بُت دول اخلليج ينصب أساسا يف انتاج وتصدير النفط ،إال ان معظم الصادرات النفطية

موجهة للخارج ،وال يوجد تنافس بُت دول اجمللس يف بيع تلك ادلنتجات داخل منظومة اجمللس نظرا لالكتفاء الذايت

دلعظم دوذلا .ومهم ان نشَت ىنا اىل ان دول اجمللس أعطت االولوية الستَتاد احتياجاهتا من الطاقة من داخل دول
اجمللس ،وىذا ما نصت عليو االتفاقيات يف بند التعاون يف رلال الطاقة .فهناك تبادل ذباري للنفط اخلام والغاز
الطبيعي وادلنتجات البًتوكيماية بُت دول اجمللس حسب االحتياجات احمللية فيها.

والضَت ان تكون االقتصادايت اخلليجية متشاهبة يف بعض الصناعات الىت قد تشعل ادلنافسة بينها خاصة يف حالة

االنفتاح االقتصادي الكامل بُت دول اجمللس ،ذلك أن االقتصاد ادلفتوح يدعو اىل التنافس وكفاءة االنتاج واالبتكار،
بل واالندماج يف بعض احلاالت .كما ان قطاع ادلستهلكُت يف اخلليج تكون ذلم االستفادة من ذلك االنتفاح بسبب أن

ادلنافسة ذبعل األسعار أكثر واقعية وتفرز تنوعا أكثر يف ادلنتجات.

وهتدف ىذه الورقة إىل تقييم مسَتة دول رللس التعاون يف اجلانب االقتصادي والوصول اىل االرباد االقتصادي

الكامل ،وىو أحد اجلوانب ادلهمة الىت نص عليها النظام األساسي الذي كون اجمللس .وستتناول الورقة دراسة ماىية

االصلازات الىت سبت ،والعقبات الىت ابطأت وأعاقت الوصول اىل درجات متقدمة من ىذا االرباد.

اثنيا :مسَتة التكامل االقتصادي اخلليجي

الشك أن اذباه دول رللس التعاون إىل التعامل مع العامل من خالل ارباد اقتصادي كامل سيفرز كياان مهما على خريطة

االقتصاد العادلي .فبالنظر اىل البياانت ادلدرجة يف قسم اجلداول من ىذه الدراسة ،سنلحظ أن حجم اقتصاد دول
رللس التعاون اخلليجي رلتمعا يف سنة  3182جاء يف الًتتيب الثاين عشر ضمن أكرب اقتصادايت العامل ،وذلك
ابلنظر إىل الناتج احمللي االمجايل لدول اجمللس والذي وصل اىل مستوى  8..3ترليون دوالر( .)3كما ان رللس
التعاون ؽلثل خامس أىم اقتصاد من حيث حجم التبادل التجاري مع العامل ،حيث وصل حجم التجارة اخلارجية لدول

اجمللس يف عام  3182مستوى  8..3ترليون دوالر .وعلى صعيد الصادرات اىل العامل ،سجل رلمل صادرات اجمللس
مبلغ  938مليار دوالر عام  ،3182وبذلك يكون رللس التعاون رابع اكرب مصدر اىل العامل بعد الصُت مث الوالايت
ادلتحدة وادلانيا .وىذه الصادرات معظمها صادرات خام النفط والغاز ومشتقاهتما ومنتجاهتما ادلصنعة كالبًتوكيماوت

واالمسدة وغَتىا .كما أن واردات اجمللس من العامل وضعت دول اجمللس يف الًتتيب العاشر عادليا من حيث اكرب
ادلستوردين من العامل ،حيث وصلت وارادات اجمللس عند مستوى  18.مليار دوال يف نفس العام .إن ادلستوايت
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ادلتقدمة للتجارة اخلارجية لدول اجمللس والىت ذكرت آنفا تدل على قوة اقتصادية كربى جمللس التعاون ال يستهان هبا،

تعطيها مزااي تفاوضية ،وجاذبية الستقطاب االستثمارات إليها.

ومشروع التكامل االقتصادي مت وضعو يف بداايت أتسيس رللس التعاون ،أي يف نفس سنة انطالق اجمللس ،وكان من

أوائل ادلشاريع الطموحة ،حيث وقع قادة دول اجمللس ابلرايض اتفاقية اقتصادية موحدة يف نوفمرب من عام 8918

( .)2وكانت االتفاقية تعرب عن إطار شامل وزلدد ضمن برانمج زمٍت للتكامل االقتصادي .وتعلقت االتفاقية جبوانب
عديدة تصب يف مسار التكامل ،مثل تنظيم انسياب رأس ادلال وانتقال االفراد ،والتعاون يف رلاالت النقل

وادلواصالت ،والتعاون التجاري واالقتصادي ،والتعاون الفٍت واالظلائي ،والتعاون يف اجملال ادلايل والنقدي .علما أبن

دول اجمللس استحدثت نسخة جديدة من االتفاقية االقتصادية وأقرىا قادة دول اجمللس يف قمة مسقط يف ديسمرب

سنة  .3118وركزت االتفاقية على بنود مطورة لتواكب بشكل أفضل ادلتغَتات االقتصادية احمللية والدولية ،ولتعزز
العمل اخلليجي ادلشًتك فيما يتعلق إبنشاء االرباد اجلمركي والسوق اخلليجية ادلشًتكة واالرباد النقدي .وتلك البنود
سبثل زلطات مهمة يف مسَتة التعاون لتحقيق التكامل االقتصادي اخلليجي بشكل كامل.

واعتبارا من مارس سنة  8912مت البدء دبا يسمى دبنطقة التجارة احلرة لتنفيذ البنود واألحكام الىت جاءت يف االتفاقية
االقتصادية فيما يتعلق ابالرباد اجلمركي هبدف اعفاء السلع واخلدمات ذات ادلنشأ الوطٍت من كافة الضرائب و

الرسوم اجلمركية بُت دول اجمللس ،مع ابقاء كل دولة على سياستها اجلمركية حيال الدول خارج رللس التعاون(.).

وبعد اقرار النسخة ادلطورة من االتفاقية االقتصادية جمللس التعاون يف سنة  ،3118مت االتفاق على البدء الفعلي
لالرباد اجلمركي اعتبارا من يناير  ،3112واقامة قاعدة معلومات وربط آيل مجركي بُت إدارات اجلمارك لدول اجمللس
لتيسَت متابعة ما يتعلق ابالرباد اجلمركي وحركة البضائع( .)1وإضافة اىل االعفاء اجلمركي دلنتجات دول اجمللس ،مت

العمل على فرض تعرفة مجركية موحدة وبواقع  1يف ادلائة على السلع ادلستوردة من خارج دول اجمللس .وتتضمن أيضا

بنود اتفاقية االرباد اجلمركي على عدة جوانب أخرى تعزز كياان مجركيا موحدا جمللس التعاون ،فالبضائع العابرة بدول

اجمللس ال يتم التعامل معها معاملة العبور (الًتانزيت) ،كما ان البضائع من خارج دول اجمللس و العابرة من أي منفذ
مجركي تعترب عابرة من أول منفذ عبور فقط ومن دون تكرار اجراءات العبور يف حالة عبورىا مرة أخرى إىل منفذ آخر

ضمن دول اجمللس .ومسحت االتفاقية دبمارسة مهنة التخليص اجلمركي يف أي من الدول االعضاء ومعاملتهم معاملة
مواطٍت الدولة نفسها .كما تبنت دول اجمللس مبدأ االعًتاف ادلتبادل للمواصفات وادلقاييس الىت تعمل هبا حاليا كل

دولة وذلك إىل حُت االنتهاء من ادلواصفات اخلليجية الىت سيتم تعميمها والعمل هبا يف كل دولة.

ومع هناية عام  ،3111استطاعت دول اجمللس ان تنهي ما تطلبتو مرحلة االرباد اجلمركي بنجاح من خالل التنسيق
واالجراءت وتوحيد القوانُت اخلاصة ابجلمارك وادلواصفات القياسية للسلع .واتفقت دول رللس التعاون يف عام

 3111على الدخول يف مرحلة جديدة وىي إقامة السوق اخلليجية ادلشًتكة .وأعلية ىذه ادلرحلة تقتضي ليس فقط
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إ زالة كافة احلواجز اجلمركية يف تنقل السلع بُت دول اجمللس ،واظلا أيضا ازالة كافة احلواجز غَت اجلمركية ادلرتبطة حبرية
تنقل رؤوس األموال واألفراد ،وابلسماح دلواطٍت اجمللس بتملك العقارات وشلارسة النشاط االقتصادي يف أي من

الدول األعضاء ،وادلعاملة كمعاملة ادلواطنُت.

وبعد استكمال إجراءات التحول إىل السوق اخلليجية ادلشًتكة وتفعيلها ،كان ال بد من اجراء النقلة التالية يف مسَتة
الوحدة والتعاون االقتصادي اخلليجي من خالل االرباد النقدي واصدار العملة اخلليجية ادلوحدة .فمنذ عام 3111

قرر اجمللس األعلى جمللس التعاون بدأ جهود التنسيق ضلو االذباه للوحدة النقدية .فقامت دول اجمللس يف عام 3118

بوضع برانمج زمٍت يتضمن اعتماد الدوالر األمريكي كمثبت مشًتك لعمالت الدول األعضاء سبهيدا للوصول إىل
العملة اخلليجية ادلوحدة ،على ان تصدر ىذه العملة حبلول عام  .3181وابتداء من  3113قرر دول اجمللس القيام

بربط عمالهتا بشكل رمسي مع الدوالر.

وعلى غرار دول االرباد األورويب ،وضعت دول اخلليج عدة معايَت اقتصادية مطلوبة للتقارب االقتصادي من أجل

الدخول ىف مرحلة الوحدة النقدية .وركزت معايَت التقارب على ربديد مستوايت دلؤشرات اقتصادية تلتزم هبا كل دولة

يف اجمللس .وىذه ادلعايَت ىي :أن ال يتجاوز حجم الدين العام نسبة  .1ابدلائة من إمجايل الناتج احمللي ،وأن ال يتجاوز
عجز ادليزانية نسبة  2ابدلائة من إمجايل الناتج احمللي ،وال يتجاوز معدل التضخم نسبة  8.1ابدلائة من متوسط نسبة
التضخم جملموعة الدول األعضاء ،وأن ال يتجاوز سعر الفائدة الطويلة األجل نسبة  3ابدلائة من متوسط نسب أسعار

الفائدة للدول األعضاء .كما مت االتفاق يف عام  3111على إنشاء رللس نقد خليجي ليتحول الحقا إىل بنك مركزي

خليجي.

بعد عام  ،3111مل تكن مسَتة االرباد النقدي سهلة ،وإظلا مرت بعدد من األحداث أخرت طموح اخلليجيُت يف رؤية

عملتهم ادلوحدة .فحصل أن الكويت تراجعت عن ربط عملتها ابلدوالر يف سنة  3112وفضلت أن تعيد سياسة
ربط عملتها بسلة من العمالت نتيجة لتذبذابت كبَتة حلقت ابلدوالر ،علما أبن الكويت أبقت فرصة العودة إىل
تثبيت عملتها احمللية ابلدوالر خيارا واردا .ويف يناير من عام  3112اعلنت عمان عن عدم سبكن اقتصادىا من ربقيق

ادلعايَت ادلطلوبة للدخول يف الوحدة النقدية ،فقررت بشكل أحادي أتجيل االنضمام للوحدة النقدية على أن يستمر

االعضاء الباقُت من دول اخلليج األكثر استعدادا لذلك .ويف عام  3119قررت اإلمارات العربية ادلتحدة االنسحاب
من مشروع االرباد النقدي على خلفية عدم االستجابة لطلبها الستضافة مقر البنك ادلركزي اخلليجي بدال من أن

يكون مقره يف مدينة الرايض.

ومنذ فرباير  3181دخلت حيز التنفيذ اتفاقية االرباد النقدي ،وعقد رللس ادارة النقد اخلليجي أول اجتماع لو يف
مدينة الرايض يف مارس  .3181ومت االتفاق على أتجيل اصدار العملة ادلوحدة إىل عام  .3181وتعد ادلرحلة
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القادمة مرحلة حرجة سيتم خالذلا مراجعة مدى استعداد الدول احلالية (اي الدول ادلستمرة يف التنسيق لالرباد النقدي

كالسعودية وقطر والكويت والبحرين) للتحول ضلو اصدار وتعميم عملة موحدة يف بلداهنا ،وكذلك دراسة مدى
استعداد عمان لالنضمام مرة اخرى ،وايضا ما اسفرت عنو اجلهود يف تسوية مطالب االمارات فيما ؼلص دبقر البنك

ادلركزي اخلليجي .وعلى ما يستجد يف ذلك ،سينظر يف شأن العملة ادلوحدة ومدى اكتمال االستعدادات يف اصدارىا

يف  3181أو أتجيلها.

اثلثا :تقييم مسَتة التكامل االقتصادي اخلليجي :االصلازات والعقبات

ال شك أن انشاء االرباد اجلمركي وتفعيل السوق اخلليجية ادلشًتكة واجلهود ضلو ربقيق الوحدة النقدية يعد يف حد ذاتو
اصلازا جمللس التعاون .وابلرغم من ذلك فإن الفًتة الىت اخذهتا تلك ادلسَتة امتدت الكثر من  21سنة ،وىي فًتة
طويلة لتكتل اقتصادي مل يكتمل اىل اآلن .ان اقتصادايت دول اخلليج والظروف االقتصادية لتسريع انشاء االرباد
االقتصادي اخلليجي كان يف وضع افضل من حيث تشابو البنية الثقافية واالقتصادية واالجتماعية مقارنة ابالرباد
االقتصادي االورويب الذي اكتمل ابصدار العملة ادلوحدة (اليورو) سنة  8999ويف فًتة زمنية تقدر ب ـ  .3سنة منذ

انشاء االرباد األورويب سنة  ،8912حيث تشكل األخَت يف ظروف غَت مشاهبو بُت دوذلا وبعدد أكرب من الدول.

علما أبن االرباد األورويب ضم  88دولة أوروبية حُت اطلق اليورو ،واتسع االرباد ليضم اليوم  81دولة أوروبية.

ونعرض يف ىذا السياق تقييما دلا مت على صعيد التعاون االقتصادي جمللس لتعاون والذي يفًتض ان يفضي اىل االرباد

االقتصادي اخلليجي.

 )8النشاط والتجارة البينية
إن أىم اصلازات اجمللس إىل اآلن يكمن يف صلاحو يف تنشيط حركة التجارة بُت دوذلا ،وحصل ذلك بفضل
االرباد اجلمركي وإنشاء السوق اخلليجية ادلشًتكة .فالوصول ذلذه ادلرحلة كان من شأنو ان يعطي نتائج
اغلابية ملوحظة فيما يتعلق ابلتجارة البينية لدول اجمللس .وتشَت اجلداول ادلرفقة يف ىذه الدراسة فيما يتعلق

هبذا اجلانب إىل أن التجارة البينية يف دول رللس التعاون حققت قيمة تقارب الـ  811مليار دوالر يف سنة

 3182مرتفعة دبقدار يفوق السبعة اضعاف عما كانت عليو يف سنة  ،3111اي قبل البدء ابلتنفيذ الفعلى
لالرباد اجلمركي( .).وابلرغم من ىذا النمو الكبَت يف حركة التجارة البينية يف دول اجمللس إال اهنا سبثل فقط

 7.1يف ادلائة من امجايل القيمة الكلية للتجارة اخلارجية لدول اجمللس.

ويبدو أن ىناك اسبااب أبطأت تسارع ظلو التجارة البينية بدول اجمللس .فمن أىم مقومات ظلو التجارة البينية
ىو وجود شبكة مواصالت متطورة ومتنوعة تستوعب حركة نقل البضائع والسلع بُت دول اجمللس ،وىذه
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الشبكة تتضمن الطرق وادلوانئ وادلطارات وشبكات السكك احلديدية .وابلرغم من تفعيل اتفاقية االرباد

اجلمركي مازالت حركة التجارة البينة تعاين من طول أمد االجراءات اجلمركية عند منافذ احلدود وخاصة الربية
منها ،كما أن شبكة ادلوصالت الربية بُت دول اخلليج التزال ضعيفة البنية وقليلة الصيانة وتفتقر إىل خدمات

الطريق .وىناك مشاريع ربط طرق برية بُت دول اخلليج ولكنها مل تنفذ بسبب أهنا يف طور الدارسة واعداد

التصاميم ،مثل مشروع سكة احلديد الذي أقره اجمللس األعلى جمللس التعاون يف  3112ليتم اصلازه وتشغيلو

يف .3181

وللعلم فإن شبكة ادلواصالت ذلا أعلية كبَتة تكمن يف تقليل تكاليف النقل ودعم استقرار السوق وربقيق
التوازن فيو .اجلدير ابلذكر أنو يف سنة  3112شهد قطاع البناء طفرة سعرية لدرجة ان شح بعض ادلواد

ادلهمة مثل االمسنت والطابوق واحلديد قد فاقم من زايدة تلك االسعار يف بعض دول اجمللس .فلو كانت

ىنالك شبكة فعالة من ادلواصالت بُت دول اجمللس (مثل شبكة سكة حديد وقطارات او شبكة برية متطورة)

لساىم ذلك يف نقل البضائع الثقيلة كمواد البناء من الدول ذات الفائض والطاقة االنتاجية العالية اىل الدول

ذات الشح يف االنتاج من أجل مقابلة الطلب احمللي ،ولساىم ذلك يف ذبنيب السوق احمللي التضخم يف

األسعار.

ومن ادلهم ان نشيد ىنا ابلتطور الكبَت الذي حصل بقطاع الطَتان ،حيث توجد اآلن شبكة كثيفة من
رحالت الطَتان بدول اجمللس ،وىي اآلن من أىم الشبكات النشطة يف العامل ،وذلك بسبب ادلوقع اجلغرايف
ادلتميز لدول اجمللس بوسط العامل والذي ساعد على تنشيط رحالت العبور لشركات الطَتان العادلية

األخرى .كما اتفقت دول اجمللس على السماح للناقالت الوطنية ببيع تذاكرىا بدول اجمللس مباشرة دون
احلاجة اىل وكيل عام أو كفيل زللي ،ومسحت أيضا بزايدة الرحالت الداخلية بُت عواصم ومدن اجمللس.

وىذا من شأنو ان ػلدث حركة نشطة لألفراد واألمتعة والبضائع عرب اجلو وأن يعزز الًتابط األسري وترابط

حركة األعمال والسياحة .كما انعكست احلركة النشطة للطَتان بدول اجمللس على بناء واستحداث وتوسعة
ادلطارات اخلليجية وزايدة عددىا.

 )3دور القطاع اخلاص
القطاع اخلاص اخلليجي ال زال ينتظر منو ان يكون زلركا نشطا للتبادل التجاري واالستثماري يف دول
اجمللس .ويتسم القطاع اخلاص اخلليجي بشكل عام بضعف مساعلتو يف الناتج احمللي بكل دولة خليجية،

وبقلة قدرتو على االبتكار خاصة يف احالل الواردات وانتاج سلع قابلة للتنافس يف السوق العادلي ،وكذلك
بدور متواضع يف انشاء مؤسسات وعالمات ذبارية رائدة .ىناك ابلفعل بعض السلع الىت يتم انتاجها من قبل
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القطاع اخلاص بدول اجمللس وتصديرىا يف منظومتو ،مثل منتجات االلبان وبعض ادلنتجات الزراعية كالتمر

والفواكو واخلضار ،ولكن الزال ضعف القطاع اخلاص وضعف البنية ادلالئمة لنموه عائقا مهما ضلو ربقيقو

لدور اكرب يف النشاط االقتصادي ويف التبادل التجاري يف دول اجمللس .والشك أن الدور الكبَت للقطاع
احلكومي يف االقتصاد جذب قطاعا واسعا من ادلواطنيُت وأوجد ذلم دخال منافسا للدخل الذي كان ؽلكن ان

غلٌت منو ابالطلراط يف العمل اخلاص ورايدة األعمال .وقد استمر ىذا النمط على حالو دلدة طويلة ،وأدى
ىذا الوضع إىل ظهور قطاع خاص دبشروعات متوسطة وصغَتة تتميز بتسيَتىا وادارهتا رواد أعمال من غَت

ادلواطنُت .وتركزت أعمال ىؤالء على أنشطة ذات مستوايت متدنية من اجلودة وغَت مالئمة للمنافسة

العادلية .وىذه ادلشاريع قليال ما تقوم على االبتكار بسبب ضعف االمكانيات التمويلية ،فضال عن االعتماد
الكامل على االستَتاد بكميات واحجام كبَتة ومتنوعة من اجل توزيعها على أسواق التجزئة.

وقد كان تركيز رللس التعاون فيما يتعلق ابلقطاع اخلاص يصب بشكل أساسي يف تذليل العقبات امام شلارسة
األعمال واألنشطة التجارية يف دول اجمللس .فمثال حدد رللس التعاون أن يكون سنة  3112موعدا يتم فيو
إزالة كاملة لكافة القيود اليت سبنع مواطٍت اجمللس من ادلساواة التامة يف ادلعاملة كمواطنُت يف رلال سبلك

األسهم وأتسيس الشركات .ومع ذلك يندر أن ينخرط القطاع اخلاص يف دول اجمللس يف شراكات أو
مؤسسات مشًتكة ذلا أفرع يف دول رللس التعاون دلمارسة النشاط .والزالت أشكال التعاون يف القطاع
اخلاص تًتكز يف شراكات لرؤوس األموال الىت تدخل يف ملكية األسهم .كما يندر أن توجد شراكات أو

ربالفات مثل شركات صناعية تستطيع ان تنافس يف السوق احمللي او الدويل.

يتب برانرلا
وىناك الكثَت من ادلبادرات لتنشيط رايدة األعمال يف دول اخلليج ،إال أن رللس التعاون مل ن
خاصا فيما يتعلق برايدة األعمال على مستوى اجمللس ،وإن كان قد أتسس يف الرايض يف نوفمرب 318.
رللس قادة رواد األعمال لدول رللس التعاون والذي يضم مؤسسات رايدة األعمال يف رللس التعاون،
وينتظر منو الكثَت يف ما يتعلق بتنشيط دور القطاع اخلاص يف دول اجمللس.

 )2تكامل أسواق ادلال
حثت االتفاقية االقتصادية اخلليجية على تكامل األسواق ادلالية اخلليجية وتوحيد السياسات واألنظمة
ادلتعلقة هبا .وتوجد يف حقيقة األمر بكل دولة من دول اجمللس أسواق مالية أولية واثنوية رمسية (أي
البورصات) لتداول األوراق ادلالية مثل األسهم والسندات وكذلك الصناديق االستثمارية .والزالت األمانة
العامة لدول اجمللس واجلهات واذليئات ادلنظمة لألسواق ادلالية تعقد اجتماعات ومشاورات مستمرة من

خالل جلنة رؤوساء ىيئات أسواق ادلال بدول اجمللس من أجل الوصول إىل تكامل األسواق ادلالية عن طريق
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توحيد قواعد طرح األسهم وطرح السندات والصكوك وكذلك توحيد قواعد طرح صناديق االستثمار

واإلفصاح ،فضال عن السماح ابالدراج ادلتبادل ألسهم الشركات يف بورصات دول اخلليج .وقد وضعت
تلك اللجنة قواعد ومبادئ موحدة للعمل هبا بصفة اسًتشادية هبدف اختبار مدى مواءمتها ألسواق دول
اجمللس وتوافقها ،وذلك حلُت االنتهاء بشكل كامل من وضع منظومة موحدة لتكامل أسواق ادلال .كما أن

ىناك تعاوان واجتماعات متبادلة ربت مظلة األمانة العامة لدول اجمللس بُت جلنة زلافظي البنوك ادلركزية وجلنة

رؤساء ىيئات أسواق ادلال يف دول اجمللس للنظر فيما يتعلق ابجلوانب ادلتعلقة بتعزيز البنية التشريعية
والرقابية لضمان سالمة ونزاىة أسواق ادلال وعملها بكل كفاءه .وكذلك انصب العمل على تطوير األسواق
ادلالية من أجل تعظيم دورىا يف ادلساعلة يف التنمية االقتصادية من خالل تعزيز قدراهتا يف جذب واغلاد فرص
االستثمار لرؤوس أموال ادلستثمرين يف دول اجمللس وتوجيهها يف سلتلف ادلشاريع.

إن دول اجمللس الزالت سبضي خبط ًى بطيئة يف موضوع تكامل أسواق ادلال ،كما أن أسواق رأس ادلالية
األولية الىت زبتص ابإلصدار والطرح األويل لألسهم لتمويل الشركات اجلديدة او الشركات القائمة الزالت
قليلة الًتابط بُت دول اخلليج .وكانت بعض دول اجمللس تسمح دلواطٍت اجمللس من سبلك بعض أسهم الطرح

األويل لبعض الشركات (كما حصل يف أسهم بنك الراين بقطر وشركة دانو غاز ابإلمارات) إال أن ادلساحة
ادلتاحة لتملك اخلليجيُت يف االصدار األويل الزالت قليلة ،وليس الوضع ابألفضل ابلنسبة للسوق األويل

لصناديق االستثمار .وفيما ؼلتص ابلسوق الثانوي (أي البورصات) فهناك إدراج مشًتك لبعض الشركات
ادلساعلة بُت بعض دول اجمللس (كما ىو احلال ابلنسبة لبورصة قطر وديب لبعض الشركات مثل شركة أوريدو

وشركة السالم) ،وىذا من شأنو أن يزيد من ترابط رؤوس األموال اخلليجية وينشط من حركة التداول يف
أسواق األسهم .وقد أعلنت قطر مؤخرا السماح دلواطٍت اجمللس أبن يعاملوا نفس معاملة ادلواطن القطري يف
سبلك االسهم دون قيود ملكية ،وىذه ميزة تفضيلية دلواطٍت اجمللس لو قورنوا بغَتىم ،علما أبن قطر رفعت

نسبة سبلك غَت القطري من  31ابدلائة اىل  .9ابدلائة من األسهم ادلتداولة ببورصة قطر.

 ).قاعدة البياانت اخلليجية
إن جودة البياانت ومشوليتها تنعكس على جهود توحيد األنظمة وادلمارسات والتشريعات والسياسات الىت

ستتبناىا دول اخلليج .واحلقيقة ان االستثمار يف ىيئات االحصاء اخلاصة بكل دولة خليجية تتطلب ادلزيد
من االىتمام والدعم .وحاليا توجد لدى االمانة العامة التابعة جمللس التعاون قاعدة للبياانت تعمل على

حصر واحصاء وذبميع وتدوين كافة اذباىات ادلتغَتات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية وغَتىا يف
دول اجمللس .والزال ىناك شح يف مدى وفرة البياانت تتمثل يف مدى مشولية وتنوع ادلتغَتات مع سالسلها

الزمنية والبياانت حوذلا ،األمر الذي ينعكس على جودة الدراسات اخلليجية وتشخيص مشكالهتا
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واستشراف اذباىاهتا ادلستقبلية .ويعتمد الباحثون يف الشأن اخلليجي أيضا على مصادر خارجية او دولية
يستقون منها ادلعلومات والبياانت فيما يتعلق ابلدول يف رللس التعاون .وال بد أيضا من مراجعة ادلعايَت

االحصائية ادلوضوعة وتوحيدىا بُت دول اخلليج وتبٌت ادلعايَت الدولية لتسهيل عملية ادلقارنة يف أداء

ادلتغَتات.

 )1اإلرادة السياسية
ال شك أن ىناك ارادة سياسية حاضرة عند قادة دول اجمللس تريد أن ربقق وجبدية أىداف اجمللس ادلتمثلة يف

االرباد االقتصادي اخلليجي والوحدة اخلليجية .ولوال وجود تلك اإلرادة دلا نشأ رللس التعاون ودلا استمر
وتطور إىل يومنا ىذا .والدليل على ذلك أنو مل ػلدث ان منعت أي دولة من دول رللس التعاون تدفق
السلع واخلدمات أو انتقال االفراد فيما بينها منذ نشأة اجمللس بسبب خالف سياسي داخل رللس التعاون،

رغم ما اعًتى اجمللس من حدوث عدة خالفات سياسية مثل خالفات احلدود وبعض ادلواقف السياسية

الدولية  .ولكن البد من االعًتاف ان تلك اخلالفات كان ذلا دورىا يف أتخَت بعض االتفاقيات أو تفعيلها.

ومن أجل سد كافة الثغرات السياسية واالقتصادية فالبد من وجود تنسيق اكرب بُت دول اخلليج ،فينبغي

مثال توزيع ادلنافع بشكل ينصف الدول ذات الوزن او الثقل االقتصادي األكرب ويزيد ادلنافع للدول االقل

وزان وثقال ،وكذلك ينبغي توزيع مقرات مؤسسات وىيئات رللس التعاون على سلتلف الدول االعضاء.

ويفضل أيضا إعطاء اعلية لكل دولة من دول اجمللس بشيء ؽلكن ان تتميز بو تلك الدولة ،مثال تتميز
البحرين ابدلركز ادلايل واالمارات ابلسياحة ودبركز ذباري للتصدير واعادة التصدير والسعودية ابلنفط وقطر

ابلغاز وعمان ابلسياحة الطبيعية وعنصر العمل والكويت خبربة االستثمار الدويل.

ورللس التعاون قادر على ابعاد األثر السياسي عما مت اصلازه يف رللس التعاون ،وخاصة يف رلال التكامل

االقتصادي .فعلى سبيل ادلثال فإن سحب السفراء من قطر قد يظن أبهنا انتكاسة غَت مسبوقة على الصعيد
السياسي جمللس التعاون وهتديد دلنجزاتو االقتصادية .ومع مرور األايم ،ودون أدىن مساس ابلعالقات
االقتصادية اخلليجية ،اثبت رللس التعاون انو قادر على حل خالفاتو ،فرد السفراء اىل قطر ىو صلاح

سياسي يدل على ان البيت اخلليجي قادر على ان ػلل خاللفاتو وػلتويها مهما عظمت.
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رابعا :اخلاسبة

نشأ رللس التعاون يف بداية الثمانيات من القرن ادلاضي ،ولكنو قطع خطواتو بشكل مركز منذ سنة  3118وذلك يف
ربقيق التكامل االقتصادي من خالل انشاء االرباد اجلمركي والسوق اخلليجية ادلشًتكة .واآلن ما زالت اجلهود منصبة

ضلو ربقيق أىم خطوات التكامل وىو اصدار العملة اخلليجية ادلوحدة.

وسبيزت ادلسَتة ضلو التكامل ابلبطء الشديد ،ولكن الزالت االرادة السياسية والشعبية موجودة الكمال تلك ادلسَتة

الىت زبللتها اصلازات عدة وعوائق ابطأت من ربقيق كافة االصلازات ادلرجوة والىت تواكب طموحات وتطلعات شعوب

رللس التعاون وادلًتمجة يف النظام األساسي جمللس التعاون.

وال شك ان اإلبطاء يف التكامل االقتصادي يف دول رللس التعاون قد يصاحبو ظهور ربدايت جديدة انشئة من
الظروف السياسية واالقتصادية احمليطة وادلتغَتة ،والىت قد تصب يف أتخَت أكثر أو تعقيد أكرب دلسَتة التكامل

االقتصادي.

وبشكل عام ،فإن مسَتة التكامل االقتصادي بُت دول رللس التعاون الزالت أمامها فرص مهمة يف تعزيز وتنمية
الًتابط والتكامل ،وتتمثل أساسا يف استكمال األطر الفنية والقانونية وبوتَتة أسرع ،وكذلك تنمية القطاع اخلاص،

وتنمية االعتماد البيٍت يف التجارة والتبادل ،وتشجيع التحالفات ادلشًتكة يف دول اجمللس إبقامة ادلشاريع ذات
ادلنتجات ادلوجهة للتصدير ،وذلك ليتم االستفادة من الثقل االقتصادي اذلام لتكتل دول اجمللس على اخلارطة

االقتصادية العادلية.
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اذلوامش
()8

األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية ،قاعدة ادلعلومات ،النظام األساسيhttp://www.gcc- ،

()3

اجلداول من اعداد الباحث مت جلبها من بلومربج وقام الباحث بًتتيبها بتصرف لغرض الدراسة.

()2
().

sg.org/indexfc7a.html?action=Sec-Show&ID=1

األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية ،التعاون االقتصاديhttp://www.gcc- ،

sg.org/indexbbe3.html?action=Sec-Show&ID=53

األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية ،التعاون االقتصادي ،مسَتة العمل االقتصادي ادلشًتك ،االتفاقية

االقتصادية

ادلوحدة

لعام

،8918

sg.org/index95fb.html?action=Sec-Show&ID=395

http://www.gcc-

()1

األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية ،التعاون االقتصادي ،االتفاقية االقتصادية لعام ،3118

().

اجلداول من اعداد الباحث وقام جبلبها من شركة بلومربج ،وقام بًتتيبها بتصرف لغرض الدراسة.

http://www.gcc-sg.org/indexe89c.html?action=Sec-Show&ID=396
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اجلداول

2013  مليون دوالر سنة- حجم االقتصاد
1 United States
16,800,000.00
2 China
9,240,270.00
3 Japan
4,901,530.00
4 Germany
3,634,820.00
5 France
2,734,950.00
6 United Kingdom
2,522,260.00
7 Brazil
2,245,670.00
8 Russia
2,096,780.00
9 Italy
2,071,310.00
10 India
1,876,800.00
11 Canada
1,825,100.00
12 GCC
1,628,000.00
12 Australia
1,560,600.00
13 Spain
1,358,260.00
14 S.Korea
1,304,550.00
15 Mexico
1,260,920.00
16 Indonesia
868,350.00
17 Turkey
820,210.00
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13  مليون دوالر سنة- أكبر تبادل تجاري في العالم

2013  مليار دوالر سنة- أكبر المصدرين للعالم
1 China
2,282,060.00
2 United States
1,495,290.00
3 Germany
1,423,020.00
4 GCC
921,000.00
5 Japan
786,177.00
6 Netherlands
617,698.00
7 France
595,049.00
8 South Korea
589,823.00
9 Russia
521,649.00
10 Italy
509,951.00

 مليار دوالر سنة- أكبر المصدرين للعالم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2013  مليون دوالر سنة- أكبر تبادل تجاري في العالم
China
4,228,910.00
United States
3,763,610.00
Germany
2,597,240.00
Japan
1,618,520.00
GCC
1,420,000.00
France
1,259,888.00
Netherlands
1,203,662.00
South Korea
1,105,408.00
United Kingdom
1,090,339.00
Canada
966,823.00

2013  مليار دوالر سنة- أكبر المستوردين من العالم
United States
2,268,320.00
China
1,946,850.00
Germany
1,174,220.00
Japan
832,343.00
France
664,839.00
United Kingdom
622,034.00
Netherlands
585,964.00
Hong Kong
524,108.00
South Korea
515,585.00
GCC
514,400.00

التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي  -مليون دوالر سنة 2013
Qatar
Saudi
UAE
Oman
Kuwait
Bahrain
2454.39
8381.36
1570.68 1481.28
456.4
2454.39
8141.18
4623.43
2629.5
5050.85
8381.36
8141.18
15689.37 1692.18
1267.04
1570.68
4623.43 15689.37
777.67
385.55
1481.28
2629.5
1692.18
777.67
279.16
456.4
5050.85
1267.04
385.55
279.16
6,982.60

5,378.51

21,476.02

26,789.77

20,444.96

Qatar
Saudi
UAE
Oman
Kuwait
Bahrain

14,344.11

 95,415.97أجمالي التجارة البينية

التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي  -مليون دوالر سنة 2000
Qatar
Saudi
UAE
Oman
Kuwait
Bahrain
276.32
320.54
24.35
27.76
58.77
276.32
1508.95
242.3
719.13
1268.09
320.54
1508.95
1487.86
397.76
243.66
24.35
242.3
1487.86
50.48
40.28
27.76
719.13
397.76
50.48
80.25
58.77
1268.09
243.66
40.28
80.25
1,632.28

1,247.62

1,820.92

3,638.23

3,738.47

Qatar
Saudi
UAE
Oman
Kuwait
Bahrain

707.74

 12,785.26أجمالي التجارة البينية
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