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ستسهم في تعزيز التجارة بالخليج ورغم الضربات الموجهة للمشروع

السعودية تكافح إلنجاح الوحدة النقدية الخليجية
الرياضـ  رويترز: تواجه السعودية حتديا لالبقاء على فرص جناح 
الوحدة النقدية اخلليجيــــة في ظل صعود القوة االقتصادية جليرانها 

من الدول املصدرة للنفط مما يقلل من جاذبية املشروع.
وتقود الســــعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي جهود حتقيق تكامل 

أوثق في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وتعتقد الرياض أن وحدة نقدية مع الكويت وقطر والبحرين ستسهم 
في تعزيز التجارة باخلليج ومتنح تلك الدول نفوذا أكبر على الساحة 

العاملية.
لكن التنافس بني أعضاء التكتل وجه عدة ضربات ملشــــروع العملة 
املوحدة الذي يجري اإلعداد له منذ عشر سنوات تقريبا ويبدو أن أمامه 

خمس سنوات أخرى على األقل.
وقال جون سفاكياناكيس كبير خبراء االقتصاد لدى البنك السعودي 
الفرنسي كريدي اجريكول »تراجعت جاذبية مشروع الوحدة في الوقت 

الذي تدرس فيه بعض الدول اخليارات املتاحة لها«.
وأضاف: »قطــــر واإلمارات العربية املتحدة يتحوالن إلى اقتصادين 
كبيرين. خيار العمل املنفرد قد يكون أكثر جاذبية بالنســــبة لهما. أحد 
التحديات هو اقناع من لم يشــــتركوا باملشــــاركة ومن اشتركوا بعدم 

االنسحاب من املشروع«.
ومن املتوقع أن حتقق السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 
االســــتفادة األكبر من التكامل األوثق بني دول اخلليج إذ قد يساعد في 

توفير فرص عمل لسكانها البالغ عددهم 18 مليون نسمة.
وقال غامن نسيبه من مؤسسة بوليتيكال كابيتال الستشارات املخاطر 
»حتما ستجتذب الوحدة مزيدا من االستثمارات إلى السعودية وتوفر 
مزيدا من فرص العمل للمواطنني  السعوديني. وقد يتم ذلك على حساب 
الدول األصغر التي ترى في منو الهيمنة الســــعودية خطرا على منوها 

االقتصادي«.
وتسعى قطر الغنية بالسيولة والتي منا حجم اقتصادها ألكثر من 
مثليه في السنوات اخلمس األخيرة للحصول على نفوذ اقليمي أكبر.

وزادت مســــاهمة كل من اإلمارات وقطر في النــــاجت االجمالي لدول 
مجلس التعاون اخلليجي الســــت إلى 36% في 2009 من 29% في 2005 

وذلك على حساب السعودية في األساس.
وعانى مشروع الوحدة النقدية انتكاسة العام املاضي عندما انسحبت 
اإلمــــارات -صاحبة ثانــــي أكبر اقتصاد عربي واملركــــز التجاري املهم 
باخلليج - بســــبب اصرار السعودية على اســــتضافة البنك املركزي 

اخلليجي املشترك.
وكانت سلطنة عمان وهي أقل دول اخلليج اعتمادا على النفط واقتصادها 

هو األكثر تنوعا حتى اآلن قد انسحبت من املشروع في 2006.
وقالت اإلمارات وعمان مرارا إنهما ال تنويان العودة للمشروع.

وأشار رئيس مجلس التعاون اخلليجي إن فرص عودتهما ستتزايد 
إذا مت اطالق عملة موحدة قوية.

وقال مصدر مطلع إن الســــعودية ال جتــــري محادثات مع اإلمارات 
العادتها إلى املشروع رغم أن مســــؤولني عبروا عن آمالهم في عودتها 

هي وعمان.
وقال املؤرخ كريستوفر ديڤيدسون »كل الدول الصغيرة باستثناء 

البحرين تخشى الهيمنة السعودية في املستقبل«.
وأضاف »يجب أن جتذب السعودية الدول الصغيرة املجاورة لالنضمام 
إلى االحتاد الذي تقوده وإال فســــتظل تلك الدول تشكل عبئا اقتصاديا 
وسياســــيا عليها يجعل من الصعب مواجهة مستقبل يتعني عليها أن 

تتنافس فيه مع إيران والعراق.
وسلط تعيني محافظ البنك املركزي السعودي رئيسا للمجلس النقدي 
اخلليجي في مارس الضوء على الهيمنة السعودية وهو ما قلص فرص 

عودة اإلمارات أو عمان.
وأثارت الدول األربع ضجة كبيرة في مارس لدى اطالق املجلس الذي 
يعد نواة للبنك املركزي املشترك لكنها رفضت الكشف عن خارطة طريق 

الطالق العملة املوحدة بعد انتهاء املهلة احملددة لذلك في 2010.
ومنذ ذلــــك احلني لم حتقق اجتماعات دوريــــة تقدما يذكر لتوحيد 
السياســــات النقدية أو حتقيق االنسجام بني القوانني املالية في الوقت 

الذي تباطأت فيه اجلهود بسبب أزمة ديون منطقة اليورو.
وقال ايكارت ورتــــز من مركز اخلليج لألبحاث فــــي دبي »)اإلرادة 
السياســــية( محدودة نوعا ما.. واملشاكل احلالية مبنطقة اليورو مبرر 
جيد ملزيد من البطء«.وكان وزير اخلارجية الشــــيخ د.محمد الصباح 
قال يوم الثالثاء إن اخلليــــج ينبغي أن يتعلم الدرس من أزمة الديون 
األوروبية.وهنــــاك عقبة كبيرة أخرى هي عدم توافر بيانات اقتصادية 
حديثة وجديرة بالثقة في الدول اخلليجية التي تنتشــــر بها الشركات 
اململوكة عائليا وهو ما يثير شــــكوكا حول التزام تلك الدول باملشروع 

الذي يهدف حملاكاة منطقة اليورو.
ومن املثير لالهتمام أيضا عزم الكويت االلتزام بربط عملتها الدينار 
بسلة عمالت في املستقبل املنظور في حني تفضل الدول الثالث األخرى 

ربط عمالتها بالدوالر.
كما أن غياب املزايا الواضحة من الوحدة اخلليجيةـ  على عكس احلال 

في أوروبا ـ ال يقدم شيئا يذكر لدفع عجلة التقدم البطيئة.
ونتيجة لذلك ليس من املتوقع اطالق العملة املوحدة قريبا في حني 
يرى مجلس التعاون اخلليجي نفســــه ان من غير املرجح اطالقها قبل 

.2015
وقالت ناهد طاهر الرئيسة التنفيذية لبنك االستثمار جلف ون في 
البحرين في تصريحات صحافية إنها ال تتوقع أن تعود الوحدة النقدية 
اخلليجية بأي نفع، مضيفة أن دول اخلليج مترابطة بالفعل في الوقت 

احلالي وال حتتاج ملزيد من الوحدة.
كان محمد اجلاسر محافظ البنك املركزي السعودي أشاد في ابريل 
مبزايا العملة اخلليجية املوحدة مثل تعزيز التبادل التجاري بني الدول 

األعضاء األربع والذي قدره بحوالي 15 مليار دوالر.
وميثل ذلك نسبة ضئيلة من حجم التجارة االجمالي باخلليج حتى 
بعد اطالق االحتاد اجلمركي في 2003 واملهدد اآلن بعدم اكتماله بسبب 
خــــالف على توزيع العائدات رغم أنهــــا ال تقترب بأي حال من عائدات 

النفط.
وقالت مونيكا مالك كبيرة االقتصاديني لدى املجموعة املاليةـ هيرميس 
»من غير املرجح أن تعزز العملة املوحدة التجارة واالستثمارات بشكل 

كبير عن املستويات املعتادة«.

التسلسل الزمني للمشروع
المجلس النقدي

أطلقت الــــدول األربع املجلس كنــــواة للبنك املركزي  املشترك في مارس.1
أصبح محمد اجلاســــر محافظ مؤسسة النقد العربي  السعودي أول رئيس للمجلس النقدي فيما جرى تعيني 2

رشيد املعراج محافظ البنك املركزي البحريني نائبا له.
تســــتمر مدة خدمة كل منهما عاما واحدا. وال يوضح  النظام األساســــي للمجلس إن كان سيســــمح باعادة 3

انتخابهما.
تتمتع الدول بحقوق تصويت متســــاوية في املجلس  ومقره الرياض والذي من املتوقع أن يجتمع ست مرات 4
على األقل في الســــنة. ويكون صــــوت رئيس املجلس هو 

الفيصل عند تساوي األصوات.
قرارات املجلس تكون باالجماع في املسائل املوضوعية  وباألغلبية املطلقة للمحافظني احلاضرين في األمور 5

املتعلقة مبسائل جنائية.
يكتمل النصاب القانوني لعقد االجتماع بحضور ثلثي  أعضاء املجلس.6
ينص النظام األساسي للمجلس على أال يتلقى املجلس  أو أي من أعضاء إدارته أو جهاته التنفيذية توجيهات 7
من شــــأنها أن تؤثر على أداء مهامه وواجباته من أي جهة 
مبجلس التعاون اخلليجي أو أي من احلكومات األعضاء.

سيضع املجلس سياسة نقدية مشتركة حلني تأسيس  البنك املركزي املشترك.8
من شأن املجلس أن ميكن الدول املشاركة في الوحدة  النقدية من تنسيق سياســــاتها النقدية فيما يتعلق 9
بالعملة وأنظمة الدفع والتسوية واالحتياطات واجراءات 

امليزانية.

العملة الموحدة

قال محافظ مؤسســــة النقد العربي السعودي محمد  اجلاسر في مارس إن املجلس النقدي لن يعلن تاريخ 1
اطالق العملة املوحدة أو البنك املركزي إال بعد االســــتعداد 

التام لذلك.
كان مسؤولون خليجيون قد تركوا الباب مفتوحا في  الســــابق فيما يتعلق بنظام صــــرف العملة قائلني إن 2
العملة املوحدة قد يجري ربطها بالدوالر أو بسلة عمالت.

يقول محللون إن من املرجح أن تختار الدول األعضاء  ربط العملة بالدوالر األميركي في البداية لكي تضمن 3
التحول إلى العملة اجلديدة بسالسة وكذلك بسبب اعتمادها 

على عائدات النفط.
ليــــس من املســــتبعد تغيير نظام الصــــرف األجنبي  مستقبال.4
الكويت هي الدولة اخلليجيــــة الوحيدة التي تخلت  بالفعل عن ربط عملتها بالدوالر نتيجة ارتفاع التضخم 5

وربطت الدينار بسلة عمالت في 2007.
في مارس 2009 تخلت دول مجلس التعاون اخلليجي  عن هدف اصدار العملة املوحدة في 6.2010

تسلسل زمني مستقبلي

قال األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي عبدالرحمن  العطية فــــي مايو إن من غير املرجــــح اطالق العملة 1
املوحدة قبل 2015.

قالت الكويت إن مشروع العملة املوحدة قد يستغرق  ما يصل إلى عشر سنوات.2
يضع محافظو البنــــوك املركزية للدول األربع جدوال  زمنيا لتأسيس بنك مركزي مشترك.3
من املتوقع أن يسير مشــــروع الوحدة النقدية ببطء  نتيجة عدة صعوبات فنية وتزايد قوة بعض االقتصادات 4
مثل قطر وأزمة الديون األوروبية التي كشفت عن مشاكل 
فــــي النظام املالي إلى جانب االفتقار إلى بيانات اقتصادية 

حديثة.
ال يوجد ما يشجع اإلمارات العربية املتحدة صاحبة  ثاني أكبر اقتصاد عربي ومركز التجارة باخلليج على 5
العودة للمشروع ما لم تكن على قدم املساواة مع السعودية. 

واستبعدت سلطنة عمان متاما العودة للمشروع.

عقبات

هيمنة الســــعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي وأكبر  دولة مصدرة للنفط في العالم.1
ساهمت السعودية بأكثر من 67% من الناجت احمللي  االجمالي للدول األعضاء في الوحدة النقدية العام 2

املاضي.
ستلعب اململكة دورا كبيرا في دفع عملية التكامل إال  أنه من الصعب توقع عالقة متكافئة بينها وبني الدول 3

الصغيرة.

اآلراء المؤيدة والمعارضة للوحدة النقدية
تعتزم 4 دول تقودها الســــعودية طرح عملة موحدة وهو مشروع 

يجري التحضير له منذ أكثر من 10 سنوات.
وفيما يلي بعض اآلراء املؤيدة واملعارضة للمشــــروع الذي تشارك 

فيه كذلك الكويت وقطر والبحرين.

اآلراء المؤيدة

في املنطقة.1 ستعزز دول اخلليج مكانتها السياسية واالقتصادية 
»مجلس التعــــاون اخلليجي مازال 2 يقول املؤرخ كريســــتوفر ديڤيدسون 

غير قادر على إظهار جبهة موحدة في 
الكبار  مواجهة اجليران اإلقليميني 

خاصة إيران«، ويضيف »العملة 
املوحدة مازال أمامها طريق طويل 
لتعزز الهوية املشتركة ملجلس 

التعاون اخلليجي«.
ستساعد العملة املوحدة  دول اخلليج على التفاوض 3
على اتفاقات جتارة حرة مع 
تكتالت اقتصادية كبرى مثل 
االحتاد األوروبي الذي يجري 

محادثات منذ نحو 20 عاما.
يأمل صناع القرار في اخلليج  فــــي أن يعــــزز طــــرح عملة 4

خليجية موحدة التجارة واالستثمار 
داخل املنطقة.

قال مركز دبي املالي العاملي إنه نظرا  لقــــوة االقتصادات القائمة على النفط 5
قد يحول املستثمرون أموالهم للعملة اجلديدة، 

وقال املركز إن املستثمرين الدوليني والبنوك املركزية 
على مســــتوى العالم ســــتهتم بامتالك أصول مقومة بالعملة 

املوحدة ملجلس التعاون اخلليجي كمالذ آمن وكإجراء حتوطي حتسبا 
لهزات أسعار النفط والتضخم مما يعزز مكانتها الدولية.

وتابــــع املركز أن العملة اجلديدة ســــتكون بالتأكيد ضمن العمالت 
اخلمس الرئيسية في العالم.

قال رئيس املجلس النقدي اخلليجي محمد اجلاسر إن التعامالت  على األسهم في اخلليج ستزيد مع حتسن إمكانية مقارنة أسعار 6
األسهم إذا كانت مقومة بعملة واحدة.

قال محللون إن الوحدة النقدية قد تزيد الشفافية في دول اخلليج  احملافظة التي تفتقر لبيانات اقتصادية يعتد بها تصدر في الوقت 7
املناسب.

اآلراء المعارضة

باستثناء الكويت تربط جميع  دول اخلليج عمالتها بالدوالر 1
ولديها اقتصادات متماثلة وال يرى 
بعض اخلبراء فوائد تذكر إلصدار 

عملة موحدة.
يقـــول محللـــون إن  النقدية ال 2 الوحـــدة 
معنى لها من دون مشاركة 
اإلمـــارات العربية املتحدة 
ثاني أكبـــر اقتصاد عربي 
واملركز التجاري الرئيسي 

في املنطقة.
دول اخلليـــج لديهـــا  بالفعل وحدة جمركية 3
وتسمح للبضائع والعمالة 
بالتحرك بحرية لذلك فإن العملة 
املوحدة لـــن تضيف املزيد من 

املزايا.
يقول احملللـــون إن املزايا داخل  املنطقة قد تكون محدودة إذ ان 4
الشركاء التجاريني الرئيسيني موجودون في 

آسيا وأوروبا وأميركا.
قالت مونيكا مالك كبيرة االقتصاديني في املجموعة املالية  »هيرميـــس« في دبي »دول مجلـــس التعاون اخلليجي لن 5
حتقـــق املزايا الكبيرة نفســـها من إزالة العوائـــق أمام التجارة 
واالستثمار التي حققتها منطقة اليورو نظرا للتشابه بني اقتصاداتها 

وصادراتها«.

التنافس على األدوار 
بين السعودية واإلمارات

اظهر التنافس على االدوار في الوحدة النقدية املزمعة التناحر بني 
السعودية واالمارات العربية املتحدة اكبر اقتصادين في العالم العربي.
وانسحبت االمارات من مشروع الوحدة النقدية العام املاضي بعد ان اختار 
زعماء الدول االعضاء الرياض مقرا للبنك املركزي املشترك مما وجه صفعة للمشروع 

الذي يجري العمل على حتقيقه منذ 2001.
وقد يســـتمر تعيني محافظ مؤسسة النقد العربي الســـعودي في مارس املاضي رئيسا 
ألعلـــى هيئة بالوحدة النقدية ملدة عـــام واحد فقط لكن اخلطوة قد حتد بدرجة اكبر من فرص 

عودة االمارات وعمان للوحدة النقدية.

العملة الخليجية 
بين 14 اسمًا

تنحصر اسماء العملة الخليجية الموحدة بين 14 
اسما مختلفــا يجــري تداولها حاليا وتضم القائمــة 
اســـمــاء مألوفة لدى مواطنـــي دول مجلس التعاون 
الخليجي واخرى مستمدة من عمالت قديمة ومكاييل 

استخدمت خالل قرون مضت في المنطقة مثل اســم 
»قيـران« وهي وحــدة للــوزن والقــياس استخــدمت 
فــي الخليــج العربي في القرن الثاني عشر للهجرة 
واسم »غازي« وهي عملة قديمــة إضافــة إلى اسماء 

اخـــرى كدانة، ومال، ودر وهـــــي الجوهرة الكبيرة، 
ودرة، وكـــروة وتعني األجــرة، وخليجــي، ومهـور، 
وقنطـار، وبــــدر، ونيــرة وتعنـــي العملة الذهبية، 

وريان، والمد.


