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The Institutional Framework of The Gulf Central Bank1

As the 2010 deadline for the Gulf Monetary Union (GMU) approaches, the institutional and governance structure 
of the Gulf Central Bank is becoming a pressing priority. The Ministers of Economy and Finance from the GCC 
will be meeting from September 17 to 18 to discuss a proposal on this topic and send a recommendation to 
the Heads of State at their annual Summit to be held in Muscat in November 2008. This report discusses the 
viable alternatives for a suitable institutional and governance framework for the policy making body presiding 
over the GMU. We review a series of alternatives from the simplest one (i.e. a Governors Council formed by the 
Governors of the national Central Banks and Monetary Authorities, each endowed with a single equal vote), 
to the more elaborate ones, involving the set up of a supranational institution, a Gulf Central Bank (GCB) with 
permanent staff, an appointed President and an Executive Board, which together with the national governors 
would form a Monetary Policy Council (MPC) responsible for the setting of monetary policy instruments and 
taking decisions in all the main areas of monetary policy. The members of the MPC could be given equal voting 
rights, or a voting power weighted according to the economic and financial size of each country, with some 
corrective counterweight mechanism such as a specific voting weight for the President and/or the Executive Board 
to provide checks and balances.

The solution we feel markets (and possibly the public) would find more credible and suitable would be one 
involving the creation of a new Gulf Central Bank with its own staff and an Executive Board, because it would 
strengthen the authority and sustainability of the institutional arrangement and create an organisation that is 
an effective counterpart of the other major international central banks and financial markets. Highly qualified 
professionals from international markets, national central banks and international institutions could be recruited 
to foster a process of cross fertilisation, critical for the future of an area whose international economic and 
financial weight is growing and is increasingly important for global financial stability.

An additional factor deserves special attention: international investors and central banks around the world would 
be keenly interested in holding assets denominated in the new GCC common currency, as a safe haven and a 
hedge against oil shocks and inflation, thereby boosting its international role. The new currency will clearly be 
among the five major currencies in the world. This would also boost the sophistication of local GCC financial 
markets, extend their depth and strengthen their governance. 

The intermediate phase in the run up to the launch of the single currency should not be left to a temporary 
institution, like a monetary institute with weak powers. The GCB must be created as soon as possible 
with a strong mandate to clear the obstacles while testing and fine tuning the decision-making 
mechanisms in all areas. Recent financial turbulence and global financial uncertainty inject a sense of 
urgency into the project: the increasing international economic and financial openness of the GCC 
countries requires policy coordination and concerted action within a well-conceived economic policy 
framework, to avoid the risk of being swept by developments that individual countries do not have the power to 
resist or control.

The Institutional Framework of The Gulf Central Bank by Dr. Nasser Saidi and Dr. Fabio Scacciavillani.
The authors would like to thank Fahad Ali for his efficient research assistance.
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The winds of globalisation combined with the 
international financial turmoil and widespread volatility 
of commodity and financial markets are bound to hit 
hard those economic areas which have little weight 
at global level. Stated differently, the emergence of 
large economies in Asia, primarily China and India, 
as well as Russia and Brazil, is reshaping the balance 
of economic power. To counter potential undesirable 
consequences of this revolution, smaller countries such 
as those belonging to the GCC, need to join forces by 
establishing forms of cooperation that would allow 
them to achieve durable stability and gain ‘voice’  
within the new international economic order.

The GCC monetary union is due to start in little more 
than a year, according to the timetable devised in 
December 2001, but few in the region (and even fewer 
outside) seem to be aware of the potential challenges 
and opportunities that such a historic endeavor would 
entail. This is in striking contrast with continental 
Europe, where the Economic Monetary Union (EMU) 
was perceived as a milestone for the welfare of its 
citizens and where in the decade-long preparation, 

Introduction

the Maastricht criteria constituted for most countries 
in the European Union (EU) the keystone of their long 
term macroeconomic policy strategy.

If a single currency for countries belonging to the Gulf 
Cooperation Council (GCC) sees the light, it will be 
a momentous change for businesses and financial 
institutions not only in the region, but across the world. 
Indeed a convergence process led by the private sector 
is already underway in the form of more cross-border 
bank consolidation, increased linkages of the financial 
markets and the emergence of a host of investment 
funds focusing on opportunities in the GCC countries 
and linked economies. This is primarily due to a shift 
in Arab investor appetite for regional assets which 
is leading to a flurry of industrial investment plans, 
but also due to the eagerness of foreign investors to 
expand in a region where growth prospects - driven by 
positive demographics and infrastructure investment - 
are still on a high note, in stark contrast to developed 
countries undermined by the effects of the sub prime 
crisis and ageing populations.

1. Inflation rates should not exceed more than 2% the weighted average of inflation rates in the GCC

2. Average short- term interest rates should not exceed more than 2% the average of lowest
 three rates

3. Foreign exchange reserves should cover goods imports for at least four months

4. Annual fiscal deficit should not exceed 3% of GDP

5. The public debt ratio should not exceed 60% of GDP for the public government and 70% of GDP
 for the central government

6. The GCC currencies should maintain a fixed peg to the US dollar

The Convergence Criteria for the GMU
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In a recent note, we stated  that four important 
policy issues need to be addressed in moving forward 
on the Gulf Monetary Union (GMU):1

1. An institutional and governance framework to 
ensure smooth, transparent and effective decisions in 
the conduct of monetary policy and other central bank 
policies, i.e. the modus operandi of the GCC Central 
Bank.

2. Inflation should be the priority item on the policy 
agenda. While a fixed peg to the US dollar provided 
for monetary and price stability in the past, structural 
changes, increased economic and trade diversification 
with Asia (increasingly the main trade and investment 
partner) and weakness of the US dollar on international 
markets, provide the rationale for a change in policy 
towards inflation targeting, with monetary policy 
geared to maintaining inflation within an announced 
target range.

3. The GCC countries will need to invest in 
building their statistical capacity, in order to 
provide harmonised, comparable economic and 
financial data, to support the GMU and the 
Gulf Common Market.

4. The GMU, if it is to be achieved and serve its purpose, 
needs to be supported by investments in financial 
infrastructure (including legal and regulatory), payment 
systems and the development and linkage of money 
markets and capital markets.

This paper reviews the first issue, a key element of a 
monetary union: the institutional arrangement and 

the rules governing the central bank presiding over 
monetary policy and the other areas critical to the 
effectual functioning of a monetary union.

The effects of the monetary union in the Gulf will be 
widely felt in international markets. The creation of 
a new strong currency, whose stability is guaranteed 
by oil wealth and increasingly by financial wealth, 
will attract sizeable capital inflows from all over the 
world and provide a safe haven for investors when 
commodity prices spike or when security tensions 
arise. In the medium term, it might lead to the GCC 
common currency serving as a reserve asset for other 
countries, notably the Arab countries and oil importers. 
Similarly, the quotation of reference-oil prices might 
gradually be expressed in the new currency instead of 
US dollars. This will increase the seigniorage revenues 
of the GCC countries, but more importantly it will 
raise the international profile of the GCC states as a 
whole. All this implies that the Gulf Central Bank (GCB) 
will be closely watched by international markets who 
therefore expect that it adopts a communication style 
and monetary policy regime that abides by the highest 
standards and is in line with the major and most 
respected central banks in the world.

This Economic Note will illustrate the alternatives for 
the institutional framework of the GCB and propose a 
feasible plan of action based on the priorities that the 
authorities might face in the run up to the monetary 
union. In doing so, the paper will draw from the 
experience of existing international institutions that 
have set best practices worldwide.

1
See Economic Note No.1, An Assessment of the Progress Toward GCC Monetary Union, DIFC, August 2008.
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The GCC countries, de facto, have been tied in a quasi-
monetary union for several years, arguably decades. 
Their currencies have been strongly pegged, formally or 
informally, to the US dollar since the early 1970’s (see 
the Chronology in the Appendix), and in preparation 
for the GMU they all have formally fixed their exchange 
rate to the dollar (although Kuwait last year opted for 
a currency basket). Given free capital mobility and full 
current account convertibility, a fixed peg implies an 
absence of monetary independence. In essence, the 
GCC currencies’ strong link to the US dollar has resulted 
in a common monetary policy, albeit one necessarily 
driven by the US Federal Reserve, not by domestic 
conditions. While this arrangement has historically 
provided a solid and valuable degree of stability (with 
the exception of periods such as the 1980s when the 
US was experiencing high inflation rates and exchange 
rate volatility), the recent divergence of economic 
trends between the GCC and the US has highlighted 
the need to regain some degree of monetary policy 
independence in order to direct monetary policy at 
countering inflationary pressures.

In a nutshell, the plan for the Gulf Monetary Union 
can be interpreted as moving the GCC countries 
from a monetary union in which they did not enjoy 
any monetary autonomy to an arrangement in 
which monetary policy can be more readily tuned to 
countering inflation, addressing economic fluctuations, 
adapting to business cycle developments and reacting 
to changing global economic conditions.
 
To achieve this aim, the primary task is to design the 
rules by which the GCB will exercise its monetary 
independence, namely how it will decide on interest 
rate policy and the use of instruments through which 
monetary policy is conducted.2 We will focus on the 
first issue, leaving to a subsequent note an analysis 
of the options for the monetary policy framework. 
Here we simply suggest that in regaining monetary 
policy independence it might make sense to 
adopt an explicit low medium term inflation target 
(e.g. 2% CPI inflation with an upper and lower limit of 

The Shape of the Gulf Central Bank

1.5%). We advocate that a common monetary policy 
for the Gulf Monetary Union should be explicitly and 
publicly endorsed as inflation targeting.

Central banks around the world typically are governed 
by a committee chaired by a Governor or a President. 
Its name may vary (e.g. the Governing Council of 
the ECB, the Federal Reserve Board and Federal 
Open Market Committee (FOMC) at the US Fed, the 
Monetary Policy Committee at the Bank of England) 
but in practice it is in charge of deciding the course of 
monetary policy and primarily the level of interest rates 
that the central bank charges to commercial banks 
for short term loans, based on a periodic review of 
the prevailing economic conditions domestically and 
internationally. This rate sets the basis - and acts as a 
reference - for conditions in the credit markets which 
provide loans and liquidity to firms and households. 
The central bank rate, in other words, constitutes 
the building block of the yield curve and a principal 
reference for all main financing operations.

The key monetary policy committees in central banks 
presiding over a federal arrangement, like the US Fed, 
and supranational central banks, like the ECB, tend 
to operate under somewhat analogous rules. Their 
main decision making bodies give a voice and voting 
rights to a plurality of countries or regions (districts 
in the case of the Fed), trying to balance the interests 
of local economies within the broader national and 
international context.

The ECB for example has a one-man-one-vote 
rule, which implies that countries like Malta or 
Luxembourg with a few hundred thousand citizens 
and comparatively small economies have the same 
voting rights as Germany, a major global economy 
with more than 80 million residents. However this is 
tempered by the fact that, at least informally, each of 
the four major countries in the Euro zone appoints one 
member of the Executive Board, which presides over 
the daily activities of the ECB in Frankfurt and whose 
six members are part of the Governing Council.3 

2
Arguably even the design of the banknotes and their circulation is of secondary importance compared to the need of ensuring the proper 

functioning of the new central bank. In fact in the Euro area the new banknotes started circulating three years after the Euro inception.
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In the US Fed the Board of Governors - which 
manages the Federal Reserve Board - together with 
the Presidents of the Regional Federal Reserve Banks 
forms the FOMC. However the voting rights in the 
FOMC are unequal: the seven Governors and the New 
York Fed President have permanent voting powers. 
The other Regional Fed Presidents serve one-year 
terms in the FOMC on a rotating basis. The rotating 

seats are apportioned from the following four groups 
of Regional Feds: Boston, Philadelphia, and Richmond; 
Cleveland and Chicago; Atlanta, St. Louis, and Dallas; 
and Minneapolis, Kansas City, and San Francisco. The 
non-voting Presidents however still take part in the 
FOMC meetings contributing to the discussion with 
their opinions and analysis.

3
This arrangement is due to change once the Euro zone reaches 15 countries. At that point the voting rights of each country will rotate 

according to a predetermined scheme, so that the number of the voting members of the Governing Council remains constant.



Table 1 - Key Data for GCC Countries (2007)

Country

Bahrain

Kuwait

Oman

Qatar

KSA

UAE

0.76

3.40

2.68

1.23

24.32

5.24

16.17*

112.12

40.34**

71.04**

381.96**

198.68*

N.A

1.78

0.69

25.60

7.17

6.09

4.10

16.78

9.52

9.75

34.01

77.24

N.A

101.50

5.57

27.44

264.21

97.80

Population
(million)

GDP
(USD bn)

Forex Reserves
(USD bn)

Oil Reserves
(bn barrels)

Gas Reserves
(trillion m3)
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The Gulf Central Bank will need to accommodate representatives from five or six countries (depending 
on whether Oman decides to join) with unequal populations and GDP size (see Table 1). In order to 
provide for a balanced decision making set up, one could consider three main feasible alternatives: 
A) A Council of Governors, B) The ECB Model; C) A Weighted Voting Scheme. We review each of these in turn 
with a short description of their main pros and cons.

The Gulf Central Bank:
Institutional Structure and Governance

A) Council of Governors: The GMU could start with a 
very simple arrangement; the Governors of the GCC 
Central Banks and Monetary Authorities could form 
a Council of Governors, which would meet regularly 
(for example once a month) to review economic 
conditions and decide on the interest rates appropriate 
for the region and other matters of relevance such as 
exchange rate policy. Adhoc meetings could be called 
if needed and possibly be held via video conference, 
if matters are urgent. This Council would just need to 
be supported by a Secretariat in charge of providing 
the background material and helping draft the 
communiqués issued at the end of each meeting. 
The Council could always meet in one location or in 
GCC capital cities on a rotation basis.

The Presidency of the Council of Governors could 
be assigned for a predefined period of time to each 
member state, or, alternatively, a President could 
be appointed for a term by the Heads of State, say 
for a four-year renewable term. The President could 
be either one of the Governors or an additional 
member of the MPC. He would be in charge of setting 
the agenda and formulating the proposal for the 

monetary policy decisions. He would also be in charge 
of the communication policy, therefore preparing 
the minutes of the meeting and/or possibly holding 
a press conference to explain the monetary policy 
stance of the Council. In the simplest arrangement 
the Council members would have equal voting 
rights with the President having the casting vote. 
The members would be bound to base their decision 
on the conditions in the monetary union as a whole.

The main advantage of this arrangement would be 
its simplicity and immediacy. Very little preparation 
would be involved and each national Central Bank 
would provide the human resources for most of the 
analytic work, while cooperation would be achieved 
without a centralised institution in an Adhoc fashion. 
The President would need a relatively small staff to 
ensure coordination among the national Central Banks 
and the flow of information.
The main shortcoming would be the laborious process 
of consensus building among disparate institutions 
naturally inclined to put forward their national 
interests. Furthermore the President would need 
considerable diplomatic skills to forge a consensus and 

Source: National Statistical Bureaus, EIU, BP Statistical Review of World Energy, 2008.
Note: * Estimated Date; ** Preliminary Date
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iron out the inevitable differences. At times of crisis 
this could prove a serious handicap. Also the influence 
of larger countries would be somewhat diluted. 
Finally the national central banks will remain largely 
autonomous in key areas where cohesion is actually 
critical, for example foreign currency interventions, 
banking supervision, statistical data collection and 
international co-ordination. The President as little more 
than a primus inter pares could lack the autonomous 
strength and the external standing to conduct a 
coherent monetary policy.4

B) The ECB Model: The decision making body could 
be modeled on the ECB (and partly the US Fed). The 
GCB could be a fully-fledged institution with its own 
budget, a headquarters (whose location needs to be 
decided), and its permanent staff under the authority 
of an Executive Board formed by three members: the 
President, the Vice President and the Chief Economist. 
Together with the heads of the national Central 
Banks and Monetary Authorities these three members 
would form the Monetary Policy Council (MPC) in 
charge of the main policy deliberations. The Executive 
Board members would be appointed by the Heads of 
State, possibly in a staggered fashion, possibly on a 
rotating basis with the largest countries holding these 
positions more often than smaller ones. The members 
of the Monetary Policy Council would have equal 
voting rights, while the President would have the 
casting vote. 
It could also be envisaged that the MPC includes two 
or three non-voting permanent members selected 
for their probity and reputation, widely respected by 
the markets and the international community. Other 
experts (from within the GCC or outside) could be 
invited on an ad hoc basis to brief the MPC on topics 
of a technical nature or on the state of the world 
economy at times of unusual uncertainty.5

As in the previous case, the President should be in 
charge of the communication policy and represent the 
GCB in international fora or in GCC-wide bodies. His 

term should be sufficiently long to implement strategy 
and policy (e.g. five years extendable by another three) 
while the other Executive Board members should have 
shorter (i.e. three and four years) renewable terms.

The main advantage of this arrangement would be 
that the monetary union would be led by a strong 
supranational institution playing a central role and 
endowed with adequate resources to effectively carry 
out its mandate.

The main disadvantage would still be an under-
representation of larger countries and the necessity 
to achieve a consensus on a rotating scheme for the 
Executive Board members. 

C) Weighted Voting Scheme: In reality this arrangement 
represents a variant of the previous two in that it would 
assign different voting weights to each country based 
on some pre-defined criterion. In the simplest case, 
for example in a Council of Governors, each member 
would have a vote proportional to his or her country’s 
share in the total GCC GDP. As an alternative, the 
weight of the vote could be calculated (somewhat in 
analogy to the IMF quotas) through a formula which 
includes GDP, share of world trade and of GCC trade, 
population, size of capital markets and other factors, 
therefore taking a broader snapshot of each country’s 
standing. If a President is appointed in addition to the 
Governors to head the Council, his vote should carry a 
significant weight, at least 10 or 15 percent in order to 
confer on him decision-making power and not merely 
a coordination or ceremonial role. 

The same kind of weighting scheme could be adopted 
for a fully-fledged Gulf Central Bank as proposed in 
point b (the ECB model). In this case the Executive 
Board members could have collectively, say, 20% of 
the voting rights and be asked to vote as a single head, 
or, preferably be each assigned a predefined weight, 
for example 10% for the President and 5% for each 
of the other two members. 

4 
The meetings of the ECB Governing Council, twice a year, take place not in Frankfurt where the ECB is located, but in one of the member 

countries’ capital on a rotation basis.
5
It would be a sign of great openness, extremely well appreciated by the markets and the public opinion, if each year one of the meetings 

of the MPC could be held in public. The positive signal in terms of transparency and openness would be so powerful that it could set an 
example for all central banks worldwide.
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The other Monetary Policy Council members, i.e. 
governors of national central banks and monetary 
authorities would wield a vote proportional to their 
country’s GDP or a quota based on GDP, population, 
share of world and GCC trade, size of capital markets 
and other factors. Also in this case, the presence of 
some non voting members (and/or external experts) 
could be envisaged. The weight of each country with 
time would change along with changes in GDP (or 
other variables). Therefore an agreed periodic review 
would be in order, for example every five years. 

The main benefit of the weighting scheme is to design 
a system in which each country has a proportional 
representation and larger countries do not have to 
fear that their views might be under-represented. 
Also the President or the Executive Board would 
have a more prominent role by virtue of their voting 
powers. The main shortcoming might be its complexity 
compounded by the periodic review that could spark 
some controversy. Also some smaller countries could 
feel sidelined, but this could be tempered by a rotating 
membership in the Executive Board.

All in all, we feel that the solution most favored 
by the markets would be the second one, i.e. a 
monetary union run by a GCB with its own permanent 
staff managed by an Executive Board, because it 
would strengthen the credibility of the institutional 
arrangement and provide greater autonomy to the 
GCB. In addition, it would be an effective counterpart 
of other major world central banks and allow the GCB 
to interact confidently with international markets and 
international financial institutions. In terms of staff, 
it could also attract highly qualified human resources 
from the international markets and international 
institutions, giving rise to a process of cross fertilisation 
with national central banks, economic/financial 
Ministries and other supranational institutions.

As an additional suggestion we would recommend 
that the minutes of the decision making body be 

published a few weeks after the meeting with a 
summary account of the discussion but without 
attaching names to opinions in order to maintain 
a degree of discretion and confidentiality and 
avoid  possible outside pressures. A press conference 
or a detailed press release after the main meetings 
(whose schedule should be announced a year in 
advance) would ensure appropriate dissemination of 
information.

GCB Internal Organisation: As to the GCB internal 
organisation there should be at least five main 
departments. 

1) Research and Statistics would be in charge 
of business cycle analysis and longer term studies 
constituting the backbone of the briefing material for 
the MPC members; the statistics function would ensure 
uniformity in data reporting and dissemination of the 
relevant figures to the decision makers and the markets in a 
timely fashion.

2) Operations would be in charge of the 
periodic liquidity auctions, foreign exchange 
interventions, middle and back office and GCC-wide 
payments systems. 

3) Banknotes would take care of the design, printing, 
circulation of currency and anti-counterfeit measures. 

4)  External Relations would be in charge of relationships 
with outside institutions, the markets, the media and 
the public at large. 

5) Legal would draft the regulatory/administrative 
circulars and the decrees pertaining to various areas 
of central banking and possibly financial market 
supervision. 

The President or the Vice President should also 
oversee the internal organisation, i.e. human 
resources, budgeting and internal audit, IT functions. 
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Finally, banking supervision could be centralised (as 
in the US Fed) or decentralised (as in the Euro area). 
In the first case it would make sense to set up an 
additional department entrusted with this task. 
However it is doubtful that before January 1, 2010 
a centralised supervisory arrangement could be 
devised. Therefore we think that this task should be 
left to the GCB to organise gradually within three 
years of inception.

Skeptics often mention the location of the GCB 
Headquarters as a thorny issue which could derail the 
entire project. Obviously it will give rise to a debate, but 
it is unlikely that the GCC Heads of State with a long 
experience of common decision making and mutual 
respect would not be able to find a compromise. 
In general, it would also make sense to establish 
the Headquarters in a city with a sizeable financial 
market, with a good banking network, international 
transport, communications and telecommunications 

infrastructure. However, it is important to note that 
the meetings of the Council of Governors or of the 
Monetary Policy Council can be held in any location, 
and therefore could take place each month in a 
different country according to a predefined schedule, 
provided, sufficient logistic support is guaranteed by 
the national authorities.

Also, while the Executive Board members, the Research 
& Statistics Department, the External Relations 
Department and the central administration need to 
be under one roof, the Banknotes Department which 
presides over separate functions could be decentralised 
to a different location; the Operations Department 
(and the Banking Supervision Department) should be 
located in the major financial center. As an example, 
the main interface of the US Fed with the markets is 
not in Washington; it is a role assigned to the New 
York Federal Reserve Bank and its President.
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Main Objectives

ECB US Fed Proposal for the GCB

Quantitative Target

Composition of Policy
Decision Making Body

Voting Rule

Appointment of
President and
term limit

Policy Framework

Banking Supervision

Publication of
the Minutes

External 
Communication

Reasonable Price Stability, Economic 
Growth, Full Employment and 
Balanced Foreign Trade

Price Stability, Financial Sector 
Stability

CPI Inflation within a 3% band with 
a midpoint of 2% over the medium 
term

Hypothesis 1: Governors of 
National Central Banks with a 
President chosen among them 
Hypothesis 2: Governors of the 
National Central Bank and 3 
Executive Board Members, i.e. the 
President, the Vice President and 
the Chief Economist. In both 
hypotheses a few non voting 
members with market experience 
(or with rotating voting rights) 
could be added

Hypothesis 1: One man one vote 
Hypothesis 2: Weighted voting 
rights

GCC Heads of State. 5 year term 
renewable only once for 3 years

Forward looking Inflation Targeting

Gradually centralised with in 3 year 
from inception of GMU

Yes with a few weeks delay with 
out attribution of opinions to 
individual members

Communiqué after rate setting 
meeting and press conference of 
the President. Intervention on 
media and speeches by members of 
the rate setting committee. Regular 
report to national and GCC 
institutions.

None. Informally FOMC is comfortable 
if Personal Consumption Deflator is 
near 2% and unemployment around 
4-5%

FOMC composed by 7 Federal Reserve 
Board Governors plus the 12 Regional 
Fed Presidents (2 of which with 
permanent voting rights and the 
others with rotating voting rights). 
Hence out of 19 members of the 
FOMC only 12 hold voting rights

One man, one vote but rotating voting 
rights for 10 Regional Fed Presidents

US President subject to Senate 
Confirmation. 4 year term renewable 
indefinitely

Eclectic based on broad forward 
looking data driven analysis

Centralised at Federal level

Yes with a 6 week delay

Communiqué after rate setting 
meeting. Frequent media interviews 
and speeches by FOMC members. 
Testimony of the President in the 
Parliament

CPI Inflation below, but 
close to 2% over the 
medium term

Governing Council made of 6 
Executive Board members 
and all Governors or 
Presidents of member 
countrie’s Central Banks

One man, one vote. In the 
future national Central Bank 
Governors will have rotating 
voting rights

European Union Heads of 
State and Governments. 8 
year term not renewable

Forward looking "Two-Pillar" 
Strategy hinging on M3 
growth and economic 
conditions

Decentralised to national 
central banks

No for 16 years

Communiqué after rate 
setting meeting and Press 
Conference by the President. 
Frequent interviews and 
speeches by Governing 
Council members. Bi-annual 
testimony by President at the 
European Parliament

Price Stability

Table 2 - A Comparison of Main Institutional Features
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This analysis would not be complete without 
addressing some of the additional long-term 
repercussions of a monetary union which go 
beyond mere economic dynamics. When launched, 
the GMU would represent a major event on 
the international scene. It will be the second most 
important supranational union in terms of GDP. 
It will be a remarkable feat in a region, the 
Middle East, where economic and financial cooperation 
has not been a major feature of economic relations.

A monetary union among Gulf countries will be a 
shining example of teamwork in this part of the 
world, commanding the attention and respect 
of the international community. If it leads to the 
creation of a Gulf Central Bank, it would constitute 
the first supranational institution in the Middle East 
to wield a significant power outside the realm of 
national authorities. It therefore could foster further 
institutional cooperation and economic integration 
among GCC countries.

The Broader Implications

In essence, a monetary union entails relinquishing 
some of the national government prerogatives and 
assigning them to independent supranational bodies. 
This transfer of powers can be achieved only if there 
is mutual trust among member countries. Trust is 
fungible. Once established in one area, it can serve as 
a foundation for cooperation in others.  

Likewise, trust builds on transparency and dissemination 
of information. For example, the countries participating 
in a monetary union will need to report accurate and 
timely figures on their public finances, monetary 
aggregates, banking system exposure, and so on. 
This will require an important investment in statistical 
capacity building, the harmonisation of statistics and 
statistical systems, stronger governance of decision 
making bodies and statistical agencies, improvements 
in the governance of the public sector, and in 
general require more accountability on the part of the 
policy makers.
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The Preparatory Phase

In the run up to the Euro launch, the European Central 
Bank was preceded by the European Monetary Institute 
(EMI) which undertook much of the preparatory work, 
the legal arrangements and the technical details for 
the smooth functioning of the EMU. Seven months 
before the inception of the Euro it was transformed 
into the European Central Bank. The EMI functions 
were identified in the Maastricht Treaty and therefore 
had been agreed many years before the Euro launch.

In the case of the GMU, an institution analogous to 
the EMI is not in place yet. With such a short time left 
before the deadline, it would be a waste of energy 
and political capital to set up some sort of Monetary 
Institute that in a few months would cede powers to 
the GCB. It would be meaningful to quickly launch 
the GCB, possibly at the beginning of 2009 with the 
adequate capital, human resources and transfer of 
foreign reserves necessary to conduct interventions in 
the market if the need arises.

Chart 1 - Central Banks Forex Reserves in 2007 (in percentage of total GCC)

In this way, the preparations of the January 1, 2010 
deadline could be brought under the umbrella of 
a strong body whose appointed leaders possess a 
mandate backed by political commitment. This would 
facilitate a clearer and stronger focus on the critical 
tasks necessary for the successful launch of the new 
currency. The establishment of a weaker body such as 
a Monetary Institute with a vague mandate creates 
the risk of sending a misleading signal to the markets 
and to other stakeholders. In other words, the creation 
of the GCB would constitute a strong commitment to 
achieve the monetary union within the deadline. 

In this preparatory phase it would be wise to decide 
on the capital of the GCB, i.e. the endowment that 
each country will confer to the new institution, the 
amount of foreign currency reserves that the GCB 
would maintain under its control and the seignorage 
sharing agreement. On the first issue, a capital 
equivalent to, for example, one billion US dollars 
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shared in proportion to the voting power of each 
country or, alternatively, to their GDP and population 
would be sufficient. By way of comparison, the ECB 
has a capital of 4.1 billion Euro, divided among the 
member states of the European Union with the 
Euro area members subscribing more than 4 billion. 
The ECB’s capital contributions are weighted according 
to the shares of the respective Member States in the 
total population and the gross domestic product of 
the EU, in equal measure. 

On the second point, foreign reserves of about 100 
billion US dollars equal to slightly more than four 

months of imports (according to data from 2007) 
should be sufficient6 especially if the Executive Board 
could call on additional resources from national central 
banks in case of emergency (similarly to what has been 
envisaged for the Eurosystem).7

Finally, last but not least, the current share of each 
member country’s currency in circulation could be a 
reasonable yardstick to divide the seignorage among 
participants in the GMU (see Chart 2).

6
As the foreign reserves convergence criterion establishes a target equal to 4 months worth of imports, it is reasonable to set this as the 

normal level for the GCB.

7
In 2007 the combined foreign exchange reserves of the GCC countries stood at 151 billion US$. The breakdown is detailed 

in Chart 2.

Chart 2 - Currency in Circulation in GCC Countries (in percentage of GCC Total)
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Despite the impending deadline for the completion of 
the final phase of the Gulf Monetary Union a sense 
of urgency is notably lacking. Business leaders remain 
unconvinced and the public is skeptical of the prospect 
of a single currency. The sense of approaching a 
‘defining moment’ is remarkably absent in the GCC 
outside a few circles. 

However, one should recall that even a few months 
before the launch of the Euro there was widespread 
consensus among pundits that EMU would not take 
place, at least not in the foreseeable future. They 
proved to be wrong.

Nevertheless the passive attitude needs to shift 
drastically for the project to see the light of the day, 
as the GCC Heads of State have promised and re-
confirmed in December 2007. A major hurdle to the 
establishment of a Gulf Central Bank has been the lack 
of agreement concerning its institutional framework. 
This report has shown that feasible alternatives that 
can be rapidly implemented to meet the January 1, 
2010 deadline exist. It is largely a matter of political 
will.

At present it is not clear whether monetary policy 
will be conducted by a central bank modeled on the 
European Central Bank or if decisions will be made 
at meetings of Governors of national Central Banks 
and Monetary Authorities, by some voting rule or by 
consensual approach. Obviously the issue of voting 
rights will be a sticking point in the preparatory phase: 
will the ECB-style one-man-one-vote approach prevail 
or will a weighting mechanism be adopted, similar to 
the one in place at the IMF Executive Board? 

We have argued that it would be better to establish 
a Gulf Central Bank under the management of an 
Executive Board and presided by a well respected 
figure. The Governors of the national Central Banks 

and Monetary Authorities would join the Executive 
Board to form the Monetary Policy Committee; the 
main decision making body for the GMU. Voting 
rights could be assigned according to the GDP size or 
according to a quota based on indicators of economic 
size (GDP, population, trade, market capitalisation) 
with a 20% share allocated to the Executive Board.

The current uncertainty could create some 
predicaments in the run up to the single currency and 
in the management of monetary policy afterwards. 
We have argued that for a GCC common currency 
to emerge as a global currency with a credible 
international standing, it is necessary to have an 
effective decision making process and continuous 
interaction with market participants, investors and 
the public at large. Hence the prevailing skepticism 
needs to be countered by some progress in the 
preparatory phase and a display of strong political 
commitment to the final result. Announcing and 
moving quickly toward establishing the Gulf Central 
Bank would signal commitment from the authorities, 
provide the markets, investors and citizens with clear 
direction. This effort would be a major building block 
of economic integration and provide a strong boost to 
the emerging capital markets of the GCC.

A currency union in the GCC would be one of the 
crucial factors helping member countries face up 
to the challenges posed by globalisation, current 
international financial turmoil. It would also help them 
gain a stronger role and voice in the new international 
economic environment. It would be a pity to miss 
such a historical opportunity. The world’s economic 
geography is changing with emerging market 
economies assuming a larger role. This change should 
be reflected in a new world financial geography. The 
birth of the Gulf Central Bank would reinforce this 
emerging financial geography and re-assert the new 
international standing of the GCC countries.
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ملحق 1 – �أبرز �إجناز�ت �لحتاد �لنقدي �خلليجي 

ربط �لريال �لقطري ر�سميًا بالدولر �لأمريكي

تاأ�سي�س �ل�سوق �خلليجية �مل�سرتكة

مايو 1981

نوفمرب 1981

مار�س 1983  

1983

1986

�سبتمرب 1994

يوليو 2000

دي�سمرب 2000

دي�سمرب 2001

2002

يناير 2003

دي�سمرب 2005

دي�سمرب 2006

يناير 2007

مايو 2007

يناير 2008

يونيو 2008

يناير 2010

�لبحرين، �لكويت، عمان، قطر، �ل�سعودية، و�لإمار�ت توؤ�س�س جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 

دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ت�سادق على �لتفاقية �لقت�سادية  

  دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية توؤ�س�س جلنة �ملحافظني

�إعادة ربط �لريال �لعماين ر�سميًا بالدولر �لأمريكي

جلنة �ملحافظني تو�فق على تاأ�سي�س �سبكة �ل�سر�ف �خلليجية )لربط �سبكات �ل�سر�ف  �لآيل �لوطنية بني 

دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية(

دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية تتفق على ربط عمالتها �ملحلية بالدولر �لأمريكي مع نهاية �لعام 

2002

1. دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ت�سادق على �لتفاقية �لقت�سادية �جلديدة �لتي تت�سمن 

تاأ�سي�س: 

- �لحتاد �جلمركي �خلليجي

   - �ل�سوق �خلليجية �مل�سرتكة

  - �لعملة �خلليجية �ملوحدة

    2. ربط �لدينار �لبحريني ر�سميًا بالدولر �لأمريكي

1. دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية توؤ�س�س جلنة �لحتاد �لنقدي

2. ربط �لدرهم �لإمار�تي ر�سميًا بالدولر �لأمريكي

1. �إطالق �لحتاد �جلمركي �خلليجي

2. ربط �لريال �ل�سعودي و�لدينار �لكويتي ر�سميًا بالدولر �لأمريكي

دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ت�سادق على معايري �لتقارب �لقت�سادي

جلنة �لحتاد �لنقدي تقدم م�سودة حول عنا�سر ون�سب معايري �لتقارب �لقت�سادي �إىل �ملجل�س �لأعلى 

لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية

ُعمان تعلن عن تاأخري �ن�سمامها �إىل �لحتاد �لنقدي �خلليجي

�إعادة ربط �لدينار �لكويتي ب�سلة عمالت

جلنة �ملحافظني ت�سادق على �تفاقية دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية حول   قو�نني 

و�أنظمة �لحتاد �لنقدي

موعد دخول �لعملة �خلليجية �ملوحدة حيز �لتنفيذ

 دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية تطلق منطقة

 �لتجارة �حلرة
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�مللخ�س و�لنتائج 

�لنهائي �ملحدد لإمتام �ملرحلة �لأخرية  �ملوعد  �لرغم من �قرت�ب  على 

من �لحتاد �لنقدي �خلليجي، �إل �أن �أحدً� ل يبدو م�ستعجاًل. فالقياد�ت 

�لقت�سادية ل تز�ل غري مقتنعة، كما �أن �لر�أي �لعام ي�ساوره �ل�سك حول 

�آفاق �لعملة موحدة. وبا�ستثناء بع�س �لدو�ئر، فاإن �لإح�سا�س باقرت�ب 

»حلظة �حل�سم« غائب تقريبًا يف منطقة جمل�س �لتعاون �خلليجي. 

قبل  قليلة  �أ�سهر  متفقني حتى  باأن �خلرب�ء ظلو�  �لتذكري  يجب  ولكن،   

�إطالق �ليورو على �أن �لحتاد �لنقدي �لأوروبي لن يقوم، على �لأقل يف 

�مل�ستقبل �ملنظور. وبالطبع، ثبت �أنهم كانو� على خطاأ.

ول بد للموقف �ل�سلبي �حلايل من �أن يتغري ب�سكل كبري، لكي يرى �مل�سروع 

ذلك  على  و�أكدو�  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  قادة  وعد  كما  �لنور 

�أمام  �لرئي�سية  �لعقبات  �إحدى  متثلت  لقد   .2007 دي�سمرب  يف  جمددً� 

تاأ�سي�س م�سرف خليجي مركزي يف غياب �لتو�فق على �إطاره �ملوؤ�س�سي. 

وقد �أظهر هذ� �لتقرير وجود بد�ئل عملية ميكن تطبيقها ب�سكل �سريع 

يناير   1 �ملحدد يف  �لنهائي  �ملوعد  �لنقدي �خلليجي يف  لإقامة �لحتاد 

2010. وتبقى عملية �لتطبيق م�ساألة �إر�دة �سيا�سية بالدرجة �لأوىل.

ويف �لوقت �حلا�سر، لي�س و��سحًا ما �إذ� كانت �إد�رة �ل�سيا�سة �لنقدية 

�ستتم من قبل م�سرف مركزي على غر�ر �مل�سرف �ملركزي �لأوروبي، 

�ملركزية  �مل�سارف  حمافظي  �جتماعات  يف  �لقر�ر�ت  �تخاذ  �سيتم  �أو 

و�لهيئات �لنقدية �لوطنية، �إما وفق قو�عد ت�سويت معينة �أو بالإجماع. 

�ملرحلة  يف  جدل  مو�سع  �ستكون  �لت�سويت  حقوق  �أن  �لو��سح،  ومن 

�لأوروبي  �ملركزي  �مل�سرف  �أ�سلوب  �عتماد  �سيتم  هل  �لتح�سريية: 

�لقائم على قاعدة »رجل و�حد �سوت و�حد«، �أم �ستكون هناك مرت�جحة 

�لنقد  »�سندوق  لـ  �لتنفيذي  �ملجل�س  يف  �ملعتمدة  لتلك  �سبيهة  ت�سويت 

�لدويل«

لقد ذهبنا �إىل �أنه �سيكون من �لأف�سل تاأ�سي�س م�سرف خليجي مركزي 

بالحرت�م.  حتظى  �سخ�سية  وبرئا�سة  تنفيذي  جمل�س  �إد�رة  حتت 

�إىل  �لوطنية  �لنقدية  و�لهيئات  �ملركزية  �مل�سارف  حمافظو  و�سين�سم 

�ملجل�س �لتنفيذي لت�سكيل جلنة �ل�سيا�سة �لنقدية، وهي �لهيئة �لرئي�سية 

�لنقدي �خلليجي. وميكن توزيع  �لقر�ر يف �لحتاد  �مل�سوؤولة عن �تخاذ 

ح�سة  وفق  �أو  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  حلجم  تبعًا  �لت�سويت  حقوق 

�لإجمايل،  �ملحلي  )�لناجت  �لقت�سادي  �حلجم  موؤ�سر�ت  على  مرتكزة 

 %20 ح�سة  تخ�سي�س  مع  �ل�سوقية(،  �لقيمة  �لتجارة،  �ل�سكان،  عدد 

للمجل�س �لتنفيذي.

�إىل  �ل�سعي  �أمام  عقبة  ت�سكل  �أن  �لر�هنة  �ليقني  عدم  حلالة  وميكن 

عملة موحدة وت�سبب م�سكلة يف �إد�رة �ل�سيا�سة �لنقدية فيما بعد. وقلنا 

�إثبات  على  قادرة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  يف  موحدة  عملة  ولدة  �إن 

م�ستمر  تفاعل  و�إىل  فاعلة  قر�ر  �تخاذ  عملية  �إىل  حتتاج  عامليًا  نف�سها 

�ل�سوق و�مل�ستثمرين وعامة �جلمهور. ومن هنا، ل بد  مع �مل�ساركني يف 

من مو�جهة �ل�سك �ل�سائد باإحر�ز بع�س �لتقدم يف �ملرحلة �لتح�سريية 

و�إظهار �لتز�م �سيا�سي قوي �إز�ء �لنتيجة �لنهائية. ومن �ساأن �لإعالن عن 

تاأ�سي�س �مل�سرف �خلليجي �ملركزي و�لتحرك �سريعًا يف هذ� �لجتاه �أن 

يبعث �إ�سار�ت �لتز�م و��سحة من قبل �ل�سلطات ويحدد �جتاهًا و��سحًا 

للتكامل  �أ�سا�سية  لبنة  ي�سكل  بحيث  و�ملو�طنني،  و�مل�ستثمرين  لالأ�سو�ق 

�خلليجية  �ملال  ر�أ�س  لأ�سو�ق  قويًا  د�فعًا  ويعطي  �ملتز�يد  �لقت�سادي 

�لنا�سئة.

�لعو�مل  �أحد  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  يف  نقدي  �حتاد  قيام  و�سيمثل 

�لرئي�سية �مل�ساعدة للدول �لأع�ساء يف مو�جهة �لتحديات �لتي تفر�سها 

�لعوملة، و�ل�سطر�بات �ملالية �لعاملية �حلالية، ويف �إيجاد دور �أقوى و�سوت 

�أكرث تاأثريً� يف �لبيئة �لقت�سادية �لعاملية �جلديدة. و�سيكون من �ملوؤ�سف 

�لقت�سادية  فاجلغر�فيا  �لتاريخية.  �لفر�سة  هذه  مثل  ت�سيع  �أن  حقًا 

للعامل تتغري مع �كت�ساب �قت�ساديات �لأ�سو�ق �لنا�سئة دورً� �أكرب، كما �أن 

هذ� �لتغيري �سيتجلى على �سكل جغر�فيا مالية عاملية جديدة. ومن �ساأن 

ولدة �مل�سرف �خلليجي �ملركزي �أن تعزز هذه �جلغر�فيا �ملالية �لنا�سئة 

وتر�سخ �ملكانة �لعاملية �جلديدة لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
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�لإطار �ملوؤ�س�سي للم�سرف �ملركزي �خلليجي، �سبتمرب 2008  

%2 %5

%9

%21

%5

%58

�أجنبية تبلغ نحو  �لثانية، فاإن �حتياطيات نقدية  ويف ما يخ�س �لنقطة 

100 مليار دولر �أمريكي وتعادل ما يزيد قلياًلَ على 4 �أ�سهر من �لو�رد�ت 

، خا�سة �إذ�  
6 

)بح�سب بيانات تعود لعام 2007(  يجب �أن تكون كافية

�ملركزية  �مل�سارف  من  �إ�سافية  مو�ردً�  �لتنفيذي  �ملجل�س  ��ستدعى 

�لوطنية يف حال �لطو�رئ )ب�سكل م�سابه للت�سور�ت �لتي مهدت لنظام 

  .
7
�ليورو( 

و�أخريً� ولي�س �آخرً�، ميكن �أن تكون �حل�سة �حلالية للعملة �ملتد�ولة يف 

كل دولة معيارً� معقوًل لتوزيع عائد�ت �إ�سد�ر �لعملة بني �مل�ساركني يف 

�لحتاد �لنقدي �خلليجي.)�نظر �ملخطط 2(.

 مبا �أن معيار �لتقارب يف �حتياطيات �لنقد �لأجنبي يحدد هدفًا معادًل لـ 4 �أ�سهر من �لو�رد�ت، فمن �ملمكن �عتماد هذ� �لهدف كم�ستوى طبيعي للم�سرف �خلليجي �ملركزي 
6

 بلغ جمموع �حتياطيات �لنقد �لأجنبي لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي 151 مليار دولر �أمريكي يف عام 2007. ر�جع �لتحليل �لعددي يف �ملخطط 2 
7

املخطط البياين)2( العمالت املتداولة يف جمل�س التعاون اخلليجي

)كن�سبة مئوية يف �إجمايل جمل�س �لتعاون �خلليجي(

%2 %5

%9

%21

%5

%58

�لبحرين

�لكويت

ُعمان

قطر

ال�صعودية

�لإمار�ت
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�ملرحلة �لتح�سريية

�مل�سرف  لتاأ�سي�س  �لتمهيد  مت  �ليورو،  لإطالق  �لتح�سري�ت  �إطار  يف 

�ملركزي �لأوروبي بقيام موؤ�س�سة �لنقد �لأوروبية �لتي �أخذت على عاتقها 

�لتقنية  و�لتفا�سيل  �لقانونية  و�لرتتيبات  �لتح�سريية  �لأعمال  معظم 

وقبل  �سل�س.  ب�سكل  وظائفه  �أد�ء  من  �لأوروبي  �لنقدي  �لحتاد  لتمكني 

�مل�سرف  لت�سبح  �ملوؤ�س�سة  حتويل  مت  �ليورو،  �إطالق  من  �أ�سهر  �سبعة 

�لأوروبي �ملركزي. ونظرً� �إىل �أن مهام موؤ�س�سة �لنقد �لأوروبية حتددت 

يف معاهدة ما�سرتيخت، فهذ� يعني �أنه مت �لتفاق عليها قبل �سنو�ت عدة 

من �إطالق �ليورو.

�سبيهة  موؤ�س�سة  وجود  عدم  يتبني  �خلليجي،  �لنقدي  �لحتاد  حالة  ويف 

�سكل من  �أي  �إقامة  فاإن  وبالتايل،  �لآن.  �لأوروبية حتى  �لنقد  مبوؤ�س�سة 

�خلليجي  �مل�سرف  �إىل  �ل�سلطات  لت�سليم  �لنقدية  �ملوؤ�س�سات  �أ�سكال 

�ستكون  �لنهائي،  للموعد  �ملتبقية  �لق�سرية  �ملدة  هذه  خالل  �ملركزي، 

عمليًا  �ملجدي  من  و�سيكون  �ل�سيا�سي.  و�جلهد  للطاقات  هدر  جمرد 

�لإ�سر�ع يف �إطالق �مل�سرف �خلليجي يف مطلع عام 2009 رمبا، وتوفري 

ما يكفي من ر�أ�س �ملال و�ملو�رد �لب�سرية ونقل �لحتياطي �لأجنبي �لالزم 

للتدخل يف �ل�سوق �إذ� ما �قت�ست �حلاجة.

1 يناير  وبهذه �لطريقة، ميكن �أن تتم �لتح�سري�ت للموعد �لنهائي يف 

ب�سلطة  تعيينهم  يتم  �لذين  قادتها  يتمتع  قوية  هيئة  مظلة  حتت   2010

و�أف�سل  �أو�سح  ب�سكل  �لرتكيز  �سيتيح  وهذ�  �سيا�سي.  �لتز�م  يدعمها 

و�أما  بنجاح.  �جلديدة  �لعملة  لإطالق  �لالزمة  �لأ�سا�سية  �ملهام  على 

�إقامة هيئة �سعيفة، مثل موؤ�س�سة نقدية، لأد�ء مهمة غام�سة فقد تر�سل 

�إ�سار�ت م�سللة لالأ�سو�ق و�أ�سحاب �مل�سلحة �لآخرين. وبعبارة �أخرى، 

�سيكون تاأ�سي�س �مل�سرف �خلليجي �ملركزي مبثابة �لتز�م قوي باإطالق 

�لحتاد �لنقدي يف موعده �لنهائي �ملحدد.

ويف هذه �ملرحلة، �سيكون من �حلكمة حتديد ر�أ�سمال �مل�سرف �خلليجي 

للموؤ�س�سة  دولة  كل  �ستقدمها  �لتي  �مل�ساهمة  ذلك  يف  مبا  �ملركزي، 

�مل�سرف  �سيبقيها  �لتي  �لأجنبي  �لنقد  �حتياطيات  وحجم  �جلديدة، 

�خلليجي �ملركزي حتت �سيطرته، و�تفاقية م�ساركة �أرباح �سك �لنقود. 

وعند �لإ�سد�ر �لأول، �سيكفي وجود ر�أ�سمال مكافئ ملليار دولر �أمريكي، 

�أو،  دولة  لكل  �لت�سويت  قوة  مع  متنا�سبة  بح�س�س  �ملثال،  �سبيل  على 

كبديل عن ذلك، مع �لناجت �ملحلي �لإجمايل وعدد �ل�سكان. وعلى �سبيل 

يورو،  مليار   4.1 �لأوروبي  �ملركزي  �مل�سرف  ر�أ�سمال  يبلغ   �ملقارنة، 

مق�سمة بني �لدول �لأع�ساء لالحتاد �لأوروبي مع  ��سرت�كات من �أع�ساء 

منطقة �ليورو تفوق 4 مليار�ت. ويتم ح�ساب م�ساهمات �مل�سرف �ملركزي 

�لدول  ح�س�س  �لعتبار  يف  تاأخذ  مرت�جحة  على  بالعتماد  �لأوروبي 

�لإجمايل  �ملحلي  و�لناجت  �ل�سكان  عدد  �إجمايل  من  �ملعنيني  �لأع�ساء 

لالحتاد �لأوروبي، على قدم �مل�ساو�ة.

Bahrain

Kuwait

Oman

Qatar

KSA

UAE

%3

%11

%6

%6

%22

%52

�لبحرين

�لكويت

ُعمان

قطر

ال�صعودية

�لإمار�ت

املخطط البياين)1( احتياطيات النقد الأجنبي للم�صارف املركزية يف عام 2007

)كن�سبة مئوية يف �إجمايل جمل�س �لتعاون �خلليجي(
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�لإطار �ملوؤ�س�سي للم�سرف �ملركزي �خلليجي، �سبتمرب 2008  

�لدللت �لأو�سع

غري  �لنتائج  بع�س  �إىل  �لتطرق  دون  من  كاماًل  �لتحليل  هذ�  يكون  لن 

�لديناميكيات  يتجاوز  �لذي  �لنقدي  لالحتاد  �لأمد  وطويلة  �ملبا�سرة 

�خلليجي  �لنقدي  �لحتاد  �سيمثل  �إطالقه،  فعند  �لبحتة.  �لقت�سادية 

للحدود  عابر  �حتاد  �أهم  ثاين  و�سيكون  �لعاملي  �مل�سهد  يف  مهمًا  حدثًا 

�لوطنية من حيث �لناجت �ملحلي �لإجمايل. ي�ساف �إىل ذلك، �أنه �سي�سكل 

�إجنازً� حقيقيًا يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط ، �لتي مل يكن �لتعاون �ملايل 

و�لقت�سادي يومًا من �ل�سمات �لرئي�سية للعالقات �لقت�سادية فيها.

و�سيكون قيام �حتاد نقدي بني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي مبثابة مثال 

م�سرق للعمل كفريق يف هذ� �جلزء من �لعامل، م�سرتعيًا بذلك �هتمام 

تاأ�سي�س  �إىل  �لحتاد  هذ�  مثل  �أدى  ما  و�إذ�  �لدويل.  �ملجتمع  و�حرت�م 

�لأوىل  �ملوؤ�س�سة  �سيكون  �مل�سرف  هذ�  فاإن  مركزي،  خليجي  م�سرف 

�لعابرة للحدود �لوطنية يف �ل�سرق �لأو�سط �لتي تكت�سب قوة كبرية بعيدً� 

�لتعاون  تعزز  �أن  �لقوة  لهذه  ميكن  وبالتايل،  �لوطنية.  �ل�سلطات  عن 

�ملوؤ�س�سي و�لتكامل �لقت�سادي بني دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

�لمتياز�ت  بع�س  عن  �لتخلي  جوهره  يف  �لنقدي  �لحتاد  ويقت�سي 

�حلكومية �لوطنية و�إ�سنادها �إىل جهات م�ستقلة عابرة للحدود. وميكن 

�لدول  بني  متبادلة  ثقة  هنالك  كانت  �إذ�  فقط  �ل�سلطات  هذه  نقل 

�لأع�ساء. ومن �ملعلوم، �أن �لثقة تنت�سر بالعدوى، فما �أن يتم �إر�ساوؤها يف 

�إحدى �ملناطق حتى ت�سكل �أ�سا�سًا للتعاون يف مناطق �أخرى.

فعلى  �ملعلومات.  عن  و�لإ�ساح  �ل�سفافية  على  تقوم  �لثقة  فاإن  وباملثل، 

�سبيل �ملثال، حتتاج �لدول �مل�ساركة يف �حتاد نقدي �إىل ن�سر �أرقام دقيقة، 

�لنقدية،  و�ملجاميع  �لعامة،  �ملالية  �أو�ساعها  �ملنا�سب، حول  �لوقت  ويف 

و�نفتاح �لنظام �مل�سريف، وغري ذلك. وهذ� يتطلب ��ستثمارً� كبريً� يف 

و�أنظمة  �لإح�ساء�ت  يف  �لتجان�س  وحتقيق  �لإح�سائية،  �لقدر�ت  بناء 

�لإح�ساء، وتطبيق حوكمة �أقوى بالن�سبة للجهات �ملخولة �تخاذ �لقر�ر 

ووكالت �لإح�ساء، وتطوير حوكمة �لقطاع �لعام، كما يتطلب ب�سكل عام 

قدرة �أكرب على حتمل �مل�سوؤولية من جانب �سانعي �ل�سيا�سات.
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�جلدول )2(- مقارنة �ملز�يا �ملوؤ�س�سية �لرئي�سية 

امل�صرف الفيدرايل الأمريكي        اقرتاح للم�صرف اخلليجي املركزي امل�صرف املركزي الأوروبي   

الأهداف الرئي�صية

الهدف الكمي

مك�نات هيئة �صنع 

قرارات ال�صيا�صة

قاعدة الت�ص�يت

تعيني الرئي�س واملدة

اإطار ال�صيا�صة

الرقابة امل�صرفية

ن�صر حما�صر الجتماعات

الت�صال اخلارجي

��ستقر�ر �لأ�سعار 

معدل �لت�سخم يف موؤ�سر �أ�سعار 

�مل�ستهلك �أدنى ولكن قريب من %2 

على �ملدى �ملتو�سط 

يتاألف �ملجل�س �حلاكم من �أع�ساء 

�ملجل�س �لتنفيذي �ل�ستة وجميع 

حمافظي �أو روؤ�ساء �مل�سارف 

�ملركزية للدول �لأع�ساء

رجل و�حد �سوت و�حد. �سيتمتع 

حمافظو �مل�سارف �ملركزية �لوطنية 

بحقوق ت�سويت بالتناوب يف 

�مل�ستقبل

روؤ�ساء دول  وحكومات �لحتاد 

�لأوروبي. ملدة 8 �سنو�ت غري قابلة 

للتجديد

��سرت�تيجية م�ستقبلية ثنائية �ملحاور 

تعتمد على منو �إجمايل �ل�سيولة 

�ملححلية و�لظروف �لقت�سادية 

ل مركزية بالن�سبة للم�سارف 

�ملركزية �لوطنية

ل. ملدة 16 �سنة

 

بيان ر�سمي بعد �جتماع 

حتديد �سعر �لفائدة وموؤمتر �سحفي 

للرئي�س. مقابالت وكلمات متعددة 

من قبل �أع�ساء �ملجل�س �حلاكم.

 �سهادة ن�سف �سنوية من قبل 

�لرئي�س �أمام �لربملان �لأوروبي

��ستقر�ر معقول لالأ�سعار، منو �قت�سادي، 

كادر وظيفي متفرغ، جتارة خارجية متو�زنة

ل يوجد. ل متانع »�للجنة �لفيدر�لية لل�سوق 

�ملفتوحة«، ب�سورة غري ر�سمية، يف �أن يكون 

موؤ�سر ت�سخم �ل�ستهالك �ل�سخ�سي قريبًا 

من 2% و�لبطالة حو�يل %5-4 

  تتاألف »�للجنة �لفيدر�لية لل�سوق �ملفتوحة« 

من حمافظي جمل�س �لحتياطي �لفيدر�يل 

�ل�سبعة، بالإ�سافة �إىل 12 رئي�سًا �إقليميًا 

لالحتياطي �لفيدر�يل ) �ثنان منهم ميلكان 

حقوق ت�سويت د�ئمة  و�لآخرون  يتناوبون 

على حقوق �لت�سويت(. وعليه، فاإن 12 

ع�سوً� فقط من �أ�سل 19 ع�سوً� يف »�للجنة 

�لفيدر�لية لل�سوق �ملفتوحة« يتمتعون بحق 

�لت�سويت  

»رجل و�حد �سوت و�حد«، ولكن حقوق 

�لت�سويت �ملتناوب عليها هي لـ 10 روؤ�ساء 

�إقليميني لالحتياطي �لفيدر�يل

رئي�س �لوليات �ملتحدة �لمريكية بعد مو�فقة  

جمل�س �ل�سيوخ. ملدة 4 �سنو�ت قابلة للتجديد 

ب�سكل غري حمدود

�نتقائي قائم على حتليل �لبيانات �مل�ستقبلية 

مركزية على �مل�ستوى �لفيدر�يل

نعم. بتاأجيل ملدة 6 �أ�سابيع

بيان ر�سمي بعد �جتماع حتديد �سعر �لفائدة 

. مقابالت متعددة مع و�سائل �لإعالم 

وكلمات من قبل �أع�ساء جمل�س �لحتياطي 

�لفيدر�يل. �سهادة �لرئي�س �أمام �لربملان 

��ستقر�ر �لأ�سعار، ��ستقر�ر �لقطاع �ملايل 

معدل �لت�سخم يف موؤ�سر �أ�سعار �مل�ستهلك 

�سمن نطاق 3% وبنقطة و�سطية هي %2 

على �ملدى �ملتو�سط 

فر�سيات: )1( حمافظو �مل�سارف 

�ملركزية �لوطنية مع رئي�س منتخب يف ما 

بينهم )2( حمافظو �مل�سارف �ملركزية 

�لوطنية و3 �أع�ساء جمل�س تنفيذي، مثاًل 

�لرئي�س ونائب �لرئي�س ورئي�س �ل�سوؤون 

�لقت�سادية. ويف كلتا �لفر�سيتني، ميكن 

�إ�سافة ب�سع �أع�ساء ل يتمتعون بحق 

�لت�سويت و�إمنا بخربة �سوق )�أو بحق 

ت�سويت بالتناوب(

فر�سية )1(: »رجل و�حد �سوت و�حد«

فر�سية )2(: نظام ت�سويت مرت�جح

قادة دول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 

5 �سنو�ت قابلة للتجديد لثالث �سنو�ت 

وملرة و�حدة فقط. 

ي�ستهدف كبح �لت�سخم �مل�ستقبلي

حتويلها تدريجيًا �إىل مركزية خالل 

3 �سنو�ت من بد�ية �لحتاد �لنقدي 

�خلليجي

نعم. بتاأجيل لب�سعة �أ�سابيع من دون 

ن�سب �لآر�ء �إىل �لأع�ساء باأ�سمائهم 

بيان ر�سمي بعد �جتماع  حتديد �سعر 

�لفائدة وموؤمتر �سحفي للرئي�س. 

مد�خالت وكلمات يف و�سائل �لإعالم من 

قبل �أع�ساء جلنة حتديد �ل�سعر. رفع 

تقارير منتظمة �إىل �ملوؤ�س�سات  �خلليجية 

و�لوطنية.
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�لإطار �ملوؤ�س�سي للم�سرف �ملركزي �خلليجي، �سبتمرب 2008  

و�لإد�رية  �لتنظيمية  �لتعميمات  �سياغة  عن  م�سوؤول  القان�ين:  الق�صم 

ورمبا  �ملركزي،  �مل�سرف  عمل  جمالت  مبختلف  �ملتعلقة  و�ملر��سيم 

�لإ�سر�ف على �لأ�سو�ق �ملالية.   

�لهيكل  على  �لإ�سر�ف  �أي�سًا  �لرئي�س  نائب  �أو  �لرئي�س  يتوىل  �أن  ويجب 

�لتنظيمي �لد�خلي، �أي �ملو�رد �لب�سرية، و�مليز�نية، و�لتدقيق �لد�خلي، 

�مل�سرفية  �لرقابة  جعل  ميكن  و�أخريً�،  �ملعلومات.  تقنية  ووظائف 

مركزية )كما يف �لنظام �لفيدر�يل للوليات �ملتحدة( �أو ل مركزية )كما 

�إ�سايف  ق�سم  ��ستحد�ث  �لأوىل  �حلالة  ويتوجب يف  �ليورو(.  منطقة  يف 

مركزي  رقابي  نظام  �إحد�ث  ي�ستبعد  �أنه  ومبا  �ملهمة.  هذه  �أد�ء  يتوىل 

قبل 1 يناير 2010، نعتقد �أن هذه �ملهمة يجب تركها للم�سرف �ملركزي 

�خلليجي لتنظيمها تدريجيًا على مدى ثالث �سنو�ت من �نطالقه.

ومييل �مل�سككون غالبًا �إىل �عتبار �ملكان �لذي �سيقام فيه مقر �مل�سرف 

�ملركزي �خلليجي م�ساألة �سائكة قد تعرقل �مل�سروع برمته. من �لو��سح، 

�أن �ملو�سوع �سيكون مثارً� للجدل، �إل �أن قادة دول �خلليج �لعربية يتمتعون 

�لحرت�م  من  عالية  ودرجة  �مل�سرتك  �لقر�ر  �سنع  يف  طويلة  بخربة 

�ملتبادل، مما يجعلهم قادرين بال �سك على �لتو�سل �إىل ت�سوية. وب�سكل 

تاأ�سي�س مقر �مل�سرف �خلليجي �ملركزي يف  عام، �سيكون من �ملنطقي 

و�سبكة  ر��سخة،  م�سرفية  و�سبكة  �سخمة،  مالية  ب�سوق  تتمتع  مدينة 

ولكن  و�لإعالم.  �لت�سالت  لأنظمة  متطورة  حتتية  وبنية  عاملية،  نقل 

�ل�سيا�سة  جمل�س  �أو  �ملحافظني  جمل�س  �جتماعات  �أن  �ملالحظة  جتدر 

�لنقدية قد تعقد يف �أي مكان، وبالتايل ميكن �أن يتم ذلك كل �سهر يف 

دولة خمتلفة وفق برنامج حمدد م�سبقًا �سريطة تاأمني �لدعم �للوج�ستي 

�لكايف من قبل �ل�سلطات �ملحلية. 

وق�سم  �لتنفيذي،  �ملجل�س  �أع�ساء  وجود  فيه  يتوجب  �لذي  �لوقت  ويف 

�ملركزية  و�لإد�رة  �خلارجية،  �لعالقات  وق�سم  و�لإح�ساء،  �لأبحاث 

حتت �سقف و�حد؛ فاإن ق�سم �لأور�ق �لنقدية �لذي يتوىل �لإ�سر�ف على 

وظائف منف�سلة متامًا عما �سبق ميكن �أن يكون يف مكان خمتلف؛ بينما 

يتعني �إقامة ق�سم �لعمليات )وق�سم �لرقابة �مل�سرفية( يف �ملركز �ملايل 

لالحتياطي  �لرئي�سية  �لو�سل  �سلة  فاإن  �ملثال،  �سبيل  وعلى  �لرئي�سي. 

�لفيدر�يل �لأمريكي مع �لأ�سو�ق لي�ست يف و��سنطن، بل يناط هذ� �لدور 

مب�سرف �لحتياطي �لفيدر�يل ورئي�سه يف نيويورك.   

9



11

�أ�سمل عن و�سع كل دولة. ويف حال مت تعيني رئي�س للمجل�س �إ�سافًة �إىل 

15% على  �أو   10 بن�سبة  وزنًا كبريً�  يكت�سب �سوته  �أن  �ملحافظني، يجب 

�لأقل، ليمنحه �سلطة �تخاذ �لقر�ر ولي�س جمرد دور ر�سمي �أو تن�سيقي.

وميكن �عتماد نظام �ملر�جحة نف�سه مع م�سرف مركزي خليجي م�ستقل 

كما هو مقرتح يف �لنقطة »ب« )منوذج �لبنك �ملركزي �لأوروبي(. ويف 

هذه �حلالة، قد يح�سل �أع�ساء �ملجل�س �لتنفيذي جمتمعني على %20، 

و�حد،  �لإدلء جميعًا ب�سوت  �إليهم  �لت�سويت ويطلب  مثاًل، من حقوق 

�أو يخ�س�س لكل منهم وزن حمدد م�سبقًا، كاأن ينال �لرئي�س 10% على 

�سبيل �ملثال، وينال كل من �لع�سوين �لآخرين %5. 

�أما بقية �أع�ساء جمل�س �ل�سيا�سة �لنقدية، �أي حمافظي �لبنوك �ملركزية 

�لوطنية و�لهيئات �لنقدية، فقد يحظون ب�سوت يتنا�سب مع حجم �لناجت 

�لناجت،  هذ�  �أ�سا�س  على  ن�سبية  ح�سة  �أو  لبالدهم،  �لإجمايل  �ملحلي 

وعدد �ل�سكان، وحجم �مل�ساركة يف �لتجارتني �لعاملية و�خلليجية، وحجم 

�لنظر يف  �حلالة  �لعو�مل. وميكن يف هذه  من  وغريها  �ملالية  �لأ�سو�ق 

ح�سور بع�س �لأع�ساء �لذين ل ميلكون حق �لت�سويت )و/ �أو �خلرب�ء 

�خلارجيني(. وقد يتغري وزن كل بلد مع مرور �لوقت بتغري ناجته �ملحلي 

�لإجمايل )�أو �أي متغري�ت �أخرى(، �لأمر �لذي يفر�س مر�جعًة دورية 

قد يتفق على �إجر�ئها مثاًل مرة كل خم�س �سنو�ت.

�لذي  �لرئي�سية لنظام �ملر�جحة هذ�، فتكمن يف ت�سميمه  �لفائدة  �أما 

حجمًا  �لأكرب  �لدول  تخ�سى  ل  بحيث  ن�سبيًا،  متثياًل  دولة  لكل  مينح 

عدم متثيل �آر�ئها بالقدر �لكايف. وميكن �أن يكت�سب �لرئي�س �أو �ملجل�س 

�لتنفيذي دورً� �أهم بف�سل �سلطات �لت�سويت �ملمنوحة لهم. �أما �لعيب 

تثري  قد  �لتي  �لدورية  و�ملر�جعة  تعقيده  فهو  �لنظام،  هذ�  يف  �لوحيد 

بع�س �جلدل. كما قد ت�سعر بع�س �لدول �ل�سغرية بالتهمي�س، ولكن ذلك 

ميكن معاجلته من خالل �لع�سوية �لدورية يف �ملجل�س �لتنفيذي. 

�ملف�سل  �حلل  يكون  قد  �لثاين  �خليار  باأن  �سعور  ينتابنا  �ملح�سلة،  ويف 

لدى �لأ�سو�ق؛ مبعنى قيام �حتاد نقدي يديره م�سرف مركزي خليجي 

تنفيذي،  جمل�س  يديرهم  �لذين  �لد�ئمني  �ملوظفني  من  خا�س  بطاقم 

��ستقاللية  ويوفر  �ملوؤ�س�سي  �لإطار  م�سد�قية  يعزز  �أن  �ساأنه  من  فهذ� 

ندً�  يوفر  �أنه قد  �إىل ذلك،  �ملركزي �خلليجي. ي�ساف  للم�سرف  �أكرب 

للم�سرف  ويتيح  �لأخرى،  �لرئي�سية  �لعاملية  �ملركزية  للم�سارف  موؤثرً� 

�ملركزي �خلليجي �لتفاعل بثقة مع �لأ�سو�ق و�ملوؤ�س�سات �ملالية �لعاملية. 

ب�سرية  مو�رد  �أي�سًا  ي�ستقطب  فقد  �ملوظفني،  طاقم  �إىل  بالن�سبة  و�أما 

عالية �لكفاءة من �سائر �لأ�سو�ق و�ملوؤ�س�سات �لعاملية، �لأمر �لذي يف�سح 

�لعاملية،  �ملركزية  �مل�سارف  مع  متبادلة  تخ�سيب  عملية  �أمام  �ملجال 

ووز�ر�ت �ملالية و�لقت�ساد، وغريها من �ملوؤ�س�سات �لعابرة للحدود. 

�سنع  بهيئة  �ملتعلقة  �لتفا�سيل  كافة  بن�سر  نن�سح  �إ�سايف،  �قرت�ح  ويف 

�لقر�ر يف غ�سون �أ�سابيع قليلة بعد عقد �لجتماع، مع موجز عن فحوى 

على  حفاظًا  �أ�سحابها،  و�أ�سماء  �لآر�ء  بني  �لربط  دون  من  �لنقا�سات 

درجة منا�سبة من �حليطة و�ل�سرية، وكذلك جتنبًا لأي �سغوط خارجية 

حمتملة. وقد ي�ساعد عقد موؤمتر �سحفي �أو �إ�سد�ر بيان �سحفي مو�سع 

بعد �لجتماعات �لرئي�سية )�لتي يتوجب �إعالن برناجمها قبل عام من 

عقدها( يف تعميم �ملعلومات بال�سكل �ملنا�سب.  

الهيكل التنظيمي الداخلي للم�صرف املركزي اخلليجي. يجب �أن ي�سم 

على �لأقل خم�سة �أق�سام رئي�سية.

و�إعد�د  �لعمل،  دورة  حتليل  مهمة  يتوىل  والإح�صاء:  الأبحاث  ق�صم 

در��سات طويلة �لأمد ت�سكل �أ�سا�س �لتو�سيات �لتي يتوجب على �أع�ساء 

جمل�س �ل�سيا�سة �لنقدية �للتز�م بها؛ �أما وظيفة �لإح�ساء فهي ت�سمن 

�سناع  �إىل  �ل�سلة  ذ�ت  �لأرقام  وتعميم  �لبيانات  �إ�سد�ر  يف  �لتنا�سق 

�لقر�ر و�لأ�سو�ق يف �لوقت �ملنا�سب.

�لدورية، وتدخالت  �ل�سيولة  ق�صم العمليات: يكون م�سوؤوًل عن مز�د�ت 

�أنظمة  وجميع  و�خللفي،  �لأو�سط  �ملكتبني  وعمليات  �ل�سرف،  �أ�سعار 

�لدفع يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.  

وتوزيع  وطباعة  ت�سميم  يتوىل  )البنكن�ت(:  النقدية  الأوراق  ق�صم 

�لعملة، و�تخاذ �لإجر�ء�ت �ل�سرورية ملكافحة �لتزوير.

�ملوؤ�س�سات  مع  �لعالقات  عن  م�سوؤول  اخلارجية:  العالقات  ق�صم 

�خلارجية، و�لأ�سو�ق، وو�سائل �لإعالم، وعامة �جلمهور.
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�لإطار �ملوؤ�س�سي للم�سرف �ملركزي �خلليجي، �سبتمرب 2008  

و�سيكون �ملاأخذ �لأ�سا�سي هو �لعملية �ملرهقة يف �لو�سول �إىل �لإجماع بني 

�ملوؤ�س�سات �ملتباينة و�لتي متيل بطبيعتها �إىل تقدمي م�ساحلها �لوطنية 

على م�سالح �لآخرين. عالوًة على ذلك، قد يحتاج �لرئي�س �إىل مهار�ت 

�لنظر  وجهات  بني  و�لتقريب  �لإجماع  عملية  لإطالق  عالية  دبلوما�سية 

ف�ساًل  �لأزمات،  �أوقات  يف  حقيقيًا  عائقًا  �لأمر  هذ�  وي�سكل  �ملختلفة. 

عن �أن تاأثري �لدول �لأكرب حجمًا �سيت�ساءل �إىل حدٍّ ما. و�أخريً�، �ستبقى 

�مل�سارف �ملركزية �لوطنية م�ستقلة �إىل حد كبري يف �ملجالت �لرئي�سية 

�لتي يكون فيها �لتالحم �سروريًا، ومثال ذلك تدخل �لعمالت �لأجنبية، 

و�لرقابة �مل�سرفية، وجمع �لبيانات �لإح�سائية، و�لتن�سيق �لدويل. وقد 

يفتقر �لرئي�س، ب�سفته ميتلك �سلطة �أكرب قلياًل من نظر�ئه، �إىل �لقوة 

�مل�ستقلة و�ملوقف �ملحايد لتطبيق �سيا�سة نقد موحدة 4.

ب( من�ذج امل�صرف املركزي الأوروبي: ميكن �أن يتم ت�سكيل هيئة �تخاذ 

�لقر�ر على غر�ر تلك �ملوجودة يف �مل�سرف �ملركزي �لأوروبي )و�مل�سرف 

�مل�سرف  يكون  �أن  وميكن  جزئيًا(.  �لأمريكي  �لفيدر�يل  �لحتياطي 

ميز�نيتها  ولها  ذ�تها  بحد  قائمة  م�ستقلة  موؤ�س�سة  �خلليجي  �ملركزي 

�لتفاق على مكانه(،  �لرئي�سي �خلا�س)و�لذي يجب  �خلا�سة ومقرها 

وموظفيها �لد�ئمني حتت �سلطة جمل�س تنفيذي موؤلف من ثالثة �أع�ساء 

هم: �لرئي�س، ونائب �لرئي�س، ورئي�س �ل�سوؤون �لقت�سادية. وي�سكل هوؤلء 

و�ل�سلطات  �لوطنية  �ملركزية  �مل�سارف  روؤ�ساء  مع  �لثالثة،  �لأع�ساء 

�لنقدية، جمل�س �ل�سيا�سة �لنقدية، وهو �مل�سوؤول عن �لتفا�سيل �لرئي�سية 

�لتنفيذي عن طريق قادة دول  �أع�ساء �ملجل�س  لل�سيا�سة. و�سيتم تعيني 

جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ب�سورة دورية، مع �حتفاظ �لدول 

و�ستملك  �ل�سغرى.  بالدول  مقارنة  �أطول  مدة  �ملنا�سب  بهذه  �لكربى 

مت�ساوية،  ت�سويت  حقوق  �لنقدية  �ل�سيا�سة  جمل�س  يف  �لأع�ساء  �لدول 

بينما ميتلك �لرئي�س �ل�سوت �ملرجح فيه.

�لأع�ساء  ثالثة من  �أو  �ثنني  �لنقدية  �ل�سيا�سة  ي�سم جمل�س  �أن  وميكن 

�لد�ئمني ممن ل ميتلكون حق �لت�سويت، ويجري �ختيارهم ل�ستقامتهم 

خرب�ء  دعوة  ويجوز  �لدويل.  و�ملجتمع  �لأ�سو�ق  يف  �لطيبة  و�سمعتهم 

�آخرين )من د�خل �أو خارج دول جمل�س �لتعاون( بح�سب �حلاجة لإطالع 

تتعلق  �أو  تقنية،  طبيعة  ذ�ت  مو�سوعات  على  �لنقدية  �ل�سيا�سة  جمل�س 

بالو�سع �لقت�سادي �لعاملي يف �لأوقات �لتي تت�سم بدرجة عالية من عدم 

�ليقني 5.

�سيا�سة  عن  م�سوؤوًل  �لرئي�س  يكون  �أن  يجب  �ل�سابقة،  �حلالة  يف  وكما 

�لت�سال ومتثيل �مل�سرف �ملركزي �خلليجي يف �ملنتديات �لدولية، �أو يف 

�لهيئات �ملختلفة يف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية. ول بد من 

�أن تكون فرتة رئا�سته للم�سرف طويلة مبا يكفي لتطبيق �ل�سرت�تيجية 

و�ل�سيا�سة )قد تكون خم�س �سنو�ت قابلة للتمديد لثالث �سنو�ت �أخرى( 

بينما تكون فرتة خدمة �أع�ساء �ملجل�س �لتنفيذي �لآخرين �أقل )ثالث �أو 

�أربع �سنو�ت( ولكن قابلة للتجديد �أي�سًا.

�خلليجي  �لنقدي  �لحتاد  �أن  يف  �لتدبري  لهذ�  �لرئي�سية  �مليزة  وتكمن 

�ملو�رد  ومتتلك  مركزيًا  دورً�  تلعب  �إقليمية  موؤ�س�سة  قبل  من  �سيقاد 

�ملنا�سبة للنهو�س مب�سوؤولياتها بفاعلية.

و�أما �ل�سلبية �لو��سحة، فهي �لتمثيل غري �ملتكافئ للدول �لكبرية و�حلاجة 

�إىل حتقيق �لإجماع على خطة لتناوب �أع�ساء �ملجل�س �لتنفيذي.

ج( نظام الت�ص�يت املرتاجح. يت�سابه هذ� �لتدبري يف �لو�قع مع �لتدبريين 

بع�س  على  بناء  خمتلفًا  ت�سويت  وزن  دولة  لكل  يحدد  باأنه  �ل�سابقني 

�ملعايري �ملحددة م�سبقًا. ففي �أب�سط حالته، يتمتع كل ع�سو يف جمل�س 

�ملحافظني، على �سبيل �ملثال، ب�سوت يتنا�سب مع ح�سة بالده من �لناجت 

�آخر،  وكبديل  �لعربية.  �خلليج  لدول  �لتعاون  ملجل�س  �لإجمايل  �ملحلي 

ميكن ح�ساب وزن �ل�سوت )بطريقة ت�سبه �إىل حد ما مبد�أ �ملحا�س�سة 

�ملحلي  �لناجت  تت�سمن  �سيغة  خالل  من  �لدويل(  �لنقد  �سندوق  يف 

وعدد  و�خلليجية،  �لعاملية  �لتجارتني  يف  �مل�ساركة  وحجم  �لإجمايل، 

�ل�سكان، وحجم �لأ�سو�ق �ملالية وغريها من �لعو�مل، مما يعطي �سورة 

 تعقد �جتماعات �ملجل�س �حلاكم للم�سرف �ملركزي �لأوروبي مرتني �سنويًا وب�سكل دوري يف �إحدى عو��سم �لدول �لأع�ساء يف �لحتاد �لأوروبي، ولي�س يف فر�نكفورت حيث 
 4

مقر �مل�سرف

يف حال مت كل عام عقد �أحد �جتماعات جمل�س �ل�سيا�سة �لنقدية ب�سكل علني، فاإن ذلك �سيعطي دللة على �لنفتاح �لكبري ويحظى بتقدير �لأ�سو�ق و�لر�أي �لعام. ومن �ساأن 
 5

�لإ�سار�ت �لإيجابية يف ما يخ�س �ل�سفافية و�لنفتاح �أن تكون من �لقوة بحيث ت�سكل مثاًل حتتذي به جميع �مل�سارف �ملركزية حول �لعامل.
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�مل�سرف �ملركزي �خلليجي: �لإطار �ملوؤ�س�سي وهيكلية �حلوكمة

�سيحتاج �مل�سرف �ملركزي �خلليجي �إىل ��ستيعاب ممثلي خم�سة �أو �ستة دول )بح�سب قر�ر �سلطنة ُعمان ما �إذ� كانت �ستن�سم �أم ل( متفاوتة يف 

عدد �ل�سكان وحجم �لناجت �ملحلي �لإجمايل )ر�جع �جلدول �(. ولتوفري �إطار متو�زن ل�سنع �لقر�ر، ميكن �أن يوؤخذ يف �لعتبار و�حد من �لبد�ئل 

�لعملية �لرئي�سية �لتالية: �أ( جمل�س حمافظني، ب( منوذج �مل�سرف �ملركزي �لأوروبي، وج( نظام ت�سويت مرت�جح. ويف ما يلي �سرد موجز 

لإيجابيات و�سلبيات كل و�حد من هذه �لبد�ئل:

اجلدول )1(- بيانات اأ�صا�صية ح�ل دول جمل�س التعاون اخلليجي )2007(

�لدولة      عدد �ل�سكان                      �لناجت �ملحلي �لإجمايل              �حتياطيات �لنقد         �حتياطي �لنفط        �حتياطي �لغاز

    )مليون ن�سمة(                   )مليار دولر �أمريكي(            �لأجنبي )مليار دولر       )مليار برميل(          )تريليون مرت

                                      �أمريكي(          مكعب(

غري متاح غري متاح   4.10  *16.17  0.76 �لبحرين 

1.78  101.50  16.78  112.12  3.40 �لكويت 

0.69  5.57  9.52  **40.34  2.68 ُعمان 

25.60  27.44  9.75  **71.04  1.23 قطر 

7.17  264.21  34.01  **381.96  24.32 ال�صعودية 

6.09  97.80  77.24  *198.68   5.24 �لإمار�ت 

�مل�سدر : مكاتب �لإح�ساء �لوطني، وحدة �ملعلومات �لقت�سادية، در��سة بريتي�س برتوليوم �لإح�سائية للطاقة �لدولية

مالحظة: *بيانات تقديرية،  ** بيانات �أولية

�أن يبد�أ بتدبري  ا( جمل�س املحافظني: ميكن لالحتاد �لنقدي �خلليجي 

و�ل�سلطات  �ملركزية  �مل�سارف  حمافظو  ي�سكل  �أن  ميكن  جدً�:  ب�سيط 

�لنقدية يف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية جمل�س حمافظني 

يجتمع ب�سكل دوري )مرة يف �ل�سهر على �سبيل �ملثال( ملر�جعة �لظروف 

ذلك  �إىل  وما  للمنطقة،  �ملنا�سب  �لفائدة  �سعر  وحتديد  �لقت�سادية، 

من �أمور ذ�ت �سلة، مثل �سيا�سة �سعر �ل�سرف. وميكن �أن تتم �لدعوة 

�إىل عقد �جتماعات خا�سة عند �حلاجة، ورمبا تكون هذه �لجتماعات 

�إذ� كانت �مل�سائل ملحة وعاجلة. ويحتاج هذ� �ملجل�س  بو��سطة �لفيديو 

فقط �إىل �لدعم من �أمانة عامة تتوىل توفري �ملحتوى �لأ�سا�سي لالجتماع 

�جتماع.  كل  نهاية  يف  �ل�سادرة  �لبيانات  �سياغة  يف  �مل�ساعدة  وتقدمي 

وميكن للمجل�س �أن يلتئم د�ئمًا يف مكان حمدد �أو بالتناوب بني عو��سم 

دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

كل  �إىل  م�سبقًا  حمددة  لفرتة  �ملحافظني  جمل�س  رئا�سة  �إ�سناد  وميكن 

و�حدة من �لدول �لأع�ساء، �أو ميكن تعيني �لرئي�س من قبل قادة �لدول 

�لأع�ساء لفرتة 4 �سنو�ت، مثاًل، قابلة للتجديد. وميكن �أن يكون �لرئي�س 

�إما �أحد �ملحافظني، �أو �أي ع�سو يف جمل�س �ل�سيا�سة �لنقدية. وتقع على 

قر�ر�ت  مقرتحات  و�سياغة  �لأعمال  جدول  حت�سري  م�سوؤولية  عاتقه 

�إعد�د  وبالتايل  �لت�سال،  �سيا�سة  �إىل  بالإ�سافة  �لنقدية،  �ل�سيا�سة 

حما�سر �لجتماعات و/ �أو عقد موؤمتر �سحفي ل�سرح موقف �ل�سيا�سة 

�لنقدية للمجل�س. ويف �أب�سط �لتد�بري، ميكن �أن ميتلك �أع�ساء جمل�س 

�ل�سيا�سة �لنقدية حقوق ت�سويت مت�ساوية مع �متالك �لرئي�س �ل�سوت 

�ملرجح. و�سيتعني على �لأع�ساء بناء قر�رهم على �لظروف يف �لحتاد 

�لنقدي ب�سكل عام.

�لتدبري يف ب�ساطته و�سرعة �تخاذه،  �لرئي�سية من هذ�  �لفائدة  وتكمن 

م�سرف  كل  �سيوفر  كما  جدً�،  قليلة  حت�سري�ت  �لأمر  �سيتطلب  حيث 

مركزي وطني �ملو�رد �لب�سرية �لالزمة للقيام مبعظم �لعمل �لتحليلي، 

�إىل  �ل�سرورة من دون �حلاجة  �قت�ست  �لتعاون كلما  يف حني �سيتحقق 

موؤ�س�سة مركزية. و�سيحتاج �لرئي�س �إىل كادر عمل �سغري ن�سبيًا ل�سمان 

�لتعاون بني �مل�سارف �ملركزية �لوطنية، وكذلك تدفق �ملعلومات.
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وعلى �سبيل �ملثال، يطبق �مل�سرف �ملركزي �لأوروبي قاعدة »رجل و�حد 

�سوت و�حد«، مما يعني �أن دوًل يقدر عدد �سكانها مبئات �لآلف فقط 

مثل مالطا �أو لوك�سمبورج وغريها من �لقت�ساد�ت �ل�سغرية ن�سبيًا، لها 

�إحدى  تعد  �لتي  �أملانيا،  بها دول مثل  تتمتع  �لتي  �لت�سويت  نف�س حقوق 

�لقوى �لقت�سادية �لعظمى يف �لعامل و�لتي يزيد عدد �سكانها على 80 

مليون ن�سمة. ولكن يف جميع �لأحو�ل، فقد متت ت�سوية �لأمر ب�سكل غري 

يف  �لكربى  �لأربع  �لدول  من  و�حدة  كل  تقوم  حيث  �لأقل،  على  ر�سمي 

على  ي�سرف  �لذي  �لتنفيذي،  �ملجل�س  يف  ع�سو  بتعيني  �ليورو  منطقة 

و�لذي  فر�نكفورت  يف  �لأوروبي  �ملركزي  للم�سرف  �ليومية  �لن�ساطات 

يتمتع �أع�ساوؤه �ل�ستة بع�سوية �ملجل�س �حلاكم 3.

�لفيدر�يل  �لحتياطي  يدير جمل�س  – �لذي  �ملحافظني  وي�سكل جمل�س 

م�سارف  روؤ�ساء  مع  �لأمريكي،  �لفيدر�يل  �لحتياطي  م�سرف  –  يف 

لل�سوق  �لفيدر�لية  »�للجنة  جمتمعني  �لإقليمية  �لفيدر�لية  �لحتياطي 

حيث  مت�ساوية،  غري  �للجنة  هذه  يف  �لت�سويت  حقوق  ولكن  �ملفتوحة«. 

�أن �ملحافظني �ل�سبعة ورئي�س �مل�سرف �لفيدر�يل يف نيويورك ميتلكون 

�لفيدر�لية  �مل�سارف  روؤ�ساء  يتناوب  حني  يف  د�ئمة،  ت�سويت  حقوق 

ملدة  �ملفتوحة  لل�سوق  �لفيدر�لية  �للجنة  ع�سوية  على  �لأخرى  �لإقليمية 

�مل�سارف  من  جمموعات   4 على  �لدورية  �ملقاعد  وتق�سم  و�حدة.  �سنة 

�لفيدر�لية �لإقليمية، هي: بو�سطن، وفيالدلفيا، و ريت�سموند؛ وكليفالند 

و�سيكاغو، و�أتالنتا و�سان لوي�س، ود�ل�س، ومينابولي�س، وكان�سا�س �سيتي، 

و�سان فر�ن�سي�سكو. ويلعب روؤ�ساء �مل�سارف، ممن ل يحق لهم �لت�سويت، 

دورً� يف لقاء�ت �للجنة وي�ساركون يف �لنقا�سات ويدلون باآر�ئهم ويقدمون 

حتليالتهم.

�سيتغري هذ� �لتدبري مبجرد �أن تغطي منطقة �ليورو 15 بلدً�. عندئذ، �ستتناوب كل دولة على حقوق �لت�سويت وفقًا خلطة متفق عليها م�سبقًا، بحيث يبقى عدد �لأع�ساء �مل�سوتني 
 3

يف �ملجل�س �حلاكم ثابتًا.
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ترتبط دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية على �أر�س �لو�قع باحتاد 

�سبه نقدي منذ �سنو�ت طويلة، رمبا لب�سعة عقود. فقد �رتبطت عمالت 

بقوة منذ  �لأمريكي  بالدولر  ب�سكل غري ر�سمي،  �أو  �لدول، ر�سميًا  هذه 

مطلع �سبعينيات �لقرن �ملا�سي )ر�جع »�أبرز �إجناز�ت �لحتاد �لنقدي 

�سرف  �سعر  بتثبيت  �ملجل�س  دول  قامت  كما  �مللحق(،  يف  �خلليجي« 

عمالتها بالدولر يف �إطار �لإعد�د لحتاد �لنقد �خلليجي )على �لرغم 

�ملا�سي(.  �لعام  يف  عمالت  ب�سلة  عملتها  ربط  �ختارت  �لكويت  �أن  من 

ويف ظل حرية �نتقال ر�أ�س �ملال و�لقدرة �لتامة على حتويل �حل�سابات 

يعني  �لدولر  مقابل  �ل�سرف  �سعر  تثبيت  فاإن  �لعمالت،  بني  �جلارية 

غياب �ل�ستقالل �لنقدي. ومع �أن �لرتباط �لقوي لعمالت دول جمل�س 

�لتعاون بالدولر �لأمريكي �أ�سفر عن �سيا�سة نقدية م�سرتكة، �إل �أن تلك 

�لأمريكي،  �لفيدر�يل  �لحتياطي  مبجل�س  بال�سرورة  مرتبطة  �ل�سيا�سة 

ولي�س بالظروف �ملحلية. ويف �لوقت �لذي وفر فيه هذ� �لتدبري درجة من 

�ل�ستقر�ر �لر��سخ و�لقيم )با�ستثناء بع�س �لفرت�ت مثل ثمانينيات �لقرن 

�ملا�سي عندما �سهدت �لوليات �ملتحدة معدلت ت�سخم مرتفعة وتقلبات 

يف �سعر �ل�سرف(، فقد �أبرز �لتباعد �لأخري يف �لتوجهات �لقت�سادية 

مدى  �لأمريكية،  �ملتحدة  و�لوليات  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  بني 

�حلاجة �إىل ��ستعادة بع�س ��ستقالل �ل�سيا�سة �لنقدية 2، وذلك بهدف 

توجيه هذه �ل�سيا�سة نحو مو�جهة �سغوط �لت�سخم.

�أنها  �لنقدي �خلليجي على  �سديد، ميكن ترجمة خطة �لحتاد  باإيجاز 

مل  نقدي  �حتاد  من  �لعربية  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س  دول  �نتقال 

�لنقدية قدرة  �ل�سيا�سة  �إطار يعطي  �إىل  ��ستقالل نقدي  باأي  تتمتع فيه 

�أكرب على مو�جهة �لت�سخم، و�لتعامل مع �لتقلبات �لقت�سادية، و�لتكيف 

مع تطور�ت �لدورة �لقت�سادية، و�تخاذ �لإجر�ء�ت �ملنا�سبة يف مو�جهة 

�لتغري�ت �لقت�سادية �لعاملية.

ولتحقيق هذ� �لهدف، فاإن �ملهمة �لأ�سا�سية تتمثل يف ت�سميم �لقو�عد 

��ستقالله  �ملركزي �خلليجي يف ممار�سة  �مل�سرف  �سيعتمد عليها  �لتي 

�لنقدي، وحتديدً� قر�ره �ملتعلق ب�سيا�سة حتديد �سعر �لفائدة و��ستخد�م 

�لأدو�ت �لتي �ستتم عربها ممار�سة �ل�سيا�سة �لنقدية. دعونا نركز �لآن 

�إىل  �لنقدية  �ل�سيا�سة  �إطار  ونوؤجل حتليل خيار�ت  �لأوىل  �لق�سية  على 

ورقة لحقة. وعليه، فاإننا نقرتح بب�ساطة �أن ��ستعادة ��ستقالل �ل�سيا�سة 

�لنقدية قد تكون جمدية لتحديد م�ستوى منخف�س للت�سخم �مل�ستهدف 

�مل�ستهلك  �أ�سعار  موؤ�سر  �لت�سخم يف  �ملتو�سط )مثاًل: معدل  �ملدى  على 

عند  2%، بحد �أعلى و�أدنى ن�سبته %1.5(.

وتخ�سع �مل�سارف �ملركزية حول �لعامل عادة حلكم جلنة ير�أ�سها حمافظ 

للم�سرف  �حلاكم  �ملجل�س  )مثاًل:  �للجنة  ��سم  يختلف  وقد  رئي�س.  �أو 

�لفيدر�لية  �لفيدر�يل و�للجنة  �أو جمل�س �لحتياطي  �لأوروبي،  �ملركزي 

لل�سوق �ملفتوحة يف �مل�سرف �ملركزي للوليات �ملتحدة �لأمريكية، وجلنة 

عمليًا عن  �مل�سوؤولة  �أنها هي  �إل  �إجنلرت�(  �ملالية يف م�سرف  �ل�سيا�سة 

�لفائدة  �سعر  حتديد  �أ�سا�سي  وب�سكل  �لنقدية،  �ل�سيا�سة  م�سار  حتديد 

�لتي يفر�سها �مل�سرف �ملركزي على �لبنوك �لتجارية بالن�سبة للقرو�س 

ق�سرية �لأجل بناء على مر�جعات دورية للظروف �لقت�سادية �ملحلية 

يف  للظروف  �ملرجعية-  ويكون  �لأ�سا�س-  �ل�سعر  هذ�  ويحدد  و�لعاملية. 

�أ�سو�ق �لئتمان �لتي توفر �لقرو�س و�ل�سيولة لل�سركات و�لأ�سر. وبعبارة 

حتديد  يف  �أ�سا�سًا  ت�سكل  �ملركزي  �مل�سرف  فائدة  �سعر  فاإن  �أخرى، 

منحنى �لعائد ومرجعًا �أ�سا�سيًا جلميع عمليات �لتمويل �لرئي�سية.

�لتي  �ملركزية  �مل�سارف  يف  �لرئي�سية  �لنقدية  �ل�سيا�سة  جلان  وتنزع 

�لأمريكي،  �لفيدر�يل  �لحتياطي  �مل�سرف  مثل  �حتاديًا،  نظامًا  تر�أ�س 

�لأوروبي،  �ملركزي  �مل�سرف  مثل  للحدود  �لعابرة  �ملركزية  و�مل�سارف 

�إىل �لعمل يف ظل قو�عد متماثلة �إىل حد ما. وتعطي هيئات �سنع �لقر�ر 

من  جمموعة  �إىل  ت�سويت  وحقوق  �سوتًا  �مل�سارف  هذه  يف  �لرئي�سية 

�لأمريكي(  �لفيدر�يل  �مل�سرف  حالة  يف  )مقاطعات  �ملناطق  �أو  �لدول 

يف حماولة ملو�زنة م�سالح �لقت�ساد�ت �ملحلية يف �سياق وطنية ودويل 

�أو�سع.

�سكل �مل�سرف �ملركزي �خلليجي

 جتدر �لإ�سارة �إىل �أن ت�سميم وتد�ول �لأور�ق �لنقدية ياأتيان يف �ملرتبة �لثانية من حيث �لأهمية مقارنة باحلاجة �إىل �سمان �أد�ء �مل�سرف �ملركزي �جلديد ملهامه بال�سكل 
2

�ملنا�سب. ويف �لو�قع، فقد مت �لبدء بتد�ول �لأور�ق �لنقدية يف منطقة �ليورو بعد 3 �سنو�ت من �إطالق �ليورو.
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نحو  �لتقدم  »تقييم  ر�جع   ( موؤخرً�  حديثة  بحثية  ورقة  يف  �أ�سرنا  وقد 

م�سرية �لحتاد �لنقدي �خلليجي مركز دبي �ملايل �لعاملي 2008«(، �إىل 

�أثناء  �لنقدية  بال�سيا�سة  متعلقة  �أ�سا�سية  ق�سايا  �أربع  معاجلة  �سرورة 

�لنتقال �إىل �لحتاد �لنقدي �خلليجي 1:

وفاعلة  �سفافة  قر�ر�ت  �سدور  يكفالن  حوكمة  وهيكلية  موؤ�س�سي  �إطار 

�أي  �لنقدية و�سيا�سات �مل�سارف �ملركزية،  �ل�سيا�سة  و�سل�سة بخ�سو�س 

يف ما يتعلق بطريقة عمل �مل�سرف �ملركزي ملجل�س �لتعاون �خلليجي.

�ل�سيا�سة  �أعمال  جدول  يف  �لأولويات  �أبرز  �لت�سخم  يكون  �أن  يجب 

�لنقدية. ففي �ملا�سي، وفرت �سيا�سة ربط �سعر �ل�سرف بالدولر �أ�سا�سًا 

�سلبًا ل�ستقر�ر �لنقد و�لأ�سعار. و�أما �ليوم، ويف ظل �لتغيري�ت �لهيكلية، 

و�لزيادة �مل�ستمرة للتنويع �لقت�سادي و�لتجاري، و�لتوجه نحو �لأ�سو�ق 

�لآ�سيوية )�ملحور �لرئي�سي لل�سر�كة �لتجارية و�ل�ستثمارية(، بالإ�سافة 

�إىل �سعف �لدولر يف �لأ�سو�ق �لعاملية، فقد �أ�سبح �لو�سع يقت�سي تغيري 

�ل�سيا�سة �لنقدية نحو كبح �لت�سخم، خا�سة و�أن �ل�سيا�سة �لنقدية تتجه 

�إىل �إبقاء �لت�سخم �سمن م�ستوياته �ملحددة.

�ستحتاج دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �إىل �ل�ستثمار يف بناء 

متنا�سقة  ومالية  �قت�سادية  بيانات  لتوفري  �لإح�سائية  قدر�تها  وتعزيز 

�خلليجية  و�ل�سوق  �خلليجي  �لنقدي  �لحتاد  دعم  �إىل  �سعيًا  وموثوقة، 

�مل�سرتكة.

من  قام  �لتي  �لأهد�ف  ويحقق  �خلليجي  �لنقدي  �لحتاد  يتحقق  لكي 

للقطاع  �لتحتية  �لبنية  د�عمة يف  ��ستثمار�ت  �إىل  �سيحتاج  فاإنه  �أجلها، 

�ملايل )مبا يف ذلك �لبنية �لقانونية و�لتنظيمية(، بالإ�سافة �إىل تطوير 

�أنظمة �لدفع وربط �أ�سو�ق �لنقد باأ�سو�ق ر�أ�س �ملال.

عن�سرً�  ت�سكل  و�لتي  �لأوىل،  �لق�سية  �لبحثية  �لورقة  هذه  وت�ستعر�س 

�لناظمة  و�لقو�عد  �ملوؤ�س�سي  �لإطار  �لنقدي:  �لحتاد  يف  �أ�سا�سيًا 

من  وغريها  �لنقد،  �سيا�سة  على  ي�سرف  �لذي  �ملركزي  للم�سرف 

�ملنوطة  باملهام  �لقيام  �لنقدي من  لتمكني �لحتاد  �ل�سرورية  �جلو�نب 

به ب�سورة فاعلة.

�خلليج  منطقة  يف  نقدي  �حتاد  قيام  عن  �لناجمة  �لتاأثري�ت  و�ستكون 

عملة  �إطالق  �ساأن  ومن  �لعاملية.  �لأ�سو�ق  و��سع يف  نطاق  على  ملمو�سة 

جديدة قوية وم�ستقرة ب�سمان �لرثوة �لنفطية، وب�سورة متز�يدة ب�سمان 

�لرثوة �ملالية، �أن جتذب تدفقات هائلة من ر�أ�س �ملال من جميع �أنحاء 

�ل�سلع  �أ�سعار  ��سطر�ب  عند  للم�ستثمرين  �آمنًا  مالذً�  توفر  و�أن  �لعامل 

�أن  �ملتو�سط  �ملدى  على  وميكن  �ملالية.  �لأور�ق  �أ�سو�ق  تقلبات  عند  �أو 

ت�سكل �لعملة �مل�سرتكة لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية �أ�سوًل 

�حتياطية لبع�س �لدول، وب�سكل �أ�سا�سي للدول �لعربية و�لدول �مل�ستوردة 

للنفط. وميكن �أي�سًا �أن تتحول �سوق �لنفط تدريجيًا نحو حتديد �أ�سعار 

�لنفط بالعملة �جلديدة بدًل من �لدولر �لأمريكي، مما �سيزيد �إير�د�ت 

دول جمل�س �لتعاون �خلليجي من �إ�سد�ر �لعملة �جلديدة ويعزز �لأهمية 

�لعاملية لدول �ملجل�س ككل.

�أنظار  حمط  �سيكون  �خلليجي  �ملركزي  �مل�سرف  �أن  �إىل  هذ�  وي�سري 

�لأ�سو�ق �لعاملية �لتي �ستتوقع منه �عتماد �أ�سلوب �ت�سال ونظام �سيا�سة 

�مل�سارف  �أبرز  مع  �مل�ساو�ة  قدم  على  �ملعايري  باأعلى  ملتزمني  نقدية 

�ملركزية يف �لعامل و�أف�سلها �سمعة.

�ملوؤ�س�سي للم�سرف  �لبد�ئل لالإطار  �لورقة �لقت�سادية  و�ستتناول هذه 

�لأولويات  �إىل  ت�ستند  جمدية  عملية  خطة  وتقرتح  �خلليجي،  �ملركزي 

معر�س  ويف  �لنقدي.  �لحتاد  �إىل  و�سوًل  �ل�سلطات  تو�جهها  قد  �لتي 

ذلك، �ست�ستند هذه �لورقة �إىل جتارب �ملوؤ�س�سات �لدولية �حلالية �لتي 

�أر�ست �أف�سل �ملمار�سات على �مل�ستوى �لعاملي.

 ر�جع �لورقة �لبحثية �لقت�سادية �لأوىل، تقييم م�سرية �لحتاد �لنقدي �خلليجي، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �أغ�سط�س 2008
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مقدمة

�ملالية  بال�سطر�بات  م�سحوبة  �لعوملة،  رياح  ت�سرب  �أن  �ملنتظر  من 

تلك  بقوة  و�ل�سلع،  �ملال  �أ�سو�ق  يف  �لنطاق  و��سعة  و�لتقلبات  �لعاملية 

وبعبارة  �لعاملي.  �مل�ستوى  على  لها  وزن  ل  �لتي  �لقت�سادية  �ملناطق 

�أخرى، فاإن ن�سوء �قت�ساديات كبرية يف �آ�سيا، �أي �ل�سني و�لهند ب�سكل 

�لقوى  مو�زين  توزيع  يعيد  �إمنا  و�لرب�زيل،  رو�سيا  �إىل  �إ�سافة  �أ�سا�سي، 

�لقت�سادية. وملو�جهة �لتبعات �ملحتملة غري �ملرغوب بها لهذه �لثورة، 

فاإن �لدول �لأ�سغر حجمًا كتلك �لتي ت�سكل جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 

�لعربية، حتتاج �إىل توحيد قو�ها من خالل تاأ�سي�س �أ�سكال من �لتعاون 

تتيح لها حتقيق ��ستقر�ر ر��سخ و�لفوز بـ »�سوت« �سمن �لنظام �لعاملي 

�لقت�سادي �جلديد.

من �ملقرر �أن ينطلق »�لحتاد �لنقدي �خلليجي« خالل �أقل من عام، وفقًا 

للجدول �لزمني �لذي مت و�سعه يف دي�سمرب 2001، �إل �أن قالئل فقط يف 

و�لفر�س  بالتحديات  در�ية  على  يبدون  خارجها(  قليلة  )وقلة  �ملنطقة 

�لتي قد يحملها مثل هذ� �مل�سعى �لتاريخي. وعلى �لنقي�س متامًا، فقد 

ر�أت �أوروبا �لقارية يف »�حتاد �لنقد �لقت�سادي« �إجنازً� مهمًا يف �سالح 

ل�سرت�تيجية  �لز�وية  حجر  ما�سرتيخت«  »معايري  و�سكلت  مو�طنيها، 

�ل�سيا�سة �لقت�سادية �لكلية بعيدة �ملدى بالن�سبة ملعظم �لدول يف �لحتاد 

�لأوروبي طو�ل ع�سر �سنو�ت من �لتح�سري و�ل�ستعد�د.

و�إذ� ما قدر للعملة �ملوحدة لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 

�لأعمال  لعامل  بالن�سبة  تاريخيًا  منعطفًا  �ستكون  فاإنها  �لنور،  ترى  �أن 

و�ملوؤ�س�سات �ملالية يف �ملنطقة و�لعامل باأكمله. وبالفعل، فقد بد�أت عملية 

تتبلور يف �سيغة وحدة م�سرفية  �لقطاع �خلا�س  �لتي يقودها  �لتقارب 

جمموعة  وظهور  �ملالية،  �لأ�سو�ق  بني  متز�يدة  ورو�بط  �حلدود،  عرب 

من �سناديق �ل�ستثمار �لتي تركز على �لفر�س يف دول �خلليج �لعربية 

حتول  �إىل  �لأوىل  �لدرجة  يف  هذ�  ويعود  بها.  �ملرتبطة  و�لقت�ساد�ت 

�هتمام �مل�ستثمر �لعربي نحو �لأ�سول �لإقليمية، �لأمر �لذي يقود بدوره 

�إىل موجة من �خلطط �ل�ستثمارية �ل�سناعية. ولكن هذ� �لتقارب يعود 

منطقة  يف  �أعمالهم  تو�سيع  �إىل  �لأجانب  �مل�ستثمرين  �سعي  �إىل  �أي�سًا 

�لرتكيبة  يف  �لإيجابي  �ل�ستثمار  – يقودها  �لنمو  فر�س  فيها  تز�ل  ل 

�ل�سكانية و�لبنية �لتحتية – مرتفعة باملقارنة مع �لدول �ملتقدمة �ملتاأثرة 

باأزمة �لرهن �لعقاري و�رتفاع ن�سبة �ملعمرين.

كادر 1-  معايري التقارب القت�صادي لحتاد النقد اخلليجي

1. يجب �أل تتجاوز معدلت �لت�سخم 2% فوق متو�سط معدلت �لت�سخم �ملرجحة يف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

2. يجب �أل تتجاوز �أ�سعار �لفائدة ق�سرية �لأجل 2% فوق متو�سط �أدنى ثالثة معدلت.

3. يجب �أن يغطي �حتياطي �لنقد �لأجنبي و�رد�ت �لب�سائع لأربعة �أ�سهر على �لأقل.

4. يجب �أل يتجاوز عجز �مليز�نية �ل�سنوية 3% من �إجمايل �لناجت �ملحلي.

5. يجب �أل تتجاوز ن�سبة �لدين �لعام 60% من �لناجت �ملحلي �لإجمايل للحكومة �لعامة، و70% للحكومة �ملركزية.

6. يجب �أن حتافظ عمالت دول �خلليج على �سعر �سرف ثابت مقابل �لدولر �لأمريكي.
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ملخ�س تنفيذي

مع �قرت�ب �ملوعد �لنهائي لقيام �لحتاد �لنقدي �خلليجي يف عام 2010، ي�سبح �لإطار �ملوؤ�س�سي وهيكلية �حلوكمة للم�سرف �ملركزي �خلليجي 

�أولوية �ساغطة. ومن �ملقرر �أن يجتمع وزر�ء �لقت�ساد و�ملالية لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية خالل �لفرتة 15– 17 �سبتمرب ملناق�سة 

مقرتح بهذ� �ل�ساأن، ورفع تو�سياتهم �إىل قادة دول �ملجل�س يف قمتهم �ل�سنوية �لتي ت�ست�سيفها م�سقط يف نوفمرب 2008. 

ويناق�س هذ� �لتقرير �لبد�ئل �لعملية لالإطار �ملوؤ�س�سي وهيكلية �حلوكمة للهيئة �لتي �ست�سرف على �لحتاد �لنقدي �خلليجي. ون�ستعر�س هنا �سل�سلة 

من �لبد�ئل، �بتد�ء باأب�سط �ل�سيغ )جمل�س حمافظني موؤلف من حمافظي �مل�سارف �ملركزية وهيئات �لنقد �لوطنية، بحيث ميتلك كل و�حد منهم 

�لوطنية تكون م�سرفًا مركزيًا خليجيًا بكادر عمل متفرغ،  �إن�ساء موؤ�س�سة تتخطى �حلدود  تعقيدً�، مثل  باأكرثها  و�نتهاًء  �سوتًا و�حدً� مت�ساويًا(، 

، وجمل�س تنفيذي يت�ساركون جميعًا مع حمافظي �مل�سارف �ملركزية �لوطنية يف ت�سكيل »جمل�س لل�سيا�سة �لنقدية« م�سوؤول عن حتديد  ورئي�س معنينّ

�أدو�ت �ل�سيا�سة �لنقدية و�تخاذ �لقر�ر�ت يف جميع �جلو�نب �لرئي�سية لل�سيا�سة �لنقدية. وميكن �أن يحظى �أع�ساء »جمل�س �ل�سيا�سة �لنقدية« بحقوق 

مت�ساوية يف �لت�سويت، �أو قوة ت�سويت تختلف يف وزنها تبعًا للحجم �لقت�سادي و�ملايل لكل دولة، مع بع�س �آليات مر�جحة ت�سحيحية، مثل �إعطاء 

وزن ت�سويت خا�س للرئي�س و/ �أو �ملجل�س �لتنفيذي لتوفري عنا�سر مر�جحة و�سو�بط رقابية.

و�سيكون �حلل، �لذي نعتقد باأن �لأ�سو�ق )و�لر�أي �لعام على �لأرجح( �ستجده �أكرث منطقية ومالءمة، هو تاأ�سي�س م�سرف مركزي خليجي جديد 

�ملركزية  للم�سارف  فاعل  �سريك  وتوفري  �ملوؤ�س�سي  للتدبري  و�ل�ستد�مة  �ل�سلطة  تعزيز  ذلك  �ساأن  ومن  به.  خا�سني  تنفيذي  وجمل�س  عمل  بكادر 

�لرئي�سية يف �لعامل و�لأ�سو�ق �ملالية �لأخرى. وميكن �إعادة توظيف �ملخت�سني ذوي �خلربة �لعالية من �لأ�سو�ق �لعاملية، و�مل�سارف �ملركزية �لوطنية، 

و�ملوؤ�س�سات �لدولية لتحقيق نوع من تخ�سيب �خلرب�ت �ملتبادل، وهي عملية �سرورية مل�ستقبل منطقة يتز�يد وزنها �لقت�سادي و�ملايل على �ل�سعيد 

�لدويل، وكذلك �أهميتها يف �ل�ستقر�ر �ملايل �لعاملي.

�لأ�سول  بامتالك  �هتمام كبري  �لعامل  �ملركزية حول  و�مل�سارف  �لدوليني  �مل�ستثمرين  لدى  �سيتولد  �هتمامًا خا�سًا:  ي�ستحق  �إ�سايف  وهناك عامل 

�ملُ�سدرة بالعملة �خلليجية �مل�سرتكة �جلديدة، كمالذ �آمن وحتوط من تقلبات �لنفط و�لت�سخم، وبالتايل تعزيز �لدور �لعاملي للعملة. ومن �لو��سح، 

�أن �لعملة �جلديدة �ستكون �إحدى �لعمالت �خلم�س �لرئي�سية يف �لعامل، �لأمر �لذي من �ساأنه تعزيز تطور �لأ�سو�ق �ملالية �ملحلية يف دول جمل�س 

�لتعاون لدول �خلليج �لعربية، وزيادتها عمقًا وحوكمة.

ويف �إطار �ل�ستعد�د لإطالق �لعملة �ملوحدة، يجب عدم ترك �ملرحلة �لنتقالية بيد موؤ�س�سة موؤقتة ل متتلك �سلطات قوية، على غر�ر موؤ�س�سة نقدية. 

بل يجب تاأ�سي�س �مل�سرف �ملركزي �خلليجي باأ�سرع وقت ممكن، بحيث ميتلك �سلطة قوية ت�سمح له بتمهيد �لطريق و�إز�لة �لعقبات �أثناء �ختبار 

�لإ�سر�ع  باأهمية  �إح�سا�سًا  �لعاملية  �ملالية  �ليقني  وحالة عدم  �لأخرية  �ملالية  �لتقلبات  �أ�ساعت  وقد  �ملجالت.  �لقر�ر يف جميع  �آليات �سنع  وتعديل 

بامل�سروع: فالنفتاح �ملايل و�لقت�سادي �لعاملي �ملتز�يد لدول �خلليج �لعربية يتطلب تن�سيق �ل�سيا�سات، وو�سع خطة عمل مركزة �سمن �إطار �سيا�سة 

�ل�سيطرة  �أو  ملقاومتها  �لكافية  �لقوة  منفردة  �لدول  �لتي ل متتلك  �لتطور�ت  �سيل  تفاديًا خلطر �لجنر�ف يف  وذلك  �ملعامل،  و��سحة  �قت�سادية 

عليها.

�لإطار �ملوؤ�س�سي للم�سرف �ملركزي �خلليجي �لدكتور نا�سر �ل�سعيدي و�لدكتور فابيو �سكات�سيافيلالين*

نود �لإعر�ب عن �سكرنا �لعميق لفهد علي على جهوده �لبحثية �لقيمة �لتي بذلها يف �إعد�د هذه �لورقة �لقت�سادية.
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�مل�سرف �ملركزي �خلليجي: �لإطار �ملوؤ�س�سي وهيكلية �حلوكمة   6 

 10  مقارنة �ملز�يا �ملوؤ�س�سية �لرئي�سية 

11 �لدللت �لأو�سع 

12 �ملرحلة �لتح�سريية 

14 �مللخ�س و�لنتائج 

15 �ملر�جع 

 16 ملحق 1 – �أبرز �إجناز�ت �لحتاد �لنقدي �خلليجي  



�إخالء م�س�ؤولية:

تاأتي هذه �لورقة �لقت�سادية �متد�دً� للعمل �لتحليلي �ملنجز يف �لورقة �لقت�سادية �لأوىل �لتي ن�سرها مركز دبي �ملايل �لعاملي يف �أغ�سط�س 2008. 

ومتثل وجهات �لنظر، و�لآر�ء، و�لتو�سيات، و�لقرت�حات �ملحتو�ة يف هذه �لورقة �إ�سهامًا يف �لنقا�س �لد�ئر حول �سيا�سة �لحتاد �لنقدي �خلليجي؛ 

ول يجب �عتبارها، باأي �سكل من �لأ�سكال، عر�سًا للموقف �لر�سمي ل�سلطة مركز دبي �ملايل �لعاملي، �أو ملوقف �أي حكومة �أوموؤ�س�سة �أو هيئة �أو �سلطة 

حكومية �أو عامة. تهدف هذه �لورقة �لتحليلية �إىل �إثر�ء �لنقا�س، و�مل�ساهمة يف تغذية �لأفكار �لرئي�سية ذ�ت �ل�سلة بالحتاد �لنقدي �خلليجي.

مكتب رئي�س �ل�س�ؤون �القت�سادية يف مركز دبي �ملايل �لعاملي

· د. نا�سر �ل�سعيدي
 nasser.saidi@difc.ae :لربيد �للكرتوين�

هاتف: 2550 362 4 971 +

· د. فابيو �سكات�سيافيلالين
fabio.scacciavillani@difc.ae :لربيد �للكرتوين�

هاتف: 2554 362 4 971 +

· �أثري� بر��ساد
 aathira.prasad@difc.ae  :لربيد �لإلكرتوين�

هاتف: 2478 362 4 971+

· فهد علي
fahad.ali@difc.ae :لربيد �للكرتوين�

هاتف: 2421 362 4 971+

�ل�ستف�سار�ت و�لقرت�حات

لال�ستف�سار عن هذ� �لتقرير، �لرجاء �لت�سال بالدكتور نا�سر �ل�سعيدي �أو �لدكتور فابيو �سكات�سيافيلالين

جميع �حلقوق حمفوظة، �سبتمرب 2008
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