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Executive Summary

The Institutional Framework of The Gulf Central Bank by Dr. Nasser Saidi and Dr. Fabio Scacciavillani

This report presents the assessment, as of July 31st 2008, of the convergence process for the Gulf Monetary Union 
(GMU). The convergence criteria - modeled on the Maastricht criteria that guided the European Monetary Union -  
were implicitly endorsed by the Supreme Council of the GCC at its 27th session held in Riyadh in December 2006, 
although the precise definition of most variables has not been disclosed.

Using available official and market data, this report shows that as of July 31st 2008, only three countries, Saudi Arabia, 
Bahrain and Oman meet all the criteria (Omani authorities have reiterated their wish not to join the GMU at inception). 
Qatar and the UAE have inflation rates which exceed the inflation target, while Kuwait pegs to a currency basket 
and not to the US dollar.

Moving forward on the GMU

Moving forward, there are three important policy issues that need to be addressed:

1. Inflation should be the priority item on the policy agenda. While a US$ exchange rate peg policy 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 the weakness of the US $ 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.

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

3. 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.

Another concern is the relevance of the convergence criteria for the GCC region. For example, while the main stumbling 
blocks on the path to the European Monetary Union were related to fiscal consolidation, in the GCC, public finances 
display sizeable surpluses and the short term interest rates, given the peg to the dollar, cannot be much different.

In compiling this report, the collection of updated official figures has been a major hurdle. In the absence of a precise 
official definition, for example in the case of the interest rate criterion, we selected the concept that is most widely 
used on an international basis. It must also be pointed out that the homogeneity of the data across countries cannot 
be ensured. In contrast to the European Union, the GCC countries lack a supranational statistical agency, like Eurostat, 
which provides detailed definitions for variables such as public debt or government budget deficits and periodically 
conducts audits of the official figures. Furthermore a CPI definition valid for all GCC countries has not been provided. 
Finally, there is a wide difference in the ability of each country to report data in a timely and accurate fashion, an issue 
that needs to be addressed before the GMU launch.
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Preface

The Supreme Council of the GCC countries at its 22nd session held in Muscat in December 2001 decided to establish 
a monetary union and therefore issue a unified currency for the GCC countries by 1st January 2010. 

Each member country is responsible for enacting the macroeconomic policies consistent with this objective, in 
particular, achieving a high level of harmonization between GCC countries in key areas, mainly fiscal policy, monetary 
operations, banking regulations and financial stability. In December 2005, the Supreme Council of the GCC countries, 
at its 26th session held in Abu Dhabi, endorsed the performance criteria required to ensure convergence among GCC 
countries for the success of the monetary union. 

These criteria comprise five variables:

1. Inflation rates

2. Interest rates

3. Foreign exchange reserves of the central bank

4. The ratio of annual government budget deficit to GDP

5. The ratio of public debt to GDP

The Supreme Council instructed the GCC Technical Committee for Monetary Union - which comprises the Committee 
on Financial and Economic Cooperation of the GCC (formed by the Ministers of Finance of the member countries) and 
the Committee of Governors of Monetary Agencies and Central Banks of the GCC countries - to propose definitions 
and quantitative targets for the above variables, to be submitted to the Supreme Council at its 27th session for 
endorsement.

 This Technical Committee formulated six targets, largely inspired by the Maastricht Criteria:

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

2. Average short-term interest rates should not exceed by 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 general government and 70% of GDP for the 
    central government.

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

The Supreme Council of the GCC countries, at its 27th session held in Riyadh in December 2006 took another 
set of decisions, namely:

A. To continue the preparatory steps to establish the monetary union and issue a unified currency for GCC 
    countries according to the time schedule set by the Supreme Council at its 22nd session (Muscat, 
    December 2001).

B. To instruct related committees to intensify their efforts to agree on laws and documents required to 
    launch the monetary union on time.

C. To instruct the GCC Technical Committee for Monetary Union to finalize the discussion on how to
    calculate the convergence criteria for the monetary union, their definitions and targets, and delegate the 
    Financial and Economic Cooperation Committee for their final approval. 
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In January 2007, the Omani authorities expressed their intention to enter the monetary union at a
later stage.

Therefore, to stress that the process is underway despite the defection of Oman and widespread rumors that the 
monetary union will be delayed, the most recent Supreme Council in December 2007 reaffirmed the decision to 
proceed with the monetary union by 1st January 2010. This commitment reiterated at the highest level is a strong 
signal that the project is supported by the key decision makers and any derailment would seriously affect the credibility 
of the authorities.

Against this backdrop, we have undertaken a review of the compliance of each GCC country with the convergence 
criteria in order to monitor the progress made towards their achievement. Essentially, this report provides an early 
assessment on whether each country is on course to meet the criteria. It is worth noting that the GCC Technical 
Committee for Monetary Union has not provided precise definitions for each variable, so we have followed the most 
widely accepted designation. It must also be stressed that, as the GCC Secretariat General website indicates, the 
criteria proposed by the Technical Committee await final approval by the GCC Heads of State.

This review is based on the latest publicly available data as of July 31st 2008. Where official sources were lacking we 
took data from the International Monetary Fund and Standard & Poor’s.

The report is divided into six sections, one for each convergence criterion, plus a summary and a postface on the 
importance of the institutional arrangements for the Central Bank. The Appendices contain information on the 
milestones for the GCC monetary Union, the sources of data and references.

This exercise will be repeated periodically to provide a reliable source of information for markets, policy makers, 
businesses and public at large on the progress in the convergence process.
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Inflation Rate Criterion

Although not formally specified in the criterion, the 
inflation rate is widely intended as the change in the 
yearly average of the Consumer Price Index. Also by 
“weighted” we take it to mean weights proportional to 
the GDP of each country. Work is still in progress on a 
uniform classification of the CPI basket in the GCC 
countries: so far it has been agreed to adopt the 
COICOP system, using the weights of household 
expenditures and income in 2007. The base year for the 
index will be 2000.

Since 2003, inflation rates have been rising and 
displayed greater country divergence. Furthermore, 

“Inflation rates should not exceed the GCC weighted average inflation rates plus two percent in each 
member country”

most countries have released CPI data until the first 
quarter of 2008 and GDP data until 2007. However CPI 
data for the UAE end in 2007. Table 1 shows that the 
highest reported inflation rate is in Qatar while the 
lowest inflation rate was recorded in Bahrain.

The weighted inflation rate in GCC countries was 
6.91% in 2007 (while the simple average of inflation 
rates was 7.29%). Hence the inflation rate for 
countries participating in the monetary union should 
not exceed 8.91%. Based on the latest available data, 
Qatar and UAE exceeded this limit in 2007.
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Table 1 - Inflation Rate Criterion

Figure 1 - Inflation Rate Criterion

Country

Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar

KSA

UAE

Remark: * Estimated Data, ** Preliminary Data, Figures in millions and percentages

$ 16,165*
$ 112,116
$ 40,343**
$ 71,041**

$ 381,956**

$ 198,675*

3.30
5.53
5.90

13.76

4.13

11.10

5.61
3.38
3.01

-4.85

4.78

-2.19

8.91
8.91

8.91
8.91
8.91

8.91

GDP in 2007
1) Inflation Rate

in 2007
2) Inflation Rate

Limit in 2007
Difference

(2-1)
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Interest Rate Criterion

Although not formally specified, we take the three 
month inter-bank money market rate. Also by 
“average” we use the simple (non weighted) average, 
which seems to be the measure preferred by national 
authorities. Table 2 shows that the lowest three 
interest rates in ascending order in Q1 2008 were 
2.29% for Qatar, 2.50% for Kuwait and 2.52% for 
Saudi Arabia, which yields an average of 2.44%. 

“Average short-term interest rates should not exceed the average of the lowest three interest rates plus two 
percent in each member counrty.”

Therefore, the interest rate limit is 4.4%. Not 
surprisingly, all GCC countries currently meet the 
interest rate criteria, given that money market interest 
rates in the GCC countries (except Kuwait which has 
adopted a currency basket peg) need to follow the 
interest rate policy of the US Federal Reserve, in order 
to maintain the peg to the US dollar.

Table 2 - Inflation Rate Criterion

Country

Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar

KSA

UAE

3.30
2.50
3.71
2.29

2.52

2.66

1.14
1.94
0.73
2.15

1.92

1.78

4.44
4.44

4.44
4.44
4.44

4.44

1) Inflation Rate
in َََََQ1 2008

2) Inflation Rate
Limit in َََََQ1 2008

Difference (2-1)

Figure 2 - Inflation Rate Criterion
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Foreign Exchange Reserves Criterion

Central bank reserve assets consist of gold, SDRs, 
reserve position in the fund, foreign exchange assets 
and securities. By looking at Table 3, we observe that 

“Foreign exchange reserves should cover goods imports for at least four months”

all countries have foreign reserves to cover more than 
four months of goods import.

Table 3 - Foreign Exchange Reserves Criterion

Country

Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar

KSA

UAE

BD 1,591
KD 4,578
OR 3,772
QR 34,747

SR 127,393

DH 285,693

Remark: ** Preliminary Date, Figures in millions and months

BD 4,319**
KD 6,705
OR 6,144
QR 80,097

SR 338,088**

DH 486,584**

0.42
4.19
3.37
1.21

0.52

3.05

4.42
8.19

7.37
5.21
4.52

7.05

4
4

4
4
4

4

Forex Reserves
in 2007

Import (CIF)
in 2007

1) Equivalent of
Monthly Imports

in 2007

2) Forex
Reserves Limit

(in months)

Difference
(2-1)

Figure 3 - Foreign Exchange Reserves Criterion
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Fiscal Deficit Criterion

All GCC countries have recorded fiscal surpluses 
thanks to high energy commodities revenues. Table 4 
provides figures on government balances for all GCC 
countries except the UAE, which has yet to disclose 
the figures for 2007. The UAE fiscal surplus in 2006 
was DH 72,466 million i.e. 12.1% of GDP. The IMF has 

“The annual fiscal deficit should not exceed 3% of GDP”

published an estimate for 2007, which being based on the 
latest data available by the UAE authorities (but not 
disclosed), is likely to be rather accurate. So, with a high 
degree of confidence we can assert that all countries do 
meet this criterion.

Table 4 - Fiscal Deficit Criterion

Figure 4 - Fiscal Deficit Criterion

Country

Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar

KSA

UAE

BD 43***
KD 8,679
OR 434**
QR 38,240**

SR 178,500**

DH 187,493*

Remark: *Estimated Data, ** Preliminary Data, *** Net Surplus After Rollover,
 Figures in millions and percentages

BD 6,078*
KD 31,841
OR 15,512**
QR 258,591**

SR 1,430,547**

DH 729,732*

3.71
30.76

5.80
17.79

15.48

28.69

0.71
27.76

2.80
14.79
12.48

25.69

-3
-3

-3
-3
-3

-3

Fiscal Balance
in 2007

GDP in 2007
1) Fiscal Balance
as GDP %in 2007

2) Fiscal Balance
Criterion

Difference
(2-1)
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Public Debt Criterion

According to the IMF manual, the difference between 
General Government Debt (GGD) and Central Government 
Debt (CGD) is accounted by the Social Security System 
(Pension Funds in particular) and extra budgetary entities 
such as the Sovereign Wealth Funds. The fact that the 
criterion states a larger figure for the CGD than the GGD 
implies that these entities are expected to run sizeable 
surpluses in the GCC. 

Table 5.1 shows that most countries have not published up 
to date figures for Central Government Debt. Only Saudi 
Arabia and Oman have reported figures for 2007, while the 
latest data available for Bahrain is 23.68% and relate to 
2006. Likewise, for Kuwait, Qatar and UAE, we have not 

“Public debt ratios should not exceed 60 percent of GDP for the general government and 70 percent of GDP 
for the central government”

been able to find data from official sources. However, 
data for Bahrain, Kuwait and Qatar are available from 
Standard & Poor’s, which has access to official 
(unpublished) data, and therefore we have reported 
them in Table 5.1. For the UAE, no data for 2007 are 
available. According to Table 5.1, all countries except 
UAE (for which data are not available) meet the criterion 
on CGD.

Analogously, Table 5.2 shows that the criterion on 
General Government Debt is met by all GCC countries, 
except the UAE which has not disclosed the figures for 
2007. 

Table 5.1 - Central Government Debt Criterion

Figure 5.1 - Central Government Debt Criterion

Country

Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar

KSA

UAE

BD 1,430*
KD 3,062
OR 1,001
QR 25,111

SR 267,000**

N/A

Remark: * Estimated Data, ** Preliminary Date, Figures in millions and percentages

BD 6,078
KD 31,841
OR 15,512**
QR 258,591**

SR 1,430,547**

DH 729,732*

46.47
60.38
63.55
60.29

51.34

N/A

23.53
9.62

6.45
9.71
18.66

N/A

70
70

70
70
70

70

CGD in 2007 CDP in 2007 1) CGP in % of
GDP in 2007

2) CGD
Criterion

Difference
(2-1)
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Table 5.2 - General Government Debt Criterion

Figure 5.2 - Central Government Debt Criterion

Country

Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar

KSA

UAE***

BD 1,430*
KD 3,062
OR 1,001
QR 25,111

SR 68,184*

Dh 3,801*

Remarks: * Estimated Data, ** Preliminary Data, *** Data refer only to the Emirate of Abu Dhabi,
 Figure in millions and percentages

BD 6,078*
KD 31,841**
OR 15,512**
QR 258,591**

SR 1,430,547**

DH 729,732*

36.47
50.38
63.55
50.27

55.23

59.48

23.53
9.62

6.45
9.43
4.77

0.52

60
60

60
60
60

60

CGD CDP 1) CGP in % of
GDP

2) CGD
Criterion

Difference
(2-1)
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Exchange Rate Criterion

The Supreme Council of the GCC countries at its 21st 
session held in Manama in December 2000 decided to have 
the US dollar as the official anchor for their currencies from 
1st January 2003 and to fix and keep their bilateral 
exchange rates with it unchanged until the adoption of a 
common currency which is planned to take place in 2010. 

A brief description of the exchange rate regimes of the 
GCC countries are as following:

1. Bahrain: The Bahraini dinar (BD) is officially pegged to 
the US dollar at a fixed exchange rate of US$ 1 = BD 0.376 
since December 2001. The BD has been effectivelypegged 
to the US dollar at the same fixed rate since December 
1980.

2. Kuwait: From 5 January 2003 to 19 May 2007, the 
Kuwaiti Dinar (KD) was pegged to the US Dollar at the rate 
of US$ 1 = 299.63 fils with margins of ±3.5%. Starting from 
20 May 2007, KD re-pegged to a weighted basket of curren-
cies of the countries that have signicant trade and financial 
relations with the State of Kuwait. The Central Bank of 
Kuwait sets the rate for the dollar on the basis of the latest 
available market quotations for that currency in relation to 
the other currencies in the basket. The US dollar appears to 
have a very large weight in the basket of currency.

“GCC currencies formally pegged to a fixed exchange rate with the US dollar”

3. Oman: From 1974 to 1985, the Omani riyal (OR) was 
officially pegged to the US dollar at the fixed exchange 
rate of US$ 1 = OR 0.3457. The OR has maintained its 
peg to the US dollar at the fixed exchange rate of US$ 1 
= OR 0.3845 since 1986.

4. Qatar: The Qatari riyal (QR) is officially pegged to the 
US dollar at the fixed exchange rate of US$ 1 = QR 3.64 
since July 2001. The QR has been effectively pegged to 
the US dollar at the same fixed rate since December 
1980.

5. KSA: The Saudi Riyal (SR) is officially pegged to the 
US dollar at the fixed exchange rate of US$ 1 = SR 3.75 
since January 2003. The SR has been effectively pegged 
to the US dollar at the same fixed rate since June 1986.

6. UAE: The UAE dirham (DH) is officially pegged to the 
US dollar at the fixed exchange rate of US$ 1 = 3.67 
since March 2002. The DH has been effectively pegged 
to the US dollar at the same fixed rate since November 
1980.

Based on the above exchange rate regimes, all
GCC countries (except Kuwait) meet the exchange rate 
criterion. 
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Summary and Concluding Remarks

In conclusion, Qatar and UAE do not meet the inflation 
criterion while Kuwait does not meet the exchange rate 
criterion. UAE has yet to disclose updated fiscal data 
but it is unlikely that they would show CGD and GGD 
exceeding the limit. Accordingly, if exceptions to the 
criteria are not devised (or inflation rates do not 
converge by 2010), only Bahrain, Saudi Arabia and 
Oman are currently qualified to join the monetary 
union.

Although from the blunt application of the conver-
gence criteria, one would get the impression that the 
process is not on the right track 18 months ahead of 
the inception date, common sense suggests otherwise.

First of all, the convergence criteria (which have not been 
publicly released in an official document) have limited 
relevance for the Gulf Monetary Union (given the 
different macroeconomic conditions prevalent in the 
GCC) and without setting a deadline for compliance, 
they make even less sense.

The convergence criteria were largely adapted from the 
Maastricht criteria. However, the relevance of these 
criteria to the reality of the GCC region is limited. The 
usefulness of setting limits on the fiscal deficits and debts 
for countries that have sizeable fiscal surpluses and run 
huge current account surpluses thanks to increasing 
energy commodities revenues is limited for the near and 
median terms. Likewise, with the national currencies 
fixed to the US dollar, an obvious no arbitrage condition 
ensures that all short-term interest rates are very close; 
therefore the interest rate criterion is largely redundant. 
Incidentally, short-term rates depend crucially on the 
interest rate set by the central bank. So, it would be 
extremely easy for a country to meet such a criterion 
even in the absence of a peg: the central bank could set 

Table 6 summarizes the assessment on the convergence criteria for GCC countries. 

the rate conveniently low before the deadline. The Maas-
tricht criteria in fact focus on 10-year interest rates 
which are set by the market, not by the authorities.

The inflation criterion remains a meaningful one, but 
the convergence is taking place at double-digit figures 
rather than at low levels as it was the case in the 
European Union. This is due to the fact that the 
exchange rate criterion conflicts with the inflation 
criterion because the need to remain pegged to the US 
dollar imposes a loose monetary policy and takes away 
one of the powerful policy instruments to curb 
inflation. For the European countries, the inflation test 
was binding and imposed discipline. In the run up to 
the euro, the European currencies had to remain within 
a narrow fluctuation band vis à vis each other not vis à 
vis an external currency anchor.

Essentially, the European Monetary Union was created 
to put an end to competitive devaluations, which were 
threatening the viability of the EU Single Market. 
Periodic devaluations were the result of fiscal laxity in 
countries like Italy, Spain, Portugal, and to a lesser extent 
France. Therefore there was a  need to impose fiscal 
consolidation and force a convergence of long term 
interest rates on public debt and ultimately of inflation 
rates.

By contrast, in the GCC de facto, a pseudo monetary 
union has been in existence for several decades as the 
national currencies have maintained a link to the dollar. 
The GMU would simply strengthen this commitment 
and extend the benefit of currency stability to financial 
markets, industries and citizens, by fostering more 
intense trade relationships (in conjunction with the GCC 
Single market) and attracting international capital.

Table 6 - Convergence Criteria Summary

Country

Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar

KSA

UAE

Yes
Yes

Yes
No

Yes

No

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes
Yes

Yes

?

Yes
No

Yes
Yes

Yes

Yes

Inflation
Rate

Interest
Rate

Forex
Reserve

Fiscal
Deficit

Public
Dept

Exchange
Rate
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At this point, for a successful launch of the GMU, three 
key elements are critical: 

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

2. A set of reliable, harmonized statistics for the conduct 
of monetary policy and the guidance of economic and 
financial agents released on time.

3. A payments system that would ensure a uniform interest 
rate and swift transfer of funds throughout the GCC 
countries.

Once these conditions are in place the Gulf Monetary Union 
could start, regardless of any other convergence criteria. Even 
banknotes, as it was the case in the euro area, can be issued 
years after the launch of the Monetary Union.
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A Post-face on the Gulf Central Bank

One of the critical steps in the preparation for monetary 
union is the definition of the institutional and governance 
structure and design of the Gulf Central Bank. In this 
area, there has been an intense debate among the GCC 
authorities, but little has transpired so far. This is the last 
major hurdle on the road to monetary union. Therefore, 
we deem it important to give an account of the process.

The Governors Committee in 2006 requested the ECB to 
conduct a study about the legal and regulatory 
framework for the common central bank within a set of 
guidelines approved by the Committee.

The ECB study envisages a two-step process: first the 
creation of a monetary authority to guide the run up to 
the monetary union and later the transformation of the 
authority into the Gulf Central Bank. The ECB study 
included targets, functions and the organizational 
structure for the Gulf Central Bank and its relationships 
with national central banks.

Based on this study, and after a discussion within an ad 
hoc committee, the GCC Secretariat General, in 
cooperation with the ECB, prepared a draft agreement 
on the set up of the monetary authority. This draft 
however did not find unanimous consent and was 
subject to further scrutiny by the GCC Secretariat and 
the Governor’s Committee.

However on June 9 2008, the Governor’s Committee 
finally agreed on a draft text which will be submitted 
for approval to the GCC Finance and Economic 
Cooperation Committee on 17th September 2008. The 
final step will take place at the end of this year when 
the final document is due to be signed by the Heads of 
States of the GCC at their Annual Summit.

Other issues currently being tackled by various 
committees are the payment and settlement systems, 
public debt management and, last but not the least, 
the design of banknotes, their printing and issuance.



14

List of Abbreviations



An Assessment Of The Progress Toward GCC Monetary Union15

Appendix I - Milestones in the GCC Monetary Union
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Appendix II – Data Sources

Table A1 - Inflation Rate Criterion

Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar

KSA

UAE

MOFNE
CBK

MONE
QCB

SAMA

CBE

CIO
CBK

MONE
QCB

SAMA

MOE

Table A3 - Foreign Exchange Reserves Criterion

Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar

KSA

UAE

CBB
CBK

CBO
QCB

SAMA

CBE

CBB
CBK

MONE
QCB

SAMA

CBE

Table A4 - Fiscal Deficit Criterion

Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar

KSA

UAE

MOFNE
CBK

MONE
QCB

SAMA

IMF

MOFNE
CBK

MONE
QCB

SAMA

CBE

Table A5 - Public Debt Criterion

Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar

KSA

UAE

S&P
S&P

CBO
S&P

S&P

S&P

S&P
S&P

CBO
S&P

MOF

S&P

MOFNE
CBK

MONE
QCB

SAMA

CBE

Table A2 - Interest Rate Criterion

Bahrain
Kuwait
Oman
Qatar

KSA

UAE

CBB
CBK

THOMSON REUTERS
QCB

SAMA

THOMSON REUTERS

Country GDP in 2007 Inflation Rate in 2007 Country Inflation Rate in 2007

Country
Forex Reserve

in 2007
Imports (CIF)

in 2007
Country

Fiscal Balance
in 2007

GDP in 2007

Country GGP in 2007 GDP in 2007CGP in 2007
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1. Kingdom of Bahrain
• Central Bank of Bahrain, Statistical Bulletin, Mar 2008. Available via the Internet:   
   http://www.cbb.gov.bh/cmsrule/index.jsp?action=article&ID=102
• Ministry of Finance and National Economy, State Budget 2007-2008 Booklet (Bahraini Dinar). Available via 
   the Internet http://www.mofne.gov.bh/ArticleDetail.asp?rid=977&cType=public&from=group
• Central Bank of Bahrain, Annual Report 2001, Available via the Internet: 
   http://www.cbb.gov.bh/cmsrule/index.jsp?action=article&ID=1835
• Ministry of Finance, Outstanding Performance in Implementing State Budget for the Fiscal Year 2006, Press 
   release (30/May/2007). Available via the Internet http://www.mofne.gov.bh/articlelist.asp?ctype=news&pg=2
• Central Informatics Organisation, Linking CPI Series with different bases. Available via the Internet    
   http://www.cio.gov.bh/en/default.asp?action=category&id=101
•  Cabinet Affairs, State Budget 2007, Press release (26/May/2008). Available via the Internet 
   http://www.cabinetaffairs.gov.bh

2. State of Kuwait
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ملحق 2 – م�صادر البيانات

جدول A1 معيار معدل الت�ضخم

البحرين        وزارة املالية واالقت�صاد الوطني   اجلهاز املركزي للمعلومات

الكويت            بنك الكويت املركزي                    بنك الكويت املركزي

ٌعمان           وزارة االقت�صاد الوطني                  وزارة االقت�صاد الوطني

قطر            م�صرف قطر املركزي                      م�صرف قطر املركزي

ال�صعودية      موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي       موؤ�ص�صة النقد 

                                                                            العربي ال�صعودي

االإمارات       م�صرف االإمارات العربية              م�صرف االإمارات العربية

                    املتحدة املركزي                              املتحدة املركزي

الناجت املحلي االإجمايل 2007           معدل الت�صخم 2007 البلد 

جدول A4 معيار العجز املايل

البحرين      وزارة املالية واالقت�صاد الوطني     اجلهاز املركزي للمعلومات

الكويت        بنك الكويت املركزي                       بنك الكويت املركزي

ٌعمان           وزارة االقت�صاد الوطني                  وزارة االقت�صاد الوطني

قطر            م�صرف قطر املركزي                     م�صرف قطر املركزي

ال�صعودية     موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي       موؤ�ص�صة النقد 

                                                                           العربي ال�صعودي

االإمارات      �صندوق النقد الدويل                     م�صرف االإمارات العربية

                                                                           املتحدة املركزي

الناجت املحلي االإجمايل 2007           معدل الت�صخم 2007 البلد 

جدول A2 معيار معدل الفائدة

البحرين         م�صرف البحرين املركزي

الكويت            بنك الكويت املركزي  

ٌعمان               توم�صون رويرتز

قطر                م�صرف قطر املركزي  

ال�صعودية         موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي

 االإمارات        توم�صون رويرتز

البلد   �صعر الفائدة يف الربع االأول 2008

جدول A3 معيار احتياطي النقد الأجنبي 

م�صرف البحرين املركزي البحرين        م�صرف البحرين املركزي 

بنك الكويت املركزي الكويت            بنك الكويت املركزي 

ٌعمان           وزارة االقت�صاد الوطني                  وزارة االقت�صاد الوطني

قطر            م�صرف قطر املركزي                      م�صرف قطر املركزي

ال�صعودية      موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي       موؤ�ص�صة النقد 

                                                                            العربي ال�صعودي

االإمارات       م�صرف االإمارات العربية              م�صرف االإمارات العربية

                    املتحدة املركزي                              املتحدة املركزي

الواردات )التكلفة والتاأمني  احتياطي النقد االأجنبي 2007  البلد 

                وال�صحن( 2007

البحرين     �صتاندرد اأند بورز     �صتاندرد اأند بورز     وزارة املالية واالقت�صاد         

                                                                                      الوطني

الكويت        �صتاندرد اأند بورز     �صتاندرد اأند بورز     بنك الكويت املركزي

ٌعمان          بنك عمان املركزي  بنك عمان املركزي   وزارة االقت�صاد   

                                                                                       الوطني

قطر            �صتاندرد اأند بورز     �صتاندرد اأند بورز      م�صرف قطر املركزي

ال�صعودية    �صتاندرد اأند بورز     وزارة املالية               موؤ�ص�صة النقد العربي  

                                                     واالقت�صاد الوطني   ال�صعودي

االإمارات     �صتاندرد اأند بورز     �صتاندرد اأند بورز     م�صرف االإمارات  

                                                                                       العربية املركزي

جدول A5 معيار الدين العام

دين احلكومة        دين احلكومة          الناجت املحلي البلد 

                   املركزية 2007       العامة 2007           االإجمايل 2007



ملحق 1 – اأبرز اإجنازات الحتاد النقدي اخلليجي 

 دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية تطلق منطقة

 التجارة احلرة

ربط الريال القطري ر�صميًا بالدولر الأمريكي

تاأ�صي�ش ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة

مايو 1981

نوفمرب 1981

مار�ش 1983  

1983

1986

�صبتمرب 1994

يوليو 2000

دي�صمرب 2000

دي�صمرب 2001

2002

يناير 2003

دي�صمرب 2005

دي�صمرب 2006

يناير 2007

مايو 2007

يناير 2008

يونيو 2008

يناير 2010

البحرين، الكويت، عمان، قطر، ال�صعودية، والإمارات توؤ�ص�ش جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية 

دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية ت�صادق على التفاقية القت�صادية  

  دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية توؤ�ص�ش جلنة املحافظني

اإعادة ربط الريال العماين ر�صميًا بالدولر الأمريكي

جلنة املحافظني توافق على تاأ�صي�ش �صبكة ال�صراف اخلليجية )لربط �صبكات ال�صراف  الآيل الوطنية بني 

دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية(

دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية تتفق على ربط عمالتها املحلية بالدولر الأمريكي مع نهاية العام 

2002

1. دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية ت�صادق على التفاقية القت�صادية اجلديدة التي تت�صمن 

تاأ�صي�ش: 

- الحتاد اجلمركي اخلليجي

   - ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة

  - العملة اخلليجية املوحدة

    2. ربط الدينار البحريني ر�صميًا بالدولر الأمريكي

1. دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية توؤ�ص�ش جلنة الحتاد النقدي

2. ربط الدرهم الإماراتي ر�صميًا بالدولر الأمريكي

1. اإطالق الحتاد اجلمركي اخلليجي

2. ربط الريال ال�صعودي والدينار الكويتي ر�صميًا بالدولر الأمريكي

دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية ت�صادق على معايري التقارب القت�صادي

جلنة الحتاد النقدي تقدم م�صودة حول عنا�صر ون�صب معايري التقارب القت�صادي اإىل املجل�ش الأعلى 

لدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية

ُعمان تعلن عن تاأخري ان�صمامها اإىل الحتاد النقدي اخلليجي

اإعادة ربط الدينار الكويتي ب�صلة عمالت

جلنة املحافظني ت�صادق على اتفاقية دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية حول   قوانني 

واأنظمة الحتاد النقدي

موعد دخول العملة اخلليجية املوحدة حيز التنفيذ
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BD دينار بحريني

CBB م�صرف البحرين املركزي

CBE م�صرف الإمارات املركزي

CBK  بنك الكويت املركزي   

CBO بنك عمان املركزي 

CGD دين احلكومة املركزية

CIF التكلفة والتاأمني وال�صحن 

CIO اجلهاز املركزي للمعلومات

COICOP ال�صتهالك الفردي ح�صب الغر�ش

DIFC مركز دبي املايل العاملي

DH درهم اإماراتي

ECB امل�صرف املركزي الأوروبي

EU الحتاد الأوروبي

FOREX ال�صرف الأجنبي

GCC جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية

GDP الناجت املحلي الإجمايل

GGD دين احلكومة العامة

GMU احتاد النقد اخلليجي

GSDP الأمانة العامة للتخطيط التنموي

IMF �صندوق النقد الدويل 

KD دينار كويتي 

KSA امللكة العربية ال�صعودية

MOE وزارة القت�صاد

MOFNE وزارة املالية والقت�صاد الوطني

MONE وزارة القت�صاد الوطني

N/A غري متوفر اأو ل ينطبق

OR ريال عماين

QCB م�صرف قطر املركزي

QR الريال القطري

SAMA موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي

SDR حق ال�صحب اخلا�ش ل�صندوق النقد الدويل

SR ريال �صعودي

S&P �صتاندرد اأند بورز

UAE الإمارات العربية املتحدة

USD دولر اأمريكي

$ دولر اأمريكي 

قائمة بالخت�صارات



تتمثل اإحدى اخلطوات الأ�صا�صية يف اإطار التح�صري لالحتاد النقدي يف 

اخلليج  مل�صرف  والت�صميم  املوؤ�ص�صية  والإدارة  احلكومة  هيكلية  حتديد 

املركزي. وقد �صهدت هذه النقطة نقا�صًا وا�صعًا بني �صلطات دول جمل�ش 

التعاون اخلليجي، اإل اأن القليل فقط ر�صح عن ذلك حتى الآن، وهي ت�صكل 

ت�صليط  ي�صتوجب  مما  النقدي،  الحتاد  اأمام  الأخرية  الرئي�صية  العقبة 

ال�صوء على هذه العملية.

املركزية يف عام  وامل�صارف  النقد  موؤ�ص�صات  وقد طلبت جلنة حمافظي 

2006 من امل�صرف املركزي الأوروبي اإجراء درا�صة حول الإطار التنظيمي 

للم�صرف املركزي امل�صرتك �صمن جمموعة من التوجيهات التي حتظى 

مبوافقة اللجنة.

وو�صعت الدرا�صة التي اأجراها امل�صرف املركزي الأوروبي ت�صورًا للعملية 

من مرحلتني: اأوًل، ت�صكيل هيئة نقد لإدارة التح�صريات الالزمة للو�صول 

املركزي  امل�صرف  اإىل  ال�صلطة  نقل  بعد  وفيما  النقدي،  الحتاد  اإىل 

اخلليجي. وتت�صمن الدرا�صة اأهدافًا ووظائف وهيكاًل تنظيميًا للم�صرف 

املركزي اخلليجي، وعالقاته مع امل�صارف املركزية الوطنية.

تعاونت  موؤقتة،  جلنة  �صمن  مناق�صات  وبعد  الدرا�صة،  هذه  على  وبناء 

الأمانة العامة ملجل�ش دول التعاون اخلليج العربية مع امل�صرف املركزي 

هذه  اأن  اإل  نقد.  هيئة  اإقامة  ب�صاأن  اتفاقية  م�صودة  اإعداد  يف  الأوروبي 

امل�صودة مل حتظ بالإجماع وخ�صعت ملزيد من التمحي�ش من قبل الأمانة 

العامة وجلنة املحافظني.

2008 على م�صودة ن�ش �صيتم  يونيو   9 ولكن جلنة املحافظني وافقت يف 

لدول  والقت�صادي  املايل  التعاون  اإىل جلنة   2008 �صبتمرب   17 رفعها يف 

و�صتكون  موافقتها.  على  احل�صول  اأجل  من  اخلليجي  التعاون  جمل�ش 

اخلطوة النهائية يف نهاية العام احلايل عندما يحني موعد توقيع الوثيقة 

النهائية من قبل قادة دول جمل�ش التعاون اخلليجي يف قمتهم ال�صنوية.

اأما الق�صايا الأخرى التي تعكف اللجان املتعددة على معاجلتها يف الوقت 

واأخريًا  العام،  الدين  واإدارة  والت�صوية،  الدفع  اأنظمة  فت�صمل  احلا�صر، 

ولي�ش اآخرًا ت�صميم الأوراق النقدية وطباعتها واإ�صدارها.

خامتة حول م�صرف اخلليج املركزي

تقييم م�صرية الحتاد النقدي اخلليجي، اأغ�صط�ش 132008
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التعاون  جمل�ش  يف  نقدي  احتاد  �صبه  الوجود  اإىل  برز  فقد  املقابل،  ويف 

ارتباطها  على  الوطنية  العمالت  حافظت  حيث  طويلة،  لعقود  اخلليجي 

بالدولر المريكي. و�صيعزز الحتاد النقدي اخلليجي هذا اللتزام ويو�صع 

نطاق مكا�صب ا�صتقرار العمالت بحيث ي�صمل الأ�صواق املالية، والقطاعات 

ما  )يف  التجارية  العالقات  تعزيز  خالل  من  واملواطنني  القت�صادية، 

يخ�ش  ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة( وجذب روؤو�ش الأموال الدولية.

النقدي  الحتاد  لإطالق  �صرورية  عنا�صر   3 توجد  املرحلة،  هذه  ويف 

اخلليجي بنجاح:

و�صل�صة  وفاعلة  �صفافة  قرارات  �صدور  يكفل  وموؤ�ص�صي  حكومي  اإطار   .1

بخ�صو�ش ال�صيا�صة النقدية و�صيا�صات امل�صارف املركزية، اأي يف ما يتعلق 

بطريقة عمل امل�صرف املركزي ملجل�ش التعاون اخلليجي.

2. جمموعة من الإح�صاءات املتنا�صقة واملوثوقة التي يتم الإف�صاح عنها 

املاليني  الو�صطاء  وتوجيه  النقدية  ال�صيا�صة  لإدارة  املنا�صب  الوقت  يف 

والقت�صاديني.

3. نظام دفع ي�صمن �صعر فائدة موحد والتحويل ال�صريع لالأموال عرب دول 

جمل�ش التعاون اخلليجي. 

النقدي  الحتاد  ينطلق  اأن  ميكن  ال�صروط،  هذه  ا�صتيفاء  يتم  وحاملا 

اإ�صدار  ميكن  اأنه  وحتى  تقارب،  معايري  اأي  عن  النظر  بغ�ش  اخلليجي 

الأوراق النقدية بعد �صنوات من اإطالق الحتاد النقدي، كما كانت عليه 

احلال مع منطقة اليورو.



نعم نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  البحرين 

كال نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  الكويت 

نعم نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  عمان 

نعم نعم  نعم  نعم  نعم  كال  قطر 

نعم نعم  نعم  نعم  نعم  نعم  ال�صعودية 

نعم ؟  نعم  نعم  نعم  كال  الإمارات 

اجلدول )6( ملخ�س معايري التقارب

الدولة      معدل الت�صخم      �صعر الفائدة       احتياطي النقد      العجز املايل       الدين العام    �صعر ال�صرف

                                                                                الأجنبي 

يلخ�ش اجلدول )6( تقييم معايري تقارب الأداء القت�صادي لدول جمل�ش التعاون اخلليجي.

ت�صتوفيان  ل  املتحدة  العربية  والإمارات  قطر  دولتي  اإن  القول  خال�صة 

معيار الت�صخم، بينما ل ت�صتويف الكويت معيار �صرف العمالت. ويف حني 

املالية،  البيانات  اآخر  بعد عن  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  تف�صح  مل 

احلكومة  ودين  املركزية  احلكومة  دين  يتجاوز  اأن  املرجح  غري  من  فاإنه 

ال�صتثناءات احلالية  ت�صوية  تتم  اإذا مل  وبالتايل،  املطلوب.  العامة احلد 

للمعايري )اأو يف حال مل تنخف�ش معدلت الت�صخم اإىل امل�صتويات املطلوبة 

الوحيدة  الدول  هي  وعمان  وال�صعودية  البحرين  �صتكون   ،)2010 بحلول 

املوؤهلة حاليًا لالن�صمام اإىل الحتاد النقدي.

على الرغم من التطبيق احلثيث ملعايري تقارب الأداء القت�صادي، يتولد 

لديك انطباع باأن العملية لي�صت على امل�صار ال�صحيح وذلك قبل 18 �صهرًا 

فقط من موعد الإطالق، بينما يوحي املنطق بخالف ذلك.

اأوًل، ال�صلة حمدودة بني معايري التقارب )التي مل يتم ن�صرها يف وثيقة 

الظروف  العتبار  يف  )اآخذين  اخلليجي  النقدي  الحتاد  مع  ر�صمية( 

اخلليجي(،  التعاون  جمل�ش  دول  يف  ال�صائدة  الكلي  لالقت�صاد  املختلفة 

نهائي  موعد  حتديد  لعدم  اأهمية  اأقل  تبدو  املعايري  هذه  اأن  عن  ف�صاًل 

لتحقيق التقارب.

العربية  اخلليج  لدول  القت�صادي  الأداء  تقارب  معايري  ا�صتقاء  مت  وقد 

ب�صورة عامة من معايري ما�صرتيخت، اإل اأن �صلة هذه املعايري بواقع منطقة 

العجز  حتديد  فائدة  اإن  للغاية.  حمدودًةً  تبدو  اخلليجي  التعاون  جمل�ش 

املايل والديون للدول التي تتمتع بفائ�ش مايل وتدير فائ�صًا حاليًا �صخمًا 

القريب  املديني  على  تقت�صر  الطاقة،  ل�صلع  املتزايدة  الإيرادات  بف�صل 

واملتو�صط. وباملثل، فاإن ربط العمالت الوطنية بالدولر الأمريكي ووجود 

اأ�صعار الفائدة ق�صرية الأجل  �صرط وا�صح مينع املراجحة وي�صمن بقاء 

متقاربة جدًا يعنيان اأن معيار �صعر الفائدة م�صتوفى بدرجة كبرية. كما 

اأن املعدلت ق�صرية املدى ترتكز ب�صورة اأ�صا�صية على �صعر الفائدة الذي 

يحدده امل�صرف املركزي، مما يعني اأي�صًا اأنه ميكن للدولة اأن ت�صتويف مثل 

هذا املعيار ب�صهولة حتى يف غياب الربط، اأي باإمكان امل�صرف املركزي 

جعل �صعر الفائدة منخف�صًا اإىل حد منا�صب قبل املوعد النهائي. وتركز 

يحدده  �صنوات،   10 ملدة  فائدة  �صعر  على  الواقع  يف  ما�صرتيخت  معايري 

ال�صوق ل ال�صلطات.

ويبقى معيار الت�صخم مهمًا، اإل اأن التقارب جاٍر مبعدلت مرتفعة خالفًا 

الأمر  هذا  وُيعزى  الأوروبي.  الحتاد  اإىل  بالن�صبة  احلال  عليه  كانت  ملا 

اإىل حقيقة اأن معيار �صعر ال�صرف يرتبط مبعيار الت�صخم، نظرًا اإىل اأن 

احلاجة اإىل الإبقاء على الرتباط بالدولر المريكي تفر�ش �صيا�صة نقدية 

مت�صاهلة وجتردها من اإحدى اأدواتها القوية لكبح الت�صخم. واأما بالن�صبة 

وفر�ش حالة من  ملزمًا  الت�صخم  اختبار  كان  فقد  الأوروبية،  الدول  اإىل 

الن�صباط. وكان على العمالت الأوروبية اإبان �صعيها للتوحد حتت مظلة 

اليورو اأن تبقى �صمن هوام�ش تقلبات اأ�صعار �صرف �صيقة مقابل بع�صها 

بع�صًا، ولي�ش مقابل عمالت خارجية. 

وب�صورة اأ�صا�صية، فقد مت اإيجاد الحتاد النقدي الأوروبي لو�صع حد ل�صباق 

امل�صرتكة.  الأوروبية  ال�صوق  حيوية  يهدد  كان  الذي  العملة  قيمة  خف�ش 

وكانت عمليات اخلف�ش الدورية نتيجة لل�صيا�صة املالية املت�صاهلة يف دول 

اأقل يف فرن�صا. ولذلك، برزت  واأ�صبانيا والربتغال، وبدرجة  اإيطاليا  مثل 

احلاجة اإىل اإقامة احتاد مايل وفر�ش تقارب اأ�صعار الفائدة طويلة املدى 

على الدين العام، وبالتايل يف معدلت الت�صخم.

خال�صة ومالحظات ختامية

تقييم م�صرية الحتاد النقدي اخلليجي، اأغ�صط�ش 112008
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معيار �صعر ال�صرف

قرر املجل�ش الأعلى لدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته 

اعتماد   2000 دي�صمرب  يف  املنامة  ا�صت�صافتها  التي  والع�صرين  احلادية 

الدولر الأمريكي ُمَثبتًا م�صرتكًا لعمالتها ابتداء من 1 يناير 2003، وذلك 

بهدف تثبيت �صعر ال�صرف واملحافظة عليه يف جميع الدول من دون تغيري 

اإىل اأن يتم اعتماد العملة امل�صرتكة التي �صتنطلق يف عام 2010.

جمل�ش  لدول  العمالت  �صرف  لأنظمة  خمت�صرًا  و�صفًا  يلي  ما  يف  ونورد 

التعاون اخلليجي: 

ب�صعر  الأمريكي  بالدولر  ر�صميًا  البحريني  الدينار  يرتبط  البحرين:   .1

دي�صمرب  منذ  الواحد  للدولر  بحريني  دينار   0.367 قدره  ثابت  �صرف 

2001. وقد ارتبط الدينار البحريني مع الدولر الأمريكي ب�صورة فعالة 

وب�صعر ال�صرف الثابت نف�صه منذ دي�صمرب 1980.

2. الكويت: ارتبط الدينار الكويتي بالدولر الأمريكي خالل الفرتة من 5 

الواحد  للدولر  فل�ش  ب�صعر )299.63(   2007 19 مايو  اإىل   2003 يناير 

بهوام�ش بلغت 3.5% زيادة اأو نق�صانًا. وابتداء من 20 مايو 2007، عاد 

تتمتع  التي  الدول  عمالت  من  مرجحة  ب�صلة  لالرتباط  الكويتي  الدينار 

الكويت  بنك  ويقوم  الكويت.  دولة  مع  مهمة  ومالية  جتارية  بعالقات 

اأ�صعار  اآخر  اأ�صا�ش  للدولر على  بالن�صبة  ال�صرف  �صعر  بتحديد  املركزي 

املوجودة يف  الأخرى  العمالت  العملة مقابل  لتلك  املتوفرة  ال�صوق  �صرف 

ال�صلة. ويبدو اأن للدولر الأمريكي ثقل كبري يف �صلة العمالت.

3. عمان: ارتبط الريال العماين بالدولر الأمريكي خالل الفرتة من عام 

1974 اإىل عام 1985 ب�صعر �صرف ثابت )0.3457( ريال عماين للدولر. 

ب�صعر  الأمريكي  الدولر  مقابل  العماين  الريال  تقييم  اإعادة  متت  وقد 

�صرف ثابت قدره )0.3845( ريال للدولر منذ عام 1986. 

4. قطر: يرتبط الريال القطري ر�صميًا بالدولر المريكي ب�صعر �صرف 

ثابت )3.64 ( ريال للدولر منذ يوليو 2001. وقد ارتبط الريال القطري 

ب�صورة فعالة بالدولر الأمريكي ب�صعر ال�صرف الثابت ذاته منذ دي�صمرب 

.1980

ب�صعر  الأمريكي  بالدولر  ر�صميًا  ال�صعودي  الريال  يرتبط  ال�صعودية:   .5

ارتبط  وقد   .2003 يناير  منذ  للدولر  ريال   )3.75( قدره  ثابت  �صرف 

الريال ال�صعودي بالدولر الأمريكي ب�صورة فعالة منذ يونيو 1980.

ب�صعر  الأمريكي  بالدولر  ر�صميًا  الإماراتي  الدرهم  يرتبط  الإمارات:   .6

�صرف ثابت قدره )3.67( درهم للدولر منذ مار�ش 2002. وقد ارتبط 

الدرهم مع الدولر ب�صعر ال�صرف الثابت ذاته منذ نوفمرب 1980.

جمل�ش  دول  جميع  فاإن  اأعاله،  الواردة  ال�صرف  �صعر  اأنظمة  على  بناء 

التعاون اخلليجي )ما عدا الكويت( ت�صتويف معيار �صرف العمالت.

»عمالت دول جمل�س التعاون اخلليجي مرتبطة ب�سعر �سرف الدوالر«



اجلدول )2-5( معيار دين احلك�مة العامة

الناجت املحلي الإجمايل           1( دين احلكومة           2( معيار    الفرق )2 - 1( الدولة       دين احلكومة العامة 

                                                                                                                   العامة كن�صبة مئوية          الدين 

                                                                                                                     من الناجت املحلي         احلكومي

                                                                                                                        الإجمايل                     العام

36.47   60 ≤  23.53 6.078دينار بحريني*  1.430دينار بحريني  البحرين 

50.38  60 ≤  9.62 31.841دينار كويتي**  3.062دينار كويتي  الكويت 

63.55  60 ≤  6.45 15.512ريال عماين**  1.001ريال عماين  عمان 

50.57  60 ≤  9.43 258.591ريال قطري**  25.111ريال قطري  قطر 

55.23  60 ≤  4.77 1.430.547ريال �صعودي**  68.184ريال �صعودي  ال�صعودية 

59.48  60 ≤  0.52 729.732درهم اإماراتي**  3.801درهم اإماراتي  الإمارات *** 

مالحظات:

* بيانات تقديرية

** بيانات اأولية

*** البيانات ت�صري فقط اإىل اإمارة اأبوظبي

الأرقام باملاليني والن�صب املئوية

 áeÉ©dG »eƒµ◊G øjódG QÉ«©e 

áeÉ©dG áeƒµ◊G øjO ÒjÉ©e   5-2 πµ°ûdG

øjôëÑdG  âjƒµdG   ¿Éª oY   ô£b   ájOƒ©°ùdG   äGQÉeE’G

2007 ΩÉ©d ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG øe ájƒÄe áÑ°ùæc áeÉ©dG »eƒµ◊G øjódG

تقييم م�صرية الحتاد النقدي اخلليجي، اأغ�صط�ش 92008
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معيار الدين العام

لـ دليل �صندوق النقد الدويل، فاإن الفرق بني دين احلكومة العامة  تبعًا 

)خا�صة  الجتماعي  ال�صمان  نظام  يف  يظهر  املركزية  احلكومة  ودين 

الرثوة  �صناديق  مثل  الإ�صافية  امليزانية  ووحدات  التقاعد(  �صناديق 

احلكومة  لدين  املعيار  يورده  الذي  الرقم  اأن  حقيقة  وتدل  ال�صيادية. 

املركزية هو اأكرب من دين احلكومة العامة على اأن هذه الوحدات مر�صحة 

لأن تدير فائ�صًا كبريًا يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي.

ما  يف  الأرقام  اآخر  تن�صر  مل  الدول  معظم  اأن  اجلدول)5-1(  ويظهر 

2007 على كل  اأرقام  يخ�ش دين احلكومة املركزية. وقد اقت�صر تقدمي 

اإىل  اآخر بيانات متوفرة بالن�صبة  ال�صعودية وُعمان فقط، بينما تعود  من 

23.68%. كذلك، مل يت�صن لنا احل�صول  2006 وتبلغ  البحرين اإىل عام 

وقطر  الكويت  لدول  بالن�صبة  الر�صمية  امل�صادر  من  معلومات  على 

والإمارات العربية املتحدة. ولكن بيانات البحرين والكويت وقطر متوفرة 

من موؤ�ص�صة الت�صنيف الدويل »�صتاندرد اأند بور« التي ت�صتطيع النفاذ اإىل 

البيانات الر�صمية )غري املن�صورة(، ولهذا اأوردناها يف اجلدول )5-1(. 

اأما بالن�صبة اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة، فال تتوفر اأي بيانات لعام 

2007. وتبعًا للجدول )1-5(، فاإن الدول جميعها ما عدا الإمارات )التي 

ل تتوفر بيانات عنها( ت�صتويف معيار دين احلكومة املركزية. 

46.47   70 ≤  23.53 6.078* دينار بحريني  1.430دينار بحريني*  البحرين 

60.38  70 ≤  9.62 31.841 دينار كويتي  3.062 دينار كويتي  الكويت 

63.55  70 ≤  6.45 15.512 ريال عماين**  1.001ريال عماين  عمان 

60.29  70 ≤  9.71 258.591 ريال قطري**  25.111ريال قطري  قطر 

51.34  70 ≤  18.66 1.430.547 ريال �صعودي**  267.000  ريال �صعودي**  ال�صعودية 

غري متوفرة  70 ≤ غري متوفرة                  729.732 درهم اإماراتي*              غري متوفرة  الإمارات 

مالحظات:

* بيانات تقديرية

** بيانات اأولية

الأرقام باملاليني والن�صب املئوية  

ويظهر اجلدول )2-5( اأن جميع دول جمل�ش التعاون اخلليجي ت�صتويف معيار دين احلكومة العامة ما عدا دولة الإمارات العربية املتحدة التي مل تغلق 

اأرقام عام 2007. 

اجلدول )1-5( معايري دين احلك�مة املركزية

الدولة   الدين احلكومي املركزي       الناجت املحلي الإجمايل2007    1( الدين احلكومي        2( معيار             الفرق

                                                                                                                  املركزي كن�صبة مئوية         الدين            )2 - 1(

                                                                                                                     من الناجت املحلي          احلكومي   

                                                                                                                  املحلي الإجمايل 2007     املركزي 

 …õcôŸG »eƒµ◊G øjódG QÉ«©e 2007 ΩÉ©d ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG øe ájƒÄe áÑ°ùæc »eƒµ◊G øjódG
ájõcôŸG áeƒµ◊G øjO ÒjÉ©e   5-1 πµ°ûdG

øjôëÑdG  âjƒµdG   ¿Éª oY   ô£b   ájOƒ©°ùdG   äGQÉeE’G

»يجب األ تتجاوز ن�صبة الدين العام 60% من الناجت املحلي الإجمايل للحكومة العامة و70% للحكومة املركزية« 

 …õcôŸG »eƒµ◊G øjódG QÉ«©e 2007 ΩÉ©d ‹ÉªLE’G »∏ëŸG œÉædG øe ájƒÄe áÑ°ùæc »eƒµ◊G øjódG
ájõcôŸG áeƒµ◊G øjO ÒjÉ©e   5-1 πµ°ûdG

øjôëÑdG  âjƒµdG   ¿Éª oY   ô£b   ájOƒ©°ùdG   äGQÉeE’G



معيار العجز املايل

�صجلت جميع دول جمل�ش التعاون اخلليجي فائ�صًا ماليًا بف�صل الإيرادات 

املرتفعة ل�صلع الطاقة. ويو�صح اجلدول )4( امليزانيات احلكومية جلميع 

دول جمل�ش التعاون اخلليجي، ما عدا الإمارات العربية املتحدة التي مل 

تغلق اأرقام عام 2007، علمًا اأن فائ�صها املايل لعام 2006 بلغ 72.466 

مليون درهم اأي 12.1% من الناجت املحلي الإجمايل. 

وقد ن�صر �صندوق النقد الدويل تقديرات لعام 2007 ارتكزت على اأحدث 

)ولكن مل  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �صلطات  وفرتها  التي  البيانات 

يتم اإغالقها(، ومن املرجح لهذه التقديرات اأن تكون دقيقة اإىل حد ما. 

ومن هنا، فاإنه ميكننا اأن نوؤكد بثقة كبرية اأن جميع دول جمل�ش التعاون 

اخلليجي ت�صتويف هذه املعايري.

3.71  3 - ≥  0.71 43 دينار بحريني***   6.078 دينار بحريني*  البحرين 

30.76  3 - ≥  27.76 31.841 دينار كويتي  8.679 دينار كويتي  الكويت 

5.80  3 - ≥  2.80 15.512 ريال عماين**  434 ريال عماين**  عمان 

17.79  3 - ≥  14.79 258.591 ريال قطري**  38.240 ريال قطري**  قطر 

15.48  3 - ≥  12.48 1.430.547 ريال �صعودي**  178.500 ريال �صعودي**  ال�صعودية 

28.69  3 - ≥  25.69 729.732 درهم اإماراتي*  187.493 درهم اإماراتي*  الإمارات 

اجلدول )4(- معايري العجز املايل

الدولة     امليزانية املالية  2007            الناجت املحلي الإجمايل           1( امليزانية املالية        2( معيار       الفرق )2-1(

                                                                                 2007                           كن�صبة مئوية من     امليزانية املالية

                                                                                                                        الناجت املحلي 

                                                                                                                 الإجمايل لعام 2007

مالحظات:

* بيانات تقديرية

** بيانات اأولية

*** �صايف الفائ�ش وفق اأ�صعار ال�صوق احلالية

الأرقام باملاليني والن�صب املئوية

 ‹ÉŸG õé©dG QÉ«©e 2007 ΩÉ©d ‹ÉªLE’G ‹ÉëŸG œÉædG øe ájƒÄe áÑ°ùæc á«dÉŸG á«fGõ«ŸG

‹ÉŸG õé©dG QÉ«©e - 4πµ°ûdG

øjôëÑdG  âjƒµdG   ¿Éª oY   ô£b   ájOƒ©°ùdG   äGQÉeE’G

تقييم م�صرية الحتاد النقدي اخلليجي، اأغ�صط�ش 72008

»يجب األ يتجاوز عجز امليزانية ال�صنوية 3% من الناجت املحلي الإجمايل«

 ‹ÉŸG õé©dG QÉ«©e 2007 ΩÉ©d ‹ÉªLE’G ‹ÉëŸG œÉædG øe ájƒÄe áÑ°ùæc á«dÉŸG á«fGõ«ŸG

‹ÉŸG õé©dG QÉ«©e - 4πµ°ûdG

øjôëÑdG  âjƒµdG   ¿Éª oY   ô£b   ájOƒ©°ùdG   äGQÉeE’G



6

معيار احتياطي النقد الأجنبي

ال�صحب  وحقوق  الذهب،  من  املركزي  للبنك  الحتياطية  الأ�صول  تتاألف 

الدويل،  النقد  �صندوق  لدى  الحتياطي  واحل�صاب   ،)SDR( اخلا�صة 

 ،3 اإىل اجلدول  النظر  وعند  املالية.  والأوراق  الأجنبية  العمالت  واأ�صول 

لتغطية  كافية  اأجنبية  احتياطيات  لديها  البلدان  جميع  اأن  نالحظ  فاإننا 

واردات الب�صائع لأكرث من اأربعة اأ�صهر.

اجلدول )3( – معيار احتياطي النقد االأجنبي

الدولة     احتياطي النقد                      الواردات )التكلفة                 1 ( مكافئ الواردات       2( حدود احتياطي     الفرق)1-2(

     الأجنبي 2007                      وال�صمان  وال�صحن(              ال�صهرية خالل 2007         النقد الأجنبي

         2007                                                                          )بالأ�صهر(

0.42   4 ≥  4.42 4.319 دينار بحريني**   1.591 دينار بحريني   البحرين 

4.19  4 ≥  8.19 6.705 دينار كويتي  4.578 دينار كويتي  الكويت 

3.37  4 ≥  7.37 6.144 ريال عماين  3.772 ريال عماين  ُعمان 

1.21  4 ≥  5.21 80.097 ريال قطري  34.747 ريال قطري  قطر 

0.52  4 ≥  4.52 338.088 ريال �صعودي**  127.393 ريال �صعودي  ال�صعودية 

3.05  4 ≥  7.05 486.584 درهم**  285.693 درهم  الإمارات 

مالحظة:

- ** بيانات اأولية

- الأرقام باملاليني والأ�صهر

2007 »ÑæLC’G ó≤ædG »WÉ«àMEG QÉ«©e 2007 ájô¡°ûdG äGOQGƒdG áª«b

»ÑæLC’G ó≤ædG »WÉ«àMEG QÉ«©e - 3πµ°ûdG

øjôëÑdG  âjƒµdG   ¿Éª oY   ô£b   ájOƒ©°ùdG   äGQÉeE’G

»احتياطي النقد الأجنبي يجب اأن يغطي واردات الب�صائع لأربعة اأ�صهر على الأقل«

2007 »ÑæLC’G ó≤ædG »WÉ«àMEG QÉ«©e 2007 ájô¡°ûdG äGOQGƒdG áª«b

»ÑæLC’G ó≤ædG »WÉ«àMEG QÉ«©e - 3πµ°ûdG

øjôëÑdG  âjƒµdG   ¿Éª oY   ô£b   ájOƒ©°ùdG   äGQÉeE’G



معيار �صعر الفائدة

بني  الفائدة  اأ�صعار  ناأخذ  اأننا  اإل  ر�صميًا،  حتديده  عدم  من  الرغم  على 

اأي�صًا اإىل  اأ�صهر. ونود الإ�صارة  امل�صارف يف الأ�صواق املالية خالل ثالثة 

ميثل  والذي  املرّجح(،  )غري  الب�صيط  املتو�صط  تعني  »متو�صط«  كلمة  اأن 

املقيا�ش املف�صل من قبل ال�صلطات الوطنية. ويظهر اجلدول )2( اأن اأدنى 

ثالثة معدلت فائدة يف الربع الأول 2008 بح�صب ترتيبها الت�صاعدي هي: 

العربية  للمملكة  و%2.52  الكويت،  لدولة  و%2.50  قطر،  لدولة   %2.29

ال�صعودية؛ اأي مبتو�صط قدره 2،44% وهذا يجعل حد �صعر الفائدة %4.4. 

ولي�ش م�صتغربًا ا�صتيفاء جميع دول اخلليج العربية ملعايري �صعر الفائدة، 

)با�صتثناء  الدول  لهذه  النقدية  الأ�صواق  الفائدة يف  اأ�صعار  نظرًا حلاجة 

الكويت التي ربطت عملتها ب�صلة عمالت اأجنبية( اإىل اتباع �صيا�صة �صعر 

على  الإبقاء  اأجل  من  الأمريكي  الفيدرايل  الحتياطي  ملجل�ش  الفائدة 

الرتباط بالدولر الأمريكي.

1.14   4.44 ≤  3.30 البحرين 

1.94  4.44 ≤  2.50 الكويت 

0.73  4.44 ≤  3.71 �صلطنة ُعمان 

2.15  4.44 ≤  2.29 قطر 

1.92  4.44 ≤  2.52 ال�صعودية 

1.78  4.44 ≤  2.66 الإمارات 

اجلدول )2( – معيار �سعر الفائدة

1( �صعر الفائدة يف الربع  2 – حدود �صعر الفائدة  الفرق )1-2( الدولة 

يف الربع الأول 2008   الأول  2008   

øjôëÑdG  âjƒµdG   ¿Éª oY   ô£b   ájOƒ©°ùdG   äGQÉeE’G

2008 ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN IóFÉØdG ô©°S QÉ«©e 2008 ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN IóFÉØdG ô©°S 

IóFÉØdG ô©°S QÉ«©e - 2πµ°ûdG

تقييم م�صرية الحتاد النقدي اخلليجي، اأغ�صط�ش 52008

»يجب األ تتجاوز اأ�صعار الفائدة ق�صرية الأجل 2% فوق متو�صط اأدنى ثالثة معدلت يف كل دولة« 

øjôëÑdG  âjƒµdG   ¿Éª oY   ô£b   ájOƒ©°ùdG   äGQÉeE’G

2008 ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN IóFÉØdG ô©°S QÉ«©e 2008 ∫hC’G ™HôdG ∫ÓN IóFÉØdG ô©°S 

IóFÉØdG ô©°S QÉ«©e - 2πµ°ûdG



معيار معدل الت�صخم

على الرغم من اأن املعيار مل يحدده ر�صميًا، فاإن معدل الت�صخم مق�صود 

نعني  كما  امل�صتهلك.  اأ�صعار  ملوؤ�صر  ال�صنوي  املعدل  التغري احلا�صل يف  به 

اإىل الناجت املحلي الإجمايل لكل  بـ »املعدلت املرجحة« املعدلت من�صوبًة 

موؤ�صر  ل�صلة  موحد  ت�صنيف  اإىل  للتو�صل  م�صتمرًا  العمل  يزال  ول  دولة. 

التفاق  جرى  وقد  اخلليجي:  التعاون  جمل�ش  دول  يف  امل�صتهلك  اأ�صعار 

حتى الآن على اعتماد نظام ت�صنيف ال�صتهالك الفردي ح�صب الغر�ش 

)COICOP(، وذلك با�صتخدام ن�صب م�صح نفقات ودخل الأ�صرة يف عام 

2007. و�صتكون ال�صنة الأ�صا�ش للموؤ�صر هي �صنة 2000، علمًا اأن معدلت 

اأكرب  تباينًا  2003، مظهرة  امل�صتمر منذ عام  ارتفاعها  توا�صل  الت�صخم 

امل�صتهلك  اأ�صعار  موؤ�صر  حول  بيانات  الدول  معظم  واأ�صدرت  الدول.  بني 

املحلي  الناجت  حول  وبيانات   ،2008 عام  من  الأول  الربع  بداية  حتى 

لدولة  امل�صتهلك  اأ�صعار  موؤ�صر  بيانات  ولكن   .2007 عام  حتى  الإجمايل 

الإمارات العربية املتحدة تنتهي يف 2007. ويظهر اجلدول )1( اأن اأعلى 

معدل للت�صخم هو من ن�صيب قطر، بينما ت�صتاأثر مملكة البحرين باأدنى 

معدل.

وبلغ معدل الت�صخم املرجح يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي 6.91% يف عام 

2007 )بينما كان املتو�صط الب�صيط ملعدلت الت�صخم 7.29%(. وبالتايل، 

اإىل  بالن�صمام  الراغبة  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  دول  على  يتعني  فاإنه 

الحتاد النقدي األ تزيد معدلت الت�صخم فيها عن 8.91%. وقد جتاوزت 

دولتا قطر والإمارات هذا احلد يف عام 2007، وفقًا لآخر اإح�صائيات.

اجلدول )1( – معيار معدل الت�سخم

الفرق 2( حدود معدل الت�صخم   ) 1( معدل الت�صخم 2007  الناجت املحلي الإجمايل  الدولة  

)1-2(        2007 )دولر اأمريكي(                                                                         2007  

5.61   8.91 ≤  3.30   *16.165 البحرين 

3.38    8.91 ≤  5.53   112.116 الكويت 

3.01   8.91 ≤  5.90   **40.343 ُعمان 

 4.85 -                         8.91 ≤  13.76   **71.041 قطر 

4.78   8.91 ≤  4.13   **381.956 ال�صعودية 

2.19 -                          8.91 ≤  11.10 الإمارات     198.675*  

مالحظة:

- * بيانات تقديرية

- ** بيانات اأولية

- الأرقام باملاليني والن�صب املئوية

4

øjôëÑdG  âjƒµdG   ¿Éª oY   ô£b   ájOƒ©°ùdG   äGQÉeE’G

ºî°†àdG ∫ó©e QÉ«©e  1 πµ°ûdG
2007 ºî°†àdG ∫ó©e QÉ«©e 2007 ºî°†àdG ∫ó©e

»يجب األ تتجاوز معدلت الت�صخم 2% فوق متو�صط معدلت الت�صخم املرجحة يف كل من دول جمل�ش التعاون اخلليجي«

øjôëÑdG  âjƒµdG   ¿Éª oY   ô£b   ájOƒ©°ùdG   äGQÉeE’G

ºî°†àdG ∫ó©e QÉ«©e  1 πµ°ûdG
2007 ºî°†àdG ∫ó©e QÉ«©e 2007 ºî°†àdG ∫ó©e



واأعربت ال�صلطات الُعمانية يف يناير 2007 عن نيتها الرتيث يف الن�صمام اإىل الحتاد النقدي حتى مرحلٍة لحقة.

اآخر  الأعلى جمددًا يف  املجل�ش  �صدد  النقدي، فقد  قيام الحتاد  تاأخري  �صائعات حول  وانت�صار  ُعمان  تاأخر  بالرغم من  العملية  ا�صتمرار  وللتاأكيد على 

جل�صة له يف دي�صمرب 2007 على قراره امل�صي قدمًا يف اإمتام الحتاد النقدي يف موعده املحدد يف الأول من يناير 2010. ويعد جتديد اللتزام على اأعلى 

امل�صتويات دلياًل وا�صحًا باأن امل�صروع يحظى بدعم �صناع القرار الرئي�صيني، وبالتايل فاإنه من �صاأن اأي اإخالل باملوعد اأن يوؤثر ب�صكل كبري على م�صداقية 

هذه ال�صلطات.

وعلى هذا الأ�صا�ش، اأعددنا تقريرًا حول التزام كل واحدة من دول جمل�ش التعاون اخلليجي مبعايري التقارب القت�صادي لقيا�ش التقدم احلا�صل نحو 

حتقيق هذه املعايري. ويوفر هذا التقرير تقييمًا مبكرًا حول ما اإذا كانت كل دولة ت�صري على النهج ال�صحيح نحو هذه الغاية. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن اللجنة 

الفنية ل�صوؤون الحتاد النقدي لدول جمل�ش التعاون اخلليجي مل تقدم تعريفات حمددة لكل معيار، بحيث ا�صطررنا اإىل اعتماد التعريف الأكرث �صيوعًا. 

ول بد اأي�صًا من التاأكيد على اأن املعايري املقرتحة من قبل اللجنة الفنية، كما يفيد موقع الأمانة العامة لدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية، تنتظر 

املوافقة النهائية عليها من قبل قادة دول جمل�ش التعاون اخلليجي.

ي�صتند هذا التقرير اإىل اآخر البيانات املتوافرة يف 31 يوليو 2008، وعند عدم توفر معلومات وافية من م�صادر ر�صمية، ا�صتقيناها من »�صندوق النقد 

الدويل« و«�صتاندرد اأند بورز«.

املوؤ�ص�صية  التدابري  اأهمية  اإىل ملخ�ش ودرا�صة حتليلية حول  اإ�صافة  التقارب القت�صادي،  اأق�صام، يعر�ش كل منها لأحد معايري  �صتة  التقرير  يت�صمن 

للم�صرف املركزي. وت�صتمل املالحق على معلومات حول اأبرز الإجنازات التي حققها الحتاد النقدي اخلليجي حتى الآن، بالإ�صافة اإىل م�صادر املعلومات 

واملراجع.

التقدم  ال�صيا�صة، وقطاع الأعمال، واجلمهور ب�صكل عام، مب�صدر معلومات موثوق حول  الأ�صواق، و�صانعي  لتزويد  اإعداد تقرير مماثل دوريًا،  و�صيتم 

احلا�صل يف م�صرية الحتاد النقدي اخلليجي.

تقييم م�صرية الحتاد النقدي اخلليجي، اأغ�صط�ش 32008



متهيد

قرر املجل�ش الأعلى ملجل�ش التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتماعه الثاين والع�صرين الذي ا�صت�صافته م�صقط يف دي�صمرب 2001 تاأ�صي�ش احتاٍد نقدّي 

واإ�صدار عملة خليجية موحدة بحلول الأول من يناير 2010.

وتعترب كل واحدة من الدول الأع�صاء م�صوؤولة عن و�صع �صيا�صات اقت�صادية كلية متوافقة مع هذا الهدف، وبالأخ�ش حتقيق م�صتوًى عاٍل من التن�صيق بني 

دول املجل�ش يف املجالت الأ�صا�صية، ويف مقدمتها ال�صيا�صة املالية، وعمليات النقد، والقوانني امل�صرفية، وال�صتقرار املايل. ويف دي�صمرب 2005، �صادق 

املجل�ش الأعلى يف جل�صته ال�صاد�صة والع�صرين التي عقدت يف اأبوظبي، على معايري الأداء القت�صادي املطلوبة للتقارب بني دول املجل�ش ول�صمان جناح 

الحتاد النقدي.

وت�سم هذه املعايري اخلم�سة:

1. معدلت الت�صخم

2. اأ�صعار الفائدة

3. مدى كفاية احتياطات ال�صلطة النقدية من النقد الأجنبي

4. ن�صبة العجز ال�صنوي يف املالية احلكومية اإىل الناجت املحلي الإجمايل

5. ن�صبة الدين العام اإىل الناجت املحلي الإجمايل

وقد اأوعز املجل�ش الأعلى اإىل اللجنة الفنية ل�صوؤون الحتاد النقدي – املوؤلفة من جلنة التعاون املايل والقت�صادي لدول جمل�ش التعاون اخلليجي )والتي 

ت�صم وزراء مالية الدول الأع�صاء(، وجلنة حمافظي موؤ�ص�صات النقد وامل�صارف املركزية يف دول املجل�ش – لقرتاح تعريفات واأهداف حمددة للمعايري 

الواردة اأعاله ورفعها اإىل املجل�ش الأعلى للم�صادقة عليها يف جل�صته ال�صابعة والع�صرين.

وقد �ساغت اللجنة الفنية �ستة اأهداف، م�ست�حاة يف اأغلبها من »معايري ما�سرتيخت«:

1. ل يزيد معدل الت�صخم يف اأي من الدول الأع�صاء عن املتو�صط املرّجح ملعدلت الت�صخم يف دول املجل�ش زائد %2.

2. ل يزيد �صعر الفائدة يف اأي منها عن متو�صط اأدنى ثالثة اأ�صعار الفائدة ق�صرية الأجل يف دول املجل�ش زائدًا %2.

3. يجب اأن تكون احتياطات ال�صلطة النقدية من النقد الأجنبي يف كل دولة من الدول الأع�صاء كافية لتغطية وارداتها ال�صلعية ملدة ل تقل عن 4 اأ�صهر.

4. ل تزيد ن�صبة العجز ال�صنوي يف املالية احلكومية اإىل الناجت املحلي الإجمايل يف الدول الأع�صاء عن 3% من الناجت املحلي الإجمايل.

5. ل تتجاوز ن�صبة الدين العام للحكومة العامة 60% من الناجت املحلي الإجمايل، ول تتجاوز ن�صبة الدين العام للحكومة املركزية 70% من الناجت املحلي  

الإجمايل.  

6. يجب اأن حتافظ عمالت دول اخلليج على �صعر �صرف ثابت مقابل الدولر الأمريكي.

واتخذ املجل�س االأعلى لدول جمل�س التعاون اخلليجي يف جل�سته ال�سابعة والع�سرين، التي ا�ست�سافتها الريا�س يف دي�سمرب 2006، 

عددًا من القرارات االأخرى هي:

اأ . موا�صلة اخلطوات التح�صريية لتاأ�صي�ش الحتاد النقدي واإ�صدار عملة موحدة لدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية وفقًا للجدول الزمني املحدد  

من قبل املجل�ش الأعلى يف اجتماعه الثاين والع�صرين )م�صقط، دي�صمرب 2001(.  

ب . الإيعاز اإىل اللجان ذات ال�صلة لتكثيف جهودها لالتفاق على القوانني واللوائح املطلوبة لإطالق الحتاد النقدي يف وقته املحدد.

ت . الإيعاز اإىل اللجنة الفنية لالحتاد النقدي لإمتام النقا�صات حول كيفية ح�صاب معايري الن�صمام اإىل الحتاد النقدي، وحتديد تعريفاتها واأهدافها،  

وتفوي�ش جلنة التعاون املايل والقت�صادي مبنح املوافقة النهائية على هذه املعايري.  

2



ملخ�ش تنفيذي

يقدم هذا التقرير تقييمًا للتقدم الذي اأحرزه الحتاد النقدي اخلليجي لغاية 31 يوليو 2008. وقد مت الت�صديق ال�صمني على معايري التقارب القت�صادي 

املطلوبة للو�صول اإىل عملة خليجية موحدة – وامل�صتندة يف ت�صميمها اإىل »معايري ما�صرتيخت« التي قام عليها »احتاد النقد الأوروبي« – خالل اجلل�صة 

ال�صابعة والع�صرين للمجل�ش الأعلى ملجل�ش التعاون لدول اخلليج العربية والتي ا�صت�صافتها الريا�ش يف دي�صمرب 2006. ولكنه مل يتم حتديد التعريفات 

الدقيقة ملعظم هذه املعايري.

وانطالقًا مما توفر من البيانات الر�صمية وال�صوقية، يبني هذا التقرير اأن ثالث دول فقط هي اململكة العربية ال�صعودية، ومملكة البحرين، و�صلطنة 

ُعمان، ا�صتطاعت ا�صتيفاء جميع هذه املعايري وذلك بح�صب البيانات املتوفرة حتى 31 يوليو 2008 )علمًا اأن �صلطنة ُعمان اأعربت عن رغبتها بتاأخري 

ان�صمامها اإىل الحتاد يف بداياته(. ويف هذه الأثناء، فاإن معدلت الت�صخم يف دولتي قطر والإمارات العربية املتحدة تتجاوز احلد املطلوب، بينما تربط 

الكويت عملتها ب�صلة عمالت ولي�ش بالدولر الأمريكي.

امل�سي قدمًا على طريق االحتاد النقدي اخلليجي

لكي يت�سنى و�سع االحتاد النقدي اخلليجي م��سع التنفيذ، فاإنه ال بد من اأن ت�ؤخذ يف االعتبار ثالث ق�سايا اأ�سا�سية ترتبط بال�سيا�سة النقدية، وهي:

اأ�صا�صًا �صلبًا  بالدولر  ال�صرف  �صيا�صة ربط �صعر  املا�صي، وفرت  النقدية. ففي  ال�صيا�صة  اأعمال  الأولويات يف جدول  اأبرز  الت�صخم  اأن يكون  1. يجب 

ل�صتقرار النقد والأ�صعار. واأما اليوم، ويف ظل التغيريات الهيكلية، والزيادة امل�صتمرة للتنويع القت�صادي والتجاري، وانتقال املحور الرئي�صي لل�صراكة 

التجارية وال�صتثمارية نحو اآ�صيا، بالإ�صافة اإىل �صعف الدولر يف الأ�صواق العاملية، فقد اأ�صبح الو�صع يقت�صي تغيري ال�صيا�صة النقدية نحو كبح الت�صخم، 

خا�صة واأن هذه ال�صيا�صة تركز على اإبقاء الت�صخم �صمن م�صتويات حمددة ومعلنة.

2. �صتحتاج دول جمل�ش التعاون اخلليجي اإىل ال�صتثمار يف بناء وتعزيز قدراتها الإح�صائية لتوفري بيانات اقت�صادية ومالية متنا�صقة وقابلة للمقارنة، 

�صعيًا اإىل دعم الحتاد النقدي اخلليجي وال�صوق اخلليجية امل�صرتكة.

3. لكي يتحقق الحتاد النقدي اخلليجي ويحقق الأهداف التي قام من اأجلها، فاإنه �صيحتاج اإىل ا�صتثمارات داعمة يف البنية التحتية للقطاع املايل )مبا 

يف ذلك البنية القانونية والتنظيمية(، بالإ�صافة اإىل تطوير اأنظمة الدفع وربط اأ�صواق النقد باأ�صواق راأ�ش املال.

وهناك عامل اآخر ينبغي الرتكيز عليه وهو اإذا كانت معايري التقارب القت�صادي ال�صرورية لعملية الندماج النقدي تن�صجم حقًا مع الطبيعة اخلا�صة 

التعاون اخلليجي تتمتع  اأن دول جمل�ش  اأمام قيام الحتاد النقدي الأوروبي يف الوحدة املالية، تبني  ملنطقة اخلليج. ففي حني متثلت العقبة الرئي�صية 

بفائ�ش كبري يف الأموال العامة؛ ف�صاًل عن اأن اأ�صعار الفائدة على املدى الق�صري ل ميكنها اأن تختلف كثريًا نظرًا لالرتباط بالدولر.

واأثناء اإعداد هذا التقرير كانت ال�صعوبة الأ�صا�صية تكمن يف احل�صول على الإح�صائيات الر�صمية احلديثة. ويف بع�ش احلالت، مثل معيار �صعر الفائدة، 

جلاأنا اإىل اختيار املفهوم الأكرث �صيوعًا على ال�صعيد العاملي وذلك يف ظل غياب تعريف ر�صمي حمدد. وجتدر الإ�صارة اإىل تعذر �صمان جتان�ش بيانات 

جميع البلدان. وخالفًا لالحتاد الأوروبي، تفتقر دول جمل�ش التعاون اخلليجي اإىل وجود موؤ�ص�صة اإح�صائية متخ�ص�صة تتخطى ال�صلطة الوطنية، على 

اأو عجز امليزانيات احلكومية، ويجري عمليات  غرار مكتب الإح�صاء الأوروبي »يورو�صتات« والذي يقدم تعريفات حمددة للمعايري، مثل الدين العام، 

تدقيق دورية لالإح�صائيات الر�صمية. ي�صاف اإىل ذلك، اأنه مل يتم التو�صل اإىل تعريف موحد ملوؤ�صر �صعر امل�صتهلك بحيث يبقى �صحيحًا مع جميع دول 

جمل�ش التعاون اخلليجي. واأخريًا، يوجد تفاوت كبري يف قدرة كل واحدة من هذه الدول على تقدمي البيانات ب�صكل دقيق ويف الوقت املنا�صب، وهي م�صاألة 

حتتاج اإىل معاجلة قبل اإطالق الحتاد النقدي اخلليجي.

تقييم م�صرية الحتاد النقدي اخلليجي، اأغ�صط�ش 12008
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