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تقديم

ميّثل حتقيق املواطنة االقتصادية اخلليجية هدفًا اساسيًا الزم مسرية جملس التعاون لدول اخلليج 
العمل اخلليجي املشرتك  العربية منذ عامها األول ، وحظي بإهتمام اجمللس األعلى املوقر ، وجلان 
كافة ، وعلى خمتلف املستويات ، انطالقًا من قناعة راسخة بأن املواطن هو حمور العملية التكاملية.

ووفق املنهج املتدرج يف مسرية العمل االقتصادي املشرتك ، أمثرت القرارات اليت اختذهتا دول جملس 
التعاون خالل األعوام املاضية يف الدفع بفكرة املواطنة االقتصادية اخلليجية حنو أرض الواقع املعاش 
ملواطين دول جملس التعاون ، الذين استفادوا من قرارات العمل اخلليجي املشرتك ذات الصلة باملواطنة 
االقتصادية يف تيسري تنقلهم بني الدول األعضاء واقامتهم فيها ، حيث متنح تلك القرارات حقوقًا 
واسعة ملواطين الدول األعضاء لإللتحاق باملدارس احلكومية ، والعالج يف املستشفيات واملستوصفات 
احلكومية ، ومتلك العقار ألغراض السكن ، واملساواة حني العمل يف القطاعني العام واخلاص مع توفري 
املظّلة التأمينية ، وكذلك التمتع حبق ممارسة األنشطة االقتصادية واالستثمارية واحلرف يف أي دولة 

عضو ، باإلضافة إىل شراء وتداول األسهم وتأسيس الشركات املسامهة وغري ذلك.

ويف القمة األخرية جمللس التعاون واليت عقدت يف مملكة البحرين خالل شهر ديسمرب 2016، 
أكد أصحاب اجلاللة والسمو قادة دول جملس التعاون ، حفظهم اهلل ، على االستمرار يف توثيق 
بتحقيق  يتعلق  فيما  األعلى  اجمللس  قرارات  لتطبيق  وصواًل  األعضاء  الدول  بني  والتكامل  التعاون 
املساواة التامة يف املعاملة بني مواطين دول اجمللس يف جماالت السوق اخلليجية املشرتكة ، واليت تشكل 

املواطنة االقتصادية اخلليجية جوهرها.

ويف السياق ذاته ، وبتكليف من اجمللس األعلى املوقر ، تويل هيئة الشئون االقتصادية والتنموية، 
موضوع   ، اهلل  حفظهم   ، التعاون  جملس  دول  لقادة  عشر  السادس  التشاوري  اللقاء  انشأها  اليت 
استكمال متطلبات السوق اخلليجية املشرتكة اولوية ضمن اهتماماهتا يف ضوء املضامني السامية لرؤية 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه اهلل ، لتعزيز العمل اخلليجي 

املشرتك.
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إىل جانب ذلك ، وهبدف حتقيق االستفادة القصوى ملواطين دول جملس التعاون من قرارات 
السوق اخلليجية املشرتكة ، اختذت دول جملس التعاون عدداً من القرارات واخلطوات ، واليت منها :

)1(  إنشاء اهليئة القضائية االقتصادية ، اليت مت اقرار نظامها األساسي يف مايو 2016 ، مما سيوفر 

املواطنة  قرارات  تفسري  االختالفات يف  للفصل يف  مّيسرة  مرجعية  األعمال  للمواطنني ورجال 
االقتصادية اخلليجية. 

)2( القياس املتواصل ملدى استفادة مواطين دول جملس التعاون من قرارات اجمللس األعلى ذات الصلة 

باملواطنة االقتصادية اخلليجية ، وتذليل العقبات اليت قد تعرتض ذلك.

امتيازات من خالل عقد  املواطنة االقتصادية اخلليجية من  الوعي بني املواطنني مبا توفره  )3( نشر 

الندوات التعريفية بالسوق اخلليجية املشرتكة ، ومن خالل أجهزة اإلعالم اليت قامت بإنتاج برامج 
تعريفية يف هذا اخلصوص.

وكما توضح هذه النشرة اإلحصائية ، وبلغة األرقام ، فإن قرارات جملس التعاون ذات الصلة 
االقتصادية  التفاعالت  يف  مهما  عنصراً  اصبحت  املشرتكة  اخلليجية  والسوق  االقتصادية  باملواطنة 
واحلياتية اليومية يف الدول األعضاء وفيما بينها . واملأمول أن تسهم هذه النشرة يف توضيح الزيادة 
اخلليجية  السوق  معربة عن  تقدم صورة  وأن   ، اخلليجية  االقتصادية  املواطنة  مكتسبات  الكبرية يف 

املشرتكة ، اليت هي احدى الركائز األساسية للعمل التكاملي اخلليجي.

واتوجه بالشكر اجلزيل لألجهزة اإلحصائية وغريها من اجلهات احلكومية يف الدول األعضاء، 
اليت أسهمت يف إعداد هذه النشرة من خالل توفري البيانات اإلحصائية الالزمة ، كما اسجل تقديري 

للمركز اإلحصائي لدول جملس التعاون على مساندته ودعمه هلذا العمل اإلحصائي املشرتك.

واهلل ويل التوفيق ،،

                                       د. عبداللطيف بن راشد الزياني
                                                  األمين العام
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متهيد
يســر االمانــة العامــة جمللــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة أن تضــع بــني يــدي القــارئ الكــرمي 
العــدد التاســع مــن إصدارهــا الســنوي »الســوق اخلليجيــة املشــرتكة : حقائــق وأرقــام«، والــذي يقــدم 
باإلحصائيــات املوثقــة صــورة شــاملة ومفصلــة عــن مــدى إســتفادة مواطــين دول اجمللــس مــن قــرارات 

جملــس التعــاون ذات الصلــة بالســوق اخلليجيــة املشــرتكة واملواطنــة االقتصاديــة. 
وتشــري البيانــات االحصائيــة اىل تزايــد أعــداد املســتفيدين مــن قــرارات الســوق اخلليجيــة املشــرتكة، 
فهنــاك زيــادة مضطــردة يف أعــداد املواطنــني املتنقلــني فيمــا بــني دول اجمللــس، والذيــن بلــغ عددهــم أكثــر 
مــن 26 مليــون مواطــن يف العــام 2015م، ارتفاعــاً مــن حــوايل 24 مليــون مواطــن يف العــام 2014م. 
لقــد يســرت قــرارات العمــل املشــرتك ملواطــين الــدول االعضــاء التنقــل واإلقامــة يف الــدول األعضــاء 
األخــرى، حيــث تتوفــر هلــم، مبوجــب قــرارات اختذهـــا اجمللـــس األعلــى املوقــر، اخلدمــات األسـاســـية مــن 
تعليــم، ورعايــة صحيـــة، ورعايــة اجتماعيــة، ومســاواة حــني العمــل يف القطاعــني احلكومــي واألهلــي، ومــا 

يلحــق بذلــك مــن مــّد احلمايــة التأمينيــة عــن طريــق التقاعــد املــدين والتأمينــات االجتماعيــة. 
يف جمــال التعليــم، حيــق ملواطــين دول اجمللــس االلتحــاق باملــدارس احلكوميــة يف أي مــن الــدول 
االعضاء. وتوضح البيانات االحصائية أن هناك أكثر من 43 ألف طالب وطالبة خليجي مسجلني 
يف املــدارس احلكوميــة بالــدول األعضــاء األخــرى. وفيمــا يتعلــق باالســتفادة مــن احلــق يف العــالج يف 
ألــف   135 أن حــوايل  ُتظهــر  األوليــة  فــإن االحصائيــات   ، احلكوميــة  واملســتوصفات  املستشــفيات 
مواطــن خليجــي قــد اســتفادوا مــن اخلدمــات الصحيــة احلكوميــة يف الــدول األعضــاء األخــرى خــالل 

العــام 2015م.
يف اجملــال االقتصــادي، تؤشــر اإلحصائيــات اىل زيــادة ملحوظــة يف أعــداد مواطــين دول اجمللــس 
الذيــن ميارســون األنشــطة االقتصاديــة واملهــن يف الــدول األعضــاء األخــرى، حيــث بلــغ العــدد الرتاكمــي 
اجمللــس  دول  االقتصاديــة يف  األنشــطة  خمتلــف  ملمارســة  اخلليجيــني  للمواطنــني  املمنوحــة  للرتاخيــص 

االخــرى مــا يزيــد علــى 81 ألــف رخصــة يف العــام 2015م.
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يف جمــال متلــك مواطــين دول اجمللــس للعقــار يف الــدول االعضــاء األخــرى، فــإن اإلحصائيــات تشــري 
إىل زيادة واضحة يف أعداد املستفيدين من القرارات اخلاصة بتملك العقار، حيث ُسجلت 35854 
حالــة متلــك يف العــام 2015م. امــا يف جمــال تــداول وشــراء األســهم، فــإن املؤشــرات اإلحصائيــة، للعــام 
2015م، ُتظهــر تفاعــاًل كبــرياً مــع القــرار اخلــاص بذلــك، حيــث تــداول 430 ألــف مســاهم مــن مواطــين 

دول اجمللــس أســهم 665 شــركة مســامهة يف الــدول األعضــاء األخــرى، تبلــغ قيمتهــا أكثــر مــن 259 
مليــار دوالر.

املأمــول أن تقــدم هــذه النشــرة صــورة معــرّبة عــن الواقــع االقتصــادي اجلديــد الــذي متثلــه  الســوق 
اخلليجيــة املشــرتكة الــيت تالمــس مســاراهتا احليــاة اليوميــة املعاشــة ملواطــين دول جملــس التعــاون، وتدفــع 
حنــو تزايــد ملحــوظ يف  تنقليــة االفــراد، وحركــة كبــرية وسلســة للســلع ورؤوس االمــوال فيمــا بــني الــدول 
األعضــاء. وختتــزل اإلحصائيــات الكثــري مــن تفاصيــل هــذا اإلجنــاز املهــم، الــذي يضــع جملــس التعــاون، 
وبإمتيــاز، يف مكانتــه الالئقــة بــه علــى ســاحة االقتصــاد العاملــي، بســوق مشــرتكة متناميــة تضــم حــوايل 
52 مليــون نســمة، وناتــج حملــي بلــغ حــوايل 1.4 تريليــون دوالر، وجتــارة خارجيــة جتــاوزت قيمتهــا 

تريليــون دوالر ، وفــق إحصائيــات العــام 2015م.

                                                        ادارة االحصاء ـــ شئون المعلومات
                                                                ديسمبر 2016
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تنقل وإقامة املواطنني
منــذ العــام األول إلنطالقــة املســرة املباركة ملجلس التعاون حظـــي تســـهيل تنـقـــل املواطنـــن 

بــن الـــدول األعضـــاء بإهتــام دول املجلـــس، نظــراً الرتبـــاطه املبــارش والوثيــق مبصـالـــح املواطنن، 

ــة  ــق املواطن ــية لتحقي ــات األساس ــد املقدم ــه أح ــا أن ــم، ك ــاعي بينه ــرابط االجتمـ ــزيز التـ وبتعـ

اإلقتصاديــة الخليجيــة والســوق الخليجيــة املشــركة. لذلــك، نصــت االتفاقيــة االقتصاديــة املوّحــدة، 

ــة  ــة الكفيل ــدول االعضــاء عــى القواعــد التنفيذي ــام 1981م، عــى أن تتفــق ال ــرّت يف الع ــي اق الت

ــة مــن هــذه الــدول نفــس معاملــة مواطنيهــا  مبعاملــة مواطنــي دول مجلــس التعــاون يف أي دول

دون تفريــق او متييــز يف مجــال حريــة االنتقــال والعمــل واالقامــة. وهــو مــا اكدتــه الحقــاً االتفاقيــة 

االقتصاديــة، التــي اقرّتهــا دول املجلــس يف العــام 2001م، بالنــص عــى مبــدأ املســاواة يف املعاملــة 

بــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون يف االقامــة والتنقــل بــن الــدول االعضــاء يف املجلــس، والــذي 

يتــم حاليــاً بالبطاقــة الذكيــة.

وتجــدر االشــارة يف هــذا الســياق، ان دول مجلــس التعــاون التــي اعتمــدت البطاقــة الذكيــة 

يف تنقــل املواطنــن بــن الــدول االعضــاء، قــد اقــرّت يف ديســمرب 2011م إعتــاد اســتخدامها كهويــة 

ــدول  ــع ال ــاص يف جمي ــام والخ ــن الع ــل القطاع ــن قب ــس م ــي دول املجل ــع مواطن ــات لجمي اثب

ــن  ــا م ــرارات وغره ــذه الق ــة له ــن. ونتيج ــة املواطن ــل واقام ــر تنق ــهم يف تيس ــا اس ــاء، م االعض

االجــراءات، شــهدت تنقليــة املواطنــن فيــا بــن الــدول االعضــاء زيــادة ملحوظــة ومضطــردة خــالل 

العقــود املاضيــة دفعــت بأعــداد الخليجيــن الذيــن تنقلــوا فيــا بــن دول املجلــس إىل أكــر مــن 

26 مليــون مواطــن خــالل العــام 2015 مقابــل حــوايل 13.2 مليــون مواطــن يف العــام 2006م، أي ان 

نســبة االرتفــاع خــالل العــر ســنوات املاضيــة بلغــت 97.4%. وللمقارنــة، فــإن العــدد اقتــر عــى 

4.5 مليــون مواطــن تنقلــوا بــن الــدول االعضــاء يف العــام 1995م. 

ــارات  ــة االم ــعودية ودول ــة الس ــة العربي ــن واململك ــة البحري ــات أن مملك ــر االحصائي وتظه

تنقل وإقامة املواطنني 



السوق الخليجية املشرتكة - العدد التاسع - 2016م 14

ــد اســتقبلت  ــدول األعضــاء، فق ــي ال ــس املســتقبلة ملواطن ــر دول املجل ــة املتحــدة هــم اك العربي

ــل 4.8  ــام 2015م، مقاب ــس يف الع ــن دول املجل ــن م ــون مواط ــوايل 7.5 ملي ــن ح ــة البحري مملك

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــتقبلت اململك ــا 56.8%. واس ــو قدره ــبة من ــام 2006م، وبنس ــون يف الع ملي

ــو  ــبة من ــام 2006م، وبنس ــون يف الع ــل 4.8 ملي ــام 2015م، مقاب ــون يف الع ــى 6.9 ملي ــد ع ــا يزي م

قدرهــا 44.7%. أمــا دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فقــد اســتقبلت 6.7 مليــون مواطــن مــن دول 

املجلــس يف العــام 2015م، مقابــل 1.7 مليــون يف العــام 2006م، وبنســبة منــو كبــرة بلغــت %295.6. 

وشــهد عــدد مواطنــي دول املجلــس الذيــن دخلــوا ســلطنة عــان منــواً كبراً بلغــت نســبته %371.5 

يف العــام 2015م مقارنــة بالعــام 2006م، حيــث بلــغ عددهــم حــوايل 581 ألــف يف العــام 2015م، 

ــد عــن 1.3  ــا يزي ــة قطــر م ــف مواطــن خليجــي يف العــام 2006م. واســتقبلت دول ــل 123 ال مقاب

مليــون مــن مواطنــي دول املجلــس يف عــام 2015م، مقابــل 526 ألــف مواطــن خليجــي يف العــام 

2006م، وبنســبة منــو قدرهــا 147%. امــا دولــة الكويــت، فلقــد ارتفــع عــدد مواطنــي دول املجلــس 

ــوا اليهــا مــن 1.3 مليــون مواطــن خليجــي يف العــام 2006م اىل حــوايل 3.1 مليــون يف  الذيــن دخل

ــادة نســبتها %134. العــام 2015م، أي بزي

ــن  ــتفيدين م ــة املس ــعودية يف طليع ــة الس ــة العربي ــو اململك ــاء مواطن ــام 2015م، ج يف الع

قــرار املســاوة يف املعاملــة ملواطنــي دول املجلــس يف اإلقامــة والتنقــل بــن الــدول االعضــاء االخــرى، 

حيــث بلــغ عــدد الســعودين الذيــن دخلــوا الــدول االعضــاء االخــرى يف املجلــس  مــا يزيــد عــى 

12.2 مليــون، أي مــا نســبته 46.9%. وتــى ذلــك العانيــون الذيــن بلــغ عددهــم 5.2 مليــون أي 

ــم  ــون وبنســبة بلغــت 13.4%، ث ــغ عددهــم 3.5 ملي ــن بل ــون الذي ــم االماراتي ــا نســبته 20%. ث م

ــن  ــن الكويتي ــم كّل م ــبة 11.4%. تاله ــون وبنس ــوايل 3 ملي ــم ح ــغ عدده ــن بل ــون الذي البحريني

ــوايل. ــف مواطــن، عــى الت ــون مواطــن و 900 أل ــن، وبأعــداد بلغــت 1.2 ملي والقطري

وتــؤرش الزيــادة الكبــرة واملضطــردة يف تنقليــة مواطنــي دول املجلــس فيــا بينهــا إىل ترســخ 

الواقــع االقتصــادي الــذي ميثلـــه مجلـــس التعـــاون، حيـــث يتزايــد تشــابك املصـــالح االقتـــصاديـــة 
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ملواطنــي الــدول األعضــاء نتيجــة قــرارات وسياســات اتخذتهــا دول املجلــس. وتغــذي حركــة األفــراد 

بــن الــدول األعضــاء الرابــط االقتصــادي وتعــزز مكاســب الســوق الخليجيــة املشــركة، كــا أن هــذه 

الحركــة، يف الـوقــــت ذاتــه، نتيجــــة طبيعيــــة لذلـــك التشــابك يف املصالــح والتعامــالت اإلقتصاديــة 

ولنمــو الســوق الخليجيــة املشــركة، التــي أصبحــت مكّونــاً رئيســاً يف الواقــع الخليجــي املعــاش.

وال يقتــر األمــر عــى اإلقامــة يف دول املجلــس األخــرى دومنــا قيــود، بــل ان قــرارات مجلــس 

ــع  ــة يف جمي ــك اإلقام ــّرت تل ــة، ي ــة الخليجي ــة اإلقتصادي ــدأ املواطن ــن مب ــاً م ــاون، وإنطالق التع

الــدول األعضــاء من خالل توفر خـدمـــات أســاسيـــة كـالتعليـــم، والـــــرعاية الصحـيـــة، والرعــــاية 

االجـتـاعيـــة، واملـــساواة يف العـمـــل يف القـطـاعــــن الحكـــومي واألهـــي. كا وفرت الحـمـايــــة 

ــة  ــام مــّد الحمـايـ ــة للمواطنــن العاملــن يف الــدول األعضــاء االخــرى، مــن خــالل نـظــ التــأمينيـ

التـــأمينية، يشــمل التقاعــد املــدين والتأمينــات االجتاعيــة. وبعد أن أقرّه املجلس األعـــى يف دورتـــه 

الخامســة والعريــن، )املنـــامة، ديسمبــــر2004م( أصبـــح النظــــام اختيــاراً ملــدة عــام واحــد مــن 

ينايــر 2005م، وإلزاميــاً مــن أول  ينايــر 2006م. باإلضافــة اىل ذلــك، فــإن اإلقامــة أصبحــت ميــرة 

ــة  ــف األنشــطة االقتصادي ــار ومارســة مختل ــك العق ــن بتمل ــن الخليجي بفضــل الســاح للمواطن

واالســتثارية.

ــة االفــراد والســلع واالســتثارات فيــا بينهــا، اتفقــت دول املجلــس  ويف ســياق تيســر تنقلي

عــى أن متنــح ألصحــاب املؤسســات والــركات ومدرائهــا وممثليهــا املقيمــن اقامــة نظاميــة يف اي 

مــن دول املجلــس تأشــرات دخــول إىل الــدول األعضــاء االخــرى مــن املنافــذ الحدوديــة. كــا أقــرّت 

دول املجلــس مبــدأ منــح ســائقي الشــاحنات ومعاونيهــم تأشــرة الدخــول إىل الــدول األعضــاء مــن 

املنافــذ الحدوديــة تســهيالً لحركــة التبــادل التجــاري وانتقــال الســلع الوطنيــة بــن دول املجلــس.

تنقل وإقامة املواطنني 
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جدول ) 1 (

  مواطنو دول اجمللس الذين دخلوا الدول األعضاء األخرى 

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

1995-17000552115718200111847414906104511135

199685792614106082032554216551704395191415012323

199796717419454432493566194471860535605216172204

1998130941021561792351616182601842375957436615445

1999144132224626942638963199551924156563687411717

2000*87795929250253046906261712107707308337817664

2001*55495532590613207341277662263787614298036930

2002111187834027253511519324552478718449839151431

2003141201232939523691618397792579888987819594130

200414956253803040402991276231317645102330810745761

2005172656644765014505979110188376514118570412381452

2006169195947685624752756123265526631132098913184162

2007**169195947409425503397167101461267153170014096366

2008**169195953403395788244249085502124162021215191963

2009**169195952421695545574383878558441183010615252127

2010300950858054665811832445107655972192571717653602

2011582345337746584427731598383867369228198017773574

2012580015347060275827901487335951452242918920202057

20135362541568954160632205777121093508272025021506772

20145561055664267969897325812121121465287560923771752

2015669347174764296876966***5812121300595309346626022139

*ال يشمل مطار أبو ظبي                         **2006                                 ***2014                                  
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جدول ) 2 ( 

مواطنو دول اجمللس الذين دخلوا الدول األعضاء األخرى

2015م

املجموعالكويتقطرعامن *السعوديةالبحريناالماراتالبيان

626152785830432267117614904663488792إماراتي

2247022331553237951329372641442977131بحريني

1712748690197386004855650265703612213411سعودي

4014969630431001973102414235125205911عماني

2367391345384533711380858308896764قطري

50431331426030423925338919801240130كويتي

6693471747642968769665812121300595309346626022139المجموع

                                                               2014*

تنقل وإقامة املواطنني 
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املساواة يف املعاملة يف القطاع 
احلكومي

حظــي توظيــف املواطنــن وتســهيل انتقــال القــوى العاملــة بــن دول مجلــس التعــاون بإهتام 

ــن  ــدد م ــام 2000، وع ــذ الع ــى من ــس االع ــن املجل ــادرة ع ــرارات الص ــته الق ــة عكس ــر واولوي كب

اللجــان الوزاريــة، التــي كرســت مفهــوم املواطنــة الخليجيــة. فلقــد صــــدر قـــرار املجلـــس األعلــــى 

يف دورتــــــه الحـاديـــــة والعشـريــــــن )املنامــة، ديســمرب 2000م(  باملـوافـقــــة علـــى معامـلــــة 

مـواطـنـــي دول املجلـــس العامـــلن يف الخـــدمة املدنيــة يف أي  دولــة عضــو معاملــة مواطني الدولة 

مقــر العمــل أثنــاء الخدمــة.

ــن )الدوحــة، ديســمرب 2002م(   ــة والعري ــه الثالث ــس األعــى يف دورت ــرار املجل كــا صــدر ق

ــل يف  ــال العمـ ــس يف مجــ ــني دول املجـلـ ــن مواطـ ــلة ب ــامة يف املعـامـ ــاواة التــ ــق املســ بتطبيـ

القطاعـــات الحكوميــة، والتأمــن االجتاعــي والتقاعــد، وإزالـــة القيــود التــي قــد متنع ذلـــك. وقــــد 

صـــدرت عـن اللـجنـــــة الـــوزاريــة للخـــدمــة املــدنيـة عـدة قـرارات لتسهيـل انتقال وتـوظيف 

املواطنــن فيــا بــن الــدول االعضــاء، ومــن أبرزهــا التوســع يف توطــن الوظائــف يف قطـــاع الخـــدمة 

املـــدنية، واستكمـــال إحــــالل العمـــالة الوطنية املتوفرة من مواطني دول املجلــس محــل العالـة 

الوافـــدة لشغل وظائف الخدمة املدنية يف الـــدول األعـضـــــاء، واستـمــرار كــل دولــة يف إعـطـــاء 

األولـويــــة لســـد احتياجـاتـــها مــن املوظفـــن مــن مواطني دول املجلـــس األخرى قبل اللجــــوء إىل 

التعاقــد مــع غرهــم مــن خــارج الــدول االعضــاء. 

وتظـهـر اإلحصـاءات أن عدد مـواطني دول املجلـس العـاملـن يف القـطـاع الحكـومي بالـدول 

األعضـــاء األخـــرى ارتفــع مــن 2191 موظــف يف العــام 2006م إىل 10167 موظــف يف العــام 2015م، 

وبنســبة منــو قدرهــا 364%. واحتلــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة املرتبــة األوىل يف اســتقطاب 

ــبة  ــام 2015م بنس ــا يف الع ــي به ــاع الحكوم ــل يف القط ــرى للعم ــاء األخ ــدول األعض ــي ال مواطن

املساواة يف املعاملة يف القطاع احلكومي 
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48.3% حيــث بلــغ عــدد العاملــن بهــا 4915 موظفــاً، بينــا احتلــت دولــة الكـــويت املرتبــة الثانيــة 

بنســبة قدرهــا 36.8% حيــث اســتقطبت 3745 موظفــاً. وبلــغ عــدد املوظفــن مــن مواطنــي الــدول 

األعضــاء العاملــن يف دولــة قطــر 1382 موظفــاً، أي مــا نســبته 13.6%، بينــا بلــغ مواطنــي الــدول 

األعضــاء العاملــن يف كل مــن مملكــة البحريــن وســلطنة عــان واململكــة العربيــة الســعودية 64 و 

45 و 16 موظفــاً عــى التــوايل.

وباملقابــل اســتحوذ مواطنــو ســلطنة عــان عــى الحصــة االكــرب مــن إجــايل الوظائــف التــي 

يشــغلها الخليجيــون يف القطــاع الحكومــي يف الــدول االعضــاء االخــرى يف العــام 2015م، حيــث بلــغ 

ــة  ــت اململك ــن حل ــا 49%. يف ح ــبة قدره ــس بنس ــف دول املجل ــاً يف مختل ــم 4983 موظف عدده

ــغ  ــغ 4201 موظفــاً وبنســبة قدرهــا 41.3%. وبل ــة وبعــدد بل ــة الثاني ــة الســعودية يف املرتب العربي

ــا  ــاً أو م ــرى 870 موظف ــاء األخ ــدول األعض ــي بال ــاع الحكوم ــن يف القط ــن العامل ــدد البحريني ع

نســبته 8.6%. أمــا أعــداد اإلماراتيــن والكويتيــن والقطريــن العاملــن يف الــدول األعضــاء األخــرى 

فلقــد بلــغ 55 موظفــاً و 30 موظفــاً و 28 موظفــاً عــى التــوايل.

املساواة يف املعاملة يف القطاع احلكومي 
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املساواة يف املعاملة يف القطاع احلكومي 

جدول ) 3 (

  مواطنو دول اجمللس العاملون يف القطاع احلكومي

 بالدول األعضاء األخرى 

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

1995----534-534

1996----516-516

1997----535-535

1998----516-516

1999----338-338

2000--16-342-358

2001--16-30410661386

2002--12-31611531481

2003--12-44311361591

2004--126646913421889

2005--1066419-495

2006--126643916742191

20071544-1246129622175115

200822321481841134422396022

200928181561741149238698393

201032761582345150931258136

201140121882245151534919273

201237061801942147236089027

20135996992344419380010381

2014464720822401411387310201

201549156416451382374510167
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املساواة يف املعاملة يف القطاع احلكومي 
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جدول ) 4 ( 

مواطنو دول اجمللس العاملون يف القطاع  احلكومي بالدول األعضاء األخرى

2015م

املجموعالكويتقطرعامن السعوديةالبحريناالماراتالبيان

5215171655إماراتي

50471624895870بحريني

377361026435144201سعودي

40131228441124983عماني

10901828قطري

11253930كويتي

49156416451382374510167المجموع

املساواة يف املعاملة يف القطاع احلكومي 
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املساواة يف املعاملة يف القطاع األهلي
 عكســت االتفاقيــة االقتصاديــة املوحــدة التــي اقــرّت يف العــام 1981 اهتامــاً مبكــراً مــن 

دول مجلــس التعــاون بتيســر إنتقــال وإقامــة وعمــل املواطنــن، حيــث نصــت املــادة الثامنــة من 

االتفاقيــة عــى أن تتفــق الــدول األعضــاء عــى القواعــد التنفيذيــة الكفيلــة مبعاملــة مواطنيهــا 

دون تفريــق او متييــز يف حريــة االنتقــال والعمــل واإلقامــة.

ضمن هذا السياق، أصــــدر املجـلــــس األعلــــى يف دورتـــــه الرابـعـــة عـشـــــرة )الرياض، 

ديســمرب 1993م( قــراراً مبســاواة مواطنــي دول املجلـــس العـــاملن يف القـطـــاع األهي مبواطـــني 

الدولــة مقـــر العمــل، وفــق الضـــوابط التنـفيـذيـــة التــي أقــرّت يف نفـــس الــــدورة. وأكــد قــرار 

املجلــس األعــى يف الــدورة الثالثــة والعريــن )الدوحــة، ديســمرب 2002م(  بـــأن يتـــم تطبـــيق 

ــات  ــل يف القطاع ــجال العم ــس يف مـ ــي دول املجل ــن مواطن ــة« ب ــة يف املعامل ــاواة التام »املس

ــة القيــود التــي متنــع مــن ذلــك«. األهليــة، و »إزال

كمـــا اعتـمـــد مجلــس وزراء العمــل والشــئون االجتاعيــة بــدول مجلــــس التعــاون برامــج 

عمــل خاصــة لزيــادة فــرص توظيـــف وتســهيل انتـقـــال العالـــة الوطنيـــة بــن الــدول األعضــاء 

يف القطــاع األهــي.

وتظـهـــر اإلحـــصاءات أن عدد مواطني دول مجلـــس التـــعاون العاملن يف القـــطاع األهـي 

بالـــــدول األعضــاء األخــرى بلــغ 15773 مــــوظـــــــفاً يف عــام 2015م. ويف العــام ذاتــه، كانــت 

ــة الكويــت االكــر اســتقطاباً ملواطنــي الــدول األعضــاء األخــرى للعمــل يف القطــاع األهــي  دول

بهــا، وبنســبة قدرهــا 65.7%، فلقــد بلــغ عــدد العاملــن بهــا 10359 موظفــاً مــن مواطنــي الدول 

األعضــاء االخــرى. واحتلــت دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة املرتبــة الثانية يف اســتقطاب العاملن 

مــن الــدول األعضــاء االخــرى يف العــام ذاتــه، وبنســبة قدرهــا 12%، حيــث بلــغ عــدد العاملــن 

بهــا 1893 موظفــاً. أمــا اململكــة العربيــة الســعودية فقــد احتلــت املرتبــة الثالثـــة يف اســـتقطاب 

مواطنــي دول املجلــس للعمــل يف قطاعهــا األهــي، وبعــدد 1887 موظفــاً مــن مواطنــي الــدول 

املساواة يف املعاملة يف القطاع األهلي 
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ــا  ــبة قدره ــة وبنس ــة الرابع ــر املرتب ــة قط ــت دول ــا 12%. واحتل ــبة قدره ــرى، وبنس ــاء األخ األعض

ــغ عــدد العاملــن 959 موظفــاً. بينــا حلــت كل مــن مملكــة البحريــن وســلطنة  6.1% حيــث بل

عــان يف املرتبتــن الخامســة والسادســة حيــث بلــغ عــدد العاملــن فيهــا 512 موظفــاً خليجيــاً و 

163 موظفــاً خليجيــاً عــى التــوايل.

ــايل  ــن إج ــرب م ــة االك ــى الحص ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــو اململك ــتحوذ مواطن ــل اس باملقاب

الوظائــف التــي شــغلها الخليجيــون يف القــطــــاع األهـلــــي يف الــدول االعضــاء االخــرى يف العــام 

ــس، بنســبة قدرهــا 64%. يف  ــف دول املجل ــاً يف مختل ــغ عددهــم 10087 موظف ــث بل 2015م، حي

ــة بعــدد 3146 موظفــاً، وبنســبة قدرهــا 19.9%. وبلغــت  ــة الثاني حــن حــل البحرينيــون يف املرتب

نســبة العانيــن 12.4% مــن إجــايل مواطنــي دول املجلــس العاملــن يف القطــاع االهــي يف الــدول 

ــون يف  ــون العامل ــون والقطري ــون والكويتي ــا اإلماراتي ــاً. ام ــدد 1950 موظف ــرى، بع ــاء االخ األعض

القطــاع االهــي بالــدول األعضــاء األخــرى، فلقــد بلــغ عددهــم 367 موظفــاً و 145 موظفــاً و 78 

موظفــاً عــى التــوايل.

املساواة يف املعاملة يف القطاع األهلي 
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جدول ) 5 (

مواطنو دول اجمللس العاملون يف القطاع األهلي

 بالدول األعضاء األخرى 

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

1995-562537-3656426777

1996-526532-3468007892

1997-480576-4168007897

1998-427619-65900010111

1999-437612-2671044711763

2000-430661-2541009611441

2001-42467872751064712031

2002-41671272941100812437

2003-44177874091075512390

2004-49379255661116913025

2005-52990157861299815219

2006-5831018228431372916195

20072606041045225091506817508

20084846241145205291570918511

20097806511267195891721320519

20109147211257946001900722593

2011123070414381005961953623604

2012158471618671137511534320374

2013121163414091537921257316772

201415085981704538701035915092

201518935121887163959*1035915773

2014*

املساواة يف املعاملة يف القطاع األهلي 
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املساواة يف املعاملة يف القطاع األهلي 
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جدول ) 6 ( 

مواطنو دول اجمللس العاملون يف القطاع األهلي بالدول األعضاء األخرى

2015م

املجموعالكويت*قطرعامن السعوديةالبحريناالماراتالبيان

10631323258367إماراتي

47514911043007763146بحريني

40233743333897210087سعودي

9671362742862871950عماني

46206678قطري

452357317145كويتي

189351218871639591035915773المجموع

2014*

املساواة يف املعاملة يف القطاع األهلي 
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مّد مظلة احلماية التأمينية 
بعــد أن أقــرّت دول املجلــس مبــدأ املســاواة يف املعاملــة للمواطنــن العاملــن يف القطاعــن 

ــة  ــر الحاي ــك بتوف ــأت رضورة اســتكال ذل ــدول األعضــاء األخــرى، ارت االهــي والحكومــي بال

ــة التنقــل واالقامــة  ــه مــن حري ــا اتفــق علي ــن، تكريســاً مل ــة مــن املواطن ــذه الفئ ــة له التأميني

ــى يف  ــس األع ــرر املجلـ ــث ق ــة، حي ــة الخليجي ــة االقتصادي ــوم املواطن ــار مفه ــل يف اط والعم

دورتــه الثالثــة والعريــن ) الدوحــة، ديســمرب 2002م ( أن »يتــم تطبيـــق املســـــاواة التــــامة يف 

املعاملـــة بن مواطني دول املجلـــس يف مجـــــال  العمل يف القـطـاعــــات الحكـوميـة، والتـــأمن 

االجتمـــــاعي والتقـــاعد، وإزالـــة القيـــود التـــي قــد متنــع من ذلــك، وذلك يف موعد أقصــاه نهاية 

عــام 2005م«. 

ويف دورتــه الخامســة والعشــــرين ) املنامــة، ديســمرب 2004م (  قــّرر املجلــس األعــى بــأن 

تلتـــزم كل دولة مبد مظلـــة الحاية التأمينية ملواطنيهـــا العاملن يف دول  املجـــلس األخـــرى، يف 

القـطـاعـــن الحكومــي واألهــي، بحيـــث يكــون التطبيــــق اختياريــاً  ملــدة ســنة واحــدة تبدأ من 

ينايــر 2005م، وإلزاميــاً اعتبــاراً مــن أول ينايــر 2006م. 

 وتـُظـــهر اإلحصاءات اآلثـــار اإليجابيـة لقـرارات املجـلـس األعـــى، واملـتمـثـلة يف استـفادة 

عــدد كبــر مــن مواطنــي دول املجلــس العاملــن يف الــدول األعضــاء األخــرى مـــن نظـــام مــّد 

الحمـــاية، حيـــث ارتفع عـــدد املشمـولـــن من مـواطنـــي دول املجلـــس يف التـقــــاعد بالـــدول 

األعـضـــــاء األخـــرى مــن 1116 مواطــن يف العــام 2006م إىل 14726 مـواطـــن يف العــام 2015م، 

ــا %1220. ــادة قدره أي بزي

وتوضــح البيانــات اإلحصائيــة ان عــدد املشــمولن يف التقاعــد مــن مواطني دول املجـــلس يف 

دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بلــغ 7232 مواطنــاً خليجيــاً يف العــام 2015م وبنســبة قدرهــا 

49% مــن اإلجــايل يف الــدول االعضــاء، فيــا بلـــغ عـــددهم 4931 مواطنــاً يف دولــة الكويــت 

وبنســبة قدرهــا 33.5%. امــا يف دولة قطـــر فلقد بلـــغ عـــدد املشمولـــن يف النظــام 2306 مواطناً 

خليجيــاً، وبنســبة قدرهــا 15.7%، ثــم ممـــلكة البحريــن بعـــدد 170 مواطنــاً خليجيــاً، وبنســبة 
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قدرهــا 1.2%، كــا بلــغ عـــددهم 56 مواطنــاً خليجيــاً 31 مواطنــاً خليجيــاً يف كل مــن ســلطنة عــان 

واململكــة العـــربية الســعودية، عــى التــوايل.

تصــدر املواطنــون العانيــون قامئــة املســتفيدين مــن نظــام مــّد الحايــة التأمينيــة حيــث بلــغ 

عددهــم 8019 مواطنــاً وبنســبة قدرهــا 54.5% مــن إجــايل املشــمولن مــن مواطنــي دول املجلــس 

ــا %36.6  ــبة قدره ــم الســعوديون بنس ــام 2015م، ث ــرى يف الع ــدول األعضــاء األخ ــد بالـ يف التقاع

ــاً  ــن 1087 مواطن ــن مــن مملكــة البحري ــغ عــدد املواطن ــاً. وبل ــغ عددهــم 5392 مواطن ــث بل حي

ــغ عددهــم  ــن بل ــن، الذي ــن والكويتي ــن والقطري وبنســبة قدرهــا 7.4%، تالهــم كّل مــن االماراتي

122 مواطنــاً اماراتيــاً، و55 مواطنــاً قطريــاً، و51 مواطنــاً كويتيــاً.

ــات  ــس يف التأمين ــي دول املجل ــن مواطن ــمولن م ــدد املش ــايل ع ــغ إج ــك، بل ــب ذل إىل جان

االجتاعيــة يف الــدول األعضــاء األخــرى يف عــام 2015م ما مجموعــه 12664 مواطنــاً، مقارنة بـ 2800 

مواطنــاً يف عــام 2006م، أي بزيــادة قدرهــا 352%. وبشــكل اكــر تفصيــالً بلــغ عــدد املشــمولن مــن 

مواطنــي دول املجلــس يف اململكــة العربيــة الســعودية 4226 مواطنــاً، وبنســبة قدرهــا 33.4%، فيــا 

بلــغ عددهــم 3057 مواطنــاً يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وبنســبة قدرهــا 24.1%، وجــاءت 

دولــة الكويــت يف املرتبــة الثالثــة حيــث بلــغ عـــدد املشــمولن مــن مواطنــي الــدول األعضــاء األخرى 

ــغ العــدد  ــا بل ــاً، وبنســبة وقدرهــا 22.1%، ك ــا 2801 مواطن ــة فيه ــات االجتاعي يف نظــام التأمين

ــى  ــان، ع ــلطنة ع ــن وس ــة البحري ــر ومملك ــة قط ــن دول ــاً يف كل م 1734 و 489 و 357 مواطن

التــوايل، وبنســب قدرهــا 13.7%، 3.9%، 2.8%  لــكل منهــم.

ــة  ــون لقامئــة املســتفيدين مــن مــّد الحاي ــون البحريني ــات تصــدر املواطن  وتظهــر اإلحصائي

ــاً وبنســبة قدرهــا 39% مــن إجــايل املشــمولن مــن  التأمينيــة حيــث بلــغ عددهــم 4943 مواطن

مواطنــي دول املجلــس يف التأمينــات االجتاعيــة بالــدول األعضــاء األخــرى يف العــام 2015م، تالهــم 

ــن  ــدد املواطن ــغ ع ــاً. وبل ــم 3755 مواطن ــغ عدده ــث بل ــا 29.7% حي ــبة قدره ــعوديون بنس الس

مــن ســلطنة عــان 3477 مواطنــاً وبنســبة قدرهــا 27.5%، تالهــم كّل مــن الكويتيــن واالماراتيــن 

ــوايل. ــن، بنســب قدرهــا 2.2% و1.4% و0.2%، عــى الت والقطري
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مد مظلة احلماية التأمينية للمواطنني 

جدول ) 7 ( 

املشمولون من مواطني دول اجمللس يف التقاعد
 بالدول األعضاء األخرى

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

1995---34-538572

1996---59-577636

1997---61-602663

1998---64-643707

1999---66-676742

2000---66-697763

2001---66-708774

2002---66-717783

2003---66-721787

2004---66-725791

2005-110-66-726902

2006-1101266-9281116

200715441101746129610464059

200822321481741134411674949

200928181562241149224737002

201032761581945150930718078

201140121881845151533629140

201237061801842147237829200

201342876117441531406610006

201466236433451902436013027

2015723217031562306493114726
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جدول ) 8 ( 

 املشمولون من مواطني دول اجمللس يف التقاعد بالدول األعضاء األخرى 

2015م

املجموعالكويتقطرعامن السعوديةالبحريناالماراتالبيان

123233153122إماراتي

57713163031781087بحريني

474731139444405392سعودي

614855815662428019عماني

1915211855قطري

1415551251كويتي

723217031562306493114726المجموع
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مد مظلة احلماية التأمينية للمواطنني 

جدول ) 9 (

املشمولون من مواطني دول اجمللس يف التأمينات اإلجتماعية
 بالدول األعضاء األخرى

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

1995-562537---1099

1996-526532---1058

1997-480576---1056

1998-427619---1046

1999-437612---1049

2000-430661---1091

2001-424678---1102

2002-416712---1128

2003-441778---1219

2004-493792---1285

2005-529901---1430

2006-5831018261-9382800

2007260604104525550912093882

2008481624114524052914344453

2009778651126722258917215228

2010914721125719660018705558

20111230704143816559621016234

20121584716186711075122787306

2013117843624364872724437268

201424943903487531501256210487

2015305748942263571734280112664
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جدول ) 10 ( 

 املشمولون من مواطني دول اجمللس يف التامينات اإلجتماعية بالدول األعضاء األخرى 

2015م

املجموعالكويتقطرعامن السعوديةالبحريناالماراتالبيان

1090194518182إماراتي

62132592015253374943بحريني

54831511853822363755سعودي

17851367585942043477عماني

6641623قطري

97221151832284كويتي

305748942263571734280112664المجموع

مد مظلة احلماية التأمينية للمواطنني 
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املساواة يف التعليم
ــس  ــى ملجل ــس األع ــذ املجل ــم، اتخ ــال التعلي ــة يف مج ــة الخليجي ــدأ املواطن ــاً ملب  تحقيق

ــي  ــة الطــالب مــن مواطن ــراراً مبعامل ــه السادســة )مســقط، نوفمــرب1985م( ق التعــاون يف دورت

دول املجلــس يف مراحــل التعليــم العــام، االبتــدايئ واملتوســط والثانــوي، معاملــة طــالب الدولــة 

مــكان الدراســة. كــا وافــق املجلــس االعــى يف الــدورة ذاتهــا عــى معاملــة الشــهادات الدراســية 

الصــادرة مــن دول املجلــس معاملــة الشــهادات الصــادرة مــن الدولــة التــي تتــم فيهــا املعاملــة. 

ــة  ــه الحادي ــة، اتخــذ املجلــس االعــى يف دورت ــة الخليجي ــة االقتصادي ــاً ملفهــوم املواطن وتكريسـ

ــة  ــي دول املجلــس حــق مزاول ــراراً آخــر اعطــى مواطن ــن )املنامــة، ديســمرب 2000( ق والعري

جميــع االنشــطة االســتثارية يف مجــال التعليــم عــى قــدم املســاواة مــع مواطنــي الدولــة مقــر 

النشــاط.

ــم  ــا، واقامته ــا بينه ــاء في ــدول االعض ــي ال ــل مواطن ــرارات تنق ــذه الق ــرت ه ــد ي   لق

فيهــا. كــا أنهــا اســهمت يف بلــورة مفهــوم املواطنــة الخليجيــة، ومهــدت االرضيــة لقيــام الســوق 

ــاراً مــن 1 ينايــر 2008. الخليجيــة املشــركة، الــذي تــم بالفعــل اعتب

ــة يف مراحــل  ــة الطلب ــر مــن قــرار معامل ــات عــى حجــم االســتفادة الكب ــدل اإلحصائي وت

ــدد  ــغ ع ــث بل ــا، حي ــون فيه ــي يدرس ــة الت ــاء الدول ــن ابن ــة م ــة الطلب ــام معامل ــم الع التعلي

ــدول األعضــاء  ــة بال مواطنــي ومواطنــات دول مجلــس التعــاون الدارســن يف املــدارس الحكومي

األخــرى 43322 طالبــاً وطالبــة يف العــام 2015م، منهــم 21823 طالبــاً و 21766 طالبــة يف جميــع 

مراحــل التعليــم العــام.

 وتبــن اإلحصائيــات أن عــدد الطــالب يف دولــة الكويــت مــن دول املجلــس األخــرى بلــغ 

ــدد  ــغ الع ــدة بل ــة املتح ــارات العربي ــة االم ــة، ويف دول ــاً 8275 طالب ــم 7087 طالب 15362، منه

ــغ العــدد 9200،  ــة الســعودية بل ــة، ويف اململكــة العربي ــاً 6420 طالب 12824 منهــم 6404 طالب

منهــم 5168 طالبــاً و 4032 طالبــة، ويف دولــة قطــر بلــغ العــدد 4370، منهــم 2146 طالبــاً 2224 

املساواة يف التعليم
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طالبــة، ويف مملكــة البحريــن بلــغ العــدد 878، منهــم 413 طالبــاً 465 طالبــة. امــا يف ســلطنة عــان، 

فلقــد بلــغ العــدد 688، منهــم 338 طالبــا 350 طالبــة.

يف العــام 2015م، احتــل الطلبــة مــن اململكــة العربيــة الســعودية النســبة االعــى مــن املقاعــد 

ــرى  ــاء االخ ــدول االعض ــة يف ال ــدارس الحكومي ــس يف امل ــاء دول املجل ــغلها ابن ــي يش ــية الت الدراس

حيــث بلــغ عددهــم 19165 طالبــاً وطالبــة، وبنســبة بلغــت 44% مــن إجــايل الطلبــة الدارســن يف 

الــدول االعضــاء االخــرى، بينــا حــل الطلبــة مــن ســلطنة عــان يف املرتبــة الثانيــة بعــدد 12403 

طالبــاً وطالبــة، بنســبة 29%، تالهــم الطلبــة مــن دولــة الكويــت بعــدد 7085، بنســبة 16%، يف حــن 

ــة قطــر 2535،  ــة االمــارات العربيــة املتحــدة ودول بلــغ عــدد الطلبــة مــن مملكــة البحريــن ودول

1185، 949 طالبــاً وطالبــة عــى التــوايل.

يف املـــرحلة االبتـــدائية بلــغ عــدد الطــالب يف املــدارس الحكوميــة يف الــدول األعضــاء األخــرى 

19718 طالبــاً وطالبــة، منهــم 9585 طالــب و 10133 طالبــة. وتبــن اإلحصائيــات  إن عــدد طــالب 

ــة،  ــاً وطالب ــغ 6818 طالب ــت بل ــة الكوي ــدول األعضــاء األخــرى يف دولــ ــن ال ــة م ــة اإلبتدائي املرحل

منهــم 3301 طالبــاً 3517 طالبــة. ويف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة بلــغ عــدد طــالب املرحلــة 

ــاً  ــة مــن مواطنــي دول املجلــس االخــرى يف املــدارس الحكوميــة 5460، منهــم 2712 طالب اإلبتدائي

ــرى يف  ــس األخ ــي دول املجل ــن مواطن ــة م ــة اإلبتدائي ــالب املرحل ــدد ط ــغ ع ــة. وبل و 2748 طالب

ــة، ويف  ــاً 1969 طالب ــم 1752 طالب ــة الســعودية 3721، منه ــة يف اململكــة العربي ــدارس الحكومي امل

دولــة قطــر بلــغ العــدد 2841، منهــم 1400 طالبــاً 1441 طالبــة. ويف مملكــة البحريــن بلــغ عــدد 

طــالب املرحلــة اإلبتدائيــة مــن مواطنــي الــدول األخــرى يف املــدارس الحكوميــة 484، منهــم 232 

ــة. ــاً 206 طالب ــغ العــدد يف ســلطنة عــان 394 ، منهــم 188 طالب ــة، وبل ــاً و 252 طالب طالب

ــة املتوســطة فقــد بلــغ عــدد الطــالب مــن مواطنــي دول املجلــس يف املــدارس  أمــا يف املرحل

الحكوميــة بالــدول األعضــاء األخــرى 12898، منهــم 6411 طالبــاً 6487 طالبــة. وتشــر اإلحصائيــات 

ــغ 5424،  ــة بل ــة الكويــت مــن دول املجلــس األخــرى يف هــذه املرحل إىل إن عــدد الطــالب يف دول

منهــم 2603 طالبــاً 2821 طالبــة، وبلــغ العــدد يف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة 4431، منهــم 
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2224 طالبــاً 2207 طالبــة، ويف اململكــة العربيــة الســعودية بلــغ العــدد 1836، منهــم 1009 طالبــاً 

ــغ العــدد يف  ــة. وبل ــاً 417 طالب ــم 380 طالب ــغ العــدد 797، منه ــة قطــر بل ــة. ويف دول و 827 طالب

مملكــة البحريــن 228، منهــم 103 طالبــاً 125 طالبــة. واخــراً يف ســلطنة عــان حيــث بلــغ العــدد 

182، منهــم 92 طالبــاً 90 طالبــة.

ــس املســجلن يف املــدارس  ــي دول املجل ــغ عــدد الطــالب مــن مواطن ــة، بل ــة الثانوي يف املرحل

الحكوميــة بالــدول األعضــاء األخــرى 10706، منهــم 5560 طالبــاً 5146 طالبــة. وتظهــر اإلحصائيــات، 

إن عــدد الطــالب يف املرحلــة الثانويــة مــن دول املجلــس األخــرى املســجلن يف املــدارس الحكومية يف 

دولــة الكويــت بلــغ 3120، منهــم 1183 طالبــاً 1937 طالبــة. ويف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة 

بلــغ العــدد 2933، منهــم 1468 طالبــاً 1465 طالبــة. وبلــغ العــدد يف اململكــة العربيــة الســعودية 

3643، منهــم 2407 طالبــاً 1236 طالبــة. ويف دولــة قطــر بلــغ العــدد حــوايل 732، منهــم 366 طالبــاً 

366 طالبــة. ويف مملكــة البحريــن بلــغ العــدد 166، منهــم 78 طالبــاً و 88 طالبــة، امــا يف ســلطنة 

عــان فلقــد بلــغ عــدد مواطنــي دول املجلــس املســجلن يف املــدارس الحكوميــة يف املرحلــة الثانويــة 

112، منهــم 58 طالبــاً و 54 طالبــة.

ــس  ــي دول املجل ــام 2015م اىل ان عــدد مواطن ــات الع ــؤرش بيان ــايل، ت ــم الع يف مجــال التعلي

ــاً  ــغ 4847 طالب ــاء األخــرى بل ــدول األعضــ ــة بالـ ــم العــايل الحكومي الدارســن يف مؤسســات التعلي

ــر  ــت هــي األك ــة الكوي ــات ان دول ــر اإلحصائي ــة. وتظه ــاً و 3093 طالب ــة منهــم 1754 طالب وطالب

اســتقطاباً ملواطنــي دول املجلــس االخــرى للدراســـة يف مؤسســات التعليــم العــايل بهــا وبعــدد بلــغ 

1745، منهــم 546 طالبــاً 1199 طالبـــة. تلتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بعــدد 971 طالبــاً 

وطالبــة، منهــم 257 طالبــاً و 714 طالبــة. و يف اململكــة العربيــة الســعودية فقــد بلــغ عــدد الطــالب 

والطالبــات مــن مواطنــي الــدول االعضــاء االخــرى يف مؤسســات التعليــم العــايل فيهــا 902، منهــم 

ــة. ويف  ــب 603 طالب ــم 186 طال ــغ العــدد 789، منه ــة قطــر بل ــة. ويف دول ــاً و 346 طالب 556 طالب

ــن  ــالب م ــدد الط ــغ ع ــن. وبل ــة البحري ــجلن يف جامع ــة مس ــاً وطالب ــن 409 طالب ــة البحري مملك

ــان 31،  ــلطنة ع ــة يف س ــايل الحكومي ــم الع ــات التعلي ــرى يف مؤسس ــس االخ ــي دول املجل مواطن

منهــم 8 طــالب 23 طالبــة.
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جدول ) 11 ( 

إمجالـي عدد الطالب يف التعليم العام من مواطني دول اجمللس
 يف املدارس احلكومية بالدول األعضاء األخرى 

   املرحلة االبتدائية

السنة
اململكة العربية السعوديةمملكة البحريناإلمارات العربية املتحدة

املجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكور

1995328231596441382347729---

1996339931756574359330689---

1997365634827138338328666---

1998394336867629340326666---

199946014354895536534571011529852137

200045254168869334736971611899932182

2001447542188693322341663112510002125

2002353132886819274360634124810752323

200333793170654928434162511889282116

2004318131386319264325589125810512309

2005285928775736279282561128011052385

2006248424824966240267507166513513016

2007237924464825234267501157714293006

2008232324294752200260460164914533102

2009240124904891230220450122112222443

2010252725285055221235456122110802301

2011254525575102222224446121911032322

2012260326395242199211410127013082578

2013270727435450230236466159516513246

2014292532346159249271520159516513246

2015271227485460232252484175219693721
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املساواة يف التعليم

تابع جدول ) 11 (

إمجالـي عدد الطالب يف التعليم العام من مواطني دول اجمللس 
يف املدارس احلكومية بالدول األعضاء األخرى 

   املرحلة االبتدائية

السنة
مجموع دول املجلسدولة الكويتدولة قطرسلطنة عامن

املجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكور

1995133147280104699420402682262253047525726914794

19962682244921085105021353074291859928185769715882

19972392334721120113622563131300861398484818716671

19982512354861223118724103120311862388877855217429

1999339304643104010342074331832146532108151023621051

200027930158010289942022346232546716108301007920909

20012532475009719371908356934256994107151016820883

200220522142692594518703752352272749935941119346

200319316736083889817363810376875789692927218964

2004166146312780816159645824483906510231995920190

200516711528272375414774326419485209634932718961

200613612325968472814124128417883069337912918466

200714211225465168713384000399979998983894017923

200814413928360868112893803388876918727885017577

200914215930160769413013658364973078259843416693

201014217231465569813533583376773508349848016829

201114316330671872214403547366772148394843616830

201218919338276176815293429363270618451875117202

201319518938485983716963339354268818925919818123

201419221941185983716963251346567169071967718748

201518820639414001441284133013517681895851013319718
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جدول ) 12 ( 

إمجالـي عدد الطالب يف التعليم العام من مواطني دول اجمللس
 يف املدارس احلكومية بالدول األعضاء األخرى 

   املرحلة املتوسطة

السنة
اململكة العربية السعوديةمملكة البحريناإلمارات العربية املتحدة

املجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكور

1995145013252775136144280---

1996150414172921152153305---

1997163514623097152155307---

1998175616503406153159312---

19992055187039251611483095404671007

20002016195639721691633325934591052

20012028197039981261432695794381017

20022867296158281201552755745031077

2003261824715089107150257540420960

2004266925135182125128253540417957

20052552234048921221382606274251052

20062378231546931141412557085241232

20072277222945061121412538245431367

2008223520794314871442318868401726

2009210320444147951492447215371258

20102077209141681041362406324891121

20112015196839831041082126215111132

201220292005403495981938525951447

20132091213242238111019110207201740

201422112183439411414225610207201740

201522242207443110312522810098271836
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املساواة يف التعليم

تابع جدول ) 12 (

إمجالـي عدد الطالب يف التعليم العام من مواطني دول اجمللس 
يف املدارس احلكومية بالدول األعضاء األخرى 

   املرحلة املتوسطة

السنة
مجموع دول املجلسدولة الكويتدولة قطرسلطنة عامن

املجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكور

19954766113344304648266526005265464244399081

199682111193353329682292528455770501648559871

1997921342264063647702990283458245275494910224

19981131472604473978442823284256655292519510487

19991201632834043877913141302461656421605912480

20001651573223823927743148290360516473603012503

20011331562893594137723281293762186506605712563

20021061212273914087993133298361167191713114322

20031001092094023747763181311762986948664113589

2004981042024173938103151299661477000655113551

200571851563834107931066193530014821533310154

200659711303964158113157319863556812666413476

200764641283864077933169322363926832660713439

200866751413884198073235318364186897674013637

200996941903643927563039312961686418634512763

201069691383563767323183327364566421643412855

201181741553193506693088329063786228630112529

201287811683333586912902312660286298626312561

201381731543213867072793296357566387638412771

201496831793213867072624284254666386635612742

201592901823804177972603282154246411648712898
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جدول ) 13 ( 

إمجالـي عدد الطالب يف التعليم العام من مواطني دول اجمللس
 يف املدارس احلكومية بالدول األعضاء األخرى 

   املرحلة الثانوية

السنة
اململكة العربية السعوديةمملكة البحريناإلمارات العربية املتحدة

املجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكور

1995549713126296116212---

1996646809145593118211---

199779298617789996195---

19989181142206010397200---

199911381357249599113212441301742

200012091447265695121216495343838

2001125114882739100127227583346929

20021282155328351031332365894151004

2003129215402832103133236483350833

20041358153428921061352416243971021

2005134614782824103141244576376952

2006141614922908881352236334651098

200712791444272338861247084781186

2008132914902819981342327357181453

200913811516289710912223111704441614

2010141815372955891312207923461138

2011142715733000861322186573871044

20121515159331088112420519166392555

201315381569310794120214324010394279

20141512160831208394177324010394279

20151468146529337888166240712363643
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املساواة يف التعليم

تابع جدول ) 13 (

إمجالـي عدد الطالب يف التعليم العام من مواطني دول اجمللس 
يف املدارس احلكومية بالدول األعضاء األخرى 

   املرحلة الثانوية

السنة
مجموع دول املجلسدولة الكويتدولة قطرسلطنة عامن

املجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكور

1995173148156185341176015993359257826445222

19963793130174206380201220374049296232636225

199744103147212222434179723104107294437176661

199850111161220254474209023674457338139717352

199982167249206275481192522774202389144908381

200074143217250294544190023704270402347188741

200181136217262310572191025164426418749239110

200280123203279330609198024214401431349759288

200352115167288349637209625494645431450369350

20045579134309359668142530564481387755609437

20054268110315356671115818473005354042667806

20065069119300346646104516212666353241287660

2007497112032935668596917012670337241367508

2008546311732637570198417762760352645568082

2009201737343402745105718852942408043868466

20106858126380418798125820063264400544968501

20116366129382432814132120643385393646548590

201262721343614057661395202034155330485310183

201352731253383627001247201332606509517611685

201466791453383627001127191530426366509711463

201558541123663667321183193731205560514610706
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جدول ) 14 ( 

إمجالـي عدد الطالب يف التعليم العام من مواطني دول اجمللس
 يف املدارس احلكومية بالدول األعضاء األخرى 

   مجيع مراحل التعليم العام

السنة
اململكة العربية السعوديةمملكة البحريناإلمارات العربية املتحدة

املجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكور

199552815197104786146071221---

199655495401109506046011205---

199760835930120135895791168---

199866176478130955965821178---

199977947581153756256061231213317533886

200077507571153216116531264227717954072

200177547676154305486111159228717844071

200276807802154824976481145241119934404

200372897181144704946241118221116983909

200472087185143934955881083242218654287

200567576695134525045611065248319064389

20066278628912567442543985300623405346

20075935611912054384494878310924505559

20085887599811885385538923327030116281

20095885605011935434491925311222035315

20106022615612178414502916264519154560

20115987609812085412464876249720014498

20126147623712384375433808403825426580

20136336644412780405466871585534109265

20146648702513673446507953585534109265

20156404642012824413465878516840329200

املساواة يف التعليم
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املساواة يف التعليم

تابع جدول ) 14 (

إمجالـي عدد الطالب يف التعليم العام من مواطني دول اجمللس 
يف املدارس احلكومية بالدول األعضاء األخرى 

   مجيع مراحل التعليم العام

السنة
مجموع دول املجلسدولة الكويتدولة قطرسلطنة عامن

املجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكور

19951972444411546148330297107682113928147451435229097

19963874288151612158531978011780015811161631581531978

19973754708451738172234607918815216070167031685333556

19984144939071890183837288033832716360175501771835268

199954163411751650169633468384851516899211272078541912

200051860111191660168033408510852717037213262082742153

200146753910061592166032528760887817638214082114842556

20023914658561595168332788865892617791214392151742956

20033453917361528162131499087943418521209542094941903

200431932964815061568307491581053519693211082207043178

20052802685481421152029416550797614526179951892636921

20062452635081380148928698330899717327196811992139602

20072552475021366145028168138892317061191871968338870

20082642775411322147527978022884716869191502014639296

20092582705281314148828027754866316417187571916537922

20102792995781391149228838024904617070187751941038185

20112873035901419150429237956902116977185581939137949

20123383466841455153129867726877816504200791986739946

20133283356631518158531037379851815897218212075842579

20143543817351518158531037002822215224218482126142953

20153383506882146222443707087827515362215562176643322
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جدول ) 15 ( 

إمجالـي عدد الطالب يف التعليم العام من مواطني دول اجمللس يف املدارس احلكومية بالدول 
األعضاء األخرى

2015م

املجموعالكويتقطرعامن السعوديةالبحريناالماراتالبيان

25460457203401185إماراتي

479829186935162535بحريني

211764219518081440319165سعودي

1003794316160834812403عماني

111687031255949قطري

804968926587085كويتي

12824878920068843701536243322المجموع

املساواة يف التعليم
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جدول ) 16 ( 

إمجالـي عدد الطالب من مواطني دول اجمللس املسجلني  يف 
مؤسسات التعليم العالـي  احلكومية بالدول األعضاء األخرى

 

السنة
اململكة العربية السعوديةمملكة البحريناإلمارات العربية املتحدة

املجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكور

1995------11029139

1996180330510--24610823131

19971783485262341183529133124

19981833905734761686448832120

19991783835616582138717539114

200018137855981124410558335118

20011813885697532409937943122

20021773675446582509088148129

200317340257541519761210144145

20041654406052551684235110511

20051685266941661292955110511

200614350765011396209303188491

20071545356897473147380182562

20081496097586564129459175634

20091707639338371154518169687

201018569688113890228408141549

201118861680414011225251893611

201293360453157134291656333989

20139433242617117234311952641459

201416153369420120840911952641459

2015257714971*201*208*409556346902

2014*

املساواة يف التعليم



61السوق الخليجية املشرتكة - العدد التاسع - 2016م

املساواة يف التعليم

تابع جدول ) 16 (

إمجالـي عدد الطالب من مواطني دول اجمللس املسجلني  يف 
مؤسسات التعليم العالـي  احلكومية بالدول األعضاء األخرى

 

السنة
مجموع دول املجلسدولة الكويتدولة قطرسلطنة عامن

املجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكوراملجموعإناثذكور

1995---10125535685812542112106915382607

19961023339927036984513182163124219643452

199712465810930341272612541980135021023452

199822567812231743960111441745149221073599

199915365112534046550210761578155320873640

200012374914135549646911701639169722193916

20011535508534042544411221566155721683725

200218325013532045545711821639152621993725

200325275216231247444612901736132222723594

200428336124038362343114041835163024284058

200533265917335753046314961959151425344048

200627245112338751038412511635109324533546

200730205013040153119260679896018172777

2008322355103400503277672949108519433028

20093412461053854903377281065124721283375

2010341751994085074028581260126622103476

20112714411204495694919701461148422543738

201223153814651265852610821608160124364037

201314112519159578660511681773227025424812

20148172519159578656811851753232428025126

20158233118660378954611991745175430934847
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املساواة يف اخلدمات الصحية
يف دورتــه التاســعة ) املنامــة، ديســمرب 1988م ( اقــّر املجلــس االعــى معاملــة مواطنــي دول 

املجلــس معاملــة مواطنــي الدولــة العضــو التــي يقيمــون فيهــا يف مجــال الخدمــات الصحيــة، وذلــك 

رغبــة يف تحقيــق املزيــد مــن الخطــوات التــي تحقــق للمواطــن طموحاتــه ومصالحــه، واســتكاالً 

ــل  ــى ان “يعام ــرار ع ــص الق ــد ن ــركة. ولق ــة املش ــوق الخليجي ــاز الس ــة إلنج ــراءات الالزم لإلج

ــة  ــي الدول ــة مواطن ــو معامل ــة عض ــرون ألي دول ــون والزائ ــاون املقيم ــس التع ــو دول مجل مواطن

نفســها يف االســتفادة مــن املراكــز الصحيــة واملســتوصفات واملستشــفيات العامــة وذلــك اعتبــاراً مــن 

ــارس 1989م”. اول م

ومنــذ ذلــك الحــن، اصبــح مواطنــو دول املجلــس يتمتعــون بالخدمــات العالجيــة الحكوميــة 

ــدول االعضــاء  ــة واملســتوصفات واملستشــفيات العامــة يف أي مــن ال ــز الصحي ــي توفرهــا املراك الت

التــي يتواجــدون فيهــا. ورغــم عــدم اكتــال البيانــات االحصائيــة مــن جميــع الــدول االعضــاء يف 

هذا املســـار املهم من مســـارات الســـوق الخليجيـــة املشـــركة، اال أن االحصائيات املتاحة من اربع 

ــة املتحــدة ومملكــة البحريــن وســلطنة عــان  ــة االمــارات العربي ــدول االعضــاء، هــي دول مــن ال

ودولــة قطــر ، تــؤرش اىل اســتفادة كبــرة ملواطنــي دول املجلــس مــن توفــر العــالج يف الــدول االعضاء 

االخــرى، حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين مــن مواطنــي الــدول االعضــاء االخــرى مــن تلــك الخدمــات 

حــوايل 135 الــف حالــة يف العــام 2015م. وتبــن االحصائيــات أن املراكــز الصحيــة واملســتوصفات 

ــدول االعضــاء االخــرى  ــي ال ــن مواطن ــة م ــتقبلت 61871 حال ــارات اس ــة االم ــفيات بدول واملستش

ــة، او مــا نســبته 46% مــن اجــايل  الذيــن تــم عالجهــم يف املستشــفيات واملســتوصفات الحكومي

الحــاالت املســجلة يف العــام 2015م. كــا اســتقبلت كل مــن ســلطنة عــان ودولــة قطــر ومملكــة 

البحريــن 45928 حالــة و16305 حالــة و10454 حالــة عــى التــوايل.

ــدول  ــي يف ال ــالج الحكوم ــات الع ــن خدم ــرة ان املســتفيدين م ــات املتوف  وتوضــح االحصائي

ــاين،  ــعودي، و 55670 ع ــي، و 19603 س ــارايت، و 41358 بحرين ــوا 4307 ام ــرى بلغ االعضــاء االخ

املساواة يف اخلدمات الصحة
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ــذه  ــن ه ــر م ــتفادة الكب ــم االس ــى حج ــل ع ــا يدل ــي، م ــري، و 11307 كويت و 2313 قط

ــوص. ــذا الخص ــذ يف ه ــرار املتخ ــتناداً اىل الق ــات، اس الخدم

ــعة )املنامــة، ديســمرب  ــه التاسـ ــك، ويف ضــوء قــرار املجلـــس االعــى يف دورت   باإلضافــة إىل ذل

ــة،  ــفيات الحكومي ــة واملستش ــز الصحي ــن املراك ــس م ــي دول املجل ــتفادة مواطن ــأن اس 1998( بش

فلقــد اقــّر املجلــس االعــى عــالج منتســبي القــوات املســلحة لــدول املجلــس وعائالتهــم، املنتدبــن 

ــكرية  ــفيات العس ــاء يف املستش ــدول االعض ــة يف ال ــاركن يف دورات تدريبي ــمية، أو املش ــام رس يف مه

لتلــك الــدول. كــا وافــق املجلــس االعــى يف دورتــه الخامســة والثالثــن )الدوحــة، ديســمرب 2014( 

عــى توفــر الخدمــات العالجيــة لألمــراض املســتعصية ملنتســبي القــوات املســلحة بالــدول االعضــاء 

ــس. ــة يف دول املجل ــز املتخصص ــكرية واملراك ــفيات العس يف املستش

  ويف اطــار تعزيــز املواطنــة االقتصاديــة الخليجيــة، اتخــذ املجلــس االعــى يف دورتــه الخامســة 

عــرة )املنامــة، ديســمرب 1994( قــراراً ســمح مبارســة االنشــطة االقتصاديــة يف املجــاالت الصحيــة. 

ــع  ــه جمي ــن )املنامــة، ديســمرب 2000( اصبحــت مبوجب ــة والعري ــه الحادي ــراراً آخــر يف دورت ــم ق ث

ــدم  ــى ق ــتثناء، ع ــس دون اس ــي دول املجل ــن مواطن ــتثمرين م ــة للمس ــة مفتوح ــاالت الصحي املج

املســاواة مــع مواطنــي الدولــة مقــر النشــاط.

املساواة يف اخلدمات الصحة
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جدول ) 18 (
عدد املستفيدين من مواطني دول اجمللس من اخلدمات الصحية

 يف املستشفيات واملراكز الصحية احلكومية
يف الدول األعضاء األخرى

2015م

املجموعالكويتقطرعامن *السعوديةالبحريناالماراتالبيان

4307-25031250-554إماراتي

41358-344342522-4402بحريني

19603-462761758927909سعودي

55670-3971-505841115عماني

2313-825-4521036قطري

727465311307-18061574كويتي

6187110454045928163050134558المجموع

2014*

املساواة يف اخلدمات الصحة

جدول ) 17 (

عدد املستفيدين من مواطني دول اجمللس من اخلدمات الصحية يف 
املستشفيات واملراكز الصحية احلكومية

 يف الدول األعضاء األخرى

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

2012-12916-56894--69810

201334089710455-49063--400415

201436347313226-45928--422627

20156187110454*4592816305134558

2014*
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متلك العقار

ميثــل الســاح بتملــك مواطنــي دول املجلــس للعقــار يف الــدول األعضــاء األخــرى احــد 

املســارات العــرة للســوق الخليجيــة املشــركة التــي حددتهــا االتفاقيــة االقتصاديــة لعــام 2001م، 

ــدول األعضــاء  ــة مــن ال ــون يف أي دول ــون واالعتباري ــو دول املجلــس الطبيعي حيــث يعامــل مواطن

ــز. ــق أو متيي ــا دون تفري ــة مواطنيه ــس معامل نف

لقــد مــّر الســاح بتملــك العقــار بعــدة مراحــل، حيــث ســمحت املــادة الثامنــة مــن االتفاقيــة 

ــاء  ــدول األعض ــار يف ال ــك العق ــس بتمل ــي دول املجل ــام 1981م، ملواطن ــدة، للع ــة املوح االقتصادي

ــاواة يف  ــى املس ــام 2001م ع ــة لع ــة االقتصادي ــن االتفاقي ــة م ــادة الثالث ــت امل ــا نص ــرى. ك األخ

املعاملــة بــن مواطنــي دول املجلــس يف متلــك العقــار، إال أن ذلــك تــم وفقــاً لعــدد مــن الضوابــط 

التــي تــم تخفيفهــا تدريجيــاً، حتــى صــدر أخــر تنظيــم لتملــك العقــار يف الــدورة الثالثــة والعريــن 

للمجلــس األعــى )الدوحــة، ديســمرب 2002م ( خلــوا مــن معظــم تلــك القيــود.

وتظهــر البيانــات اإلحصائيــة أن عــدد حــاالت متلــك مواطنــي دول املجلــس للعقــار يف الــدول 

األعضــاء األخــرى خــالل عــام 2015م بلــغ 35854 حالــة متلــك، وبنســبة زيــادة قدرهــا 33% مقارنــة 

ــى  ــهد أع ــام 2015م ش ــع أن الع ــك. والواق ــة متل ــه 26877 حال ــجلت في ــذي س ــام 2014م، ال بالع

عــدد مــن حــاالت متلــك العقــار منــذ الســاح ملواطنــي دول املجلــس بذلــك قبــل أكــر مــن ثالثــة 

عقــود. وشــهدت االعــوام العــرة املاضيــة تزايــداً ملحوظــاً يف عــدد حــاالت متلــك العقــار مــن قبــل 

مواطنــي دول املجلــس يف الــدول األعضــاء االخــرى، وبنســبة تصــل إىل 487%، حيــث اقتــر العــدد 

يف العــام 2006م عــى 6103 حالــة متلــك. كــا تظهــر البيانــات ارتفــاع اإلجــايل الراكمــي لحــاالت 

ــام  ــة ع ــك يف نهاي ــة متل ــغ 197678 حال ــرى ليبل ــاء األخ ــدول األعض ــار يف ال ــن للعق رشاء الخليجي

2015م، مقارنــة بـــ 153678 حالــة متلــك يف نهايــة عــام 2014م.

متلك العقار
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وحلـّـت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف املرتبــة األوىل يف اســتقطاب مواطنــي دول املجلــس 

ــن  ــا 82% م ــبة قدره ــق نس ــك، لتحق ــة متل ــدد 29371 حال ــام 2015م، وبع ــا يف الع ــك فيه للتمل

ــت  إجــايل عــدد املتملكــن للعقــار مــن مواطنــي دول املجلــس يف الــدول األعضــاء األخــرى. وحلّ

اململكــة العربيــة الســعودية يف املرتبــة الثانيــة، حيــث بلــغ عــدد حــاالت متلــك العقــار فيهــا 3181 

حالــة متلــك، وبنســبة اســتقطاب قدرهــا 9% مــن اإلجــايل، تلتهــا ســلطنة عــان يف املرتبــة الثالثــة 

بـــ 2259 حالــة متلــك، وبنســبة اســتقطاب قدرهــا 6%. وحلــت كل مــن مملكــة البحريــن ودولــة 

قطــر ودولــة الكويــت يف املراتــب الرابعــة والخامســة والسادســة، وبعــدد 578 و 360 و 105 حالــة 

متلــك عــى التــوايل.

ــكاً للعقــار مــن  ــة الســعودية هــم األكــر متل ــو اململكــة العربي ــات أن مواطن وتبــن اإلحصائي

ــم  ــغ عدده ــث بل ــام 2015م، حي ــالل الع ــرى خ ــاء األخ ــدول األعض ــس يف ال ــي دول املجل مواطن

ــار يف  ــكاً للعق ــاً متمل ــدد 12429 مواطن ــت بع ــة الكوي ــو دول ــك مواطن ــى ذل ــاً، وت 13177 مواطن

الــدول األعضــاء األخــرى، ثــم مواطنــو دولــة قطــر يف املرتبــة الثالثـــة بعــدد 3755 مواطنــاً، وبلــغ 

عــدد املتملكــن مــن كل مــن مملكــة البحريــن وســلطنة ُعــان ودولــة االمــارات العربيــة املتحــدة 

ــوايل. ــى الت ــاً، ع 2865 2493 1135 مواطن

ــاء  ــدول األعض ــار يف ال ــس للعق ــي دول املجل ــك مواطن ــة لتمل ــات اإلجالي ــر اإلحصائي وتظه

ــارات يف  ــوا عق ــف مواطــن خليجــي متلك ــن 197 أل ــر م ــة، أن أك األخــرى خــالل الســنوات املاضي

الــدول األعضــاء األخــرى، مــا يــدل عــى أن املواطنــة الخليجيــة واقــع معــاش تؤكــده اإلحصائيــات 

التــي تــؤرش إىل إســتفادة متزايــدة مــن قــرارات مجلــس التعــاون التــي أولــت املواطنــة الخليجيــة 

اهتامــاً كبــراً منــذ العــام األول.
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73السوق الخليجية املشرتكة - العدد التاسع - 2016م

متلك العقار

جدول ) 19 (

دول اجمللس التي استقبلت متملكي العقارات 
من مواطني الدول األعضاء األخرى

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

1995172582196-922981

19966271475182-191132416

1997133345159-5125713

1998194754170-33561207

1999262674158-10441148

2000301830104-15101260

2001272263618646824433629

2002397943148202305292249

200398767514334928532235

2004183965614171633793464

200536956971471707551046405

200616209722562944822296103

20073216127536027131824028148

200868834991619282213417212129

2009402421489139801631869458

20104604451819437014127410659

2011108731189161336420631416107

2012117615441326337419926317467

2013156006292872357119921823089

20141764121543683309518412026877

2015293715783181225936010535854
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جدول ) 20 ( 
 مواطنو دول اجمللس املتملكون للعقارات بالدول األعضاء األخرى 

2015م

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالبيان

358790111021135إماراتي

226631811216182865بحريني

1271423599428713177سعودي

24345361532493عماني

31667240710553755قطري

8791231233310423212429كويتي

293715783181225936010535854المجموع

متلك العقار
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جدول ) 21 ( 
 مواطنو دول اجمللس املتملكون للعقارات يف الدول األعضاء األخرى 

تراكمي حىت 2015م

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالبيان

8434811546337014817305إماراتي

104761424286342120415388بحريني

360285291711225301845273سعودي

906922610288479532عماني

121121463144717238916834قطري

515908860161411658217393346كويتي

11927516683195953734212773506197678المجموع

متلك العقار 
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مزاولة األنشطة االقتصادية واالستثمارية 
واخلدمية

ــس التعــاون يف العــام 2001، عــى  ــا دول مجل ــي أقرته ــة، الت ــة االقتصادي      أكــدت االتفاقي

املســاواة يف املعاملــة بــن مواطنــي الــدول االعضــاء فيــا يتصــل مبزاولــة جميــع االنشــطة االقتصادية 

واالســتثارية والخدميــة، باإلضافــة إىل مارســة املهــن والحــرف. وواقــع األمــر أن ذلك الحــق كان قد 

أقــّر بشــكل محــدود يف نوفمــرب 1981، حــن ســمح ملواطنــي دول املجلــس الطبيعيــن واالعتباريــن 

مبارســة عــدد مــن األنشــطة االقتصاديــة يف الــدول األعضــاء األخــرى. ويف الــدورة الســابعة للمجلس 

األعــى )أبوظبــي، نوفمــرب 1986م( ســمح مبارســة تجــارة التجزئــة وتجــارة الجملــة. امــا يف الــدورة 

ــة  ــاح مبارس ــم الس ــد ت ــمرب 2000م( فلق ــة، ديس ــى )املنام ــس األع ــن للمجل ــة والعري الحادي

جميــع األنشــطة االقتصاديــة واملهــن، باســتثناء ســبعة عــر نشــاطاً، جــرى تقليصهــا تدريجيــاً حتــى 

أصبحــت محصــورة يف أربعــة أنشــطة هــي خدمــات الحــج والعمــرة، ومكاتــب اســتقدام العالــة 

األجنبيــة، وإنشــاء الصحــف واملجــالت ودور الطباعــة والنــر، والــوكاالت التجاريــة.

وخــالل األعــوام املاضيــة تزايــد عــدد املســتفيدين مــن هــذه القــرارات، ليبلــغ العــدد الراكمــي 

ــدول  ــة يف ال ــطة االقتصادي ــف األنش ــة مختل ــس ملارس ــي دول املجل ــة ملواطن ــص املمنوح للراخي

ــام  ــة ع ــة يف نهاي ــة بـــ 17273 رخص ــام 2015م، مقارن ــى ع ــة حت ــرى 81332 رخص ــاء األخ االعض

ــا %371. ــو قدره ــبة من 2006م، وبنس

ــص  ــدالت الراخي ــي يف مع ــاع تراكم ــى ارتف ــدة أع ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــت دول وحقق

املمنوحــة ملواطنــي دول املجلــس ملارســة األنشــطة االقتصاديــة حتــى العــام 2015م، حيــث بلــغ 

عددهــا 67564 رخصــة، وبنســبة قدرهــا 83% مــن إجــايل الراخيــص املمنوحــة، وتلتهــا دولــة قطــر 

ــغ  ــة حيــث بل ــة الثالث بعــدد 4168 رخصــة وبنســبة قدرهــا 5%. وجــاءت ســلطنة عــان يف املرتب
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عــدد الراخيــص فيهــا 3967 رخصــة وبنســبة قدرهــا 5% ، ثــم دولــة الكويــت بعــدد تراخيــص بلــغ 

3453 رخصــة وبنســبة 4%، بينــا بلــغ عــدد الراخيــص املمنوحــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 

1900 رخصــة ، ويف مملكــة البحريــن 280 رخصــة.

ــة  ــي اململك ــب مواطن ــن نصي ــت م ــص كان ــك الراخي ــن تل ــات ان 39% م ــر االحصائي وتظه

العربيــة الســعودية حيــث بلــغ العــدد 31780 ترخيصــاً للســعودين ملارســة األنشــطة االقتصاديــة 

يف الــدول االعضــاء االخــرى، تالهــم مواطنــو ســلطنة عــان الذيــن حصلــوا عــى 15085 ترخيصــاً 

وبنســبة قدرهــا 19%. وحصــل مواطنــو دولــة الكويــت عــى 12741 ترخيصــاً أي مــا نســبته %16، 

ــون  ــون واالماراتي ــم القطري ــن عــى 12289 ترخيصــاً أي بنســبة 15%، ث ــة البحري ــو مملك ومواطن

بنســب قدرهــا  6% و5%، عــى التــوايل.

كــا اســتفاد عــدد كبــر مــن  البنــوك التجاريــة الخليجيــة مــن قــرار الســاح لهــا بفتــح فــروع 

ــام 2000م إىل  ــبعة يف الع ــن س ــروع م ــك الف ــدد تل ــع ع ــد ارتف ــرى، فلق ــاء االخ ــدول االعض يف ال

خمســة عــر فرعــاً يف العــام 2006م، وليصــل عددهــا إىل خمســة وعريــن فرعــاً يف عــام 2015م.

وتشــر اإلحصائيــات إىل أن البنــوك التجاريــة لإلمــارات العربيــة املتحــدة هــي األكــر انتشــاراً يف 

دول املجلــس األخــرى، حيــث بلــغ عددهــا مثانيــة فــروع، بحصــة بلغــت نســبتها 32% مــن إجــايل 

فــروع بنــوك الــدول األعضــاء يف دول املجلــس األخــرى، امــا كل مــن مملكــة البحريــن و دولــة قطــر 

ودولــة الكويــت فقــد بلــغ عــدد فــروع البنــوك  التجاريــة لــكل منهــا اربعــة فــروع يف دول املجلــس 

ــة األوىل يف اســتقطاب  ــت املرتب ــة الكوي ــت دول ــة. واحتل ــكل دول األخــرى، بنســبة قدرهــا 16%، ل

فــروع البنــوك التجاريــة الخليجيــة التــي بلــغ عددهــا مثانيــة فــروع، تلتهــا دولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة التــي اســتقطبت ســتة فــروع لبنــوك خليجيــة، ثــم اململكــة العربيــة الســعودية بخمســة 

فــروع. ويوجــد يف مملكــة البحريــن ثالثــة فــروع لبنــوك خليجيــة، وهنــاك فرعــان لبنــوك خليجيــة 

يف ســلطنة عــان ، امــا دولــة قطــر فيوجــد بهــا فــرع واحــد.

مزاولة األنشطة االقتصادية واالستثمارية واخلدمية 



81السوق الخليجية املشرتكة - العدد التاسع - 2016م

كــا اســتفاد عــدد مــن مواطنــي دول املجلــس مــن قــرار املجلــس األعــى يف دورتــه الســابعة 

التــي عقــدت يف نوفمــرب 1986 بالســاح للمســتثمرين مــن دول املجلــس الحصــول عــى قــروض 

ــي مــن  ــدول األعضــاء، ومســاواتهم باملســتثمر الوطن ــة بال ــة الصناعي ــق التنمي ــوك وصنادي مــن بن

حيــث األهليــة، وذلــك اعتبــاراً مــن أول مــارس 1987م. 

ــذا  ــس يف ه ــي دول املجل ــة ملواطن ــروض املمنوح ــدد الق ــغ ع ــام 2014م، بل ــة ع ــى نهاي وحت

االطــار 133 قرضــاً بقيمــة 1.6 مليــار دوالر. ووفــق االحصائيــات، فــإن اململكــة العربيــة الســعودية 

هــي أكــر الــدول املانحــة لهــذه القــروض للمســتثمرين مــن مواطنــي الــدول االعضــاء االخــرى ، مبــا 

مجموعــه 92 قرضــاً بقيمــة 1.5 مليــار دوالر،  تلتهــا االمــارات العربيــة املتحــدة بـــ 20 قرضــاً بقيمــة 

ــا  ــون دوالر، بين ــة 30.9 ملي ــاً، بقيم ــت 12 قرض ــي منح ــر الت ــة قط ــم دول ــون دوالر، ث 61.7 ملي

منحــت ســلطنة عــان املســتثمرين مــن مواطنــي الــدول االعضــاء االخــرى ســتة قــروض بقيمــة 20 

مليــون دوالر، ومنحــت دولــة الكويــت ثالثــة قــروض بقيمــة 19 مليــون دوالر.

مزاولة األنشطة االقتصادية واالستثمارية واخلدمية 
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مزاولة األنشطة االقتصادية واالستثمارية واخلدمية 

جدول ) 22 (

إمجالـي عدد الرتاخيص املمنوحة ملواطني دول اجمللس ملمارسة 
األنشطة االقتصادية )تراكمي(

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

19952744150292634403023

199630851783368831183565

19973559213221111241724201

19984070260241581862414939

19994635310362052503055741

20005594400262643133726969

20016238500373713964978039

20026630611614505136838948

200373847704852966190410296

2004848599185619859124612285

200597841200747631058163614515

20061132712063559281299215817273

200713015123030111241538262819836

200821870129649414431790287029763

2009241091300137016862046303933550

2010262231330141620182307318336477

2011289091467149123482738337240325

2012304251586161727643118337242882

2013350061637169931903449345348434

2014482561950182335383772*345362792

2015675642230190039674168*345383282

  2013*
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مزاولة األنشطة االقتصادية واالستثمارية واخلدمية

)تراكمي(
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جدول ) 23 ( 
إمجالـي عدد الرتاخيص املمنوحة ملواطني دول اجمللس ملمارسة األنشطة االقتصادية  

تراكمي حىت 2015م

املجموعالكويت*قطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالبيان

206606223810852314366إماراتي

976871749898232412289بحريني

2738816045181005266233177سعودي

143781217044717315189عماني

4850108175153635349قطري

1118019133256064912912كويتي

675642230190039674168345383282المجموع

          2013 *

مزاولة األنشطة االقتصادية واالستثمارية واخلدمية 
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مزاولة األنشطة االقتصادية واالستثمارية واخلدمية 

جدول ) 24 (

عدد  البنوك التجارية اخلليجية املصرح هلا
 يف الدول األعضاء األخرى

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

19953111017

19963111017

19973011016

19983011016

19993011117

20003011117

20013211119

200233111110

200333111110

200433211111

200534311214

200634411215

200743521318

200863521421

200963521522

201063521724

201163521724

201263521724

201363521724

201463521825

201563521825
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مزاولة األنشطة االقتصادية واالستثمارية واخلدمية 
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جدول ) 25 ( 
عدد وجنسية البنوك اخلليجية العاملة يف الدول األعضاء االخرى

2015م

املجموعالكويت*قطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالبيان

211138إماراتي

120014بحريني

100012سعودي

101013عماني

100124قطري

211004كويتي

63521825المجموع

جدول ) 26 ( 

 القروض احلكومية املمنوحة ملواطني دول اجمللس القامة مشاريع صناعية
 بالدول األعضاء االخرى
) تراكمي حىت 2015م (

Million Dollars                                                                                                                                مليون دوالر 

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةاالماراتالبيان

20926123133عدد القروض

61.71514.42030.88191645.98قيمة القروض

مزاولة األنشطة االقتصادية واالستثمارية واخلدمية 
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تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات 
املساهمة

  قــرر املجلــس األعــى يف دورتــه التاســعة )املنامــة، ديســمرب 1988م( الســاح ملواطنــي دول 

املجلــس بتملــك أســهم الــركات املســاهمة ونقــل ملكيتهــا، وفقــاً للقواعــد املرفقــة بالقــرار، التــي 

ــود  ــك القي ــف تل ــس يف تخفي ــت دول املجل ــد تدرج ــود. وق ــط والقي ــن الضواب ــدداً م ــت ع تضمن

واالســتثناءات، حتــى صــدر قــرار املجلــس األعــى يف دورتــه الثالثــة والعريــن )الدوحــة، ديســمرب 

2002م( بالنــص عــى املســاواة التامــة بــن مواطنــي دول املجلــس يف مجــال متلــك وتــداول األســهم 

ــع  ــت جمي ــام 2005م، كان ــة ع ــك. وبنهاي ــع ذل ــد متن ــي ق ــود الت ــة القي ــركات، وإزال وتأســيس ال

ــي دول املجلــس يف  ــن مواطن ــة ب ــح املســاواة يف املعامل ــرارات متن ــدول األعضــاء قــد أصــدرت ق ال

هــذا املجــال. 

ــذا  ــى يف ه ــس األع ــرارات املجل ــارشة لق ــة املب ــار االيجابي ــة اآلث ــات اإلحصائي ــر البيان وتظه

ــي  ــداول أســهمها ملواطن ــركات املســاهمة املســموح ت ــاع نســبة ال ــة يف ارتف الخصــوص ، واملتمثل

دول املجلــس مــن إجــايل مجمــوع الــركات املســاهمة مــن 20% يف العــام 1985م إىل مــا نســبته 

96% يف عــام 2015م، حيــث بلــغ عــدد الــركات املســموح تــداول أســهمها ملواطنــي دول املجلــس 

ــار دوالر. 665 رشكــة مســاهمة ، برأســال يصــل إىل اكــر مــن 259 ملي

ــي دول  ــداول أســهمها ملواطن ــركات املســاهمة املســموح ت وتجــدر االشــارة إىل أن نســبة ال

ــة الكويــت قــد وصلــت إىل 100%، أمــا يف  ــة قطــر ودول املجلــس يف كل مــن ســلطنة عــان ودول

مملكــة البحريــن واململكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فقــد وصلــت إىل 

مــا نســبته 98%، 96%، 78% عــى التــوايل .   

ــن 430  ــر م ــركات اك ــذه ال ــس يف ه ــي دول املجل ــن مواطن ــاهمن م ــدد املس ــغ ع ــا بل ك

تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات املساهمة 
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ألــف مســاهاً يف عــام 2015م، وحلــت الــركات املســاهمة يف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة 

ــغ عــدد  ــة األوىل يف اســتقطاب املســاهمن مــن مواطنــي دول املجلــس االخــرى حيــث بل يف املرتب

املســاهمن الخليجيــن 196044 مســاهاً، بنســبة قدرهــا %46 مــن إجــايل عــدد املســاهمن، تلتهــا 

دولــة قطــر التــي بلــغ عــدد املســاهمن الخليجيــن يف الــركات املســاهمة فيهــا 161638 مســاهاً، 

وبنســبة قدرهــا 38%. ثــم مملكــة البحريــن يف املرتبــة الثالثــة بعــدد 49094 مســاهاً. واســتقطبت 

ســوق األســهم يف ســلطنة عــان 13378 مســاهاً مــن مواطنــي دول املجلــس. أمــا ســوق األســهم يف 

كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية ودولــة الكويــت فقــد اجتذبــت 5791 و 4100 مســاهاً مــن 

مواطنــي الــدول االعضــاء، عــى التــوايل. 

تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات املساهمة 
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تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات املساهمة 

جدول ) 27 (

عدد الشركات املساهمة 

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

1995-356975-41220

1996-367094-60260

1997-36701141874312

1998-38731311979340

1999-39731342185352

20002341751262289376

20012443761242393383

20023343681262595390

200339447013129108421

200447457312230120437

200580467712532158518

2006125498611836180594

20071415011112040198660

20081515012713443219724

20091534913412044223723

20101534914612943210730

20111064915011442229690

20121074715811542214683

20131054716311642215688

20141084716911743206690

20151104617511743203694
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تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات املساهمة 

جدول ) 28 (

عدد الشركات املساهمة املسموح تداول أسهمها ملواطني دول اجمللس  

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

1995-355666-41198

1996-365765-60218

1997-365892-74260

1998-3861118-79296

1999-3962123185310

200014164122889325

20011436592893302

20027435791995302

200311445910410108336

200420456210410120361

200537466410431158440

200655497311235180504

2007735011111439198585

2008835012713442219655

2009854913412044223655

2010854914612643210659

2011794915010741229655

2012804715810842214649

2013794716311042215656

2014804716611143206653

2015864417211743203665
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تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات املساهمة 
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تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات املساهمة 

جدول ) 29 (

رؤوس أموال الشركات املساهمة  
مليون دوالر

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

1995-216110013676-587218723

1996--10467902-672118090

1997--106801197952816520994

1998-38181709322161301669331121

1999--1981322911655808731846

2000989-2100022751675811134049

2001134544712189321941584740838895

20022681459026187222918111309850596

20035927476831320231734291425262013

20047390510034720223837611603769246

200517532560239760435160151675990020

2006223487366515412844995520628114682

20072972581768165133041328927872164017

2008340261030010534139081657634138204289

2009372891046210992834951854435481215199

2010373841249310561342902545036663221894

2011386201239910850143792668437926228509

2012380211161811265156662818937926234070

2013412561270011533960062818931875235365

2014490391310113014765833308935946267906

20155200812572*13014772383335733925269247

2014 *
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تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات املساهمة 

جدول ) 30 (

رؤوس أموال الشركات املساهمة املسموح تداول أسهمها ملواطني دول اجمللس
مليون دوالر

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

1995-21617667480-587216180

1996--7867788-672115376

1997--7947--816516112

1998-3818118801996-669324387

1999--148132102274808725276

2000--159072197964811127179

2001-4471166671926911740831383

200241845902080019439571309841806

20031452476825880216311271425249642

20042609510028640216311541603755704

200511119560231133259859321675973143

200615004736640477245698442062895775

20072378681768165132961320627872157987

2008283271030010534139081640834138198422

2009305861046210992834951854435481208496

2010291741249310561342502545036663213643

2011311381239910850142842649137926220739

2012318621161811265155602818937926227806

2013330971270011533955602818931875226760

2014405561310112682965173308935946256039

20154547312557*12682972383335733925259379

2014 *
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تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات املساهمة 

جدول ) 31 (

مواطنو دول اجمللس املساهمون يف الشركات املساهمة
بالدول االعضاء االخرى

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

1995-------

1996-------

1997---28349--28349

1998---300391423-31462

1999---3009566-30161

200022--3016316839030743

200137683018048513830854

2002622431573026287419631794

200311245659330558111725833094

2004309075612443262398432239019

200525761936331742332765819521302610

200624111124588269833414382153212684176

200730403625752328333688289662201656622

200827558326629424434306230502214571478

200927680526876449234378221719957565227

201020831627162463334795211034872486812

2011212020272644750348741972261098477232

2012126684273304988354891908861398386775

201351118274405167355901908861603311804

2014278185276185331356791676541488515955

2015196044490945791133781616384100430045
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تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات املساهمة 



السوق الخليجية املشرتكة - العدد التاسع - 2016م 100

جدول ) 32 ( 

املساهمون من مواطني دول اجمللس  يف الشركات املساهمة
بالدول االعضاء االخرى 

2015

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالبيان

726726إماراتي

1534088416224بحريني

112709112709سعودي

2232618022506عماني

1489854315441قطري

30771345834229كويتي

196044490945791133781616384100430045المجموع

تداول وشراء األسهم وتأسيس الشركات املساهمة 
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التجارة البينية

ميثــل تعزيــز التجــارة البينيــة لــدول مجلــس التعــاون احــدى اولويــات العمــل الخليجــي 

ــذت دول  ــك، اتخ ــاً لذل ــه االوىل. وتحقيق ــذ اعوام ــاً من ــس اهتام ــا املجل ــي أواله ــرك الت املش

ــة  املجلــس عــرب الســنوات املاضيــة مجموعــة مــن القــرارات واالجــراءات التــي اســتهدفت إزال

ــا  ــة، وعاملته ــوم الجمركي ــن الرس ــاء م ــدول األعض ــات ال ــت منتج ــة، وأعف ــز الجمركي الحواج

معاملــة الســلع الوطنيــة. يف البدايــة، أقامــت دول املجلــس منطقــة تجــارة حــرة فيــا بينهــا يف 

العــام 1983، ثــم حققــت نقلــة تكامليــة كبــرة بإقامــة االتحــاد الجمــريك الخليجــي إعتبــاراً مــن 

ينايــر 2003م. وتخلــل تلــك الســنوات، إقــرار عــدد مــن القوانــن واألنظمــة والسياســات التــي 

ــجعت  ــاء، وش ــدول األعض ــن ال ــل ب ــائط النق ــات ووس ــلع والخدم ــل الس ــياب تنق ــهلت انس س

املنتجــات الوطنيــة، وفّعلــت دور القطــاع الخــاص يف تنميــة صــادرات دول املجلــس. ومثـّـل قيــام 

االتحــاد الجمــريك دعــاً مبــارشاً للســوق الخليجيــة املشــركة، التــي بدورهــا أســهمت يف زيــادة 

التجــارة البينيــة لــدول مجلــس التعــاون.

يف اإلطــار ذاتــه، ســمح مجلــس التعــاون يف ديســمرب 1991 للمؤسســات والوحــدات 

اإلنتاجيــة يف الــدول األعضــاء بفتــح مكاتــب للتمثيــل التجــاري يف أي دولــة عضــو. كــا ســمح 

بإســتراد وتصديــر املنتجــات الوطنيــة فيــا بــن دول املجلــس دون الحاجــة إىل وكيــل محــي. 

ــس التعــاون اســهمت يف دعــم التجــارة  ــرارات أخــرى مهمــة اتخذهــا مجل ــك ق يضــاف إىل ذل

البينيــة، مثــل قــرار إقامــة مركــز التحكيــم التجــاري لــدول املجلــس يف ديســمرب 1993، ثــم القــرار 

ــس التعــاون يف  ديســمرب 2002م.  ــدول مجل ــس ل ــة التقيي الخــاص بإنشــاء هيئ

أمثــرت هــذه السياســات واإلجــراءات، التــي اتخذهــا مجلــس التعــاون لتســهيل انســياب 

التجارة البينية
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الســلع فيــا بــن دولــه االعضــاء، يف رفــع حجــم التجــارة البينيــة لــدول مجلــس التعــاون مــن حــوايل 

6 مليــارات دوالر يف العــام 1984م إىل مــا يربــو عــى 101 مليــار دوالر يف العــام 2015م. كــا يالحــظ 

التأثــر املبــارش لقــرار إقامــة اإلتحــاد الجمــريك الخليجــي يف عــام 2003م عــى منــو التجــارة البينيــة، 

حيــث شــهد التبــادل التجــاري بــن دول املجلــس زيــادة ملحوظــة يف الســنة األوىل لقيــام اإلتحــاد 

الجمــريك بلغــت 51%. فلقــد ارتفعــت قيمــة التجــارة البينيــة لــدول املجلــس مــن 15 مليــار دوالر 

يف العــام 2002م، إىل  حــوايل 23 مليــار دوالر يف العــام 2003م. أمــا يف العــام 2015م، فلقــد بلغــت 

قيمــة التبــادالت التجاريــة فيــا بــن الــدول األعضــاء يف مجلــس التعــاون مــا يربــو عــى 101 مليــار 

دوالر، وهــو مــا ميثــل زيــادة نســبتها 569% عــن العــام 2002م، وهــو العــام الســابق إلقامــة االتحــاد 

الجمــريك الخليجــي.

ــة  ــس التعــاون لدول ــدول مجل ــة ل ــرب مــن التجــارة البيني ــب االك يف العــام 2015م، كان النصي

االمــارات العربيــة املتحــدة التــي بلغــت قيمــة تبادالتهــا التجاريــة مــع بقيــة الــدول االعضــاء أكــر 

ــا  ــة، تلته ــة الخليجي ــن اجــايل التجــارة البيني ــا نســبته 28% م ــا، او م ــار دوالر تقريب ــن 28 ملي م

اململكــة العربيــة الســعودية بحصــة بلغــت قيمتهــا 26 مليــار دوالر، او مــا يعــادل 25% مــن اجــايل 

التجــارة البينيــة لــدول املجلــس. امــا ســلطنة عــان فبلغــت قيمــة تبادلهــا التجــاري مــع بقيــة دول 

املجلــس حــوايل 20 مليــار دوالر، اي مــا يعــادل 20% مــن االجــايل، وبلغــت قيمــة تبــادالت مملكــة 

ــغ  ــاوي 12%. وبل ــبة تس ــار دوالر بنس ــى 12 ملي ــد ع ــا يزي ــس م ــة دول املجل ــع بقي ــن م البحري

نصيــب كل مــن دولــة قطــر ودولــة الكويــت مــن التجــارة البينيــة 8 مليــار دوالر و 7 مليــار دوالر، 

عــى التــوايل، او مــا نســبته 8% و 7% مــن اجــايل قيمــة التجــارة البينيــة لــدول مجلــس التعــاون.

التجارة البينية
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التجارة البينية

جدول ) 33 (

صادرات دول اجمللس البينية
مليون دوالر

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

19951079.80426.203586.10660.40270.40232.106255.00

1996------7553.00

1997------8110.60

1998------6603.50

1999------7982.20

20001189.90868.054270.201003.20661.38306.508299.24

2001-895.28--435.94-6394.70

2002-1092.47--699.15-7734.40

20032633.701406.876215.701062.10648.08488.8412455.29

20042397.101415.128203.701257.40983.14489.3114745.77

20054763.701962.2212057.001718.601526.93518.4922546.94

20065548.293069.2615624.502356.301861.02880.1029339.47

20077703.044014.7118965.503296.002150.181184.8037314.23

20088730.906508.4322065.035009.023942.051551.9347807.35

20099070.504767.8119078.184404.983438.841382.9042143.21

20108812.812569.148619.385200.222715.151408.8429325.55

20119626.223933.6810254.384987.112421.371682.9432905.70

201214411.753696.9311025.405782.614102.821906.5240926.03

201317564.895787.0912085.488359.343412.871916.3949126.06

201418178.285377.4111998.668401.673434.241878.6149268.88

201520603.305998.3812820.936526.103048.241843.0350839.98
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التجارة البينية

جدول ) 34 (

واردات دول اجمللس البينية
مليون دوالر

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

19951070.0316.5752.61217.6346.7753.74457.1

1996------4709.9

1997------5612.0

1998------5158.5

1999------5531.7

20001236.62612.81078.61673.0483.3851.47935.8

2001-2117.3--458.5-6351.6

2002-2356.7--625.4-7402.7

20032023.82852.81688.01826.0730.91257.810379.3

20042546.83686.02276.53010.81102.61685.514308.2

20052906.84904.72728.82788.81408.01685.516422.6

20064798.05873.93269.13342.12159.22467.921910.2

20074855.47085.63825.04821.63321.72280.326189.5

20086996.38817.14973.67175.43996.72667.034626.1

20095864.65685.34678.75338.73894.72281.327743.3

20106082.17732.15956.46797.43726.82524.932819.7

20117575.79976.98568.88579.83843.73656.042201.0

20127554.310884.010349.19283.74025.13941.746037.9

20138688.910411.212919.413951.83902.24788.154661.6

20148275.99731.512744.711517.04831.65187.152287.9

20157889.16227.912990.313290.45103.54963.950465.1
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التجارة البينية

جدول ) 35 (

إمجالـي التجارة البينية لدول اجمللس )صادرات - واردات(

مليون دوالر

املجموعالكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالماراتالسنة

19952149.8742.74338.71878.0617.1985.810712.1

1996- - - - - - 12262.9

1997- - - - - - 13722.6

1998- - - - - - 11762.0

1999- - - - - - 13513.9

20002426.53480.95348.82676.21144.71157.916235.0

2001- 3012.5- - 894.5- 12746.3

2002- 3449.2- - 1324.6- 15137.1

20034657.54259.67903.72888.11379.01746.622834.5

20044943.95101.110480.24268.22085.82174.829054.0

20057670.56866.914785.84507.42935.02204.038969.6

200610346.28943.218893.65698.44020.23348.051249.6

200712558.411100.322790.58117.65471.93465.163503.7

200815727.215325.627038.612184.47938.74218.982433.4

200914935.110453.123756.89743.77333.63664.269886.5

201014894.910301.314575.811997.66442.03933.762145.3

201117201.913910.618823.213566.96265.15338.975106.7

201221966.014581.021374.515066.38127.95848.286963.9

201326253.816198.325004.922311.27315.06704.5103787.7

201426454.215108.924743.419918.78265.87065.7101556.7

201528492.412226.325811.219816.58151.76807.0101305.0
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املواصفات القياسية اخلليجية 
املوحدة للسلع واملنتجات

 نصــــت االتفاقيــة االقـتصاديــــة لعــام 2001 علـــى تـبـنــــي دول مـجلــــس التــعــــــاون 

مــواصـفــــات ومـقــايـيـــس مـوحــدة لجميـع السلــع. ويف دورتـه الثـالثــة والعـشــرين التي 

عقدت يف الـدوحـــــة خـــالل شـهــــر ديسمرب 2002، قرر املجلـــس األعلـــى إنـشــــاء هيـئــــــــة 

التقييس لـــدول مجلـــس التـعـــاون لـدول الخـليـــج العربية . 

 وتــهـــدف الهيـئـــــة إىل إعـــداد واعـتـمــاد ونشــر املــواصفـــات القيـاسيــة الخليجيــة 

املـوحــــدة للسلــــع واملنتجــــات، مبــا يسهـــــم يف تطــويـــر قطـاعاتـــها اإلنتـاجيـــة والخدميـــة  

وتـنميــــة التجـــــارة بينهـــــا، وحايــة املستـهلـــــك والبيئــــة والصـحــــة العامــــة، وتشـجيـــع  

الصنــاعـــــات واملنـتــجـــــات الـزراعـيـة الخليجـيـــة، مبا يحقــق دعــا لالقتصــاد الخليــجـي  

ويحافــظ عــى مكتـسبـــــات دول املجـلـــس، ويـســـاهـــم يف تقـليـــص العــوائـــــق الفـنـيــــة  

للتجـــارة، انســجاماً مــع أهــداف االتحــاد الجمــريك والســوق الخليجيــة املشــركة.

ومـــن بدايــــات متـواضـعــــة يف العام 1985م، حـــن بلـغ عـــدد املـواصفـــات القـيـاسيــة 

الخليجيــــة 50 مواصفــــة آنــذاك ،ارتفـــع العـــدد تـــدريجياً عــرب السنــــوات الالحـقـــة إىل 642 

ــام  ــام 2005م. ويف عــ ــة والئحــة يف ع ــم إىل 1766 مواصف ــام 1995م  ث ــة والئحــة يف ع مواصف

2015م تــم إضافــة 5426 مواصفــة والئحــة ليصـــل العــدد اإلجــايل إىل 22071 مواصفــة والئحــة 

ــت 16645  ــي بلغ ــام 2014م والت ــن الع ــادة 33% ع ــبة زي ــدة وبنس ــدة ومعتم ــة موح خليجي

مواصفــة والئحــة.

املواصفات القياسية اخلليجية املوحدة للسلع واملنتجات
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جدول )  36  (  

املواصفات القياسية اخلليجية املعتمدة يف دول اجمللس

العدد الرتاكميالعدد خالل العامالسنة

19844848
1985250
1986353
19873689
198814103
198917120
199013133
199113146
199212158
19938166
1994414580
199562642
199618660
1997317977
1998411018
199901018
2000381056
200101056
20026181674
2003211695
200401695
2005711766
2006381804
200710592863
200811644027
20097474774
20106415415
201110956510
20123406850
2013537012220
2014442516645
2015542622071
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املواصفات القياسية اخلليجية املوحدة للسلع واملنتجات



تنفيذ مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية


