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عقــد المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة دورتــه الســابعة والثالثيــن يومــي 
الثالثــاء واألربعــاء 7 - 8 ربيــع األول 1438هـــ 
الموافق 6 - 7 ديسمبر 2016م، برئاسة حضرة 
صاحــب الجاللــة الملــك /حمــد بــن عيســى آل 
الــدورة  رئيــس  البحريــن،  مملكــة  ملــك  خليفــة، 
أصحــاب  وبحضــور  األعلــى،  للمجلــس  الحاليــة 

الجاللــة والســمو:
ــد آل  ــد بــن راشـ صاحــب الســمو الشــيخ / مـحـمـ

مكـتـوم
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  رئيــس  نائــب 

دبــي. حاكــم  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس 
بــن  الملــك ســلمان  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 

ســعود آل  عبدالعزيــز 
ملك المملكة العربية السعودية.

صاحــب الســمو الســيد / فهــد بــن محمــود آل 
ســعيد

نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون مجلــس الــوزراء فــي 
ســلطنة عمــان.

صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر.

صاحــب الســمو الشــيخ / صبــاح األحمــد الجابــر 
الصبــاح

أمير دولة الكويت.
الدكتــور/  معالــي  االجتمــاع  فــي  وشــارك 
عبداللطيــف بــن راشــد الزيانــي، األميــن العــام 
العربيــة. الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس 

المجلــس  توصيــات  علــى  اطالعــه  وبعــد 
الــوزاري فــي دورتــه )141( التحضيريــة واجتماعــه 

بنــود مشــروع جــدول األعمــال،  بشــأن  التكميلــي 
التاليــة:  القــرارات  حيالهــا  اتخــذ 

مقتــرح خــادم الحرميــن الشــريفين بشــأن االنتقــال 
مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة االتحــاد: 

إن المجلس األعلى وقد، 
 )2015(  956/1 رقــم  قــراره  اســتذكر 
الصــادر فــي دورتــه السادســة والثالثيــن )الريــاض، 
ديســمبر 2015م( بشــأن االســتمرار فــي مواصلــة 
الجهــود لالنتقــال مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة 
االتحــاد، ويقــوم المجلــس الــوزاري ورئيــس الهيئــة 
المتخصصــة باســتكمال اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 
لذلــك، ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه إلــى المجلــس 

األعلــى فــي دورتــه القادمــة،
حــول  الســابقة  دوراتــه  فــي  قراراتــه  واســتذكر 
مقتــرح خــادم الحرميــن الشــريفين بشــأن االنتقــال 
مــن مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة االتحــاد، قــرر:

األعلــى  المجلــس  قــرارات  علــى  التأكيــد 
ــال مــن  ــة الجهــود لالنتق ــي مواصل باالســتمرار ف
علــى  االتحــاد،  مرحلــة  إلــى  التعــاون  مرحلــة 
الهيئــة  ورئيــس  الــوزاري  المجلــس  يقــوم  أن 
اإلجــراءات  اتخــاذ  باســتكمال  المتخصصــة 
الالزمــة لذلــك، ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه إلــى 

القادمــة. دورتــه  فــي  األعلــى  المجلــس 
االقتصاديــة  الشــؤون  لهيئــة  األول  االجتمــاع 

والتنمويــة:
إن المجلس األعلى وقد،

 )2016(  23/1/1 رقــم  قــراره  اســتذكر 
عشــر  الســادس  التشــاوري  لقائــه  فــي  الصــادر 

علــى:  نــص  والــذي 

»تشــكيل هيئــة عاليــة المســتوى مــن الــدول 
األعضــاء تســمى )هيئــة الشــؤون االقتصاديــة 
االقتصاديــة  المواضيــع  لمناقشــة  والتنمويــة( 

القــرارات  واتخــاذ  األعضــاء  للــدول  والتنمويــة 
للمجلــس  التوصيــات  ورفــع  بشــأنها،  الالزمــة 
األعلــى حيــال الموضوعــات المــراد طرحهــا علــى 

المجلــس«.
لهيئــة  األول  االجتمــاع  نتائــج  علــى  واطلــع 
فــي  عقــد  الــذي  والتنمويــة  االقتصاديــة  الشــؤون 
مدينــة الريــاض يــوم الخميــس 10 صفــر 1438هـــ 
علــى  واطلــع  2016م،  نوفمبــر   10 الموافــق 
 )141( دورتــه  فــي  الــوزاري  المجلــس  توصيــة 

قــرر: الشــأن،  بهــذا  التحضيريــة 
 مباركــة مــا توصلــت إليــه هيئــة الشــؤون 	. 

فــي  نتائــج  مــن  والتنمويــة  االقتصاديــة 
أن  اعتمــاد  ومنهــا  األول،  اجتماعهــا 
تكــون الغايــة األساســية مــن برنامــج عمــل 
هيئــة الشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة هــي 
دول  بيــن  االقتصاديــة  الوحــدة  »تحقيــق 
2025م،  عــام  بحلــول  التعــاون  مجلــس 
االقتصاديــة  االتفاقيــة  مــن  انطالقــًا  وذلــك 
لمجلــس التعــاون، وبمــا يتوافــق مــع الــرؤى 
والتوجهــات واالســتراتيجيات الوطنيــة للــدول 

األعضــاء. 
االنتهــاء مــن التنســيق بيــن الــدول األعضــاء . 2

الالزمــة  واإلجــراءات  القــرارات  القتــراح 
الجمركــي  االتحــاد  متطلبــات  الســتكمال 
المشــتركة،  الخليجيــة  الســوق  ومتطلبــات 
ــن  ــة خــادم الحرمي فــي ظــل مــا ورد فــي رؤي
الشــريفين لتعزيــز العمــل الخليجي المشــترك. 
اللقــاء  إلــى  إليــه  التوصــل  يتــم  مــا  ورفــع 
للمجلــس  الســابع عشــر  القــادم  التشــاوري 

األعلــى. 
عشــر  الســادس  االجتمــاع  وقــرارات  توصيــات 
للجنــة الوزاريــة المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ القــرارات:

قرارات اجمللس األعلى يف دورته السابعة والثالثني

 7 - 8  ربيع األول  438	ه الموافق 6 - 7 ديسمبر 6	20م 

الصخير ـــ  مملكة البحرين
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إن المجلس األعلى وقد، 
االجتمــاع  وتوصيــات  قــرارات  علــى  اطلــع 
الســادس عشــر للجنــة الوزاريــة المكلفــة بمتابعــة 
تنفيــذ قــرارات العمــل المشــترك، التــي عقــدت فــي 
مقــر األمانــة العامــة بتاريــخ 2 نوفمبــر 2016م.

فــي  الــوزاري  المجلــس  توصيــة  علــى  واطلــع 
قــرر:  الشــأن،  بهــذا  التحضيريــة  دورتــه )141( 

اللجنــة . 1 وتوصيــات  بقــرارات  علمــا  األخــذ 
القــرارات  تنفيــذ  بمتابعــة  المكلفــة  الوزاريــة 
فــي  المشــترك،  بالعمــل  العالقــة  ذات 
اجتماعهــا الســادس عشــر )األمانــة العامــة، 

6	20م(.  نوفمبــر 
حــث الــدول األعضــاء علــى اســتكمال إصــدار . 2

قــرارات  تبقــى مــن  لمــا  التشــريعية  األدوات 
العمــل المشــترك.

الشؤون االقتصادية والتنموية: 

أواًل: تعديــل قــرار المجلــس األعلــى حــول فــرض 
ضريبــة انتقائيــة بشــكل موحــد لمكافحــة التبــغ:

إن المجلس األعلى وقد،
 )2015(  963/1 رقــم  قــراره  اســتذكر 
الصــادر فــي دورتــه السادســة والثالثيــن )ديســمبر 
لــدول  االنتقائيــة  الضريبــة  بشــأن  2015م( 

المجلس.  

فــي  الــوزاري  المجلــس  توصيــة  علــى  واطلــع 
التحضيريــة،  للــدورة )141(  التكميلــي  اجتماعــه 
بشــأن موافقــة لجنــة التعــاون المالــي واالقتصــادي، 
بــدول المجلــس، قــرر  حــول الضريبــة االنتقائيــة 
تعديــل قــراره المشــار إليــه أعــاله الفقــرة )أ( مــن 
البنــد)	( علــى النحــو اآلتــي أدنــاه، علــى أن 
تبقــى بنــود القــرار المتبقيــة كمــا نــص عليــه قــرار 
المجلــس األعلــى المشــار إليــه أعــاله والــواردة 

ــاه:  أدن
تفــرض دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج . 1

العربيــة بشــكل موحــد ضريبــة انتقائيــة، علــى 
النحــو التالــي: 

ــغ  ــة لمكافحــة التب ــة انتقائي تفــرض ضريب أ- 
األصنــاف  جميــع  علــى  موحــد  بشــكل 
الــواردة فــي الفصــل )24( مــن التعرفــة 
الجمركيــة الموحــدة لــدول المجلــس علــى 

يتــم زراعتــه  الــذي  التبــغ المســتورد أو 
بنســبة  المجلــس  دول  فــي  إنتاجــه  أو 
%00	 مــن ســعر بيــع التجزئــة، علــى 
أن يكــون ســعر بيــع التجزئــة هــو الســعر 
المحــدد مــن قبــل المســتورد أو المنتــج 
للتبــغ، أو وفــق قائمــة األســعار المعياريــة 
التــي ســيتفق عليهــا بشــكل دوري بيــن 
المجلــس  دول  فــي  الضريبيــة  الجهــات 

أيهمــا أعلــى.
قائمــة  علــى  انتقائيــة  ضريبــة  تفــرض  ب 
أدنــاه: الموضــح  النســب  وفــق  الســلع 

نسبة الضريبةالسلعة

50%المشروبات الغازية. 1

100%مشروبات الطاقة. 2

سقف أعلى 100%السلع ذات الطبيعة الخاصة. 3

تفوض لجنة التعاون المالي واالقتصادي،   .2 

بما يلي:
الالزمــة  المتطلبــات  جميــع  اســتكمال  أ- 
للضريبــة  الموحــدة  )االتفاقيــة  إلقــرار 
االنتقائيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة( والتوقيــع عليهــا قبــل 

6	20م.  عــام  نهايــة 

تحديــد جــدول زمنــي لجاهزيــة تطبيــق  ب- 
االنتقائيــة،  للضريبــة  المجلــس  دول 
الضريبــة  تطبيــق  يســتهدف  أن  علــى 

7	20م. عــام 

تصــادق دول المجلــس علــى االتفاقية حســب . 3
اإلجــراءات الداخليــة المتبعــة فــي كل دولة.

تعتبــر االتفاقيــة نافــذة اعتبــارًا مــن إيــداع . 4
دول  مــن  الثانيــة  الدولــة  تصديــق  وثيقــة 
العامــة  األمانــة  لــدى  التعــاون  مجلــس 
لمجلــس التعــاون بالنســبة للــدول الموقعــة 

. عليهــا
ــون . 5 ــس قان ــة مــن دول المجل تصــدر كل دول

علــى  االنتقائيــة  للضريبــة  محلــي  )نظــام( 
أن يعكــس فــي القانــون )النظــام( األحــكام 

المشــتركة الــواردة فــي االتفاقيــة.

ثانيــًا: خطــة العمــل واإلطــار الشــامل آلليــة تبــادل 
المعلومــات االئتمانيــة بــدول المجلــس: 

إن المجلس األعلى وقد،

فــي  الــوزاري  المجلــس  توصيــة  علــى  اطلــع 
دورتــه )141( التحضيريــة بشــأن مــا توصلــت إليــه 
لجنــة التعــاون المالــي واالقتصــادي، حــول تبــادل 
وفــق  المجلــس  دول  بيــن  االئتمانيــة  المعلومــات 
خطــة العمــل )قصيــرة األجــل( واإلطــار الشــامل 
بيــن  المعلومــات االئتمانيــة  تبــادل  تســهيل  آلليــة 

دول المجلــس، قــرر:

الموافقــة علــى تبــادل المعلومــات االئتمانيــة 
ــرة  ــق خطــة العمــل )قصي ــس وف ــن دول المجل بي
األجــل( واإلطــار الشــامل آلليــة تســهيل تبــادل 
المجلــس  دول  بيــن  االئتمانيــة  المعلومــات 
المعاملــة  أســاس  وعلــى  المرفقــة(  )بالصيغــة 
بالمثــل، مــع التأكيــد علــى البــدء بالمؤسســات 

والشــركات. 
ثالثــًا: ربــط أنظمــة المدفوعــات بــدول مجلــس 

التعــاون:
إن المجلس األعلى وقد،

فــي  الــوزاري  المجلــس  توصيــة  علــى  اطلــع 
دورتــه )141( التحضيريــة بشــأن مــا أوصــت بــه 
لجنــة التعــاون المالــي واالقتصــادي، بشــأن ربــط 

المجلــس، بــدول  المدفوعــات  أنظمــة 
التعــاون  لجنــة  إليــه  توصلــت  مــا  وعلــى 
المالــي واالقتصــادي، بشــأن الموافقــة علــى إنشــاء 
مكتــب تنســيقي مؤقــت باألمانــة العامــة لمجلــس 
شــراف إدارة المــال والنقــد  التعــاون ضمــن متابعــة واإ
بقطــاع الشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة يتــم تمويلــه 
مــن قبــل مؤسســات النقــد والبنــوك المركزيــة بــدول 
المجلــس، وتفويضــه بــإدارة فعاليــات مشــروع ربــط 
أنظمــة المدفوعــات بــدول المجلــس، وذلــك لحيــن 

تأســيس شــركة المدفوعــات الخليجيــة، قــرر:
الموافقــة علــى تأســيس وبنــاء نظــام ربــط 
ألنظمــة المدفوعــات بــدول المجلــس، وتفويــض 
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مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس 
تأســيس  خــالل  مــن  المشــروع  دارة  واإ بتملــك 
شــركة مســتقلة تملكهــا وتمولهــا مؤسســات النقــد 

والبنــوك المركزيــة بــدول المجلــس.
رابعــًا: القانــون )النظــام( الموحــد لمكافحــة الغــش 

التجــاري لــدول مجلــس التعــاون:
إن المجلس األعلى وقد،

اســتذكر قراره رقم 419/1 )2002( الصادر 
فــي دورتــه الثالثــة والعشــرين بشــأن مســيرة العمــل 
االقتصــادي المشــترك والمتعلقــة بتوحيــد األنظمــة 

والسياســات االقتصاديــة والتجاريــة، 
واستذكر قراره رقم 618/1 )2007( الصادر 
فــي دورتــه الثامنــة والعشــرين القاضــي باالنتهــاء 
مكافحــة  قانون)نظــام(  مشــروع  مناقشــة  مــن 
لــدول المجلــس ورفعــه للمجلــس  التجــاري  الغــش 
األعلــى، وقــراره رقــم 955/1 )2015( الصــادر 
فــي دورتــه السادســة والثالثيــن القاضــي باســتكمال 
ذلــك  فــي  بمــا  االقتصاديــة  التشــريعية  المنظومــة 
إصــدار النظــام )القانــون( التجــاري الموحــد، ونظــام 
)قانــون( المنافســة، ونظــام )قانــون( مكافحــة الغــش 

التجــاري، 
فــي  الــوزاري  المجلــس  توصيــة  علــى  واطلــع 
دورتــه )141( التحضيريــة بشــأن مــا أوصــت بــه 
الدائمــة  اللجنــة  وقــرار  التجــاري،  التعــاون  لجنــة 
لمســؤولي إدارات التشــريع بــدول مجلــس التعــاون، 
بشــأن القانــون )النظــام( الموحــد لمكافحــة الغــش 

التجــاري لــدول مجلــس التعــاون، قــرر:
الغــش  مكافحــة  )نظــام(  قانــون  اعتمــاد 
التجــاري لــدول مجلــس التعــاون بوصفــه قانونــًا 
)نظامــًا( موحــدا وفقــًا للصيغــة المرفقــة، علــى 
أن تقــوم الــدول األعضــاء بتطبيــق هــذا القانــون 
لجنــة  إقــرار  مــن  يومــًا  ثالثيــن  بعــد  )النظــام( 

التنفيذيــة. لالئحتــه  التجــاري  التعــاون 

خامسًا: انتقال الشاحنات بين الدول األعضاء:
إن المجلس األعلى وقد، 

تــداول موضــوع انتقــال الشــاحنات بيــن الــدول 
األعضــاء، 

واستذكر قراره رقم 727/1 )2009( الصادر 
فــي دورتــه الثالثيــن حــول مــا يتعــرض لــه النقــل 
البــري بالشــاحنات مــن تكــدس فــي بعــض المراكــز 
الجمركيــة البينيــة فــي بعــض دول المجلــس مــن 
آن آلخــر، ومــا يترتــب عليــه مــن إضــرار بمصالــح 

الســلبي  والتأثيــر  األعمــال،  ورجــال  المواطنيــن 
علــى نمــو التجــارة البينيــة، وتعطــــيل لحركــة انتــــقال 

الســلع بــــين الــدول األعضــاء، 
 )2010(  13/1/1 رقــم  قــرارة  واســتذكر 
عشــر،  الثانــي  التشــاوري  لقائــه  فــي  الصــادر 
المتضمــن الموافقــة علــى توصيــات وزراء الداخليــة 
توصيــات  حــول  المجلــس  بــدول  الماليــة  ووزراء 
االجتماع المشــترك الثالث لمدراء عامي الجمارك 

قــرر:  الجــوازات،  عامــي  ومــدراء 
أواًل: التأكيــد علــى قــراره رقــم 13/1/1 )2010(

الثانــي  التشــاوري  لقائــه  فــي  الصــادر 
مايــو0	20(،  )الريــاض،  عشــر 

لمتضمــن:  ا
العمــل علــى تنظيــم اجتماعــات دوريــة ثنائيــة . 1

بيــن مســئولي الجمــارك فــي دول المجلــس، 
إدارات  بيــن  االتصــال  وتفعيــل دور ضبــاط 

الجمــارك.
تشــكيل لجنــة مــن المختصيــن مــن إدارات . 2

الجمــارك بالــدول األعضــاء لدراســة العمــل 
بنظــام المراقبــة اإللكترونيــة للشــاحنات علــى 

مســتوى دول المجلــس.
التأكيــد علــى تقيــد جمــارك الــدول األعضــاء . 3

بمــا صــدر فــي إطــار المجلــس مــن قــرارات 
لفســح البضائــع ســريعة التلــف فــي المنافــذ 

ــى مــدار الســاعة.  ــة عل ــة البري الجمركي
االســتفادة . 4 علــى  األعضــاء  الــدول  حــث 

فــي  البحريــن  مملكــة  جمــارك  تجربــة  مــن 
الجمركيــة  اإلجــراءات  مــن  عــدد  اتخــاذ 
لتســهيل انتقــال الســلع بيــن دول المجلــس 
(إلغــاء البيــان الجمركــي واالكتفــاء بالبيــان 
والفســح  للبضاعــة،  المرافــق  اإلحصائــي 
الفــوري علــى مــدار الســاعة، واعتمــاد نتيجــة 
الفحــص باألشــعة، وتخصيــص مســار خــاص 
اإلســمنت.) وشــاحنات  الفارغــة  للشــاحنات 

التأكيــد علــى تقيــد إدارات الجــوازات بالمنافــذ . 5
البينيــة فــي الــدول األعضــاء بمــا صــدر مــن 
قــرارات فــي إطــار المجلــس بمنــح التأشــيرات 
لســائقي الشــاحنات فــي تلــك المنافــذ علــى 

مــدار الســاعة. 
ــة فــي اإلجــراءات . 6 ــب األمني أن تراعــى الجوان

التــي تــم االتفــاق علــى العمــل بهــا لتســهيل 
عبــر  الشــاحنات  بواســطة  الســلع  انتقــال 

المنافــذ البريــة بــدول المجلــس.

ثانيــا: يعقــد مســؤولو الجمــارك اجتماعــا عاجــال 
وتقديــم  الموضــوع،  هــذا  لبحــث  لهــم 
االقتصاديــة  الشــئون  هيئــة  إلــى  تقريــر 
إلــى  بشــأنه  توصيــة  لرفــع  والتنمويــة، 
التشــاوري  لقائــه  فــي  المجلــس األعلــى 

عشــر.  الســابع 
سادسًا: فحص العمالة الوافدة:

إن المجلس األعلى وقد،
رقــم  الــوزاري  المجلــس  قــرار  علــى  اطلــع 
817/2 )1998( الصــادر فــي دورتــه الســابعة 
والســتين )األمانــة العامــة، يونيــه 1998(، حــول 
توجيــه ممثليــات دول مجلــس التعــاون فــي كل مــن 
)الهنــد - باكســتان - ســريالنكا - بنغالديــش - 
نيبــال - إندونيســيا - الفلبيــن(، باعتمــاد المراكــز 
الصحــة  وزراء  مجلــس  اعتمدهــا  التــي  الصحيــة 
لــدول مجلــس التعــاون وعددهــا 119 مركــزا فــي 
الكشــف علــى  فــي  والتعــاون معهــا  الــدول،  تلــك 
العمالــة الوافــدة منهــا إلــى دول المجلــس، بهــدف 
الحــد مــن دخــول بعــض األمــراض المعديــة التــي 

تحملهــا تلــك العمالــة.
واطلــع علــى مــا صــدر عــن المؤتمــر )80( 
لــوزراء الصحــة لــدول مجلــس التعــاون )الريــاض، 

أكتوبــر 2016م( حــول هــذا الموضــوع.
فــي  الــوزاري  المجلــس  توصيــة  علــى  واطلــع 
دورتــه )141( التحضيريــة بهــذا الشــأن، قــرر مــا 

يلــي: 

المجلــس، . 1 دول  وقنصليــات  ســفارات  التــزام 
مــن صحــة  بالتأكــد  العالقــة  والجهــات ذات 
العمالــة الوافــدة عبــر نظــام الربــط اإللكترونــي 
لبرنامــج فحــص العمالــة الوافــدة لــدول مجلس 

ــاون. التع
غيــر . 2 صحيــة  مراكــز  مــع  التعامــل  عــدم 

الصحــة  وزراء  مجلــس  قبــل  مــن  معتمــدة 
التعــاون. مجلــس  لــدول 

تكليــف مجلــس وزراء الصحــة لــدول مجلــس . 3
التعــاون بإجــراء مراجعــة دقيقــة لإلجــراءات 
العمالــة  لفحــص  حاليــا  المتبعــة  الصحيــة 
خــالل  مــن  وذلــك  المجلــس  لــدول  الوافــدة 
جهــة اختصــاص محايــدة للتأكــد مــن دقتهــا 

و جودتهــا. 
ترفــع األمانــة العامــة بالتنســيق مــع مجلــس . 4

تقاريرهــا  التعــاون  مجلــس  لــدول  الصحــة 
إلــى المجلــس األعلــى، توضــح ســير العمــل 

ــرار.  ــذ هــذا الق لتنفي
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ــى  ــرارات المجلــس األعل ــذ ق ســابعًا: متابعــة تنفي
مواهبهــم  وصقــل  بالشــباب  االهتمــام  حــول 

قدراتهــم: وتنميــة 
إن المجلس األعلى وقد،

استذكر قراره رقم 864/1 )2012( الصادر 
فــي دورتــه الثالثــة والثالثيــن )الصخيــر، ديســمبر 
2012م( وقــراره رقــم 900/1 )2013( الصــادر 
فــي دورتــه الرابعــة والثالثيــن )الكويــت، ديســمبر 
وصقــل  بالشــباب  االهتمــام  بشــأن  2013م( 

مواهبهــم وتنميــة قدراتهــم.
فــي  الــوزاري  المجلــس  توصيــة  علــى  واطلــع 
دورتــه )141( التحضيريــة بشــأن توصيــات ورش 
الشــباب التــي عقــدت خــالل الفتــرة الماضيــة فــي 

دول المجلــس، قــرر:
مباركــة المبــادرة اإليجابيــة لألمانــة العامــة . 	

دول  أبنــاء  مــن  بالشــباب  االســتعانة  فــي 
العامــة  لألمانــة  كمستشــارين  المجلــس، 
فــي قضايــا الشــباب واهتماماتهــم، وضــرورة 
تطلعــات  يحقــق  بمــا  وتطويرهــا  اســتمرارها 
مســتقبل  فــي  اإليجابــي  ودورهــم  الشــباب 

دولهــم.
التأكيــد علــى أهميــة اســتمرار األمانــة العامــة . 2

فــي تنظيــم فعاليــات شــبابية ســنوية تتضمــن: 
ودورات  ولقــاءات،  وبرامــج  عمــل،  ورش 
ضمــن  تكــون  أن  مراعــاة  مــع  تدريبيــة، 

فعاليــات أيــام مجلــس التعــاون الســنوية.
تكليــف األمانــة العامــة بالتنســيق مــع اللجــان . 3

الوزاريــة المختصــة لمتابعــة توصيــات ورش 
الشــباب، وتقديــم خطــط عمــل تنفيذيــة لمــا 
والتــي  توصيــات  مــن  الــورش  بــه  خرجــت 
دول  فــي  المشــتركة  بالجوانــب  تتعلــق 
المجلــس مجتمعــة، وتقديــم مشــاريع الخطــط 
للجــان الوزاريــة التخــاذ القــرارات المناســبة 

لتنفيذهــا. 
ــًا: اســتراتيجية مجلــس التعــاون فــي مجــال  ثامن

التنميــة االجتماعيــة:
إن المجلس األعلى وقد،

فــي  الــوزاري  المجلــس  توصيــة  علــى  اطلــع 
دورتــه )141( التحضيريــة بشــأن توصيــة وزراء 
اجتماعهــم  فــي  االجتماعيــة  التنميــة   / الشــؤون 
الثالــث )الريــاض، 15 نوفمبــر 2016م(، حــول 
التنميــة  مجــال  فــي  التعــاون  مجلــس  اســتراتيجية 

قــرر: االجتماعيــة، 

فــي  التعــاون  مجلــس  اســتراتيجية  اعتمــاد 
)المرفقــة(. االجتماعيــة  التنميــة  مجــال 

الهيئة االستشارية: 
أواًل: مرئيات الهيئة االستشارية: 

إن المجلس األعلى وقد،
استذكر قراره رقم 974/1 )2015( الصادر 
فــي دورتــه السادســة والثالثيــن )الريــاض، ديســمبر 
االستشــارية  الهيئــة  تكليــف  بشــأن  2015م( 

بدراســة:
• البيئــي 	 للتعــاون  شــاملة  اســتراتيجية  إعــداد 

المجلــس. دول  بيــن 
• الخليجــي 	 الخــاص  القطــاع  دور  تعزيــز 

الزراعيــة  المشــروعات  فــي  لالســتثمار 
نيــة. لحيوا وا

• محدداتهــا 	 الخليجــي،  المواطــن  إنتاجيــة 
زيادتهــا. وســبل 

االستشــارية  الهيئــة  مرئيــات  علــى  واطلــع 
للموضوعــات المشــار إليهــا أعــاله، وعلــى توصيــة 
المجلــس الــوزاري فــي دورتــه )141( التحضيريــة 

بهــذا الشــأن، قــرر:
اعتماد مرئيات الهيئة االستشــارية، المشــار 
حالتهــا إلــى الجهــات المعنيــة،  إليهــا أعــاله، واإ

كل فيمــا يخصــه، لالســتفادة منهــا. 

بدراســة  االستشــارية  الهيئــة  تكليــف  ثانيــًا: 
العشــرين: دورتهــا  خــالل  موضوعــات 

 إن المجلس األعلى وقد،
فــي  الــوزاري  المجلــس  توصيــة  علــى  اطلــع 
الموضوعــات  بشــأن  التحضيريــة  دورتــه )141( 
التــي ســتكلف الهيئــة االستشــارية بدراســتها خــالل 

دورتهــا العشــرين القادمــة، قــرر:

بدراســة  االستشــارية  الهيئــة  تكليــف   )	
التاليــة:  الموضوعــات 

• شــبكات التواصــل االجتماعــي بيــن األهميــة 	
والمحاذير.

• المــرأة والتنميــة الشــاملة فــي دول مجلــس 	
التعــاون.

• أطــر ومجــاالت التعــاون االســتراتيجي بيــن 	
فريقيــا. دول مجلــس التعــاون واإ

2(   تقــوم الهيئــة االستشــارية باقتــراح اآلليــات 
المناســبة لتنفيــذ مرئياتهــا.

المجالس التشريعية: 
لرؤســاء  العاشــر  الــدوري  االجتمــاع  محضــر 
واألمــة:  الوطنــي  النــواب،  الشــورى،  مجالــس 

إن المجلس األعلى وقد، أطلع على، 
محضــر االجتمــاع الــدوري العاشــر ألصحــاب 
الشــورى  مجالــس  رؤســاء  والســعادة  المعالــي 
والنــواب والوطنــي واألمــة بــدول مجلــس التعــاون، 
الــذي عقــد فــي مملكــة البحريــن بتاريــخ 23 نوفمبــر 
فــي  الــوزاري  المجلــس  توصيــة  وعلــى  2016م، 
التحضيريــة   )141( للــدورة  التكميلــي  اجتماعــه 

بهــذا الشــأن، قــرر:
األخذ علمًا بما ورد في المحضر.

االقتصــادي  المجــال  فــي  متابعــة  تقاريــر 
لتنمــوي: وا

إن المجلس األعلى وقد،
اطلــع علــى توصيــة المجلــس الــوزاري فــي 
التقاريــر  بشــأن  التحضيريــة،   )141( دورتــه 
المجــال  فــي  األعلــى  المجلــس  إلــى  المرفوعــة 

حــول: والتنمــوي،  االقتصــادي 
النقــدي . 1 المجلــس  فــي  العمــل  ســير 

. لخليجــي ا
سكة حديد دول مجلس التعاون.. 2
السوق الخليجية المشتركة.. 3
الشــاملة . 4 واالســتراتيجية  المائــي  الربــط 

للميــاه.
تنفيــذ قــرارات المجلــس األعلــى الخاصــة . 5

بالتعليــم.
الخطــة الخليجيــة للوقايــة مــن األمــراض . 6

غيــر الســارية )غيــر المعديــة(.

األوضاع في اليمن.. 7
والحــوارات . 8 المفاوضــات  بشــأن  تقريــر 

االســتراتيجية.
قرر: 

األخــذ علمــا بمــا ورد فــي التقاريــر المشــار . 1
إليهــا أعاله.

الموحــدة . 2 االســتراتيجية  علــى  الموافقــة 
للميــاه، علــى أن تكــون بصفــة استرشــادية 
لمــدة ثــالث ســنوات ويعــاد تقييمهــا بعــد 

ــك.  ذل
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صاحــب  حضــرة  مــن  كـــــريمة  لدعــوة  تلبيــة 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمـــــــد  الملــك  الجــــــاللة 
ورعــاه،  اهلل  حفظــه  البحــــــــــــــريـــــــن،  ممــلـــكة  ملــك 
عقــد المجلــس األعـــلى دورتــه الســابعة والثالثيــن 
بتاريــخ 7-8 ربيــع األول  البحريــن،  فــي مملكــة 
2016م،  ديســمبر   7-6 الموافــق   1438هـــ 
برئاســة حضــرة صاحــب الجــــــاللة الملــك حمـــــــد 
بــن عيســى آل خليفــة، ملــك ممــلـــكة البحــــــــــــــريـــــــن، 
رئيــس الــدورة الحاليــة للمجلــس األعلــى، وبحضــور 

: والســمو  الجاللــة  أصحــاب 
حضــرة صاحــب الســمو الشــــيخ محمــد بــن راشــــد 

آل مكـتـوم
الـــوزراء                مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب 

المتحــــدة  العربيـــة  باإلمــارات  دبــي  حاكــم 
بــن  الملــك ســلمان  خــادم الحرميــن الشــريفين 

ســعود آل  عبدالعزيــز 
مـلـك الـمملكـة العـربـيـة السعودية

صاحب السمــو السيد فــهــد بن محــــمـــود 
آل ســـعيــــد 

الــوزراء  مجلــس  لشــؤون  الــوزراء  رئيــس  نائــب 
عمــان بســلطنة 

حضرة صاحب الســمو الـشيــــخ تــمـيـــم بن حـمــــد 
آل ثــانـــي 

أمــيــــــر دولـــــــــة قـــــــطــــــــر
حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد 

ــباح ــر الصـــــ الجاب
أميــــــــــر دولــــــة الــــكـويــــت

الدكتــور  معالــي  االجتمــاع  فــي  وشــارك 
عبداللطيــف بــن راشــد الزيانــي، األميــن العــام 
العربيــة. الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس 

صاحــب  حضــرة  األعـــلى  المجلــس  هنــأ   .1
الجــــــاللة الملك حمـــــــد بن عيسى آل خليفة،  
حفظــه اهلل ورعــاه، علــى توليــه رئاســة الــدورة 
الحاليــة للمجلــس األعلــى، مقــدرًا مــا ورد فــي 
تفعيــل  علــى  وحرصــه  االفتتاحيــة،  كلمتــه 
مســيرة التعــاون بيــن دول المجلــس فــي كافــة 

المجــاالت.
تقديــره  بالــغ  عــن  األعلــى  المجلــس  عبــر   .2
الصادقــة  الكبيــرة  للجهــود  وامتنانــه 
الحرميــن  خــادم  بذلهــا  التــي  والمخلصــة، 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
الســعودية   العربيــة  المملكــة  ملــك  ســعود، 
 ، الموقــرة  وحكومتــه  ورعــاه،  اهلل  حفظــه 
خــالل فتــرة رئاســته للــدورة السادســة والثالثيــن 
للمجلــس األعلــى ومــا تحقــق مــن خطــوات 

هامــة. نجــازات  واإ
هنــأ المجلــس األعلــى جاللــة الملــك حمــد بــن   .3
عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه 
اهلل بمناسبة منح جاللته جائزة منظمة األمم 
المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، تقديرًا 
لرؤيــة جاللتــه فــي المجــاالت التنمويــة التــي 
ســاهمت فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي 
مملكــة البحريــن، ونجــاح النمــوذج البحرينــي 
فــي  المــرأة  وتمكيــن  األعمــال،  ريــادة  فــي 

المجــاالت االقتصاديــة.
اعــرب المجلــس األعلــى عــن بالــغ تعازيــه   .4
اهلل  بــإذن  لــه  المغفــور  وفــاة  فــي  ومواســاته 
الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل ثانــي. مســتذكرًا 
التعــاون ومواقفــه  قيــام مجلــس  فــي  جهــوده 
الداعمــة لمســيرة التعــاون المشــترك وتعزيزهــا 
فــي كافــة المجــاالت، داعيــًا اهلل القديــر أن 

يتغمــد الفقيــد بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح 
جناتــه.

البيــان  تضمنــه  مــا  األعلــى  المجلــس  ثمــن   .5
الصــادر عــن االجتمــاع األول لهيئــة الشــؤون 
االقتصاديــة والتنمويــة لــدول المجلــس، مــن 
خطــوات وأولويــات أساســية تحظــى باالهتمام 
والمتابعــة الفوريــة، تواكــب قــراره الــذي جــاء 
مــن منطلــق الرؤيــة الســامية لخــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
بهــدف  الهيئــة  بإنشــاء  اهلل،  حفظــه  ســعود 
مؤكــدًا  المشــترك.  الخليجــي  العمــل  تعزيــز 
حاجــة دول المجلــس إلــى تكتــل اقتصــادي 
العالــم،  اقتصاديــات  أكبــر  ضمــن  يضعهــا 
الخليجــي  االقتصــاد  فاعليــة  مــن  ويعــزز 
وقدرتــه التنافســية والتفاوضيــة، ويؤكــد مكانــة 
ودور دول المجلــس فــي االقتصــاد العالمــي.

االجتمــاع  بنتائــج  األعلــى  المجلــس  أشــاد   .6
الــذي ُعقــد بيــن أصحــاب الجاللــة والســمو 
قــادة دول مجلــس التعــاون مــع دولــة رئيســة 
تيريــزا  الســيدة  المتحــدة  بالمملكــة  الــوزراء 
 2016 ديســمبر   7 و   6 يومــي  مــاي 
آخــر  بحــث  وتــم خاللــه  البحريــن،  بمملكــة 
ذات  والدوليــة  اإلقليميــة  المســتجدات  
االهتمــام المشــترك واإلعــالن عــن الشــراكة 
االســتراتيجية بيــن مجلــس التعــاون والمملكــة 
المتحــدة، التــي  تعكــس العالقــات التاريخيــة 
المتميــزة بيــن الجانبيــن وتحــدد أطــر التعــاون 
فــي  أوثــق  بهــدف تعزيــز عالقــات  بينهمــا، 

المجــاالت.  جميــع 
تابــع المجلــس األعلــى بقلــق بالــغ واســتنكار   .7
الحوثــي  ميلشــيات  بــه  قامــت  مــا  شــديد 
المكرمــة  لمكــة  اســتهداف  مــن  وصالــح 

البيان اخلتامي الصادر

عن اجمللس األعلى يف دورته )37(
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هــذا  المجلــس  وأدان  باليســتي،  بصــاروخ 
االعتــداء الغاشــم الــذي لــم يراعــي حرمــة هــذا 
البلــد وقدســيته، معتبــرًا ذلــك تحديــًا لمشــاعر 
األمــة االســالمية كافــة واســتفزازًا لمشــاعرها، 
العالــم  بأمــن  االخــالل  إلــى  ويــؤدي 
االســالمي، ومؤكــدًا أن هــذا العمــل االرهابــي 
ومــن يقــف وراءه أو يدعمــه يعــد شــريكًا فــي 
الطائفيــة  الفتنــة  زرع  فــي  وطرفــًا  االعتــداء 
وداعمــًا لإلرهــاب. وشــدد المجلــس األعلــى 
علــى أن هــذا االعتــداء الخطيــر يؤكــد رفــض 
ميلشــيات الحوثــي وصالــح إلرادة المجتمــع 
الصلــة  ذات  الدوليــة  والقــرارات  الدولــي 
والمســاعي المبذولــة  إليجــاد حــل سياســي 
لألزمــة اليمنيــة. وأشــاد المجلــس األعلــى  بمــا 
أبدتــه الــدول اإلســالمية والعربيــة والصديقــة 
والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة مــن اســتنكار 
ورفــض لهــذا العمــل االرهابــي الخطيــر. وأكــد 
المجلــس وقوفــه التــام والكامــل مــع المملكــة 
مــن  تتخــذه  مــا  كل  فــي  الســعودية  العربيــة 
اجــراءات لحمايــة األماكــن المقدســة وأمنهــا 
قــوات  بــه  تقــوم  بمــا  مشــيدين  وحدودهــا، 
بحــزم ضــد  الوقــوف  مــن  العربــي  التحالــف 

الخطيــرة. االعمــال  هــذه 
العربيــة  المملكــة  األعلــى  المجلــس  هنــأ   .8
الرابعــة  للمــرة  انتخابهــا  بإعــادة  الســعودية 
مــن  االنســان  حقــوق  مجلــس  فــي  عضــوًا 
لمــدة  المتحــدة  العامــة لألمــم  الجمعيــة  قبــل 
ثــالث ســنوات )2017 – 2019(، مؤكــدًا 
بــه  تتمتــع  لمــا  تجســيد  االنتخــاب  هــذا  أن 
المملكــة العربيــة الســعودية مــن مكانــة دوليــة 
مميــزة، ومــا حققتــه  علــى الصعيديــن المحلــي 
والدولي من ترســيخ لمبادئ العدل والمســاواة 
وحمايــة وتعزيــز حقــوق االنســان، ومــا تبذلــه 
مــن جهــود تجــاه القضايــا العادلــة فــي العالــم.
الرئيــس  فخامــة  األعلــى  المجلــس  هنــأ   .9
ترامــب  دونالــد  الســيد  المنتخــب  األمريكــي 
وأكــد  الرئاســية،  االنتخابــات  فــي  بالفــوز 
المجلــس تطلــع الــدول األعضــاء إلــى تعزيــز 
مــع  واالســتراتيجية  التاريخيــة  العالقــات 
معــًا  والعمــل  االمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
المنطقــة  فــي  الســلم واالســتقرار  يحقــق  لمــا 
والعالــم، وعبــر المجلــس عــن تمنياتــه للشــعب 

األمريكــي الصديــق بالتقــدم واالزدهــار بقيــادة 
فخامتــه.

قضيــة  بالــغ  بقلــق  األعلــى  المجلــس  تابــع   .10
القطرييــن  المواطنيــن  مــن  عــدد  اختطــاف 
جنــوب العــراق، الذيــن دخلــوا بتصريح رســمي 
مــن وزارة الداخليــة العراقيــة وبالتنســيق مــع 
سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة. ويؤكد 
المجلــس أن هــذا العمــل اإلرهابــي يعــد خرقــًا 
لحقــوق  وانتهــاكًا  الدولــي،  للقانــون  صارخــًا 
اإلنســان ومخالفــًا ألحــكام الديــن اإلســالمي 
الحنيــف مــن قبــل الخاطفيــن، وعمــاًل يســيء 
إلــى أواصــر العالقــات األخويــة بيــن األشــقاء 
دول  تعــرب  الشــأن  هــذا  وفــي  العــرب، 
مــع حكومــة  التــام  المجلــس عــن تضامنهــا 
دولــة قطــر، ودعمهــا  فــي أي إجــراء تتخــذه، 
وتأمــل أن تــؤدي االتصــاالت التــي تجريهــا 
العراقيــة  الحكومــة  مــع  حكومــة دولــة قطــر 
وعودتهــم  المخطوفيــن  ســراح  إطــالق  إلــى 
المجلــس  ويحمــل  بالدهــم،  إلــى  ســالمين 
األعلــى الحكومــة العراقيــة مســؤولية ضمــان 

ســراحهم. واطــالق  ســالمتهم 
انطونيــو  الســيد  األعلــى  المجلــس  هنــأ   .11
عامــًا  أمينــًا  اختيــاره  بمناســبة  غوتيريــس، 
الكبيــرة  المتحــدة، مؤكــدًا أن تجربتــه  لألمــم 
لالضطــالع  يؤهالنــه  السياســية  وحنكتــه 
أكمــل وجــه. معربــًا  الجديــدة علــى  بمهامــه 
األمــم  لمنظمــة  المجلــس  دول  دعــم  عــن 
المتحــدة لمــا تبذلــه مــن جهــود ومســاع بمــا 
يعــود علــى العالــم باألمــن واالســتقرار. كمــا 
أعــرب المجلــس األعلــى عــن شــكره وتقديــره 
مــن  بذلــه  مــا  علــى  مــون  كــي  بــان  للســيد 
جهــود مخلصــة خــالل توليــه مهــام األميــن 

المتحــدة.  لألمــم  العــام 
واســتعرض المجلــس مســتجدات العمــل الخليجــي 
المشــترك، وتطــورات القضايــا السياســية إقليميــًا 

ودوليــًا، وذلــك علــى النحــو التالــي:
تعزيز العمل المشترك:

أعــرب المجلــس األعلــى عــن تقديــره لمــا تــم   .12
انجــازه بشــأن متابعــة نتائــج لقائهــم التشــاوري 
مــا  الســادس عشــر، 31 مايــو 2016، و 
صــدر مــن قــرارات تســهم فــي دعــم مســيرة 

العمل المشــترك، وتعزيز األمن و االســتقرار 
فــي المنطقــة.  

تــدارس المجلــس األعلــى  ســير العمــل فــي   .13
تنفيــذ رؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ملــك  ســعود،  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان 
تعزيــز  بشــأن  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
لقــرار  وفقــًا  المشــترك،  الخليجــي  العمــل 
المجلــس األعلــى فــي الــدورة )36( المنعقــدة 

2015م. ديســمبر   10 -  9 فــي 
اطلــع المجلــس األعلــى  علــى مــا وصلــت   .14
إليــه المشــاورات بشــأن تنفيــذ قــرار المجلــس 
مقتــرح  حــول   )36( دورتــه  فــي  األعلــى 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــداهلل بــن 
عبدالعزيــز آل ســعود، رحمــه اهلل، باالنتقــال 
االتحــاد،  إلــى مرحلــة  التعــاون  مــن مرحلــة 
فــي  باالســتمرار  األعلــى  المجلــس  وتوجيــه 
مرحلــة  مــن  لالنتقــال  الجهــود  مواصلــة 
وتكليفــه  االتحــاد،  مرحلــة  إلــى  التعــاون 
المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة 
باســتكمال اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لذلــك، 
المجلــس  إلــى  إليــه  التوصــل  يتــم  مــا  ورفــع 

القادمــة. دورتــه  فــي  األعلــى 
أكــد المجلــس األعلــى أهميــة رؤيــة المملكــة   .15
العربيــة الســعودية  2030  وخطــة التحــول 
الوطنــي ومثيالتهــا بــدول المجلــس، مشــيدًا 
فــي  مســتقبلية  نظــرة  مــن  تضمنتــه  بمــا 
مكانياتها  توظيــف مكانــة المملكــة وطاقاتهــا واإ
وثرواتهــا، لتحقيــق مســتقبل أفضــل للمملكــة 
والخطــة  الرؤيــة  هــذه  أن  مؤكــدًا  وشــعبها، 
تســهمان فــي دعــم مســيرة العمــل المشــترك 
بيــن دول مجلــس التعــاون وتحقيــق التكامــل 

فــي جميــع المجــاالت. المنشــود 
المملكــة  بتوقيــع  األعلــى  المجلــس  أشــاد   .16
العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة 
المتحــدة علــى اتفاقيــة إنشــاء مجلــس تنســيقي 
بيــن البلديــن ، انطالقــًا مــن حرصهمــا علــى 
توطيد العالقات األخوية والرغبة في تكثيف 
والتنســيق  التشــاور  عبــر  الثنائــي  التعــاون 
المجلــس  هــذا  إنشــاء  أن  مؤكــدًا  المســتمر، 
يعــد رافــدًا مــن روافــد العمــل المشــترك بيــن 
الــدول األعضــاء ،ويعــزز مســيرته لمــا فيــه 

وشــعوبها. بلدانهــا  مصلحــة 
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الشئون االقتصادية و التنموية:
مســيرة  األعلــى  المجلــس  مقــام  اســتعرض   .17
دول  بيــن  والتنمــوي  االقتصــادي  التكامــل 
ضــرورة  علــى  وأكــد   ، التعــاون  مجلــس 
االســتمرار فــي توثيــق التعــاون والتكامــل بيــن 
قــرارات  لتطبيــق  وصــواًل  األعضــاء  الــدول 
بتطبيــق  يتعلــق  فيمــا  األعلــى  المجلــس 
المســاواة التامــة فــي المعاملــة بيــن مواطنــي 
دول المجلــس فــي مجــاالت الســوق الخليجيــة 

المشــتركة.
18.  اطلــع مقــام المجلــس األعلــى علــى توصيــات 
وتقاريــر المجلــس الــوزاري واللجــان الوزاريــة 
المختصــة واألمانــة العامــة بشــأن عــدد مــن 
االقتصاديــة  بالشــؤون  المتعلقــة  المواضيــع 
االقتصــادي  المجاليــن  فــي  والتنمويــة 

يلــي:   مــا  واعتمــد  والتنمــوي، 

أ(  الموافقــة علــى تبــادل المعلومــات االئتمانية 
العمــل  خطــة  وفــق  المجلــس  دول  بيــن 
آلليــة  الشــامل  واإلطــار  األجــل  قصيــرة 
تســهيل تبــادل المعلومــات االئتمانيــة بــدول 

المجلــس.
أنظمــة  ربــط  مشــروع  ألهميــة  ب(  نظــرًا 
المدفوعــات بــدول مجلــس التعــاون ، والــذي 
ســيحقق )بمشــيئة اهلل( تطلعــات مواطنــي 
دول المجلس في توفير بيئة آمنة وسريعة 
للتحويالت المالية ، وافق المجلس األعلى 
ربــط ألنظمــة  نظــام  وبنــاء  تأســيس  علــى 
،  وتفويــض  المجلــس  بــدول  المدفوعــات 
بــدول  المركزيــة  والبنــوك  النقــد  مؤسســات 
المشــروع  وتمويــل  دارة  واإ بتملــك  المجلــس 

مــن خــالل تأســيس شــركة مســتقلة.
قانــون  علــى  األعلــى  المجلــس  ج(  وافــق 
لــدول  التجــاري  الغــش  مكافحــة  )نظــام( 
)نظامــًا(  قانونــًا  بوصفــه  التعــاون  مجلــس 

إلزاميــًا.
د(  أكــد المجلــس األعلــى علــى أهميــة التــزام 
ســكة  مشــروع  بتنفيــذ  األعضــاء  الــدول 
حديــد دول مجلــس التعــاون، وقــرر إحالتــه 
إلــى هيئــة الشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة 
تنفيــذه  الســتكمال  الالزمــة  اآلليــة  لوضــع 

خــادم  لرؤيــة  تحقيقــًا  المحــدد  موعــده  فــي 
الشــريفين. الحرميــن 

األمانــة  مبــادرة  األعلــى  المجلــس  ه(  بــارك 
العامــة فــي االســتعانة بنخبــة مــن شــباب 
وشابات دول المجلس كمستشارين لألمانة 
الشــباب،  واهتمامــات  قضايــا  فــي  العامــة 
وأكــد علــى أهميــة اســتمرار األمانــة العامــة 
أيــام  شــبابية ضمــن  فعاليــات  تنظيــم  فــي 

مجلــس التعــاون الســنوية. 
و(  التوجيــه بالتــزام ســفارات وقنصليــات دول 
المجلــس، والجهــات ذات العالقــة بالتأكــد 
الربــط  نظــام  عبــر  الوافديــن  صحــة  مــن 
اإللكترونــي لبرنامــج فحــص الوافديــن لــدول 

التعــاون. مجلــس 
التقاريــر  األعلــى  المجلــس  اســتعرض   .19
المرفوعــة بشــأن مســيرة التكامــل المشــترك، 
مؤكــدًا علــى أهميــة االســتمرار فــي تعميــق 
مجــاالت التكامــل فــي المجاليــن االقتصــادي 
المجــاالت  فــي  المجلــس  لــدول  والتنمــوي 

-: التاليــة 

سير العمل في المجلس النقدي الخليجي. أ( 
ب(  سكة حديد دول مجلس التعاون.

ج(  السوق الخليجية المشتركة.
الشــاملة  واالســتراتيجية  المائــي  د(  الربــط 

. ه للميــا
ه(  تنفيــذ قــرارات المجلــس األعلــى الخاصــة 

بالتعليــم.
األمــراض  مــن  للوقايــة  الخليجيــة  و(  الخطــة 

المعديــة(. )غيــر  الســارية  غيــر 
العمل العسكري المشترك:

رفعــه  مــا  علــى  األعلــى  المجلــس  اطلــع   .20
مجلــس الدفــاع المشــترك فــي دورتــه الخامســة 
عشــرة التــي عقــدت فــي الريــاض خــالل شــهر 
العمــل  مجــاالت  بشــأن  2016م  نوفمبــر 
العســكري المشــترك ، وصادق عليها، مؤكدًا 
علــى تعزيــز العمــل الخليجــي المشــترك فــي 

العســكرية. المجــاالت 
عّبــر المجلــس األعلــى عــن ارتياحــه وتقديــره   .21
تحقيــق  نطــاق  فــي  تمــت  التــي  لإلنجــازات 
التكامــل الدفاعــي  بيــن دول المجلــس بهــدف 

قامــة  واإ  ، قويــة  اســتراتيجية  شــراكة  بنــاء 
مختلــف  لمواجهــة  فاعلــة  دفاعيــة  منظومــة 
التحديــات والتهديــدات ، و الخطــوات التــي 
تحققــت إلنشــاء القيــادة العســكرية الموحــدة ،  
ووجــه بأهميــة االنتهــاء مــن كافــة اإلجــراءات 
الجهــود  وبتكثيــف   ، لتفعيلهــا  المطلوبــة 
وتســريعها لتحقيــق التكامــل الدفاعــي المنشــود 
بيــن دول المجلــس فــي مختلــف المجــاالت ، 
إجــراءات ودراســات  مــن  ذلــك  يتطلبــه  ومــا 

مختلفــة.
التنسيق والتعاون األمني:

التمريــن  بنجــاح  األعلــى  المجلــس  أشــاد   .22
العربــي  الخليــج  )أمــن  المشــترك  التعبــوي 
)1((، لدول مجلس التعاون الذي استضافته 
مملكــة البحريــن )نوفمبــر 2016م(، وتحــت 
رعايــة كريمــة مــن حضــرة صاحــب الجاللــة 
ملــك  خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
مملكــة البحريــن. مؤكــدًا مــا يمثلــه التمريــن 
مــن أهميــة فــي تعزيــز التعــاون األمنــي بيــن 
دول المجلــس والتوافــق الحرفــي والمهنــي بيــن 
األجهزة المعنية ترسيخًا لدعائم األمن وردع 
بأمــن واســتقرار  المســاس  لــكل مــن يحــاول 

المنطقــة. 
قــرارات  علــى  األعلــى  المجلــس  صــادق   .23
الداخليــة  وزراء  والمعالــي  الســمو  أصحــاب 
فــي اجتماعهــم )35( الــذي عقــد فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية )29  نوفمبــر 2016م(، 
وأعــرب عــن ارتياحــه لمــا تحقــق مــن إنجــازات 

فــي المجــال األمنــي.
مكافحة اإلرهاب:

دول  مواقــف  علــى  األعلــى  المجلــس  أكــد   .24
اإلرهــاب  تجــاه  الثابتــة  التعــاون  مجلــس 
أشــكاله وصــوره،  لكافــة  ونبذهــا  والتطــرف، 
كان  وأيــًا  ومبرراتــه،  دوافعــه  ورفضهــا 
مصــادر  تجفيــف  علــى  والعمــل  مصــدره، 
الفكــر  بمحاربــة  المطلــق  والتزامهــا  تمويلــه، 
الجماعــات  عليــه  تقــوم  الــذي  المتطــرف 
اإلرهابيــة وتتغــذى منــه، بهــدف تشــويه الديــن 
اإلســالمي الحنيــف، كمــا أكــد أن التســامح 
أهــم  مــن  والشــعوب  األمــم  بيــن  والتعايــش 
المبــادئ والقيــم التــي تقــوم عليهــا مجتمعــات 
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الشــعوب  مــع  وتعاملهــا  المجلــس،  دول 
األخــرى.

حــوادث  بشــدة  األعلــى  المجلــس  أدان   .25
فــي  وقعــت  التــي  االنتحاريــة  التفجيــرات 
المملكة العربية الســعودية في شــهر رمضان 
النبــوي  المســجد  مــن  بالقــرب  المبــارك، 
الشــريف بالمدينــة المنــورة ومحافظــة القطيــف 
التفجيــرات  هــذه  أن  معتبــرًا  جــدة،  ومدينــة 
كافــة  مــع  تتنافــى  مروعــة  جرائــم  اإلرهابيــة 
واألخالقيــة،  اإلنســانية  والمبــادئ  القيــم 
مؤكــدًا وقــوف دول المجلــس ومســاندتها لــكل 
مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تتخــذه  مــا 
إجــراءات لحمايــة أمنهــا واســتقرارها والحفــاظ 
علــى أمــن وســالمة زوار األماكــن المقدســة. 
معربــًا عــن ثقتــه فــي كفــاءة وقــدرة األجهــزة 
العربيــة  المملكــة  فــي  المختصــة  األمنيــة 
هــذه  مالبســات  كشــف  علــى  الســعودية 
الجرائــم اإلرهابيــة الشــنعاء ومعاقبــة مرتكبيهــا 

وراءهــا.     يقــف  ومــن 

األجهــزة  بجهــود  األعلــى   المجلــس  أشــاد   .26
األمنيــة بمملكــة البحريــن التــي تمكنــت مــن 
لقــاء القبــض  إحبــاط المخططــات اإلرهابيــة واإ
علــى أعضــاء المنظمــات اإلرهابيــة المــوكل 
مــن  والمدعومــة  المخططــات  تنفيــذ  إليهــا 
اهلل  وحــزب  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  قبــل 
اإلرهابــي والــذي كان يســتهدف تنفيــذ سلســلة 
مــن األعمــال اإلرهابيــة فــي مملكــة البحريــن.

أكــد المجلــس األعلــى مجــددًا علــى قــرار دول   .27
المجلــس باعتبــار مليشــيات حــزب اهلل بكافــة 
لهــا  التابعــة  والتنظيمــات  وفصائلهــا  قادتهــا 
إرهابيــة، وأن دول  والمنبثقــة عنهــا منظمــة 
اإلجــراءات  اتخــاذ  فــي  ماضيــة  المجلــس 
الالزمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادًا إلى 
مــا تنــص عليــه القوانيــن الخاصــة بمكافحــة 
اإلرهــاب وغســيل األمــوال المطبقــة فــي دول 

المجلــس والقوانيــن الدوليــة المماثلــة.

االجتمــاع  بنتائــج  األعلــى  المجلــس  رحــب   .28
داعــش  لمحاربــة  الدولــي  للتحالــف  الثانــي 
أنــدروز  قاعــدة  فــي  عقــد  الــذي  اإلرهابــي 

الجويــة قــرب العاصمــة األمريكيــة واشــنطن 
بتاريخ 20 يوليو 2016م، والذي استعرض 
العســكرية  العمليــات  ســير  تطــورات  فيــه 
واألهــداف  لداعــش  محاربتــه  فــي  للتحالــف 
وكيفيــة  القادمــة  للمرحلــة  االســتراتيجية 
العــراق  خــارج  داعــش  النتشــار   التصــدي 
وســوريا، مجــددًا اســتمرار الــدول األعضــاء 
بمحاربــة مــا يســمى بتنظيــم داعــش االرهابــي 
بكافــة الوســائل فــي ســوريا و العــراق وغيرهــا 
مــن الجبهــات ، و االلتــزام  بالمشــاركة فــي 
كل  ومســاندة  لمحاربتــه،  الدولــي  التحالــف 
لمحاربــة  قليميــَا،  واإ دوليــَا  المبذولــة  الجهــود 
جميــع التنظيمــات اإلرهابيــة واجتثــاث فكرهــا 
ضــرورة  علــى  المجلــس  وشــدد  الضــال. 
تكثيــف التنســيق والتعــاون الثنائــي والدولــي 
مــن أجــل مواجهــة التحديــات التــي تمــر بهــا 
المنطقــة والقضــاء علــى اإلرهــاب، وتهديداتــه 
العابــرة للحــدود والعمــل علــى تجفيــف منابعه، 

واســتقرارها. المنطقــة  تعزيــزَا ألمــن 
الشؤون القانونية والتشريعية :

لمــا  ارتياحــه  عــن  األعلــى  المجلــس  عبــر   .29
العاشــر  الــدوري  االجتمــاع  اليــه  توصــل 
رؤســاء  والســعادة  المعالــي  ألصحــاب 
المجالــس التشــريعية ) الشــورى , النــواب , 
الوطنــي , األمــة  (فــي دول مجلــس التعــاون, 
)نوفمبــر  البحريــن  مملكــة  فــي  عقــد  الــذي 
تبذلهــا  التــي  الجهــود  مقــدرا   ) م   2016
فــي  للمســاهمة  األعضــاء  الــدول  مجالــس 

. المشــترك  الخليجــي  العمــل  تعزيــز 
قلقــه  بالــغ  عــن  األعلــى  المجلــس  أعــرب   .30
األمريكــي  الكونغــرس  إلصــدار  واســتنكاره 
رعــاة  ضــد  العدالــة  )قانــون  تشــريعا  باســم 
االرهــاب( »جاســتا« والــذي يخالــف المبــادئ 
مبــدأ  الدولــي وخاصــة  القانــون  فــي  الثابتــة 
المســاواة فــي الســيادة بيــن الــدول الــذي ينــص 
أن  مؤكديــن  المتحــدة،  األمــم  ميثــاق  عليــه 
التشــريع  هــذا  تعتبــر  التعــاون  مجلــس  دول 
ومبــادئ  أســس  مــع  متعارضــًا  األمريكــي 
الحصانــة  ومبــدأ  الــدول،  بيــن  العالقــات 
الســيادية التــي تتمتــع بهــا الــدول، وهــو مبــدأ  

ثابــت فــي القوانيــن واألعــراف الدوليــة. وعبــر 
المجلــس عــن األمــل بــأن يتــم  اعــادة النظــر 
انعكاســات  مــن  لــه  لمــا  التشــريع  هــذا  فــي 
ســلبية علــى العالقــات بيــن الــدول، بمــا فيهــا 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، اضافــة إلــى مــا 
قــد يحدثــه مــن أضــرار اقتصاديــة عالميــة.

الهيئة االستشارية للمجلس األعلى:
اطلــع المجلــس األعلــى علــى مرئيــات الهيئــة   .31
االستشــارية بشــأن الموضوعــات التــي ســبق 

تكليفهــا بدراســتها وهــي :
• دراســة إعداد اســتراتيجية شــاملة للتعاون 	

البيئــي بيــن دول مجلــس التعــاون. 
• 	 – الخليجــي  المواطــن  إنتاجيــة  دراســة 

زيادتهــا.  وســبل  محدداتهــا 
• الخــاص 	 القطــاع  دور  تعزيــز  دراســة 

المشــروعات  فــي  لالســتثمار  الخليجــي 
والحيوانيــة.  الزراعيــة 

المختصــة  الوزاريــة  للجــان  احالتهــا  وقــرر 
الهيئــة  تكليــف  قــرر  كمــا   , منهــا  لالســتفادة 
التاليــة:  الموضوعــات  بدراســة  االستشــارية 

األهميــة  االجتماعــي:  التواصــل  شــبكات    -
والمحاذيــر.

-  دور المــرأة فــي التنميــة الشــاملة فــي مجلــس 
التعاون.

-  أطــر ومجــاالت التعــاون االســتراتيجي بيــن 
دول مجلــس التعــاون وأفريقيــا.

الحوارات االستراتيجية والمفاوضات: 
ارتياحــه  عــن  األعلــى   المجلــس  أعــرب   .32
المجلــس  يبذلهــا  التــي  الحثيثــة  للجهــود 
الــوزاري واألمانــة العامــة  لتعزيــز الشــراكات 
التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  االســتراتيجية 
الدوليــة،  والمجموعــات  الــدول  مــن  وعــدد 
ووّجــه بســرعة تنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه فــي 
مجموعــات العمــل واللجــان المشــتركة التــي 
تــم تشــكيلها لهــذا الغــرض . كمــا أعــرب عــن 
ارتياحــه لمــا  تحقــق مــن تقــدم فــي تعزيــز 
كل  مــع  القائمــة  االســتراتيجية  الشــراكة 
والمملكــة  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة  مــن 
المغربيــة. ترســيخا لعالقــات األخــوة الوطيــدة 
البلديــن  مــع  المجلــس  دول  تجمــع  التــي 

لشــقيقين. ا
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بــارك المجلــس األعلــى اســتئناف مفاوضــات   .33
التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية، 
الجــوالت  فــي  العمــل  ســير  علــى  واطلــع 

التفاوضيــة.

وتطــورات  الفلســطينية  األراضــي  فــي  األوضــاع 
اإلســرائيلي: ــــ  العربــي  النــزاع 

34. عبــر المجلــس األعلــى عــن مواقفــه الثابتــة 
وفــي  المنطقــة  قضايــا  حيــال  والراســخة 
أن  مؤكــدًا  الفلســطينية،  القضيــة  مقدمتهــا 
الســالم الشــامل والعــادل والدائــم ال يتحقــق 
كافــة  مــن  الكامــل  إســرائيل  بانســحاب  إال 
1967م،  عــام  المحتلــة  العربيــة  األراضــي 
المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  قامــة  واإ
وعاصمتهــا القـــدس الشــرقية، طبقــًا لمبــادرة 
الدوليــة  الشــــرعية  وقـــرارات  العربيــة  الســالم 

الصـــلة. ذات 

للمبــادرة  دعمــه  األعلــى  المجلــس  أكــد   .35
والدوليــة  العربيــة  الجهــود  وكافــة  الفرنســية 
لتوســيع المشــاركة لحــل القضيــة الفلســطينية 
للســالم  الدولــي  المؤتمــر  بعقــد  واالســراع 
اإلســرائيلي  االحتــالل  إنهــاء  علــى  والعمــل 
كاملــة  المســتقلة  فلســطين  دولــة  قامــة  واإ

الشــرقية.   القــدس  وعاصمتهــا  الســيادة 

36. شدد المجلس األعلى على أن المستوطنات 
اإلســرائيلية علــى األراضــي العربيــة المحتلــة 
الدولــي،  القانــون  بموجــب  شــرعية  غيــر 
تحقيــق  فــي طريــق  أساســية  عقبــة  وتشــكل 

ســالم دائــم وشــامل فــي المنطقــة .

كل  عروبــة  علــى  األعلــى  المجلــس  أكــد   .37
األراضــي العربيــة المحتلــة بمــا فيهــا الجــوالن 
المواثيــق  كل  أن  علــى  مشــددًا  الســوري، 
وعــدم  الجــوالن  عروبــة  تؤكــد  والقوانيــن 
لهــا. ورحــب  االســرائيلي  االحتــالل  شــرعية 
الــذي  بالبيــان الصــادر مــن مجلــس األمــن 
يتغيــر.  لــم  الجــوالن  وضــع  أن  علــى  أكــد 
وطالــب المجلــس األعلــى المجتمــع الدولــي 
إنهــاء  أجــل  مــن  اســرائيل  علــى  بالضغــط 
احتاللهــا لكافــة األراضــي العربيــة المحتلــة 

الســورية. الجــوالن  هضبــة  فيهــا  بمــا 

38. أكــد المجلــس األعلــى دعــم انضمــام دولــة 
كامــل  كعضــو  المتحــدة  لألمــم  فلســطين 
اإلقليميــة  المحافــل  كافــة  فــي  العضويــة 

والدوليــة.
تصويــت  بنتائــج  األعلــى  المجلــس  رحــب   .39
األمــم  لمنظمــة  التابــع  التنفيــذي  المجلــس 

المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة )اليونســكو(
2016م،  أكتوبــر  بتاريــخ 18  باريــس  فــي 
علــى  نــص  الــذي  التاريخــي  القــرار  بشــأن 
عــدم وجــود ارتبــاط دينــي يهــودي بالمســجد 
تراثــًا  ويعتبرهمــا  البــراق،  وحائــط  األقصــى 
األعلــى  المجلــس  وشــدد  خالصــًا.  اســالميًا 
الحــق  عــن  معبــرًا  جــاء  القــرار  أن  علــى 
الفلســطيني العربــي الراســخ المدعــم بالقانــون 
القــدس  فــي  الدوليــة  الشــرعية  والقــرارات 
الشــريف،  القدســي  والحــرم  والمقدســات 
وآثــار  بشــواهد  المدعمــة  للحقيقــة  والمجســد 
التاريــخ والحضــارة العريقــة. مؤكــدًا بطــالن 
االدعــاءات واالفتــراءات اإلســرائيلية، ورفــض 
السياســات والممارســات االســرائيلية الهادفــة 

وتزويرهــا. الحقائــق  طمــس  إلــى 

40. رحــب المجلــس األعلــى بتبنــي مجلــس حقــوق 
فــي دورتــه  المتحــدة  التابــع لألمــم  اإلنســان 
)31( المنعقــدة فــي جنيــف فــي 25 مــارس 
إيجابيــة بشــأن فلســطين،  لقــرارات  2016م 
وأكــد أن هــذه خطــوة هامــة فــي ملــف مجلــس 
باالســتيطان  يتعلــق  فيمــا  اإلنســان  حقــوق 

وبقيــة جرائــم االحتــالل.

التابعــة  الثــالث  للجــزر  اإليرانــي  االحتــالل 
المتحــدة: العربيــة  لإلمــارات 

41. جــدد المجلــس األعلــى التأكيــد علــى مواقفــه 
الثابتــة التــي شــددت عليهــا كـــافة البيـــانات 
الســابقة، الرافضــة الســتمرار احتــالل إيــران 
وطنــب  الكبــرى  طنــب  الثــالث،  للجــزر 
لإلمــارات  التابعــة  موســى  وأبــو  الصغــرى 
يلــي : مــا  المتحــدة، مؤكــدًا علــى  العربيــة 

أ العربيــة 	. لإلمــارات  الســيادة  حــق  دعــم 
طنــب  الثــالث  جزرهــا  علــى  المتحــدة 
موســى،  وأبــو  الصغــرى  وطنــب  الكبــرى 
الجــوي  واإلقليــم  اإلقليميــة  الميــاه  وعلــى 
االقتصاديــة  والمنطقــة  القــاري  والجــرف 
الخالصــة للجــزر الثــالث باعتبارهــا جــزءًا 
ال يتجــزأ مــن  أراضــي اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة.
ممارســات 	.أ أو  قــرارات  أيــة  أن  اعتبــار 

أو أعمــال تقــوم بهــا إيــران علــى الجــزر 
شــيئًا  تغيــر  وال  والغيــة  باطلــة  الثــالث 
التــي  والقانونيــة  التاريخيــة  الحقائــق  مــن 
ُتجمــع علــى حــق ســيادة اإلمــارات العربيــة 

الثــالث. جزرهــا  علــى  المتحــدة 
اإليرانيــة 	.أ اإلســالمية  الجمهوريــة  دعــوة 

العربيــة  اإلمــارات  لمســاعي  لالســتجابة 

طريــق  عــن  القضيــة  لحــل  المتحــدة 
إلــى  اللجــوء  أو  المباشــرة  المفاوضــات 

الدوليــة. العــدل  محكمــة 

العالقات مع إيران:
42. أعــرب المجلــس األعلــى عــن رفضــه التــام 
الســتمرار التدخــالت اإليرانيــة فــي الشــؤون 
الداخليــة لــدول المجلــس والمنطقــة، وطالــب 
بااللتــزام التــام باألســس والمبــادئ والمرتكــزات 
األساســية المبنيــة علــى مبــدأ حســن الجــوار، 
فــي  التدخــل  وعــدم  الــدول،  ســيادة  واحتــرام 
الشــؤون الداخليــة، وعــدم اســتخدام القــوة أو 
التهديــد بهــا، معربــَا عــن رفضــه لتصريحــات 
بعــض المســؤولين فــي الجمهوريــة اإلســالمية 
اإليرانيــة، ضــد دول المجلــس والتدخــل فــي 
و  ســيادتها  انتهــاك  و  الداخليــة،  شــؤونها 
ثــارة الفتنــة  اســتقاللها، ومحاولــة بــث الفرقــة واإ
الطائفيــة بيــن مواطنيهــا. وطالــب المجلــس 
إيــران بالكــف الفــوري عــن هــذه الممارســات  
التــي تمثــل انتهــاكًا لســيادة و اســتقالل دول 
المجلــس، وبااللتــزام بمبــادئ حســن الجــوار، 
والقوانيــن والمواثيــق واألعــراف الدوليــة، بمــا 
يكفــل الحفــاظ علــى أمــن المنطقــة واســتقرارها.

تغيــر  أن  ضــرورة  األعلــى  المجلــس  أكــد   .43
وذلــك  المنطقــة،  فــي  سياســتها  مــن  إيــران 
الدوليــة  والمعاهــدات  بالمواثيــق  بااللتــزام 
يــواء الجماعــات اإلرهابيــة  وعــدم احتضــان واإ
علــى أراضيهــا، بمــا فيهــا مليشــيات حــزب 
اهلل ودعم المليشــيات اإلرهابية في المنطقة، 

الفتــن الطائفيــة فيهــا. وعــدم إشــعال 

تضمنتــه  مــا  علــى  األعلــى  المجلــس  أكــد   .44
العربيــة  اإلمــارات  وجهتهــا  التــي  الرســالة 
المتحــدة إلــى رئيــس الــدورة )71( للجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة، الموقعــة مــن عشــر 
دول عربيــة، ردًا علــى االدعــاءات الباطلــة 
واالفتــراءات المزيفــة التــي تقــدم بهــا منــدوب 
الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة لــدى األمــم 
المتحــدة، وقــد عبــرت الرســالة عــن القلــق ازاء 
اســتمرار ايــران فــي اتبــاع سياســات توســعية 
ومواصلتهــا القيــام بــدور ســلبي فــي المنطقــة، 
وتدخلهــا الدائــم فــي الشــؤون الداخليــة للــدول 

العربيــة.

45. استنكر المجلس األعلى محاوالت الجمهورية 
تســييس  إلــى  الهادفــة  اإليرانيــة  اإلســالمية 
واســتغاللها  بهــا  واإلتجــار  الحــج  فريضــة 
لإلســاءة للمملكــة العربيــة الســعودية، مطالبــًا 
المســؤولين اإليرانييــن بالكــف عــن مثــل هــذه 
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الدعــاوى والمواقــف، والتعــاون مــع الجهــات 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الرســمية 
المســؤولة عــن تنظيــم موســم الحــج، لتمكيــن 
مناســكهم،  أداء  مــن  اإليرانييــن  الحجــاج 
وأعــرب المجلــس األعلــى عــن أســفه لعــدم 
توقيــع وفــد منظمــة الحــج والزيــارة اإليرانيــة 
الحجــاج  شــؤون  ترتيبــات  محضــر  علــى 
فــي  والعمــرة  الحــج  وزارة  مــع  اإليرانييــن 
المملكــة العربيــة الســعودية، محمــاًل الحكومــة 
اإليرانيــة مســؤولية حرمــان مواطنيهــا  مــن 
أداء فريضــة الحــج العــام الماضــي. وعبــر 
والتســهيالت  للجهــود  تقديــره  عــن  المجلــس 
الكبيــرة التــي تقدمهــا حكومــة خــادم الحرميــن 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
الســعودي  والشــعب  اهلل  حفظــه  ســعود  آل 
الحــرام  اهلل  بيــت  حجــاج  رعايــة  أجــل  مــن 
والمعتمريــن والزائريــن لألماكــن المقدســة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، والتنظيــم المميــز 
الــذي تديــر بــه هــذه الشــعائر، منطلقــة بذلــك 
مــن مســؤولياتها وواجباتهــا لخدمــة الحرميــن 

الشــريفين.

اســتنكاره  عــن  األعلــى  المجلــس  أعــرب   .46
اإليرانيــة  التدخــالت  الســتمرار  دانتــه  واإ
المنطقــة، ومــن  لــدول  الداخلــي  الشــأن  فــي 
ضمنهــا مملكــة البحريــن، وذلــك مــن خــالل 
اإلرهابييــن  وتدريــب  اإلرهــاب  مســاندة 
ثــارة  واإ والمتفجــرات  األســلحة  وتهريــب 
التصريحــات  ومواصلــة  الطائفيــة،  النعــرات 
األمــن  لزعزعــة  المســتويات  مختلــف  علــى 
والنظــام واالســتقرار، والــذي يتنافــى مــع مبــدأ 
الشــؤون  فــي  التدخــل  الجــوار وعــدم  حســن 
الداخليــة وفقــًا لمبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة 

الدولــي.   والقانــون 

البرنامج النووي اإليراني:

47. أكــد المجلــس األعلــى علــى مواقفــه الثابتــة 
بهــذا الشــأن، وعلــى األخــص مــا يلــي:

تــم أ.  الــذي  باالتفــاق  إيــران  التــزام  ضــرورة 
إليــه مــع مجموعــة دول )5 +  التوصــل 
1( فــي يوليــو 2015م، بشــأن برنامجهــا 
النــووي، مشــددَا علــى أهميــة دور الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، وضــرورة تطبيــق 
االتفــاق  تنفيــذ  مــن  للتحقــق  فعالــة  آليــة 
فــرض  عــادة  واإ والرقابــة،  والتفتيــش 
العقوبــات علــى نحــو ســريع وفعــال حــال 
لالتفــاق. طبقــاً  اللتزاماتهــا  إيــران  انتهــاك 

ضــرورة تنفيــذ إيــران لقــرار مجلــس األمــن ب. 
بشــأن  2015م(  )يوليــو   2231 رقــم 
االتفــاق النــووي، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق 
بالصواريــخ البالســتية واألســلحة األخــرى، 
وعبــر المجلــس األعلــى عــن قلقــه البالــغ 
صواريــخ  إيــران  إطــالق  اســتمرار  بشــأن 
بالســتية قــادرة علــى حمــل ســالح نــووي، 
انتهــاكَا  يعتبــر  ذلــك  أن  علــى  مشــددَا 
واضحــَا لقــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 
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العربــي ه.  الخليــج  منطقــة  جعــل  ضــرورة 

والشــرق األوســط منطقــة خاليــة مــن كافــة 
أســلحة الدمار الشــامل، بما فيها األســلحة 
جميــع  حــق  علــى  التأكيــد  مــع  النوويــة، 
للطاقــة  الســلمي  االســتخدام  فــي  الــدول 
المشــاغل  معالجــة  وضــرورة  النوويــة، 
البيئيــة لــدول المنطقــة، وتوقيــع إيــران علــى 

النوويــة. الســالمة  مواثيــق  كافــة 
ســـــــوريا:

دول  موقــف  علــى  األعلــى  المجلــس  أكــد   .48
وحــدة  علــى  الحفــاظ  فــي  الثابــت  المجلــس 
اإلقليميــة.  وســالمتها  واســتقرارها  ســوريا 

49. أعــرب المجلــس األعلــى عــن ترحيبــه بقــرار 
مجلــس حقــوق االنســان فــي ختــام دورتــه 33 
)ســبتمبر2016م(، فــي جنيــف، الــذي يديــن 
والممنهجــة  الجســيمة  االنتهــاكات  اســتمرار 
واســعة النطــاق فــي ســوريا مــن قبــل النظــام 

الســوري والميلشــيات التابعــة لــه.
الصــادر  بالبيــان  األعلــى  المجلــس  رحــب   .50
عــن اجتمــاع الهيئــة العليــا للمفاوضــات لقــوى 
عقدتــه  الــذي  الســورية  والمعارضــة  الثــورة 
فــي الريــاض بتاريــخ 10 أكتوبــر 2016م، 
لمناقشــة اســتمرار النظــام الســوري وحلفائــه 
وتقويــض  السياســية  العمليــة  تعطيــل  فــي 
انتهــاج  عبــر  نجاحهــا  ومتطلبــات  أسســها 
أنحــاء  كل  فــي  المحروقــة  األرض  سياســة 
ســافر  تحــد  فــي  حلــب  ســيما  وال  ســوريا 

واالنســاني.   الدولــي  للقانــون 
51. عبــر المجلــس األعلــى عــن إدانتــه واســتنكاره 
الشــديدين للغارات التي شــنتها وتشــنها قوات 
الداعمــة  والتنظيمــات  والــدول  األســد  بشــار 
لهــا علــى مدينــة حلــب، والحصــار المفــروض 
عليهــا، والــذي أودى بحيــاة اعــداد كبيــرة مــن 
وأطبــاء،  أطفــال  بينهــم  األبريــاء  المدنييــن 
وتدميــر وخــراب للمؤسســات الخدميــة فيهــا، 
مؤكــدًا أن هــذا العمــل اإلرهابــي يبيــن عــدم 

جدية النظام السوري في االستجابة لمطالب 
المجتمــع الدولــي، و يتنافــى مــع اتفــاق وقــف 
األعمــال العدائيــة، ويخالــف القوانيــن الدوليــة 
والمبــادئ األخالقيــة االنســانية، ويســعى إلــى 
إجهــاض المســاعي الدوليــة الراميــة للوصــول 
إلــى حــل سياســي لألزمــة الســورية. ويدعــو 
المجلــس األعلــى مجلــس األمــن إلــى التدخــل 
الفــوري لوقــف هــذا التصعيــد الخطيــر الــذي 
الســوري  الشــعب  إرادة  كســر  يســتهدف 

الشــقيق.
52.أعــرب المجلــس األعلــى عــن دعمــه لجهــود 
مبعــوث األميــن العــام لألمــم المتحــدة ســتيفان 
دي مســتورا إليجــاد حــل سياســي مبنــي علــى 
بيــان مؤتمــر جنيــف )1( وقــرارات الشــرعية 

الدوليــة بهــذا الشــأن.
لعــدم  أســفه  عــن  األعلــى  المجلــس  عبــر   .53
تمكــن المجموعــة الدوليــة لدعــم ســوريا مــن 
التوصــل لقــرار يحــدد تاريــخ اســتئناف جولــة 
الســورية  الســالم  مفاوضــات  مــن  جديــدة 
فــي جنيــف، وأعــرب عــن أملــه أن يتحقــق 
الــذي  فــي االجتمــاع  تــم االتفــاق عليــه  مــا 
مايــو 2016م   بتاريــخ 17  فيينــا  فــي  عقــد 
يصــال  واإ النــار  إطــالق  وقــف  تعزيــز  مــن 
طــالق المعتقليــن  المســاعدات االنســانية، واإ
والمختطفيــن لــدى النظــام الســوري، والســير 
بالعمليــة التفاوضيــة بيــن األطــراف الســورية 
نحــو انتقــال سياســي ســلمي ال دور لألســد 
بيــان جنيــف )1( 2012م. بنــاًء علــى  فيــه 

التــي  أكــد المجلــس األعلــى علــى الرســالة   .54
وجهتهــا المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 
14 يونيــو 2016م نيابــة عــن دول المجلــس 
إلــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة، ورئيــس 
األمــن،  مجلــس  ورئيــس  العامــة،  الجمعيــة 
والتــي عبــرت فيهــا عــن  القلــق العميــق بشــأن 
األوضــاع اإلنســانية الخطيــرة والمســتمرة فــي 
ســوريا، وانتهــاكات اتفــاق وقــف إطــالق النــار 
المدنييــن  ضــد  الســوري  النظــام  وانتهــاكات 
علــى  األعلــى  المجلــس  وشــدد  العــزل. 
باألوضــاع  للعالــم  تذكيــر  الرســالة  هــذه  أن 
االنســانية  والمآســي  ســوريا  فــي  المتأزمــة 
المجلــس  وأكــد  الشــقيق.  الســوري  للشــعب 
باســتمرار  الراســخ  المجلــس  دول  التــزام 
الجهــود لرفــع المعانــاة عــن الشــعب الســوري 
الشــقيق الــذي تأثــرت حياتــه بشــكل عميــق 
النظــام  التــي يشــنها  المدمــرة  َجــّراء الحــرب 
تنفيــذ  بســرعة  وطالــب  وأعوانــه،  الســوري 
قــرار مجلــس األمــن 2165 الصــادر  )14 
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يوليــو 2014م(  بشــأن إيصــال المســاعدات 
اإلنســانية مباشــرة إلــى عمــوم ســوريا بشــكل 

فــوري وبــدون عراقيــل.
55. أكــد المجلــس األعلــى مجــددًا علــى ضــرورة 
رقــم  2254   األمــن  مجلــس  قــرار  تطبيــق 
المــدن  عــن  الحصــار  برفــع  يتعلــق  فيمــا 
المســاعدات  يصــال  واإ المحاصــرة،  الســورية 
والمدنييــن  المتضــررة  للمناطــق  اإلنســانية 
المحاصريــن، ووقــف القصــف علــى المناطــق 
اآلهلــة بالســكان، واالفــراج عــن المعتقليــن، 

االعــدام. أحــكام  تنفيــذ  ووقــف 
حيــال  قلقــه  عــن  األعلــى  المجلــس  أعــرب   .56
اســتمرار عمليــات التهجيــر القســري الممنهــج 
التــي يقــوم بهــا النظــام الســوري ضــد بعــض 
مكونــات المجتمــع الســوري والتــي ترمــي إلــى 
احداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق 
الســورية، وذلــك لدوافــع واعتبــارات يحظرهــا 
القانــون الدولــي، مطالبــًا األجهــزة المعنيــة فــي 
األمــم المتحــدة والمنظمــات اإلنســانية المعنيــة 
باتخــاذ كافــة اإلجــراءات الالزمــة لوقــف تلــك 
العمليــات، داعيــُا إلــى بحــث الســبل الكفيلــة 
والمالئمــة لعــودة النازحيــن والمهجريــن إلــى 
بفعــل  قســرًا  نزحــوا  والذيــن  وقراهــم،  مدنهــم 

األعمــال القتاليــة. 
57. أكــد المجلــس األعلــى أن الــدول األعضــاء 
مــن أوائــل الــدول التــي تســهم وال تــزال فــي 
الشــقيق  الســوري  الشــعب  معانــاة  تخفيــف 
المباشــر  المــادي  الدعــم  تقديــم  خــالل  مــن 
التــي  تلــك  أو  المعنيــة  الدوليــة  للمنظمــات 
مــن  أو  الســورية،  األراضــي  داخــل  تعمــل 
أو عينيــة مباشــرة  خــالل مســاعدات ماديــة 
الالجئيــن  تســتضيف  التــي  الجــوار  لــدول 
الســوريين، مشــددًا علــى ضــرورة أن يتحمــل 
المجتمــع الدولــي مســؤولياته الكاملــة لتخفيــف 

الســوري. الشــعب  عــن  المعانــاة 
النظــام  اســتخدام  األعلــى  المجلــس  أدان   .58
مخالفــة  فــي  الكيماويــة  لألســلحة  الســوري 
وقــرار  الدولــي،  القانــون  لقواعــد  صريحــة 
مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2118/ 2013م 
عــن  المســؤولين  محاســبة   الــى  داعيــا   ،
حــق  فــي  البشــعة  الجريمــة  هــذه  ارتــكاب 
الشــعب الســوري الشــقيق، معربــا عــن تقديــره 
للجهــود والتحقيقــات التــي تقــوم بهــا منظمــة 
حظــر األســلحة الكيماويــة، ومــا توصلــت اليــه 

الســوري. النظــام  تديــن  نتائــج  مــن 
الدمــاء  ســفك  أن  األعلــى  المجلــس  أكــد   .59
اإلنســانية  والحالــة  ســوريا  فــي  المتواصــل 

حلــب،  مدينــة  فــي  خاصــًة  المتفاقمــة، 
التــي  الدولــي  اإلنســاني  القانــون  وانتهــاكات 
تســتدعي  الحــرب،  جرائــم  لمســتوى  ترقــى 
عقــد دورة اســتثنائية طارئــة للجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة بغــرض تقديــم توصيــات وفقــا 
لمســؤولية الجمعيــة العامــة فــي حفــظ الســلم 
العامــة  الجمعيــة  ، وقــرار  الدولييــن  واألمــن 
المعنــون »االتحــاد مــن اجــل الســالم«. وأكــد 
دعمــه للجهــود المبذولــة مــن قبــل اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
ودولــة قطــر وجمهوريــة تركيــا الداعيــة لعقــد 
العامــة  للجمعيــة  طارئــة  اســتثنائية  جلســة 
فــي ســوريا. الحالــة  لبحــث  المتحــدة  لألمــم 

اليمن: 
60. أكــد المجلــس األعلــى علــى االلتــزام الكامــل 
واســتقالله  ســيادته  واحتــرام  اليمــن  بوحــدة 
الداخليــة،  شــؤونه  فــي  تدخــل  أي  ورفــض 
السياســي  الحــل  أهميــة  علــى  أكــد  كمــا 
التنفيذيــة،  وآليتهــا  الخليجيــة  المبــادرة  وفــق 
ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل 
غيــر  الكامــل  والتنفيــذ  الريــاض،  ومؤتمــر 
المشــروط لقــرار مجلــس األمــن رقــم 2216 

.)2015(
تقديــره  بالــغ  عــن  األعلــى  المجلــس  عبــر   .61
باســتضافة دولــة الكويــت لمشــاورات الســالم 
بيــن األطــراف اليمنيــة برعايــة األمــم المتحــدة 
التــي بــدأت بتاريــخ 21 أبريــل وانتهــت فــي 
7 أغســطس 2016م ، و مــا أبــداه حضــرة 
األحمــد  صبــاح  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
الجابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت خــالل 
لقائــه حفظــه اهلل مــع الوفــود اليمنيــة المشــاركة 
فــي المشــاورات، مــن حــرص علــى تهيئــة كل 
تلــك المشــاورات، مشــيدًا  الظــروف إلنجــاح 
تســهيالت  مــن  الكويــت  دولــة  وفرتــه  بمــا 
مكانــات ودعــم لتيســير عقدهــا. كمــا أشــاد  واإ
دول  كافــة  تبذلهــا  التــي  بالجهــود  المجلــس 

المجلــس لدعــم انجــاح المشــاورات .
62. أكد المجلس األعلى على أن تشكيل حكومة 
انقــاذ وطنــي ومــا يســمى مجلــس سياســي فــي 
وأتبــاع  الحوثييــن  بيــن  اليمنيــة  الجمهوريــة 
علــي عبــداهلل صالــح  خــروج عــن الشــرعية 
ويضــع  دوليــًا،  بهــا  المعتــرف  الدســتورية 
العراقيــل أمــام التوصــل إلــى اتفــاق سياســي.

تقديــره  عــن  األعلــى  المجلــس  أعــرب   .63
المشــاورات  لدعــم  الدوليــة  للجهــود  البالــغ 
وجهــات  وتقريــب  اليمنيــة  األطــراف  بيــن 
حــل  إلــى  التوصــل  بهــدف  بينهــم،  النظــر 

سياســي يســتند للمرجعيــات الســتعادة األمــن 
ورحــب  الشــقيق،  اليمــن  فــي  واالســتقرار 
لالجتمــاع  المشــتركة  بالبيانــات  المجلــس 
الرباعــي ، لبحــث الوضــع فــي اليمــن والــذي 
عبــر عــن التأييــد لجهــود المبعــوث الخــاص 
بشــأن خارطــة  اليمــن،  إلــى  المتحــدة  لألمــم 
والسياســية  األمنيــة  بخطواتهــا  الطريــق 
للصــراع  سياســي  لحــل  للتوصــل  الالزمــة 
فــي اليمــن، ودعــوة كافــة االطــراف اليمنيــة 
للعمــل بجديــة بهــذا الخصــوص وفقــًا للمبــادرة 
الخليجيــة ومخرجــات الحــوار الوطنــي وقــرار 

.2216 االمــن  مجلــس 
64. وأكــد المجلــس األعلــى دعمــه لجهــود مبعــوث 
األميــن العــام لألمــم المتحــدة الخــاص إلــى 
اليمــن إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد، إلنجــاح 
الشــرعية  الحكومــة  وفــد  بيــن  المشــاورات 
عبــداهلل  علــي  وأتبــاع  الحوثــي  وميليشــيات 

صالــح .
65. أشــاد المجلــس بالمواقــف اإليجابيــة والبنــاءة 
خــالل  قدمــه  ومــا  اليمنيــة  الشــرعية  لوفــد 
المشــاورات فــي دولــة الكويــت مــن مبــادرات 
بهــدف إنجاحهــا، والدفــع بالعمليــة السياســية، 
والنشــاط  واالســتقرار  األمــن  واســتعادة 
كافــة  المجلــس  ودعــا  لليمــن،  االقتصــادي 
المصلحــة  تغليــب  إلــى  اليمنييــن  الفرقــاء 
أيــة  علــى  الشــقيق  وشــعبه  لليمــن  العليــا 
مكاســب أخــرى، والعمــل المكثــف نحــو إيجــاد 
حــل مبنــي علــى المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا 
الوطنــي  الحــوار  ومخرجــات  التنفيذيــة، 
 ،  2216 األمــن  مجلــس  وقــرار  الشــامل 
يضمــن لليمــن اســتقراره ويحــول دون اســتمرار 
أوضــاع  مــن  يقاســي  الــذي  شــعبه  معانــاة 

خطيــرة. واقتصاديــة  إنســانية 
لدعــم  التحالــف  أن  علــى  المجلــس  وشــدد   .66
المانحيــن  أكبــر  يعــد  اليمــن  فــي  الشــرعية 
للجمهوريــة  اليمنيــة  اإلنســانية  للمســاعدات 
من خالل عملية إعادة األمل، منوهَا بالدور 
به مركــز  يضطلــع  الــذي  الكبيــر  اإلنســاني 
الملــك ســلمان لإلغاثــة واألعمــال اإلنســانية 
والمنظمات اإلغاثية بدول المجلس، مشــيدا  
يضطلــع  الــذي  بالــدور  الصــدد  هــذا  فــي 
اإلغاثيــة  المســاعدات  تنســيق  مكتــب  بــه 
المجلــس  دول  مــن  المقدمــة  واإلنســانية 
المســاعدات  وكذلــك  اليمنيــة،  للجمهوريــة 
لمســاعدة  األعضــاء  الــدول  مــن  المقدمــة 
المجتمــع  داعيــَا   ، الشــقيق  اليمنــي  الشــعب 
الدولــي الــى تكثيــف مســاعداته اإلنســانية مــن 
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اليمنــي . الشــعب  المعانــاة عــن  أجــل رفــع 
67. اطلــع المجلــس األعلــى علــى الجهــود التــي 
تقــوم بهــا االمانــة العامــة بالتعــاون والتنســيق 
مــع الحكومــة الشــرعية والبنــك الدولــي واألمــم 
اإلعــداد  و  التحضيــر  اطــار  فــي  المتحــدة 
للمؤتمــر الدولــي إلعــادة اعمــار اليمــن، و 
ذلــك فــي إطــار تنفيــذ  قــرار المجلــس األعلــى 
في الدورة )36( ،التي عقدت في 9 - 10 
ديسمبر 2015م، بشأن الدعوة إلى اإلعداد 
لمؤتمــر دولــي إلعــادة إعمــار اليمــن، ووضــع 
اليمنــي  االقتصــاد  لتأهيــل  عملــي  برنامــج 
وتســهيل اندماجــه مــع االقتصــاد الخليجــي، 
الحــل  إلــى  اليمنيــة  األطــراف  بعــد وصــول 

السياســي المنشــود.
68. رحــب المجلــس األعلــى بمــا جــاء فــي التقريــر 
األول بتاريــخ 15 أغســطس 2016م للجنــة 
انتهــاك  ادعــاءات  فــي  للتحقيــق  الوطنيــة 
حقــوق اإلنســان فــي اليمــن المشــكلة بقــرار 
ربــه  عبــد  الرئيــس  فخامــة  مــن  جمهــوري 
منصــور هــادي، والتــي اســتبعدت اســتخدام 
دوليــًا.  محرمــة  أســلحة  العربــي  التحالــف 
الحوثــي وصالــح  مليشــيات  اللجنــة  ودعــت 
المتعلقــة  الدوليــة  باالتفاقــات  االلتــزام  إلــى 
بحظــر اســتخدام األلغــام المضــادة لألفــراد، 
والتعذيــب  المنــازل  تفجيــر  ووقــف عمليــات 
واإلخفــاء القســري للمدنييــن، والمبــادرة إلــى 
إطــالق ســراح جميــع المعتقليــن والموقوفيــن. 
وأكــد المجلــس األعلــى علــى ضــرورة تعــاون 
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان وبقيــة 
المنظمــات الدوليــة ذات العالقــة مــع اللجنــة 
وتقديــم الدعــم لهــا لمــا مــن شــأنه اإلســهام فــي 

إنجــاح أعمالها. 
العراق:

69. جــدد المجلــس األعلــى حرصــه علــى وحــدة 
العــراق الشــقيق وســيادته واســتقالله وســالمته 
الشــؤون  فــي  للتدخــل  ورفضــه  اإلقليميــة، 

للعــراق. الداخليــة 
70. عبــر المجلــس األعلــى عــن دعمــه لحكومــة 
ممــا  الموصــل  تحريــر  عمليــة  فــي  العــراق 
يســمى تنظيــم داعــش االرهابــي، مؤكــدًا أن 
عمليــة تحريــر المناطــق مــن ســيطرة التنظيــم 
والشــرطة  الجيــش  بقيــادة  تكــون  أن  يجــب 
هــذه  ســكان  مــن  العشــائر  وأبنــاء  العراقيــة 
الدولــي  التحالــف  مــن  وبدعــم  المناطــق 
لمكافحــة داعــش، معبــرًا عــن إدانتــه للجرائــم 
ضــد  طائفــي  أســاس  علــى  ترتكــب  التــي 
ومؤكــدًا  المحــررة،  المناطــق  فــي  المدنييــن 

ضــرورة  فــي  العراقيــة  الحكومــة  مســؤولية 
عــودة  وتأميــن  المدنييــن  ســالمة  تأميــن 
النازحيــن والمهجريــن إلــى مدنهــم وقراهــم. ، 
تتــوج عمليــات تحريــر  المجلــس أن  ويأمــل 
الموصــل بحــل سياســي شــامل وطنــي دون 
القــوى  جميــع  بتوافــق  خارجيــة،  تدخــالت 
السياســية العراقية، لتعزيز االمن واالســتقرار 
فــي العــراق، وتنفيــذ كافــة اإلصالحــات التــي 
 ،2014 عــام  فــي  عليهــا  االتفــاق  ســبق 
تحقيقــًا للمطالــب المشــروعة لكافــة مكونــات  

الشــقيق.  العراقــي  الشــعب 
71. أكــد المجلــس األعلــى علــى أهميــة تعزيــز 
الروابــط بيــن العــراق وجيرانــه وفــق مبــادئ 
حســن الجــوار واحتــرام ســيادة الــدول وعــدم 
وااللتــزام  الداخليــة،  الشــؤون  فــي  التدخــل 
المتحــدة  األمــم  وميثــاق  الدولــي  بالقانــون 
وقــرارات األمــم المتحــدة التــي تتعلــق بمكافحــة 
اإلرهــاب. وعبــر عــن أســفه مــن تصريحــات 
بعض المســؤولين العراقيين ووســائل اإلعالم 
تجاه بعض دول المجلس واســتخدام أراضي 
وتهريــب  للتدريــب  العراقيــة   الجمهوريــة 

األعضــاء. للــدول  والمتفجــرات  األســلحة 
مجلــس  قــرار  األعلــى  المجلــس  اســتذكر   .72
األمــن رقــم )2107( الصــادر فــي 27/ 6/ 
2013م، الــذي قــرر باإلجمــاع إحالــة ملــف 
الكويتيــة  والممتلــكات  والمفقوديــن  األســرى 
واألرشــيف الوطنــي إلــى بعثــة األمــم المتحــدة 
كمــا  الملــف،  هــذا  لمتابعــة   ،)UNAMI(
يعــرب المجلــس عــن أســفه لعــدم تحقيــق أي 
الــواردة  تقــدم فــي أي مــن القضايــا العالقــة 
ذكرهــا، ويدعــو المجلــس الحكومــة العراقيــة 
واألمــم المتحــدة ممثلــة بـــ )UNAMI( لبــذل 
أقصــى الجهــود بغيــة التوصــل إلــى حــل تجــاه 
األخــرى  والقضايــا  اإلنســانية  القضيــة  هــذه 

الصلــة. ذات 
ليــبيا:

االجتمــاع  بنتائــج  األعلــى  المجلــس  رحــب   .73
الــوزاري حــول ليبيــا الــذي عقــد فــي نيويــورك 
أكــد  والــذي  2016م،  ســبتمبر  يــوم22 
دعمــه لحكومــة الوفــاق الوطنــي فــي ليبيــا، 
فــي  الوحيــدة  الشــرعية  الحكومــة  بصفتهــا 
لألمــم  األمــن  مجلــس  لقــراري  وفقــًا  البــالد، 
المتحــدة 2259 و2278، ووفــق مــا نــص 
علــى  أكــد  كمــا  الصخيــرات،  اتفــاق  عليــه 
حــث جميــع األطــراف الليبيــة علــى اســتكمال 
للدولــة،  االنتقالــي  المؤسســاتي  البنــاء 
بــدوره،  القيــام  مــن  النــواب  مجلــس  لتمكيــن 

ودعــوة حكومــة الوفــاق الوطنــي إلــى تعزيــز  
الحــوار، مــع كافــة المكونــات الوطنيــة لتعزيــز 

الوطنيــة. المصالحــة 
74. وأكــد المجلــس األعلــى حــرص دول المجلــس 
علــى أمــن واســتقرار ووحــدة األراضــي الليبيــة 
ومســاندتها للجهــود الراميــة للتصــدي لتنظيــم 
مبعــوث  بجهــود  مشــيدًا  اإلرهابــي،  داعــش 
ليبيــا  إلــى  المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن 

الســيد/ مارتــن كوبلــر. 
لبنان:

75. هنــأ المجلــس األعلــى فخامــة الرئيــس العمــاد 
رئيســًا  انتخابــه  بمناســبة  عــون  ميشــيل 
المجلــس  هنــأ  كمــا  اللبنانيــة،  للجمهوريــة 
دولــة الرئيــس ســعد الحريــري بتســميته رئيســًا 
للــوزراء متمنيــًا التوفيــق والنجــاح لهمــا فــي 
مهامهمــا بمــا يســهم فــي مضــي البــالد قدمــًا 
علــى طريــق التقــدم واالزدهــار وبمــا يحقــق 
األمــن واالســتقرار للبنــان الشــقيق، متطلعــًا 
دول  بيــن  العالقــات  وتعزيــز  تطويــر  إلــى 
المجــاالت. فــي مختلــف  ولبنــان  المجلــس 

مسلمي الروهنجا:
76. أدان المجلــس األعلــى االنتهــاكات الممنهجــة 
ميانمــار  فــي  الروهينجــا  مســلمي  ضــد 
واســتمرار سياســة التمييــز العنصــري ضدهــم 
وانتهــاك حقــوق االنســان، ويجــدد المجلــس 
وخاصــة  الدولــي  للمجتمــع  دعوتــه  األعلــى 
مجلــس األمــن، إلــى ايجــاد حــل ســريع لهــذه 
القضيــة فــي اطــار قــرارات منظمــة التعــاون 

المتحــدة. واألمــم  االســالمي 
وعبــر المجلــس األعلــى عــن بالــغ تقديــره 
وامتنانــه لحضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى آل خليفــة ملــك مملكــة البحريــن، 
الحاليــة  الــدورة  رئيــس  ورعــاه،  اهلل  حفظــه 
للمجلــس األعلــى، ولحكومتــه الرشــيدة، ولشــعب 
مملكــة البحريــن العزيــز، لكــرم الضيافــة وطيــب 
الوفــادة، ومشــاعر األخــوة الصادقــة التــي حظــي 
بهــا إخوانــه أصحــاب الجاللــة والســمو قــادة دول 

المجلــس والوفــود المشــاركة.
رحــب أصحــاب الجاللــة والســمو قــادة دول 
مجلــس التعــاون، بالدعــوة الكريمــة مــن حضــرة 
صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر 
اهلل  حفظــه  الكويــت،  دولـــة  أميــر  الصـــــــباح 
ورعــاه، لعقــد الــدورة الثامنــة والثالثيــن للمجلــس 
الكويــت،  فــي  التعــاون  لــدول مجلــس  األعلــى 

بــإذن اهلل فــي العــام القــادم 7	20م.
  صدر في المنامة / مملكة البحرين 

االربعاء 6	 ربيع األول 438	هـ  المـوافـق  
7 ديسمبر  6	20م 
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دول  والســمو قادة  الجاللــة  أصحــاب  إن 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، المجتمعيــن 
األعلى لمجلــس  للمجلــس   )37( الــدورة  فــي 
التعاون لــدول الخليــج العربيــة بالصخيــر، مملكــة 
البحرين، يومي 6 - 7 ديسمبر 2016م، وتأكيدًا 
لعــزم دول مجلــس التعــاون وتصميمهــا علــى تعزيــز 
المشــترك،  الخليجــي  للعمــل  المباركــة  المســيرة 
وتوحيــد المواقــف بينهــا، والســير باتجــاه تحصيــن 
دول المجلــس مــن األخطــار المحدقــة بالمنطقــة، 
بســيادتها  المســاس  الــى  الراميــة  والمحــاوالت 
المتكــررة  الخارجيــة  التدخــالت  عبــر  واســتقاللها 
فــي شــؤونها الداخليــة، واســتنادا لمــا تشــهده الســاحة 
الدوليــة واإلقليميــة مــن متغيــرات متســارعة يمــس 
مجلــس  لــدول  العليــا  المصالــح  المباشــر  تأثيرهــا 

التعــاون،
يؤكــدون  والســمو  الجاللــة  أصحــاب  فــإن 
علــى أهميــة مواصلــة العمــل فــي تنفيــذ وتطبيــق 
ســلمان  الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  رؤيــة 
العربيــة  المملكــة  بــن عبدالعزيــز آل ســعود ملــك 
الســعودية التــي أقــرت فــي قمــة الريــاض 2015، 
لمــا تشــكله مــن إطــار متكامــل ونهــج حكيــم للتعامــل 
المحافظــة  أســاس  علــى  المتغيــرات  تلــك  مــع 
علــى المصالــح العليــا لــدول المجلــس ومنجزاتهــا 
ومكتســبات شــعوبها، وتحقيــق الهــدف المنشــود فــي 
التكامــل والوحــدة بيــن دول المجلــس فــي المجــاالت 

واألمنيــة. والعســكرية  واالقتصاديــة  السياســية 
إليــه  وصــل  بمــا  المجلــس  دول  قــادة  ويشــيد 
التعــاون المشــترك فــي المجــال الدفاعــي واألمنــي، 
ويؤكــدون علــى ضــرورة العمــل لتحقيــق المزيــد مــن 
المنظومــة  لتطويــر  المشــترك  والتعــاون  التكامــل 
التعــاون،  لمجلــس  األمنيــة  والمنظومــة  الدفاعيــة 
ليكــون دورهمــا أكثــر فاعليــة وقــدرة علــى ردع أي 

اعتــداء أو مســاس بســيادة دول المجلــس.
الجاللــة  أصحــاب  يشــيد  الســياق،  هــذا  وفــي 
المشــترك  الخليجــي  األمنــي  بالتمريــن  والســمو 
»أمــن الخليــج العربــي1«، الــذي اســتضافته مملكــة 
البحريــن )نوفمبــر  2016(، الــذي وضــع خريطــة 
أمنيــة متكاملــة لــدول المجلــس، إيمانــا بــأن أمــن 
أمــن  علــى  الحفــاظ  ن  واإ يتجــزأ،  ال  كٌل  الخليــج 
واســتقرار دول المجلــس يخــدم مصالــح دول العالــم 

قاطبــة، ويســهم فــي حفــظ األمــن والســلم اإلقليمــي.
بــه مجلــس  يقــوم  الــذي  الــدور  مــن  نطالقــا  واإ
واالســتقرار  والســلم  األمــن  تحقيــق  فــي  التعــاون 
قــادة  أكــد  المنطقــة،  فــي  االقتصــادي  والرخــاء 
الشــراكة  تعزيــز  علــى  حرصهــم  المجلــس  دول 
والشــركاء  والحلفــاء  األشــقاء  مــع  االســتراتيجية 
الدولييــن والــدول الصديقــة والمنظمــات اإلقليميــة و 
الدوليــة، بمــا يعــزز دور مجلــس التعــاون كشــريك 
دولــي فاعــل وركيــزة اســتقرار مهمــة لألمــن والســلم 

الدولييــن.
نطالقــا مــن حــرص   وفــي الشــأن اإلقليمــي، واإ
دول  عالقــات  تكــون  أن  علــى  الشــديد  القــادة 
علــى  قائمــة  المنطقــة  دول  جميــع  مــع  المجلــس 
مبــادئ حســن الجــوار و التفاهــم واالحتــرام المتبــادل 
لســيادة واســتقالل الــدول وعــدم التدخــل فــي شــؤونها 

الداخليــة، واحتــرام مبــدأ المواطنــة.
قــادة دول المجلــس علــى ضــرورة أن   يؤكــد 
وذلــك  المنطقــة  فــي  سياســتها  مــن  ايــران  تغيــر 
والمعاهــدات  المواثيــق  وأعــراف  بقواعــد  بااللتــزام 
اســتنكارهم  أيضــًا  ويؤكــدون  الدولــي،  والقانــون 
الســتمرار التدخالت االيرانية في الشــؤون الداخلية 
دانتهــم تســييس إيــران لفريضــة  لــدول المجلــس، واإ
ويطالبــون  واســتغاللها،  بهــا  واالتجــار  الحــج 
إيــران بإنهــاء احتاللهــا للجــزر االماراتيــة الثــالث 
العربيــة  االمــارات  دولــة  لمســاعي  واالســتجابة 
المتحــدة الســلمية، بمــا يهــدف إلــى الحفــاظ علــى 

المنطقــة. واســتقرار  أمــن 
لــدول  االقتصــادي  التكامــل  أن  إلــى  ونظــرا 
مجلــس التعــاون يشــكل ركيــزة رئيســية لدعــم األمــن 
واالســتقرار، يؤكــد أصحــاب الجاللــة والســمو قــادة 
لهيئــة  ومســاندتهم  دعمهــم  التعــاون  مجلــس  دول 
المســتوى،  االقتصاديــة والتنمويــة عاليــة  الشــؤون 
الشــؤون  فــي  التعــاون  تطويــر  إلــى  تهــدف  التــي 
االقتصاديــة والتنمويــة وتنفيــذ القــرارات واالتفاقيــات 
المتعلقــة بهــا، وتســريع وتيــرة العمــل إلنجــاز الســوق 
والربــط  الجمركــي  واالتحــاد  المشــتركة  الخليجيــة 
المائــي، وغيرهــا مــن المشــاريع التنمويــة التكامليــة، 
وصــوال الــى الوحــدة االقتصاديــة الخليجيــة الكاملــة، 
وبمــا يعــزز مكانــة منطقــة مجلــس التعــاون كمركــز 

مالــي واســتثماري واقتصــادي عالمــي.

ومــن هــذ المنطلــق، يؤكــد أصحــاب الجاللــة 
والســمو دعمهــم الكامــل لربــط دول المجلــس بشــبكة 
مــن وســائل االتصــال والمواصــالت والنقــل الحديثــة 
التــي تحكمهــا أنظمــة وقوانيــن موحــدة، وذلــك لمــا 
لهــا مــن دور حيــوي فــي العمليــة التنمويــة الشــاملة، 
الخليجــي  التعــاون  مســيرة  علــى  مباشــر  وتأثيــر 
المشــترك فــي المجــاالت التــي تهــم أمــن واقتصــاد 

دول المجلــس وشــعوبها.
يمانــًا مــن أصحــاب الجاللــة و الســمو قــادة  واإ
دول المجلس بأن نهضة األمم تستند على قدرات 
وكفــاءة مواطنيهــا وباألخــص الشــباب، والتطويــر 
المســتمر للتعليــم، يؤكــد القــادة علــى أهميــة توحيــد 
أســس مناهــج التعليــم األساســي والتعليــم العالــي، 
المخرجــات  علــى  والنفــع  بالفائــدة  يعــود  بمــا 
التعليميــة، وبمــا يواكــب متطلبــات التقــدم والتطــور 
والتنميــة المســتدامة، ويؤكــدون علــى أهميــة دعــم 
وتطوير دور الشباب في تفعيل البرامج واألنشطة 
الترابــط  تعميــق  فــي  تســهم  التــي  والفعاليــات، 
والتكامــل، وترســخ الهويــة الخليجية، وتعــزز قيــم 
دول  فــي  القائمــة  والتعايــش  واالعتــدال  التســامح 
الشــباب  طموحــات  وتحقــق  التعــاون،  مجلــس 
لمســتقبل أفضــل لــه ولكافــة شــعوب المنطقــة ســعيًا 

نحــو التقــدم والرقــي المنشــود.
ويؤكــد قــادة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
الصحيحــة  األســس  هــذه  كل  إنجــاز  أن  العربيــة 
والمبــادئ الســامية، ســيكون لــه األثــر البالــغ فــي 
نحــو مزيــد  للمجلــس  المباركــة  بالمســيرة  المضــي 
الترابــط  وتعزيــز  واالرتقــاء،  والنمــاء  الخيــر  مــن 
العمــل  وتنميــة  وشــعوبه،  دولــه  بيــن  والتكامــل 
وشــعوب  لــدول  يحفــظ  بمــا  المشــترك  الخليجــي 
مجلــس التعــاون مكتســباتها، ومضاعفــة إنجازاتهــا، 
ويرســي أســس األمــن والســلم فــي المنطقــة والعالــم، 
ويرســخ التعــاون البنــاء علــى المســتويين اإلقليمــي 
والدولــي،  ويدفــع بقــوة نحــو تحقيــق آمــال شــعوبها 

فــي الرخــاء واالزدهــار.

صدر في الصخير ـ مملكة البحرين
8 ربيع األول 1438هـ

الموافق 7 ديسمبر 2016م

إعالن الصخري
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عقــد المجلــس الــوزاري لمجلــس التعــاون لــدول 
بعــد  واألربعيــن  الحاديــة  دورتــه  العربيــة  الخليــج 
والثالثيــن  الســابعة  للــدورة  )التحضيريــة(  المائــة 
لمقــام المجلــس األعلــى الموقــر، يــوم الخميــس 24 
2016م،  نوفمبــر  الموافــق 24  صفــر 1438هـــ 
يــوم االثنيــن 6 ربيــع األول  التكميلــي  واجتماعــه 
فــي  2016م،  ديســمبر   5 الموافــق  1438هـــ 
مدينــة المنامــة بمملكــة البحريــن، برئاســة معالــي 
ــة،  ــن محمــد آل خليف ــن أحمــد ب ــد ب الشــيخ/ خال
وزيــر الخارجيــة بمملكــة البحريــن، رئيــس الــدورة 
الحاليــة للمجلــس الــوزاري، وبحضــور أصحــاب 

والمعالــي: الســمو 

معالي الدكتور/ أنور محمد قرقاش

وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة باإلمــارات العربيــة 
المتحــدة.

وحضر االجتماع التكميلي:

سمو الشيخ/ عبداهلل بن زايد آل نهيان

باإلمــارات  الدولــي  والتعــاون  الخارجيــة  وزيــر 
المتحــدة. العربيــة 

معالي / نزار بن عبيد مدني

وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية.

وحضر االجتماع التكميلي:

معالي الدكتور/ خالد بن إبراهيم الجندان

وكيــل وزارة الخارجيــة للعالقــات الثنائيــة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية.

معالي/ يوسف بن علوي بن عبداهلل

الوزيــر المســؤول عــن الشــؤون الخارجيــة بســلطنة 
عمــان.

معالي / سلطان بن سعد المريخي

وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر.

وحضر االجتماع التكميلي:

معالي الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

وزير الخارجية بدولة قطر.

معالي الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح

ووزيــر  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
الكويــت. بدولــة  الخارجيــة 

الدكتــور/  معالــي  االجتمــاع  فــي  وشــارك 
العــام  األميــن  الزيانــي،  راشــد  بــن  عبداللطيــف 

العربيــة.  الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس 

الموضوعــات  الــوزاري  المجلــس  تــدارس 
بشــأنها  واتخــذ  األعمــال،  جــدول  علــى  المدرجــة 

التاليــة: القــرارات 

تقريــر متابعــة األمانــة العامــة حيــال تنفيــذ قــرار 
خــادم  رؤيــة  حــول  الموقــر  األعلــى  المجلــس 
الخليجــي  العمــل  لتعزيــز  الشــريفين  الحرميــن 

المشــترك: 

إن المجلس الوزاري وقد، 

اطلــع علــى تقريــر متابعــة األمانــة العامــة حيــال 
تنفيــذ قــرار المجلــس األعلــى الموقــر رقــم 24/1/1 
)2016(، حــول رؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين 
علمــًا  أخــذ  المشــترك:  الخليجــي  العمــل  لتعزيــز 

بذلــك.
قــرارات  بشــأن  العامــة  األمانــة  متابعــة  تقريــر 
المجلــس الــوزاري 40	 ونشــاطها الربــع ســنوي: 

إن المجلس الوزاري، وقد، 

اطلع على تقرير األمانة العامة بشأن: 

متابعــة مــا تــم حيــال قــرارات المجلــس الــوزاري . 1
الموقــر فــي دورتــه )140(.

األمانــة . 2 نشــاط  عــن  ســنوي  الربــع  التقريــر 
بذلــك.  علمــًا  وأخــذ  العامــة، 

الشؤون االقتصادية والتنموية: 

أواًل: تحديــد الجــدول الزمنــي لرفــع نســبة ضريبــة 
القيمــة المضافــة:

 إن المجلس الوزاري، وقد،

اســتذكر قــرار المجلــس األعلــى رقــم 962/1 
)ديســمبر   )36( دورتــه  فــي  الصــادر   )2015(
لــدول  المضافــة  القيمــة  بشــأن ضريبــة  2015م( 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.           

التعــاون  لجنــة  بــه  أوصــت  مــا  علــى  واطلــع 
بعــد  الثالــث  اجتماعهــا  فــي  المالــي واالقتصــادي 
جــدول  تحديــد  بشــأن  2016م(،  مايــو  المائــة  ) 
زمنــي لرفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافة، قــرر:

تفويــض لجنــة التعــاون المالــي واالقتصــادي 
نســبة ضريبــة  لرفــع  الزمنــي  الجــدول  بتحديــد 
علــى   	0% إلــى   %5 مــن  المضافــة  القيمــة 
هيئــة  وتوجيهــات  إشــراف  وتحــت  مراحــل، 

والتنمويــة. االقتصاديــة  الشــؤون 

ــا: الموعــد المحــدد الســتكمال مشــروع ســكة  ثاني
ــد دول مجلــس التعــاون: حدي

إن المجلس الوزاري، وقد،

الصــادرة  األعلــى  المجلــس  قــرارات  اســتذكر 
بشــأن مشــروع ســكة حديــد دول مجلــس التعــاون.

بشــأن  العامــة  األمانــة  مذكــرة  علــى  واطلــع 

قرارات  اجمللس الوزاري يف دورته )	4	( التحضريية 
للدورة )37( للمجلس األعلى وإجتماعه التكميلي 
24 صفــر 438	ه الموافــق 24 نوفمبــر 6	20م
6 ربيع األول 438	ه الموافق 5 ديسمبر 6	20م

المنامةـ ـ مملكة البحرين
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حديــد  ســكة  مشــروع  الســتكمال  المحــدد  الموعــد 
التعــاون، مجلــس  دول 

النقــل  وزراء  لجنــة  توصيــات  علــى  واطلــع 
االســتثنائي   )20( اجتماعهــا  فــي  والمواصــالت 

قــرر: 2016م(،  يونيــه   23(

أن تقــوم األمانــة العامــة برفــع الموضــوع إلــى 
هيئــة الشــؤون االقتصاديــة والتنمويــة للتوجيــه 

بشــأنه.

دول  فــي  البيئيــة  السياســات  مشــروع  ثالثــا: 
متطلبــات  6	20م:  التعــاون  مجلــس 

الراهــن: البيئــي  الوضــع 

إن المجلس الوزاري، وقد،

اســتذكر قــرار المجلــس األعلــى رقــم 955/1 
ديســمبر  )الريــاض،   )36( دورتــه  فــي  الصــادر 
2015م( الخــاص باعتمــاد رؤيــة خــادم الحرميــن 
الشــريفين بشــأن تعزيــز العمــل الخليجــي المشــترك، 

والتــي نصــت الفقــرة الســابعة )7( منهــا علــى:

»يتولــى القطــاع المختــص فــي األمانــة العامــة 
الجهــود وتبــادل  تنســيق  التعــاون عمليــة  لمجلــس 
الخاصــة  والقــرارات  السياســات  واقتــراح  الخبــرات 
بالمحافظــة علــى البيئــة البحريــة لــدول المجلــس، 
الجوفيــة،  الميــاه  ونضــوب  التصحــر،  ومعالجــة 

المناخــي.«،  والتغيــر 

واطلــع علــى قــرارات االجتمــاع )20( للــوزراء 
المســؤولين عــن شــؤون البيئــة فــي دول المجلــس 

)19 أكتوبــر 2016م( بهــذا الشــأن.

وعلــى مباركــة االجتمــاع األول لهيئــة الشــؤون 
مدينــة  فــي  عقــد  الــذي  والتنمويــة  االقتصاديــة 
الريــاض بتاريــخ 10 نوفمبــر 2016م، لمشــروع 
التعــاون  مجلــس  دول  فــي  البيئيــة  »السياســات 
الراهــن«،  البيئــي  الوضــع  متطلبــات  2016م: 

قــرر:

رفــع مشــروع »السياســات البيئيــة فــي دول 
الوضــع  متطلبــات  6	20م:  التعــاون  مجلــس 
البيئــي الراهــن« إلــى مقــام المجلــس األعلــى فــي 

لقائــه التشــاوري القــادم والتوصيــة باعتمــاده.

المركز اإلحصائي:

أواًل: تخصيــص يــوم 24 مــن شــهر ديســمبر مــن 
مجلــس  بــدول  يومــًا لإلحصــاء  عــام،  كل 

التعــاون:

إن المجلس الوزاري، وقد،

اطلــع علــى مذكــرة المركــز اإلحصائــي لــدول 
يــوم 24 مــن  التعــاون بشــأن تخصيــص  مجلــس 
شــهر ديســمبر مــن كل عــام، يومــًا لإلحصــاء بــدول 

مجلــس التعــاون، قــرر:

الموافقــة علــى تخصيــص يــوم 24 مــن شــهر 
ديســمبر مــن كل عــام، يومــًا لإلحصــاء بــدول 

مجلــس التعــاون.

ــدول  ــًا: اعتمــاد موازنــة المركــز اإلحصائــي ل ثاني
مجلــس التعــاون للعــام المالــي 7	20م:

إن المجلس الوزاري، وقد،

اطلــع علــى مذكــرة المركــز اإلحصائــي لــدول 
مجلــس التعــاون بشــأن موازنــة المركــز اإلحصائــي 

للعــام المالــي2017م، قــرر: 

للعــام  اإلحصائــي  المركــز  موازنــة  اعتمــاد 
ثـــمانية   )8.35	.803( والبالغــة  7	20م 
ألفــًا  وخمســون  وواحــد  وثالثـــمائة  مالييــن 

عمانيــًا.  ريــاال  وثالثــة  وثـــمانمائة 

الشؤون الثقافية واإلعالمية:

اوال: تعزيز الهوية الوطنية الخليجية:

إن المجلس الوزاري وقد، 

اطلــع علــى التوصيــات الصــادرة عــن االجتماع 
الثاني والعشرين ألصحاب السمو والمعالي وزراء 
الثقافــة بــدول المجلــس )11 أكتوبــر 2016م – 
الريــاض( بشــأن تعزيــز الهويــة الوطنيــة الخليجيــة 

وعلــى مذكــرة األمانــة العامــة بهــذا الشــأن، قــرر:

واحد«)المرفــق( . 	 »خليجنــا  شــعار  اعتمــاد 
واســتخدامه فــي كافــة الوســائل اإلعالميــة 
المشــتركة  الخليجيــة  والمناســبات 

ذلــك. أمكــن  مــا  والمراســالت 

اعتمــاد يــوم تأســيس مجلــس التعــاون لــدول . 2
الخليــج العربيــة )الخامــس والعشــرين مــن 
شــهر مايــو( مــن كل عــام يومــًا لالحتفــال 
بتعزيــز الهويــة الوطنيــة الخليجيــة فــي دول 

المجلــس تحــت عنــوان »خليجنــا واحــد«.

ثانيا: تبادل المذيعين بين دول المجلس:

إن المجلس الوزاري وقد، 

فــي  اإلعــالم  وزراء  لجنــة  قــرار  اســتذكر 
اجتماعهــم  العاشر)ســبتمر1999( بشــأن تبــادل 
هــذا  تفعيــل  وألهميــة  المجلــس،  بــدول  المذيعيــن 
القــرار بصفــة مســتمرة، وفــق برنامــج يتــم وضعــه 

قــرر: الشــأن،  بهــذا 

وزراء . 	 لجنــة  قــرار  تفعيــل  علــى  التأكيــد 
تبــادل  بتكثيــف  إليــه  المشــار  اإلعــالم 
بــدول  بيــن األجهــزة اإلعالميــة  المذيعيــن 

لمجلــس. ا

يقــوم معالــي األميــن العــام بالتنســيق مــع . 2
أصحــاب المعالــي وزراء اإلعــالم لتكليــف 
الجهــة المختصــة )جهــاز إذاعــة وتلفزيــون 
ــرار. ــل هــذا الق ــى تفعي ــج(، بالعمــل عل الخلي

تنظيم منتدى فكري في دولة الرئاسة:

قــرر المجلــس الــوزاري أن تقــوم دولــة الرئاســة، 
بالتعاون مع األمانة العامة ، بتنظيم منتدى يضم 
مــع  الخارجيــة  وزراء  والمعالــي  الســمو  أصحــاب 
أصحــاب الفكــر والــرأي والثقافــة واإلعــالم، وذلــك 
الــرأي حــول دور اإلعالمييــن فــي  تبــادل  بهــدف 
المســاهمة فــي تحقيــق األهــداف الســامية لمجلــس 
بــراز مكتســباتها  التعــاون ودعــم المســيرة المباركــة واإ
نجازاتهــا، وتعزيــز المرتكــزات والثوابــت التــي قــام  واإ
العالقــات  التعــاون والمبنيــة علــى  عليهــا مجلــس 

األخويــة والمصيريــة بيــن الــدول األعضــاء.

لقــاء معالــي األميــن العــام مــع دولــة الدكتــور 
عبــداهلل عبــداهلل الرئيــس التنفيــذي لجمهوريــة 

اإلســالمية: أفغانســتان 
إن المجلس الوزاري، وقد،
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بشــأن  العامــة  األمانــة  مذكــرة  علــى  اطلــع 
لقــاء  خــالل  مناقشــتها  تمــت  التــي  الموضوعــات 
معالي األمين العام، بتاريخ 18 أكتوبر 2016م، 
مــع دولــة الدكتــور عبــداهلل عبــداهلل الرئيــس التنفيــذي 

لجمهوريــة أفغانســتان اإلســالمية، قــرر:

أن تكــون أفغانســتان إحــدى دول مجموعــة . 	
التعــاون  يقــوم مجلــس  التــي  وســط آســيا 
بدراســة ســبل تنميــة العالقــات معهــا، بالنظــر 
التــي  الوطيــدة  التاريخيــة  العالقــات  إلــى 
تربــط الطرفيــن، وموقــع أفغانســتان الجغرافــي 

المهــم إقليميــا.

تعزيــز التعــاون بيــن الجانبيــن فــي مجــال . 2
تمويلــه. وســبل  واإلرهــاب  المخــدرات  مكافحــة 

الترشح للمناصب اإلقليمية والدولية: 

أواًل: ترشحات اإلمارات العربية المتحدة:

إن المجلس الوزاري، وقد،

الخارجيــة  وزارة  مقــام  مذكــرة  علــى  اطلــع 
المتحــدة  العربيــة  باإلمــارات  الدولــي  والتعــاون 
يلــي: لمــا  بالترشــح  رغبتهــا  المتضمنــة  الموقــرة، 

• للجمعيــة 	 والصيــن   77 الـــ  مجموعــة  رئاســة 
2019م. عــام  المتحــدة  لألمــم  العامــة 

• عضويــة مجلــس األمــن الدولــي لعــام )2022-	
 ،)2023

• لعضويــة 	 الكمالــي  محمــود  الدكتــور  ترشــح 
-2017 الحقائــق  لتقصــي  الدوليــة  اللجنــة 

2022م، والتــي ســيجري التصويــت فــي مدينــة 
2016م. ديســمبر   8 بتاريــخ  السويســرية  بيــرن 

• ترشــح ســعادة/ أحمــد عبــداهلل المنــدوس، لرئاســة 	
االتحــاد اإلقليمــي الثانــي )آســيا( التابــع للمنظمة 
ســتجري  التــي  الجويــة  لألرصــاد  العالميــة 
االنتخابــات أثنــاء اجتمــاع الــدورة مــن16-12 

فبرايــر 2017م فــي أبــو ظبــي، قــرر:

دعم ترشحات اإلمارات العربية المتحدة.

ــًا: ترشــح مملكــة البحريــن لعضويــة مجلــس  ثاني
ــة: إدارة منظمــة العمــل الدولي

إن المجلس الوزاري، وقد،

اطلــع علــى مذكــرة مقــام وزارة خارجيــة مملكــة 

2016/9/22م،  بتاريــخ  الموقــرة،  البحريــن 

المتضمنــة رغبتهــا بالترشــح لعضويــة مجلــس إدارة 

منظمــة العمــل الدوليــة للــدورة 2017 - 2020م، 

قــرر:

دعــم ترشــح مملكــة البحريــن لعضويــة مجلس 
إدارة منظمــة العمــل الدوليــة للــدورة 7	20 - 

2020م.

ثالثــًا: ترشــح المملكــة العربيــة الســعودية لعضوية 
الــدورة القادمــة لمجلــس الوكالــة الدوليــة 

:)IRENA( للطاقــة المتجــددة

إن المجلس الوزاري، وقد،

اطلع على مذكرة وزارة خارجية المملكة العربية 
والمتضمنــة   ،14956 برقــم  الموقــرة  الســعودية 
رغبتهــا بالترشــح لعضويــة الــدورة القادمــة لمجلــس 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة )IRENA( لمــدة 
ســنتين، والتــي تبــدأ عــام 2017م )ممثلــة بمدينــة 

الملــك عبــداهلل للطاقــة الذريــة والمتجــددة(، قــرر:

الســعودية  العربيــة  المملكــة  ترشــح  دعــم 
)ممثلــة بمدينــة الملــك عبــداهلل للطاقــة الذريــة 
القادمــة لمجلــس  الــدورة  والمتجــددة( لعضويــة 
 ،)IRENA( الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة

لمــدة ســنتين، تبــدأ عــام 7	20م.

رابعًا: ترشــح المملكة العربية الســعودية لعضوية 

أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء  اتفاقيــة 

:)CEDAW( التمييــز ضــد المــرأة

إن المجلس الوزاري، وقد،

خارجيــة  وزارة  مقــام  مــن  مذكــرة  علــى  اطلــع 
رغبتهــا  المتضمنــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
بترشــيح الدكتــورة/ تماضــر بنــت يوســف الرمــاح، 
أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء  اتفاقيــة  لعضويــة 
التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW( للفتــرة 2019 

قــرر: 2022م،   -

الســعودية  العربيــة  المملكــة  ترشــيح  دعــم 
للدكتــورة/ تماضــر بنــت يوســف الرمــاح لعضويــة 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة )CEDAW( للفتــرة 9	20 - 2022م.

ــة الكويــت لعضويــة مجلــس  خامســًا: ترشــح دول

المنظمــة البحريــة الدوليــة )IMO( عــن 

الفئــة )C( للفتــرة 8	20 - 9	20م:

إن المجلس الوزاري، وقد،

اطلــع علــى مذكــرة مقــام وزارة خارجيــة دولــة 
2016/9/22م،  بتاريــخ  الموقــرة،  الكويــت 
مجلــس  لعضويــة  بالترشــح  رغبتهــا  المتضمنــة 
الفئــة  عــن   )IMO( الدوليــة  البحريــة  المنظمــة 
خــالل  وذلــك  2019م،   -  2018 للفتــرة   )C(
االنتخابــات المزمــع إجراؤهــا أثنــاء انعقــاد الجمعيــة 
العموميــة للمنظمــة فــي لنــدن خــالل شــهر نوفمبــر 

قــرر: 2017م، 

مجلــس  لعضويــة  الكويــت  دولــة  ترشــح  دعــم 
المنظمــة البحريــة الدوليــة )IMO( عــن الفئــة 

9	20م.  -  20	8 للفتــرة   )C(

سادســًا: إعــادة ترشــح دولــة الكويــت لعضويــة 

التابعــة  االجتماعيــة  التنميــة  لجنــة 

واالجتماعــي  االقتصــادي  للمجلــس. 

	202م.:  -  20	8 الفتــرة  خــالل 

إن المجلس الوزاري، وقد،

دولــة  ســفارة  مقــام  مذكــرة  علــى  اطلــع 

وتاريــخ  ت/16  121/م  رقــم  بالريــاض  الكويــت 

إعــادة  فــي  رغبتهــا  المتضمنــة  2016/9/25م، 

االجتماعيــة  التنميــة  لجنــة  لعضويــة  ترشــيحها 

التابعــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي خــالل 

قــرر: 2021م،   -  2018 مــن  الفتــرة 

ــة  ــة الكويــت لعضوي دعــم إعــادة ترشــيح دول

للمجلــس  التابعــة  االجتماعيــة  التنميــة  لجنــة 

مــن  الفتــرة  خــالل  واالجتماعــي  االقتصــادي 

	202م.  -  20	8
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خطة قصرية األجل واإلطار الشامل آللية

تسهيل تبادل املعلومات االئتمانية

مقدمة
المالــي  التعــاون  لجنــة  قــرار  علــى  بنــاًء 
 24 )الكويــت:  المحافظيــن  ولجنــة  واالقتصــادي 
تشــكيل  علــى  الموافقــة  بشــأن  2014م(  أكتوبــر 
االئتمانيــة  المعلومــات  مراكــز  مــن  عمــل  فريــق 
يقــوم  أن  المجلــس علــى  بــدول  يعادلهــا(  مــا  )أو 
هــذا الفريــق بوضــع اإلطــار الشــامل آلليــة تبــادل 
المعلومــات االئتمانيــة ووضــع الخطــة المســتقبلية 
وطويلــة  قصيــرة  عمــل  خطتــي  علــى  المشــتملة 
األجــل، خــالل فتــرة زمنيــة ال تتجــاوز ســتة أشــهر 
مــن تاريــخ تشــكيل فريــق العمــل، وبنــاًء علــى قــرار 
لجنــة المحافظيــن فــي اجتماعهــا الحــادي والســتين 
علــى  بالموافقــة  2015م(  مــارس   18 )الدوحــة: 
تبــادل المعلومــات االئتمانيــة )للشــركات واألفــراد(، 
علــى أن يتــم البــدء بتبــادل المعلومــات االئتمانيــة 
للشــركات، مــع مراعــاة أن يكــون التعامــل بالمثــل 
حريــة  دولــة  لــكل  ويتــرك  األعضــاء  الــدول  بيــن 
تبــادل المعلومــات االئتمانيــة علــى أن تعــدل خطــة 

العمــل وفقــًا لذلــك.

بنــاًء لذلــك، تــم تشــكيل فريــق عمــل مــن مراكــز 
بــدول  يعادلهــا(  مــا  )أو  االئتمانيــة  المعلومــات 
المجلــس. حيــث اجتمــع هــذا الفريــق 6 اجتماعــات 
التعــاون  لــدول مجلــس  العامــة  فــي مقــر األمانــة 
الخليجــي بمدينــة الريــاض لمناقشــة مــا تــم تكليفــه 

بــه.
وتتمثــل مهمــة فريــق العمــل فــي إعــداد خطــة 
)أو  االئتمانيــة  المعلومــات  مراكــز  لربــط  عمــل 
مــا يعادلهــا( بهــدف تبــادل المعلومــات االئتمانيــة 
للشــركات كمرحلــة أولــى ومــن ثــم لألفــراد كمرحلــة 
قطــاع  دعــم  بمجملهــا  الخطــة  وتضمــن  ثانيــة. 
المعلومــات االئتمانيــة للمســاهمة الفاعلــة فــي دعــم 
المصــارف الخليجيــة للتوســع فــي منــح اإلقــراض 

دعمــًا  وكذلــك  الخليجيــة.  والشــركات  للمؤسســات 
لمنظومــة التكامــل المالــي والنقــدي لــدول مجلــس 

التعــاون.
ولمزيــدا مــن التوافــق مــع رؤيــة لجنــة التعــاون 
لهــدف  المحافظيــن،  المالــي واالقتصــادي ولجنــة 
الوصــول إلــى مرحلــة بنــاء خطــة اإلطــار الشــامل 
لتبــادل المعلومــات االئتمانيــة تــم االســتعانة بوثيقــة 
»المعاييــر االسترشــادية للرقابــة المصرفيــة الموحدة 
االساســية  وموادهــا  التعــاون«  مجلــس  لــدول 
وهــي  االئتمــان،  مراكــز  بعمــل  مباشــرة  والمتعلقــة 

كاآلتــي:
المــادة 24 طــرق احتســاب متطلبــات رأس   . 1
)IRBA( االئتمانيــة  المخاطــر  مقابــل  المــال 

2 . المــادة 25 التركــزات االئتمانيــة الكبيــرة لــدى 
مجموعــة أو شــريحة مــن العمــالء المقترضيــن

3 . المادة 34 تبادل المعلومات
4 . المــادة 47 مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 

اإلرهــاب
5 . المادة 51 مراكز المعلومات االئتمانية

قبــل  مــن  محــددة  توجيهــات   )1( الملحــق   .6
لجنــة المحافظيــن ألغــراض تعليمــات الرقابــة 

المصرفيــة:
التعــرض  “حــدود  الخامســة  الفقــرة   .  1.6

االئتمانيــة” للمخاطــر 
2.6 . الفقرة السادســة “التســهيالت االئتمانية 

الغيــر منتظمة”

وعليــه، فقــد اتفــق الفريــق علــى )5( محــاور 
أساســية يلخصهــا محضــر االجتمــاع )الخامــس( 
لفريــق عمــل مراكــز المعلومــات االئتمانيــة )أو مــا 
يعادلهــا( بــدول المجلــس والمنعقــد فــي 17 رجــب 
1436هـ -6 مايو 2015م، وهذه المحاور تمثل 

أســاس خطــة العمــل المســتقبلية واإلطــار الشــامل 
آلليــة تبــادل المعلومــات االئتمانيــة، وهــي كمــا يلي:

أواًل: إعتمــاد اإلطــار العــام الخــاص بالتعــاون فــي 
االئتمانيــة  المعلومــات  تبــادل  تســهيل  مجــال 
بــدول  االئتمانيــة  المعلومــات  مراكــز  بيــن 

لمجلــس ا
المتبادلــة  المعلومــات  واعتمــاد  تحديــد  ثانيــًا: 

واألفــراد  للشــركات 
ثالثــًا: تحديــد آليــة الربــط الفنــي واســتخدام الوســط 

اآلمــن لنقــل المعلومــات االئتمانيــة
اســتعالم  طلــب  طــار  واإ نمــوذج  تحديــد  رابعــًا: 

االئتمانيــة التقاريــر 
االئتمانيــة  المعلومــات  لمراكــز  الســماح  خامســًا: 
والفنيــة  التشــريعية  الناحيــة  مــن  الجاهــزة 
بتبــادل المعلومــات االئتمانيــة، حســب توجيــه 
المحافظيــن  الســعادة   و  المعالــي  أصحــاب 
فــي اجتماعهــم الــذي عقــد فــي الكويــت اكتوبــر 

.2014
خطــة العمــل المســتقبلية واإلطــار العــام آلليــة 

االئتمانيــة المعلومــات  تبــادل  تســهيل 
أواًل: اعتمــاد اإلطــار العــام الخــاص بالتعــاون فــي 
مجــال تســهيل تبــادل المعلومــات االئتمانيــة 
بــدول  االئتمانيــة  المعلومــات  مراكــز  بيــن 

المجلــس
خــالل عمليــة اســتكمال المتطلبــات األساســية 
المعلومــات  مراكــز  بيــن  للربــط  والفنيــة  القانونيــة 
االئتمانيــة )أو مــا يعادلهــا( بــدول المجلــس، اعــد 
فريــق عمــل مراكــز المعلومــات االئتمانيــة )أو مــا 
الخــاص   العــام  المجلــس االطــار  بــدول  يعادلهــا( 
المعلومــات  تبــادل  تســهيل  مجــال  فــي  بالتعــاون 
االئتمانيــة بيــن مراكــز المعلومــات االئتمانيــة بــدول 
مــع   تمشــين  ذلــك  يعادلهــا(، و  مــا  )أو  المجلــس 
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توجيهــات لجنــة المحافظيــن فــي اجتماعيهــا الســتين 
الحــادي  و  2014م(،  أكتوبــر   24 )الكويــت: 
والســتين )الدوحــة: 18 مــارس 2015م( . حيــث 
بمــا  العــام  اإلطــار  صياغــة  علــى  الفريــق  عمــل 
ال يتعــارض  مــع القوانيــن والتشــريعات الداخليــة 
بتبــادل  والخاصــة  المجلــس  دول  مــن  دولــة  لــكل 
المعلومــات االئتمانيــة. والــذي تــم إرســاله مــن قبــل 
األمانــة العامــة إلــى الــدول األعضــاء )12 ابريــل 
فــي  القانونيــة  2015م( لعرضهــا علــى اإلدارات 
مؤسســات النقــد والبنــوك المركزيــة بــدول المجلــس 
للتذكيــر  وهــذا  القانونيــة،  الصياغــة  لمراجعــة 
والتأكيــد علــى التوجيــه األولــي للجنــة المحافظيــن 
بتوقيــع مذكــرات تفاهــم بيــن البنــوك المركزيــة بــدول 
للبــدء  االئتمانيــة  المعلومــات  أو مراكــز  المجلــس 

الفــوري فــي تبــادل المعلومــات االئتمانيــة. 
فــي  المحافظيــن  لجنــة  قــرار  ضــوء  وفــي   
اجتماعهــا الحــادي والســتين )الدوحــة: 18 مــارس 
التفاهــم  مذكــرة  عــرض  المتضمــن  2015م( 
الخاصــة بالتعــاون فــي مجــال تبــادل المعلومــات 
االئتمانيــة علــى االدارات القانونيــة فــي مؤسســات 
النقــد والبنــوك المركزيــة بــدول المجلــس لمراجعــة 
الصياغــة القانونيــة ، حيــث  قــام الفريــق بدراســة 
المرئيــات والمالحظــات المقترحــة بشــأنها ، وعليــه 
المذكــرة  وتعديــل  المالحظــات  بجميــع  األخــذ  تــم 
وفقــًا لذلــك . و تبعــا لقــرار لجنــة المحافظيــن فــي 
اجتماعهــا الثانــي و الســتين ) ســبتمبر 2015م( 
بــأن يقــوم فريــق العمــل بتعديــل مســمى » مذكــرة 
تفاهــم بيــن مؤسســات النقــد والبنــوك المركزيــة بــدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للتعــاون فــي 
تسهيل تبادل المعلومات االئتمانية » إلى »اإلطار 
العــام بيــن مؤسســات النقــد والبنــوك المركزيــة بــدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للتعــاون فــي 
تســهيل تبــادل المعلومــات االئتمانيــة” ، مــع تعديــل 
ما ورد في المادة الخامســة )حســم النـــزاع( ليصبح 
نصهــا كمــا يلــي : )فــي حالــة حــدوث أي خــالف 
أو نــزاع – ال قــدر اهلل -بشــأن تطبيــق أو تفســير 
هــذا اإلطــار ، يتــم تســويته عبــر الطــرق الوديــة مــن 
خــالل البنــوك المركزيــة فــي الــدول محــل الخالف ، 
ذا تعــذر الحــل يتــم العــرض علــى لجنــة محافظــي  واإ
مؤسســات النقــد والبنــوك المركزيــة بــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة(. قــام الفريــق بإجــراء 
التغييــرات الالزمــة لإلطــار العــام  وفقــا لتوصيــة 
لجنــة المحافظيــن و تضمينهــا فــي خطــة العمــل . 

الملحق رقم )	(: اإلطار العام  
فريــق  قبــل  مــن  العــام  االطــار  إعــداد  تــم 
عمــل المعلومــات االئتمانيــة أو مــا يعادلهــا بــدول 
العامــة  األمانــة  قبــل  مــن  تعديلــه  وتــم  المجلــس، 
وفقــًا  العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس 
للتوصيــة الــوارد مــن قبــل لجنــة االشــراف والرقابــة 
فــي  المجلــس  بــدول  المصرفــي  الجهــاز  علــى 

.)73( االجتمــاع 
المتبادلــة  المعلومــات  واعتمــاد  تحديــد  ثانيــًا: 

واألفــراد  للشــركات 
للمعلومــات  األدنــى  الحــد  علــى  االتفــاق  تــم 
االســتبانة  نتائــج  علــى  بنــاًء  المعــدة  االئتمانيــة 
ذات  االئتمانيــة  للمعلومــات  الميدانــي  للمســح 
المعلومــات  لمراكــز  الجــودة  ومعاييــر  الصلــة 
حــول  االتفــاق  وتــم  المجلــس.  بــدول  االئتمانيــة 
بيــن  االئتمانــي  التقريــر  ومضمــون  المعلومــات 

االئتمانيــة.  المعلومــات  مراكــز 
وقــد قــام فريــق العمــل بإعــداد اســتبانة خاصــة 
بالمعلومــات االئتمانيــة المتوفــرة لــدى مراكــز دول 
بتلــك  االســتعانة  تمــت  ولقــد  الفريــق،  أعضــاء 
النتائــج ضمــن هــذه الدراســة لتحديــد الحــد األدنــى 
للمعلومــات االئتمانيــة التــي يمكــن صياغتهــا فــي 
صــورة التقريــر االئتمانــي الخليجــي للشــركات أو 

األفــراد.
المعلومــات ومتطلبــات جــودة البيانــات ســوف 
األساســية لصياغــة  المعلومــات  تشــكل مجموعــة 
الشــكل النهائي للتقرير االئتماني )أفراد وشــركات( 

مــن حيــث المحتــوى والمضمــون. 
األدنــى  الحــد  يوضــح   :)2( رقــم  الملحــق 

المتبادلــة. االئتمانيــة  للمعلومــات 
ثالثــًا: تحديــد آليــة الربــط الفني واســتخدام الوســط 

اآلمــن لنقــل المعلومات االئتمانية
الربــط  آلليــات  المســتفيضة  الدراســة  بعــد 
المعلومــات  مراكــز  بيــن  المختلفــة  اآلمــن  الفنــي 
االئتمانيــة )أو مــا يعادلهــا( بــدول المجلــس ســواًء 
عبــر الشــبكة العنكبوتيــة أو إنشــاء شــبكة موحــدة 
بيــن المراكــز ، وكذلــك دراســة مــا هــو قائــم بيــن 
الفريــق  اتفــق   ،GCC Net مثــل  المجلــس  دول 
علــى أن أفضــل وســيلة هــي االســتفادة مــن الشــبكة 
الخليجيــة )المقــرة حديثــًا( للتعامــالت اإللكترونيــة 
)E-Government Network(، والتــي تتميــز 
بأحــدث وأعلــى المواصفــات التقنيــة لضمــان أمــن 
علــى  وتشــمل  جراءاتهــا  واإ المعلومــات  وســالمة 

أحــدث تقنيــات الربــط مــن حيــث الســرعة والســعة 
التناقــل.  فــي  واالســتمرارية 

مــن  والمعلومــات  البيانــات  تلــك  ولحمايــة 
الشــبكة  اعتمــدت  تهددهــا،  قــد  التــي  المخاطــر 
E-Govern- )الخليجيــة للتعامــالت اإللكترونيــة 

ment Network( علــى أكثــر مــن اســلوب وأداة 
لضمــان أمــن وســرية وســالمة البيانــات المرســلة 
مــن مركــز معلومــات إلــى آخــر وهــي علــى النحــو 

التالــي:

1 .)MPLS VPN( تقنية الشبكة االفتراضية
المرتبطــة . 2 الشــبكات  مــن  التحقــق  بوابــات 

والجهــات  للوظائــف  االســتخدام  وتصاريــح 
)Firewalls النــاري  )الجــدار  المعتمــدة 

3 .)IPSEC-VPN( اسلوب تشفير الربط
المعلومــات . 4 ألمــن  الخارجــي  التدقيــق 

)External Security Auditing(
الكاملــة  التفاصيــل  يعــرض  الملحــق رقــم )3(: 
الموحــدة.  الخليجيــة  الشــبكة  بعمــل  المتعلقــة 

مجلــس  أمانــة  العمــل  فريــق  يوصــي  وعليــه 
المعنيــة  الجهــات  بمخاطبــة  الخليجــي  التعــاون 
لتســهيل  المجلــس  بــدول  اإللكترونيــة  بالحكومــة 
اجــراءات ربــط مراكــز المعلومــات االئتمانيــة بــدول 

الشــبكة. بهــذه  يعادلهــا(  مــا  )أو  المجلــس 

اســتعالم  طلــب  طــار  واإ نمــوذج  تحديــد  رابعــا: 
االئتمانيــة التقاريــر 

بيــن  االئتمانيــة  المعلومــات  تبــادل  تســهيل 
يعادلهــا(  مــا  )أو  االئتمانيــة  المعلومــات  مراكــز 
بــدول المجلــس يتــم علــى أســاس تبــادل المعلومــات 
تكويــن  إلــى  الحاجــة  دون  باالســتعالم  االئتمانيــة 
قاعــدة بيانــات مركزيــة لــدول المجلــس. وبنــاء عليــه 
طــار طلــب اســتعالم  اتفــق الفريــق علــى نمــوذج واإ
علــى  التأكيــد  مــع  الموحــدة،  االئتمانيــة  التقاريــر 
ضرورة الحصول على موافقة العميل قبل إصدار 
اســتخدام  يكــون  أن  وعلــى  االئتمانــي،  التقريــر 
التقريــر االئتمانــي لمــرة واحــدة لــكل طلــب اســتعالم، 
شــريطة أال يحتفــظ بالتقريــر بعــد االســتعالم. وبنــاء 
علــى الحــد األدنــى للمعلومــات االئتمانيــة المتوفــرة 
لــدى مراكــز المعلومــات االئتمانيــة بــدول المجلــس 
تــم تنســيق نمــوذج للتقريــر االئتمانــي الموحــد لــكل 
مــن الشــركات واألفــراد، ويشــمل الســجل االئتمانــي 
االئتمانيــة  بالمــالءة  عالقــة  لهــا  معلومــات  أي 

للمســتهلك ومنهــا:
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1 . اســم المســتهلك ذي الصفــة الطبيعيــة، ورقــم 
هويتــه، ومحــل إقامتــه، ومقــر عملــه الحالــي 
ومؤهالتــه  االجتماعيــة،  وحالتــه  والســابق، 

الشــخصية. وبياناتــه  العلميــة، 
االعتباريــة  الصفــة  ذي  المســتهلك  اســم   .  2
ســجله  رقــم  أو  النشــاط  بمزاولــة  والترخيــص 
عنــه. أخــرى  معلومــات  وأي  وعنوانــه،  التجــاري 
3 . معلومــات عــن أي ائتمــان قائــم أو ســابق ُمَقــر 
بــه أو متنــازع عليــه، بغــض النظــر عمــا إذا 
كان االئتمــان حــاال أو مؤجــال، أو كان هنــاك
تعثــر أو تأخــر فــي الســداد، أو جــرى شــطب 
ممنوحــة  ضمانــات  وأي  تســويته،  أو  الديــن 

. للمســتهلك
4 . أي دعــوى ذات صفــة ائتمانيــة أقيمــت عليــه 
واألحــكام الصــادرة فيهــا، أو أي دعــوى إعســار 
أو إفالس أو تصفية، أقيمت على المستهلك، 
المصفــى أو  فيهــا، واســم  الصــادرة  واألحــكام 
والديــن  الموجــودات  وقيمــة  التفليســة،  أميــن 

وتواريــخ الســداد ونفقــات التصفيــة.
تقدمــوا  الذيــن  المراكــز  أعضــاء  وأســماء  عــدد   5
االئتمانــي  الســجل  علــى  الحصــول  بطلبــات 
للمســتهلك خــالل الفتــرة الســابقة لتاريــخ طلــب 
اصــدار الســجل، وعــدد الســجالت االئتمانيــة 

التــي صــدرت والنتائــج التــي انتهــت إليهــا.
6 . بيانــات تســهم فــي تحســين إدارة المخاطــر، 
وتســمح بتســريع عمليــات التقييــم وجعلهــا أكثــر 
موضوعيــة، مــع األخــذ باالعتبــار أن البيانــات 
المســتهلك  ســجل  فــي  المتوفــرة  والمعلومــات 
االئتمانــي ال تعطــي رأي المركــز فــي إصــدار 

قــرار نشــوء العالقــة التعاقديــة مــن عدمــه.
ائتمانيــة  أخــرى ذات طبيعــة  . أي معلومــات   7

للمســتهلك. االئتمانيــة  المــالءة  علــى  تؤثــر 
للتقريــر  نمــوذج  يعــرض   :)4( رقــم  الملحــق 
االئتمانــي الموحــد لــكل مــن الشــركات واألفــراد.
الفقــرات التاليــة هــي فقــط لإلشــارة الــى أهميــة 
مباشــرة  عالقــة  لهــا  التــي  المعلومــات  بعــض 
لطلــب التقريــر االئتمانــي مــن المراكــز المعلومــات 
االئتمانيــة بــدول المجلــس لألغــراض التــي تســاهم 

فــي رفــع مســتوى الشــفافية والثقافــة االئتمانيــة:

األساســية 	  االشــتراطات  مــن  العميــل:  إقــرار 
عنــد  االئتمانــي  االســتعالم  لتنفيــذ  والقانونيــة 
الرغبــة فــي الحصــول علــى التمويــل أن يســتند 
علــى قبــول العميــل بتوقيــع إقــرار عــدم الممانعــة 

مــن االســتعالم عــن تســهيالته االئتمانيــة مــن 
مراكــز المعلومــات االئتمانيــة المعتمــدة رســميًا. 
اســتالم  وجــوب  اشــتراط  علــى  االتفــاق  وتــم 
إقــرار العميــل لــكل عمليــة اســتعالم مــن مراكــز 
كمــا  المجلــس،  بــدول  االئتمانيــة  المعلومــات 
االئتمانيــة  المعلومــات  مراكــز  علــى  يجــب 
المراقبــة واالجــراءات  أفضــل معاييــر  تطبيــق 
المانحيــن  االعضــاء  تجــاوز  عــدم  لضمــان 
لالئتمــان شــرط االقــرار واســتخدام االســتعالم 
أو ألنشــطة غيــر مصــرح  تســويقية  ألهــداف 

لهــا.

رقــم الهوية:تــم االتفــاق علــى أن يكــون ضمــن 	 
تعريــف  الثنائيــة  واالتفاقيــات  العمــل  قواعــد 
االســتعالم  لتنفيــذ  األدنــى  الحــد  بمتطلبــات 
التحقــق  معاييــر  تطبيــق  لضمــان  االئتمانــي 
مــن طلــب االســتعالم االئتمانــي. وعليــه رقــم 
الهويــة )الشــخصية االعتباريــة أو الشــخصية 
االساســية  المتطلبــات  أحــد  يعتبــر  الفرديــة( 
لمراكــز  ويحــق  االئتمانــي  االســتعالم  لتنفيــذ 
معلومــات  إضافــة  االئتمانيــة  المعلومــات 
مترادفــة لرقــم الهويــة مثــل االســم، العنــوان، رقــم 
االتصــال أو مــا شــابه ذلــك حتــى تقلــل نســبة 

عنهــا. المســتعلم  الجهــات  عــن  الخطــأ 

لتنفيــذ خطــة  تطبيقهــا  يجــب   التــي   الخطــوات 
العمــل:

يأمــل الفريــق قبــل البــدء بتطبيــق خطــة العمــل 
تبــادل  للفريــق  ليتســنى  التاليــة  البنــود  اعتمــاد 
االئتمانيــة  المعلومــات  مراكــز  بيــن  المعلومــات 

يعادلهــا(. مــا  )أو  المجلــس  بــدول 
اعتماد اإلطار العام لتسهيل تبادل المعلومات . 1

االئتمانية بدول المجلس
التعديــالت . 2 بإجــراء  األعضــاء  الــدول  قيــام 

القانونيــة والتشــريعات الالزمــة لتســهيل عمليــة 
االئتمانيــة. المعلومــات  تبــادل 

اعتمــاد آليــة الربــط الفنــي عــن طريــق الشــبكة . 3
الخليجيــة الموحــدة.

الموافقــة علــى التقريــر االئتمانــي الموحــد ومــا . 4
وبيانــات  معلومــات  مــن  يحتويــه  أن  يجــب 

للشــركات. بالنســبة 
تطويــر قواعــد العمــل واالتفاقيــات الثنائيــة بيــن . 5

مراكــز المعلومــات االئتمانيــة )أو مــا يعادلهــا( 
الربــط،  وآليــة  العــام،  اإلطــار  اعتمــاد  بعــد 

الموحــد. االئتمانــي  والتقريــر 

توقيــع اتفاقيــات ثنائيــة بيــن مراكــز المعلومــات . 6
االئتمانيــة )أو مــا يعادلهــا(.

يمكن توزيع المهام كالتالي:
أوالً: االجراءات القانونية:

الموحــد علــى مســتوى  العــام  اإلطــار  اعتمــاد   -1
المجلــس دول 

أعــد فريــق عمــل مراكــز المعلومــات االئتمانيــة 
أو مــا يعادلــه بــدول المجلــس اإلطــار العــام 
لتســهيل تبادل المعلومات االئتمانية بين دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة للتعــاون 
فــي تســهيل تبــادل المعلومــات االئتمانيــة بنــاء 
علــى توصيــة لجنــة محافظــي مؤسســات النقــد 
والبنــوك المركزيــة بــدول المجلــس، وكذلــك تــم 
والرقابــة  اإلشــراف  لجنــة  بمالحظــات  األخــذ 
المجلــس.  بــدول  المصرفــي  الجهــاز  علــى 
وعليــه يأمــل الفريــق اعتمــاد النســخة النهائيــة 

للبــدء بتبــادل المعلومــات االئتمانيــة.     
2-   توقيــع اتفاقيــات ثنائيــة بيــن مراكــز المعلومــات 

االئتمانية
مــا  )أو  االئتمانيــة  المعلومــات  مراكــز  تتولــى 
يعادلهــا( الجاهــزة مــن الناحيتيــن القانونيــة والفنيــة 
بينهــا  ثنائيــة  اتفاقيــات  وتوقيــع  إعــداد  مســؤولية 
مباشــرة بعــد اعتمــاد اإلطــار العــام علــى مســتوى 
مؤسســات النقــد والبنــوك المركزيــة بــدول المجلــس 
أو الســلطة المعنية باعتماد االطار العام، وســوف 
تشــتمل االتفاقيــات الثنائيــة علــى قواعــد العمــل.

ثانيا: اإلجراءات الفنية:
بعــد الموافقــة علــى آليــة الربــط الفنــي والتقريــر 
عمــل  فريــق  تشــكيل  يتــم  الموحــد،  االئتمانــي 
مــا  )او  االئتمانيــة  المعلومــات  مــن مراكــز  تقنــي 
الربــط  آليــة  لتطويــر  المجلــس  بــدول  يعادلهــا( 
ال  زمنيــة  مــدة  فــي  الالزمــة  االختبــارات  واجــراء 
تتجــاوز الســتة أشــهر قبــل البــدء بتبــادل المعلومــات 

االئتمانيــة. 
ثالثا: بدء عملية تبادل المعلومات االئتمانية:

مــا  )أو  االئتمانيــة  المعلومــات  مراكــز  تقــوم 
يعادلهــا( الجاهــزة مــن الناحيتيــن القانونيــة والفنيــة 
حســب  االئتمانيــة  المعلومــات  بتبــادل  بالبــدء 
االجــراءات المتفــق عليهــا بالنســبة إلــى المعلومــات 
وتخضــع  تبادلهــا  يتــم  ســوف  التــي  االئتمانيــة 
لموافقــة الجهــات اإلشــرافية علــى مراكــز المعلومــات 
االئتمانيــة. وعليــه، يقتــرح أن يســتمر نفــس فريــق 
العمــل المكلــف بإعــداد خطــة آليــة الربــط باألطراف 

وعلــى عمليــة تنفيــذ الخطــة.
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اإلطار العام 

لتسهيل تبادل المعلومات االئتمانية بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تمهيد:

نتيجًة لتطور تشــريعات المنظومة االقتصادية 
العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  بــدول 
التعــاون  لمجلــس  األساســي  النظــام  مــع  وتمشــيًا 
الداعــي إلــى تكويــن روابــط قويــة بيــن دولهــا، والتــي 
ســاهمت بشــكل مباشــر فــي تفعيــل أعمــال وأنشــطة 
الســوق الخليجيــة المشــتركة وذلــك مــن خــالل أوجــه 
عــدة مــن أهمهــا مــا نصــت عليــه المــادة الثالثــة مــن 
التعــاون  بيــن دول مجلــس  االتفاقيــة االقتصاديــة 
الطبيعيــون  المجلــس  »ُيعامــل مواطنــو دول  بــأن 
واالعتباريــون فــي أي دولــة مــن الــدول األعضــاء 
نفــس معاملــة مواطنيهــا دون تفريــق أو تمييــز فــي 
كافــة المجــاالت االقتصاديــة«، ومنهــا العمــل فــي 
القطاعــات الحكوميــة واألهليــة وتملــك العقــارات، 
واالســتثمارية  االقتصاديــة  األنشــطة  ومزاولــة 
وتأســيس  األســهم  وشــراء  وتــداول  والخدميــة 
الشــركات، وتعزيــز عمليــات التجــارة البينيــة فيمــا 

بيــن دول مجلــس التعــاون.

ونظــرًا لتزايــد حجــم التمويــالت عبــر الحــدود 
فيمــا بيــن دول المجلــس، فــإن تبــادل المعلومــات 
أصبــح  التعــاون  مجلــس  دول  بيــن  االئتمانيــة 
ضــرورة حتميــة يتطلــب وجودهــا فــي الوقــت الراهــن 
والتــي مــن شــأنها مســاعدة المصــارف والمؤسســات 
الماليــة األخــرى فــي اتخــاذ قرارهــا االئتمانــي لتعزيــز 
فــي  مســاهمتها  ولضمــان  لديهــا  المخاطــر  إدارة 

المالــي والنقــدي. االســتقرار 

للرقابــة  االسترشــادية  للمعاييــر  وتنفيــذًا 
فقــد  التعــاون،  لــدول مجلــس  الموحــدة  المصرفيــة 
أقــرت لجنــة التعــاون المالــي واالقتصــادي ولجنــة 
المركزيــة  والبنــوك  النقــد  مؤسســات  محافظــي 
بــدول مجلــس التعــاون، توجيــه مراكــز المعلومــات 

االئتمانيــة )أو مــا يعادلهــا( بــدول المجلــس، بتوقيــع 
اتفاقيــات ثنائيــة للبــدء الفــوري فــي عمليــة الربــط 
االلكترونــي المباشــر لتبــادل المعلومــات االئتمانيــة 
للشــخص الطبيعي واالعتباري، على أن يتم البدء 
بتبــادل المعلومــات االئتمانيــة فــي المرحلــة األولــى 
يكــون  أن  مراعــاة  مــع  االعتبارييــن،  لألشــخاص 
التعامــل بالمثــل بيــن الــدول األعضــاء، ويتــرك لــكل 
دولــة حريــة تبــادل المعلومــات االئتمانيــة علــى أن 

تعــد خطــة العمــل وفقــًا لذلــك.

وعليه تم االتفاق على ما يلي: 

المادة األولى: مقدمة

يعتبــر التمهيــد الــوارد أعــاله، جــزءًا ال يتجــزأ مــن 
هــذا اإلطــار، ومكمــاًل لمــواده ويقــرأ ويفســر علــى 

هــذا األســاس.

المادة الثانية:  األهداف

يهدف هذا اإلطار العام إلى ما يلي: 

تسهيل تبادل البيانات والمعلومات االئتمانية   -1 

واالعتبارييــن  الطبيعييــن  لألشــخاص 
وفقــًا  االئتمانيــة،  مالءتهــم  مــن  للتحقــق 
لقــرارات لجنــة التعــاون المالــي واالقتصــادي 
البــدء  يتــم  أن  علــى  المحافظيــن  ولجنــة 
لألشــخاص  االئتمانيــة  المعلومــات  بتبــادل 

االعتبارييــن.

)أو  االئتمانيــة  المعلومــات  مراكــز  منــح    -2 
لــدول  التعــاون  بــدول مجلــس  يعادلهــا(  مــا 
الالزمــة  الصالحيــات  العربيــة،  الخليــج 
والفنيــة  القانونيــة  اإلجــراءات  كافــة  باتخــاذ 
أو حثهــا علــى ذلــك، لتوقيــع اتفاقيــات فيمــا 
البيانــات  تبــادل  فــي  الفــوري  للبــدء  بينهــا، 
يتــم  ال  أن  علــى  االئتمانيــة  والمعلومــات 
تبــادل المعلومــات االئتمانيــة إال بعــد توقيــع 

بذلــك. الخاصــة  االتفاقيــات 

المادة الثالثة: أحكام عامة 
لتبــادل  موحــدة  عمــل  قواعــد  وضــع   -1 

االئتمانيــة.  المعلومــات 

وتبــادل  الفنــي  الربــط  آليــات  وضــع   -2 
عمــل.  خطــة  إعــداد  خــالل  مــن  المعلومــات، 

 3-  إلــزام مراكــز المعلومــات االئتمانيــة )أو مــا 
يعادلهــا( بســرية وأمــن المعلومــات، والعمــل 
واالجــراءات  المعاييــر  اســتخدام  علــى 
المناســبة، لغــرض المحافظــة علــى ســرية 

االئتمانيــة. المعلومــات 

تحديــد الحــد األدنــى للمعلومــات االئتمانيــة   -4 
ســيتم  التــي  لآلليــة  وفقــًا  التبــادل،  محــل 

الحقــًا. عليهــا  االتفــاق 

التقاريــر  بتبــادل  الخاصــة  الرســوم  تحديــد   -5 
ســتطرح  التــي  المنتجــات  أو  االئتمانيــة، 
المعلومــات  مراكــز  قبــل  مــن  مســتقباًل 

يعادلهــا. مــا  أو  االئتمانيــة 

الخليجــي  االئتمانــي  التقريــر  تصميــم   -6 
. لموحــد ا

المادة الرابعة/ االعتماد

يعتمــد هــذا اإلطــار العــام مــن الســلطة المختصــة 
فــي كل دولــة

المادة الخامسة/ حسم النـزاع: 

فــي حالــة حــدوث أي خــالف أو نــزاع – ال 
قــدر اهلل - بشــأن تطبيــق أو تفســير هــذا اإلطــار 
العــام، يتــم تســويته عبــر الطــرق الودّيــة مــن خــالل 
ذا  البنــوك المركزيــة فــي الــدول محــل الخــالف، واإ
محافظــي  لجنــة  علــى  عرضــه  يتــم  الحــل  تعــذر 
مؤسســات النقــد والبنــوك المركزيــة بــدول مجلــس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

المادة السادسة : تعديل اإلطار العام

يجــوز ألي دولــة مــن الــدول االطــراف اقتــراح 
تعديــل هــذا اإلطــار العــام، علــى ان يكــون اقــرار 

التعديــل باتفــاق جميــع االطــراف .

الملحق رقم )	(
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الملحق رقم )2(
قائمة المعلومات االئتمانية الموحدة للتبادل بين مراكز المعلومات االئتمانية بدول مجلس التعاون )شركات(

القائمة اإللزامية )شركات(:

#

 Data Element Name
English/الحقول باللغة 

االنجليزية

 Data Element
/Name Arabic

الحقول باللغة 
العربية

Mandatory/
 Optional
- االساسية/
االختيارية

توضيح 

1
Company Name 
(English ( 

اسم املنشأة 
انجليزي

Mandatory اسم المنشأة -حقل إجباري في حالة عدم تزويد االسم باللغة 
العربية

2 Company Name 
(Arabic) اسم املنشأة عربي Mandatory اسم المنشأة -حقل إجباري في حالة عدم تزويد اسم المنشأة 

باللغة االنجليزية

3 GCC Bureau ID
رمز مركز االئتمان 

الخليجي 
Mandatory

حقل الزامي يستخدم في االرسال واالستقبال، وكل مكتب 
ائتمان يقوم بتعريف رمز خاص في نظامه لمراكز االئتمان 

بدول مجلس التعاون

4 Enquiry Reference مرجع االستفسار  Mandatory
رقم مرجعي لعملية االستفسار يستخدم في ملف االرسال. وهو 

جزء من ملف االستقبال كمرجع لعملية االرسال ويتم إنشاءه 
من الجهة المستفسرة.

5 CR Number الرقم السجل 
التجاري

Mandatory رقم السجل التجاري يتم التحقق من صحة السجل قبل إرساله 
الى مكتب االئتمان بدول مجلس التعاون

6 Country CR Issuer 
code  

رمز دولة إصدار 
السجل

Mandatory رمز دولة منشأة السجل التجاري بمجلس التعاون 

7 Report Date  تاريخ االستفسار Mandatory تاريخ استخراج التقرير التجاري من مركز االئتمان بدول 
مجلس التعاون

8 CREDITOR industry رمز الجهة املقرضة Mandatory الجهة المقرضة اسم الشركة المقرضة أو القطاع التمويل كما 
هو موضح في جدول قطاع التمويل رقم 8

9 Product type رمز نوع املنتج Mandatory نوع التمويل االئتماني للوحدة االئتمانية

10
Credit facility
 number

رقم الوحدة 
االئتمانية

Mandatory رقم الوحدة االئتمانية للتمويل االئتماني

11
Credit limit
 (original balance)

حد االئتمان Mandatory مبلغ التمويل المقرر او الحد االئتماني 

12 Repayment period مدة التمويل Mandatory مدة التمويل 
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13 Current outstanding 
balance الرصيد القائم Mandatory مبلغ التمويل القائم -الرصيد المتبقي

14
As of Date 
(status date)

حتى تاريخه Mandatory تاريخ اخر تحديث للوحدة االئتمانية

15 Issue date تاريخ اإلصدار Mandatory تاريخ اإلصدار الوحدة االئتمانية

16 Account Status حالة املنتج Mandatory حالة الوحدة االئتمانية مثال نشطة، مغلقة ... لمزيد من 
حاالت المنتج يمكن استعرضها من جدول حالة المنتج

17 Past due amount  استحقاق سابق
–املتأخرات

Mandatory استحقاق سابق -المتأخرات

18 Current Payment 
Status 

موقف السداد 
الحالي 

Mandatory حالة الدفع الشهرية والتي تظهر تصنيف حالة السداد في 
حالة كانت منتظمة او يوجد متأخرات

19 Default Date Loaded  تاريخ تحميل سجل
التعثر

Mandatory تاريخ توريد بيانات التعثر لمركز االئتمان 

20 Default original 
amount

اجمالي االلتزامات 
االئتمانية املتعثرة

Mandatory مبلغ التعثر عند توريد الوحدة االئتمانية بحالة التعثر

21 Default outstanding 
balance

املتبقي من 
االلتزامات 

االئتمانية املتعثرة
Mandatory المتبقي من االلتزامات االئتمانية المتعثرة

22 Default status رمز حالة التعثر Mandatory حالة الرصيد المتعثر من حيث مدفوع أو غير مدفوع

23 Default status date تاريخ التسوية  Mandatory تاريخ سداد الرصيد المتعثر 

24 Disclaimer المسؤوليةأ
القانونية Mandatory

لقــد تــم تجميــع هــذه المعلومــات مــن مصــادر  مختلفــة وهــي ال 
تمثــل رأي مراكــز االئتمــان  الخليجــي فــي دول مجلــس التعــاون. 
وال  يلحــق مركــز االئتمــان الخليجــي أي مســؤولية  قانونيــة )كعقــد 
مباشــر أو أي مســتند أخــر يمثــل  ارتبــاط مباشــر مــع العميــل( 
اســتخدام مرتبــط  المعلومــات أو أي  أو  تزويــد  بتجميــع  يتعلــق 
بدقــة أو  صحــة المعلومــات.    المعلومــات قدمــت لكــم علــى أســاس 
الســرية والخصوصيــة وال يســمح باســتخدامها مــن قبــل طــرف 

ثالــث باســتثناء أي شــخص يمثــل الصفــة االعتباريــة للعميــل.
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القائمة االختيارية )شركات(:

#

 Data Element Name
English/الحقول باللغة 

االنجليزية

 Data Element
/Name Arabic

الحقول باللغة 
العربية

Mandatory/Op-
tional - اإللزامية/

االختيارية
توضيح

1 Enquiry Type رمز نوع االستفسار Optional نوع االستفسار )االستعالم( وعادة ما يكون طلبا جديدا 
)اي طلب تمويل جديد( او مراجعة 

2 Enquiry Reason رمز سبب االستفسار Optional الغرض او سبب االستفسار عن السجل التجاري 

3 CR Date Established   تاريخ اإلصدار
السجل التجاري

Optional تاريخ اإلصدار السجل التجاري 

4 CR Expiry Date
تاريخ انتهاء 

صالحية السجل 
التجاري

Optional تاريخ انتهاء صالحية السجل التجاري يجب ان يكون 
صحيح وفي المستقبل مقارنة مع تاريخ االستفسار

5 Business Activity 
Code رمز نشاط المنشأة Optional نشاط المنشأة بناء على الترخيص السجل التجاري

6
Number of 
Employees

رمز عدد الموظفين 
للمنشأة

Optional شريحة عدد الموظفين في المنشأة

7 Legal Form / Type رمز الصفة القانونية Optional الصفة القانونية للمنشأة

8 Commercial Entity 
Nationality رمز جنسية المنشأة Optional جنسية المنشأة 

9 Webmail البريد االلكتروني Optional البريد االلكتروني للمنشاة

10 Previous Enquiry Date تاريخ االستفسار 
السابق 

Optional تاريخ االستفسار التاريخي السابق من قبل االعضاء

11 Member Inquirer 
Code

رمز الجهة 
المستفسرة

Optional القطاع التمويلي للمستفسر

12 Currency Code عملة الحساب Optional عملة الوحدة االئتمانية

13 Next payment date تاريخ االستحقاق 
القادم

Optional تاريخ االستحقاق القادم 

14 Last amount paid  مبلغ آخر سداد Optional مبلغ آخر سداد 

15 last payment date تاريخ آخر سداد Optional تاريخ أخر سداد

16 Expiry date تاريخ إقفال الحساب 
المتوقع

Optional التاريخ المتوقع إلقفال الوحدة االئتمانية

17 Payment frequency جدولة الدفعات Optional جدول الدفعات، وعادة ما يكون    M  )شهري(. 

18 Security type رمز الضمانات Optional نوع الضمان أن وجد

19 Close date تاريخ االغالق Optional تاريخ إغالق الوحدة االئتمانية الفعلي وعادة يأخذ من 
النظام

20 Asset classification تصنيف االصول Optional تصنيف المنشئات والشركات في السوق الخليجي بناء 
على حجم العائدات أو االصول أو القطاع
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قائمــة المعلومــات االئتمانيــة الموحــدة للتبــادل بيــن مراكــز المعلومــات االئتمانيــة بــدول مجلــس التعــاون )أفــراد( القائمــة اإللزاميــة )أفــراد(:

#
 Data Element
/Name English

الحقول باللغة االنجليزية

 Data Element
/Name Arabic

الحقول باللغة 
العربية

Mandatory/Op-
tional - اإللزامية/

االختيارية
توضيح

1 Customer Name 
(English ( اسم العميل انجليزي Mandatory حقل إجباري في حالة عدم تزويد االسم باللغة العربية

2 Customer Name 
(Arabic) اسم العميل عربي Mandatory حقــل إجبــاري فــي حالــة عــدم تزويــد اســم العميــل باللغــة 

االنجليزيــة

3 GCC Bureau ID رمز مركز االئتمان 
الخليجي 

Mandatory
حقــل الزامــي يســتخدم فــي االرســال واالســتقبال، وكل مكتــب 
لمراكــز  نظامــه  فــي  خــاص  رمــز  بتعريــف  يقــوم  ائتمــان 

االئتمــان بــدول مجلــس التعــاون

4 Enquiry Reference مرجع االستفسار  Mandatory
رقم مرجعي لعملية االستفســار يســتخدم في ملف االرســال. 
وهــو جــزء مــن ملــف االســتقبال كمرجــع لعمليــة االرســال 

ويتــم إنشــاءه مــن الجهــة المستفســرة.

5 ID Type رمز نوع الهوية Mandatory نــوع الهويــة المدخلــة فــي االرســال وهــي مهمــة للتحقــق مــن 
صحــة رقــم الهويــة وتطبيــق معادلــة التحقــق 

6 ID Number رقم الهوية Mandatory

8 Report Date  تاريخ االستفسار Mandatory االئتمــان  مركــز  مــن  االئتمانــي  التقريــر  اســتخراج  تاريــخ 
التعــاون مجلــس  بــدول 

9
CREDITOR 
industry رمز الجهة المقرضة Mandatory الجهــة المقرضــة اســم الشــركة المقرضــة أو القطــاع التمويــل 

كمــا هــو موضــح فــي جــدول قطــاع التمويــل رقــم 8

10 Product type رمز نوع المنتج Mandatory نوع التمويل االئتماني للوحدة االئتمانية

11 Credit facility 
number رقم الوحدة االئتمانية Mandatory رقم الوحدة االئتمانية للتمويل االئتماني

12 Credit limit (origi-
nal balance) حد االئتمان Mandatory مبلغ التمويل المقرر او الحد االئتماني 

13 Issue date تاريخ اإلصدار 
التمويل

Mandatory تاريخ اإلصدار الوحدة االئتمانية

14 Product Status حالة المنتج Mandatory حالــة الوحــدة االئتمانيــة مثــال نشــطة، مغلقــة ... لمزيــد مــن 
حــاالت المنتــج يمكــن اســتعرضها مــن جــدول حالــة المنتــج

15 Installment 
Amount مبلغ القسط Mandatory
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16 Current outstand-
ing balance الرصيد القائم Mandatory مبلغ التمويل القائم - الرصيد المتبقي

17 Past due amount  - استحقاق سابق
المتأخرات

Mandatory استحقاق سابق - المتأخرات

18 As of Date (status 
date) حتى تاريخه Mandatory تاريخ اخر تحديث للوحدة االئتمانية

19 Current Payment 
Status  موقف السداد الحالي Mandatory حالة الدفع الشــهرية والتي تظهر تصنيف حالة الســداد في 

حالــة كانــت منتظمــة او يوجــد متأخرات

20 Repayment period مدة التمويل Mandatory مدة التمويل 

21 Default Date Load-
ed 

تاريخ تحميل سجل 
التعثر

Mandatory تاريخ توريد بيانات التعثر لمركز االئتمان 

22 Default original 
amount

إجمالي االلتزامات 
االئتمانية املتعثرة

Mandatory مبلغ التعثر عند توريد الوحدة االئتمانية بحالة التعثر

23 Default outstand-
ing balance

املتبقي من االلتزامات 
االئتمانية املتعثرة

Mandatory المتبقي من االلتزامات االئتمانية المتعثرة

24 Default status 
date

تاريخ التسوية  Mandatory تاريخ سداد الرصيد المتعثر 

25 Disclaimer املسؤولية القانونية Mandatory

لقــد تــم تجميــع هــذه المعلومــات مــن مصــادر  مختلفــة وهــي 
ال تمثــل رأي مراكــز االئتمــان  الخليجــي فــي دول مجلــس 
التعــاون. وال  يلحــق مركــز االئتمــان الخليجــي أي مســؤولية 
 قانونيــة )كعقــد مباشــر أو أي مســتند أخــر يمثــل  ارتبــاط 
مباشــر مــع العميــل( يتعلــق بتجميــع أو  تزويــد المعلومــات أو 
أي اســتخدام مرتبط بدقة أو  صحة المعلومات.  المعلومات 
الســرية  أســاس  لكــم علــى  قدمــت  لكــم  المعلومــات  قدمــت 
والخصوصيــة وال يســمح باســتخدامها مــن قبــل طــرف ثالــث 

باســتثناء أي شــخص يمثــل الصفــة االعتباريــة للعميــل.
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القائمة االختيارية )أفراد(:

#
 Data Element
/Name English

الحقول باللغة االنجليزية

 Data Element
/Name Arabic

الحقول باللغة العربية

Mandatory/
 - Optional

االساسية/االختيارية
توضيح

1 Default status رمز حالة التعثر Optional حالة الرصيد المتعثر من حيث مدفوع أو غير مدفوع

2 Enquiry Type رمز نوع االستفسار Optional نوع االستفسار )االستعالم( وعادة ما يكون طلبا جديدا 
)اي طلب تمويل جديد( او مراجعة 

3 Enquiry Reason رمز سبب االستفسار Optional الغرض او سبب االستفسار عن السجل التجاري 

4 Product applied for رمز المنتج طلب 
التمويل  

Optional نوع منتج التمويل بناء على نوع الوحدة االئتمانية من 
طلب الشراء

5  Amount Applied
for   مبلغ التمويل Optional مبلغ التمويل بناء على طلب الشراء

6 Passport Number رقم جواز السفر Optional

7 ID Expiry Date تاريخ انتهاء صالحية 
الهوية الوطنية

Optional تاريخ انتهاء صالحية الهوية الوطنية يجب ان يكون 
صحيح وفي المستقبل مقارنة مع تاريخ االستفسار

8 Date of birth تاريخ الميالد Optional

9 Gender رمز الجنس Optional

10 Nationality رمز الجنسية Optional

11  Marital status رمز الحالة االجتماعية  Optional

12  Previous Enquiry
Date

تاريخ االستفسار 
السابق 

Optional تاريخ االستفسار التاريخي السابق من قبل االعضاء

38  Member Inquirer
Code رمز الجهة المستفسرة Optional القطاع التمويلي للمستفسر

13 Expiry date تاريخ إقفال الحساب 
المتوقع

Optional التاريخ المتوقع إلقفال الوحدة االئتمانية

14 Close date تاريخ االغالق Optional تاريخ إغالق الوحدة االئتمانية الفعلي وعادة يأخذ من 
النظام

15 Payment frequency جدولة الدفعات Optional جدول الدفعات، وعادة ما يكون    M  )شهري(. 

16 Security type رمز الضمانات Optional نوع الضمان أن وجد

17  Last amount paid مبلغ آخر سداد  Optional مبلغ آخر سداد 

18 last payment date تاريخ آخر سداد Optional تاريخ أخر سداد

19 Currency Code عملة الحساب Optional عملة الوحدة االئتمانية

20 Next payment date تاريخ االستحقاق القادم Optional تاريخ االستحقاق القادم 
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الملحق رقم )3(
 التفاصيل الكاملة المتعلقة بعمل الشبكة الخليجية الموحدة

مشروع الربط الشبكي بين برامج الحكومات

اإللكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي
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المقدمة:. 	
يهدف هذا المشروع الي ربط برامج الحكومات 
اإللكترونيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة بشــبكة بيانــات آمنــه وذات موثوقيــة واداء 
اآلمــن  التبــادل  ويســهل  يســمح  بحيــث  عالييــن. 
مثــل  اإللكترونيــة  الحكوميــة  الخدمــات  لبيانــات 
والتعليميــة،  والصحيــة،  الجمركيــة،  المعلومــات 
المعلومــات.  مــن  وغيرهــا  المروريــة  والمخالفــات 
وذلــك بيــن االجهــزة الحكوميــة ذات العالقــة بــدول 

التعــاون. مجلــس 
للشــبكات  الشــبكة حلقــة وصــل  هــذه  تعتبــر  كمــا 
الوطنيــة لــدى دول مجلــس التعــاون مــع بعضهــا 

البعــض. 
يهدف هذا المشروع الي ما يلي:

• بنــاء شــبكة اتصــال موحــده لتبــادل المعلومــات 	
اإللكترونية بين برامج الحكومات اإللكترونية 

بــدول مجلــس التعــاون.

• توفــر الشــبكة األدوات الالزمــة لتقديــم خدمــات 	
الكترونيــة أكثــر كفــاءة.

• تعتبر شــبكة الربط الخليجي الحكومي وســيله 	

آمنــة لتبــادل بيانــات الخدمــات اإللكترونية. 
• توفر الشــبكة تبادل آمن للبيانات والمعلومات 	

اإللكترونية بين برامج الحكومات اإللكترونية 
بــدول مجلــس التعــاون وذلــك مــن خــالل توفيــر 
المعلومــات  وســالمة  امــن  معاييــر  اعلــي 

لضمــان مســتوى عالــي لســرية المعلومــات.
تشــرح هــذه الوثيقــة وتوضــح طريقــة الربــط الشــبكي 
العربيــة  )المملكــة  التعــاون  مجلــس  دول  بيــن 
دولــة  الكويــت  دولــة  عمــان،  ســلطنة  الســعودية، 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  البحريــن  مملكــة  قطــر، 
الخاصــة  األمنيــة  االعــدادات  وكذلــك  المتحــدة( 
بتبــادل البيانــات التــي تــم االتفــاق عليهــا وتطبيقهــا 
واختبارهــا مــن قبــل جميــع اعضــاء فريــق العمــل.

2- حوكمة الشبكة:
تــم االتفــاق علــى ان يكــون التواصــل مــن خــالل 
المراكــز الرئيســية لبرامــج الحكومــات اإللكترونيــة 
بــاي  يســمح  وال  فقــط.  التعــاون  مجلــس  بــدول 
اتصــال مباشــر بيــن جهــة حكوميــة فــي بلــد خليجــي 
مــع جهــة حكوميــة اخــري فــي بلــد خليجــي اخــر.  
حيــث تعتبــر المراكــز الرئيســية لبرامــج الحكومــات 
اإللكترونيــة بــدول مجلــس التعــاون حلقــة الوصــل 

التــي تســمح ألي جهــة حكوميــة فــي بلــد خليجــي 
بالتواصــل.

ولضمــان امــن الشــبكة مــن أي اختراقــات فقــد 
تــم االتفــاق علــى منــع أي اتصــال بشــبكة األنترنــت 
عــن طريــق هــذه الشــبكة، ممــا يوفــر مســتوى حمايــة 

وامــان عالييــن.

3- التصميم الفني :
تــم ربــط المراكــز الرئيســية لبرامــج الحكومــات 
بعضهــا  مــع  التعــاون  مجلــس  بــدول  اإللكترونيــة 
  Global IP VPN تقنيــة  عــن طريــق  البعــض 
مــن خــالل مــزود الخدمــة  االقليمــي )شــركة زاجــل  

لالتصــاالت(. 

وتمكــن هــذه الخدمــة التــي تمتــاز بمرونــة عاليــة 
وقابليــة كبيــرة فــي التوســع التدريجــي ووفقــًا للحاجــة، 
ضافــة المواقــع وفقــًا لمتطلبات االعمال،  مــن نقــل واإ
كمــا تتيــح التواصــل بيــن المراكــز فيمــا بينهــا بــدون 
االعتماديــة علــى أي دولــه اخــري. الرســم الفنــي 
ادنــاه يوضــح طريقــة الربــط الشــبكي بيــن المراكــز 
بــدول  اإللكترونيــة  الحكومــات  لبرامــج  الرئيســية 

مجلــس التعــاون: 

GCC Data Service Provider
MPLS -L3 VPN

ZAJIL TELECOM OOREDOO

ETISALAT

BATELCO

MOBILY, STC

MOBILY – ACTIVE
1 Mbps

STC -  BACKUP
1 Mbps

1 Mbps

Regional  DSP For L3 VPN

GCC Data Service Provider MPLS -L3 VPN

Remote 
site

Remote locations with Network elements

1 Mbps

QatarKuwait

Oman

UAE

KSA

1 Mbps

Kingdom of Bahrain

Oman TEL
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 5. حالة الربط الحالية
لقــد تــم االنتهــاء مــن عمليــة الربــط الشــبكي لجميــع 
المراكــز الرئيســية لبرامــج الحكومــات اإللكترونيــة 
بــدول مجلــس التعــاون وذلــك عــن طريــق مــزودي 
الخدمــة المحلييــن فــي كل دولــه والمرتبــط اقليميــا 
بمــزود الخدمــة )شــركة زاجــل لالتصــاالت(. وقــد 
اخــذ بعيــن االعتبــار ان يتــم االرتبــاط مــن خــالل 
أكثــر مــن مــزود خدمــه محلــي لضمــان اســتمرارية 

وموثوقيــة الشــبكة. 

6. أمن البيانات 
توفيــر الحمايــة واألمــن للبيانــات والمعلومــات التــي 
يتــم تبادلهــا ونقلهــا عبــر شــبكة مراكــز الحكومــات 
أمــر  يعتبــر  التعــاون  مجلــس  لــدول  اإللكترونيــة 
جوهــري وفــي غايــة األهميــة، لحمايــة تلــك البيانــات 

والمعلومــات مــن المخاطــر التــي قــد تهددهــا، وذلــك 
الالزمــة  والوســائل  األدوات  توفيــر  خــالل  مــن 
الداخليــة  المخاطــر  مــن  المعلومــات  لحمايــة 
المعاييــر  علــى  االتفــاق  وكذلــك  الخارجيــة.  أو 
واإلجــراءات المتخــذة لمنــع وصــول المعلومــات إلــى 
أيــدي أشــخاص غيــر مخوليــن ولضمــان الســرية 

والمعلومــات. لتلــك  والتوافــر  والتكامــل 

وأداة  اســلوب  مــن  أكثــر  علــى  االعتمــاد  تــم  لقــد 
لضمــان امــن وســرية وســالمة البيانــات المرســلة 
النحــو  علــى  وهــي  اخــري  دولــه  الــي  دولــه  مــن 

التالــي:

:MPLS VPN أ. تقنية الشبكة االفتراضية
يعتمــد بنــاء شــبكة الربــط الخليجــي علــى تقنيــة 
الخاصــة،   MPLS-VPN االفتراضيــة  الشــبكة 

لمــزود  المتعــددة  البروتوكــوالت  مقاســم  عبــر 
الخدمــة اإلقليمــي )زاجــل لالتصــاالت(. وتعمــل 
هــذه التقنيــة علــى تســهيل ربــط المواقــع التابعــة 
لــدول مجلــس التعــاون بتكويــن شــبكة افتراضيــة 
مــن  االســتفادة  امكانيــة  مــع  وخاصــة.  موحــدة 
اتصــال  وتوفيــر  اإلنترنــت،  بروتوكــول  مرونــة 
آمــن بالشــبكة الخاصــة، ومنــح أولويــات مختلفــة 
)االتســاع،  ومتنوعــة  عاليــة  تقنيــة  وخدمــات 
وهــي  الخدمــة(.  وجــودة  والكفــاءة،  والمرونــة، 
تعتبــر اول مرحلــه مــن مراحــل األمــان المتوفــر 

الشــبكة. هــذه  فــي 

:)Firewalls( ب.  الجدر النارية
لــدول  اإللكترونيــة  الحكومــات  مراكــز  ترتبــط 
مجلــس التعــاون بالشــبكة عــن طريــق جــدر ناريــة 

الوصف المرحلة

قدم وفد المملكة العربية السعودية ورقة باقتراح المشروع في اجتماع اللجنة التنفيذية الحادي عشر المنعقد بتاريخ 17 
يناير 2013م ونال المشروع تأييد اللجنة وتم االتفاق على تشكيل فريق عمل فني للعمل على المشروع يضم ممثل من 

كل دولة
المرحلة االولى

تم تشكيل فريق عمل مشترك )منسق من كل دوله خليجية ) المرحلة الثانية

• 	)Global L3 VPN( تم االتفاق على الية الربط الشبكي

• 	  )Data security privacy(تم االتفاق على الية الخصوصية وأمن البيانات

• 	   )IP addressing design( تم االتفاق على هيكلية عناوين الشبكة المستخدمة لكل دوله

• 	 )Data Encryption(تم االتفاق على تشفير البيانات

• 	 )DSP selection criteria’s(تم االتفاق على معايير اختيار مزودي الخدمة

المرحلة الثالثة

• مخاطبة مزودي الخدمة من اجل الحصول على عروض ماليه وفنيه	

• تم الحصول على عرض فني ومالي مكتمل وشامل  ;  من مزود الخدمة زاجل	

• تم عمل زيارة من قبل زاجل لالتصاالت لجميع دول الخليج من اجل شرح الية الربط ومناقشة العرض المقدم	

• تم الموافقة على هذا العرض من قبل كل اعضاء الفريق	

المرحلة الرابعة

• مرحلة التنفيذ والربط واالختبار	 المرحلة الخامسة

4. مراحل تنفيذ المشروع:
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 Firewalls بحيــث ينظــم تدفــق حزمــة الشــبكة 
ويمنع اختراق الشــبكات الخاصة لدول األعضاء، 
بالشــبكة  تمــر  التــي  العمليــات  بمراقبــة  ويقــوم 
المــرور ضمنــًا لقواعــد  يقــرر أحقيــة  ويرفــض أو 
تــم تعينهــا مســبقا لطبيعــة التطبيقــات المســتخدمة 

الشــبكة.  عبــر 
IPSEC VPN ج.  اسلوب تشفير الربط

بروتوكــول  أمــن  علــى  يعتمــد  أســلوب   هــو 
االتصــال المشــفَّر وذلــك لبنــاء شــبكات االتصــال 
وســالمة  ســرية  لضمــان  واالفتراضيــة  الخاصــة 
البيانــات المرســلة والمســتقبلة بيــن الــدول المتصلــة 

بالشــبكة.

ويســتخدم هــذا األســلوب ثالثــة بروتوكــوالت لتنفيــذ 
المهمــة:

• 	  Authentication الـــ  يســتخدم 
Header فــي توقيــع الرســائل والبيانــات 
“Sign”، حيــث يحافــظ علــى: موثوقيــة 

و   Data Authenticity البيانــات 
 Data Integrity البيانــات  صحــة 
Anti- وضمــان عــدم إعــادة االرســال

الخــداع  ضــد  والحمايــة   Replay
 .Anti-Spoofing Protection

• 	  Encapsulating الـــ  يســتخدم 
التشــفير  فــي   Security Payload
 Encryption معــا  للبيانــات  والتوقيــع 
مصداقيــة  ليضــم   and Signing
 Source authentication المرســل 
  Dataللبيانــات والتشــفير 

.Encrypt ion
• 	  Internet Key الـــ  يســتخدم 

الكيفيــة  ضمــان  فــي   Exchange
المفاتيــح  ومشــاركة  توزيــع  وعمليــة 
 ،IPSECبيــن مســتخدمي ال  Keys 
اي   negotiationال بروتوكــول  فهــو 

النقــاش فــي نظــام الIPSEC كمــا انــه 
الموثوقيــة  طريقــة  تأكيــد  علــى  يعمــل 
الواجــب  والمفاتيــح   Authentication
ال ان  )حيــث  ونوعهــا  اســتخدامها 

 3DES التشــفير  يســتخدم   IPSEC
وهــو عبــاره عــن زوج مــن المفاتيــح ذاتهــا 
معقــده  حســابيه  بطــرق  عشــوائيا  يتولــد 
ويتــم اعطــاءه فقــط للجهــة الثانيــة ويمنــع 
 Symmetric نــوع  مــن  وهــو  توزيعــه 
المتــوازي  التشــفير  اي   Encryption
.Private Keyال تقنيــة  ويســتخدم 

بنــاًء علــى•ذلــك•فقــد•تــم•تنفيــذ•اعــدادات•
بيــن• •IPSEC VPN الربــط• تشــفير•
جميــع•الــدول•واالنتهــاء•مــن•جميــع•
االختبــارات•الالزمــة•كــم•هــو•موضــح•

ــاه: ــم•أدن ــي•الرس ف

GCC SERVICE PROVIDER
MPLS NETWOK L3 VPN
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المعلومــات  ألمــن  الخارجــي  التدقيــق   .7
External Security Audit-(

: ) ing
تــم تنفيــذ الشــبكة الخليجيــة أخــذًا بعيــن االعتبار 
ســالمة  تضمــن  التــي  األمنيــة  الحلــول  تطبيــق 
وســرية االتصــال بيــن الــدول األعضــاء، كمــا هــو 
مذكــور أعــاله. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســوف يقــوم 
برنامــج التعامــالت الحكومــة اإللكترونيــة )يّســر( 
المعلومــات  ألمــن  خارجــي  مدقــق  مــع  بالتنســيق 
 )External Security Auditor(لتقييــم مــدى 
تطبيــق المعاييــر القياســية العالميــة فــي مجــال أمــن 
المعلومات بالشــبكة وكذلك السياســات واإلجراءات 

والعمليــات المتعلقــة بهــا. 
ألمــن  األساســية  لألهــداف  تعزيــزًا  وأيضــا 

المعلومــات مــن خــالل رفــع مســتوى الوعــي األمنــي 
الــدول  جميــع  مــع  بالتنســيق  وذلــك  الشــبكة  فــي 
المعلومــات. وســالمة  أمــن  لضمــان  األعضــاء 

والمســتقبلية  الحاليــة  االســتخدامات   .8
: للشــبكة

المرئيــة،  االجتماعــات  خدمــة  تشــغيل  تــم 
كإحــدى الخدمــات التــي تــم إطالقهــا عبــر الشــبكة 
الخليجيــة الموحــدة، وذلــك إلتاحــة عقــد اجتماعــات 
مرئيــة بيــن مســئولي ومنســوبي برامــج الحكومــات 
كانــت  ســواء  المجلــس،  بــدول  اإللكترونيــة 

مجدولــة.   غيــر  أو  منتظمــة،  اجتماعــات 

كمــا نقتــرح فــي هــذه المرحلــة، المباشــرة فــي 
ربــط أنظمــة إدارات المــرور لــدول مجلــس التعــاون 

الخليجــي عــن طريــق هــذه الشــبكة مــن أجــل تبــادل 
بيانــات المخالفــات المروريــة.

وفــي المراحــل القادمــة يتــم العمــل علــى إتاحــة 
تبــادل الخدمــات والبيانــات األخــرى، ســواًء كانــت 

بيانــات صحيــة أو تعليميــة أو خدميــة... إلــخ.

9. اسلوب التدشين المقترح:
الــوزراء  فــي اجتمــاع  التدشــين المقتــرح  أســلوب 
الــذي ســيتم عقــده فــي دولــة قطــر خــالل الشــهر 
القــادم.  هــو ان يتــم عقــد اجتمــاع مرئــي مباشــر 
طــرف  مــن  أكثــر  بيــن  الشــبكة  هــذه  خــالل  مــن 
)دولتيــن او أكثــر(. وفــي ونفــس الوقــت يتــم الدخــول 
علــى هــذا االجتمــاع المرئــي مــن موقــع الحفــل ويتــم 

التداخــل معهــم. 

GCC Data Service Provider
MPLS -L3 VPN

ZAJIL 
TELECOM OOREDOO

ETISALAT

BATELCO

MOBILY, STC
MOBILY 

– 
ACTIVE
1 Mbps

STC -  
BACKUP
1 Mbps

Regional  DSP For L3 
VPN

GCC Data Service 
Provider MPLS -L3 VPN

Remo
te site

Remote locations with 
Network elements

QatarKuwait

Oman

UAE

KSA

Bahrain

Oman TEL

Workshop 
Location

(Over Internet)

Internet Cloud
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 (4الملحق رقم )
 الخليجي )شركات( التعاون مجلس بدول االئتمانية المعلومات مراكز بين للتبادل الموحد نموذج للتقرير االئتماني

 
 
GCC Commercial Credit Report  
 
 
Report Date   Enquiry Type  
Enquiry Number   Reference Number   
     
Company Profile Details 
GCC Country issue ID Saudi Arabia   
Company Name  XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
CR Number 123456XXXX  
CR Issuer Ministry Of Commerce  
CR City Issued Riyadh  
ID Expiry Date   
Date Established 01/01/2000  
Business activity code Other  
Corporate Nationality  Saudi Arabia   
Legal Form / Type   
WEBSITE XXXX@simah.com  
Number of Employees B  
GCC Country issue ID Qatar  
Company Name    
CR Number   
CR Issuer   
CR City Issued   
ID Expiry Date   
Date Established   
Business activity code   
Corporate Nationality    
Legal Form / Type   
WEBSITE   
Number of Employees   
Previous Enquiries   

Date of 
Inquiry 

GCC 
Inquirer Inquirer Enquiry Type Reason Code 

01/01/2014 Qatar Bank New Application Employment  
Address Details - Optional  
Address 1 

Address Line 1    
Postal Box    
City   
Postal code   
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Date Updated   
Unformatted Address 

Address Line 1    
Address Line 2   

Contact Details - Optional 
Phone Number 
Type  Country  Area Code  Phone Number  Extension 

Office      
Fax      
Mobile     
Credit Instrument Details 
GCC Creditor 
Country  Saudi Arabia  

 

Credit Instrument 1 

Creditor Financial 
Intermediation 

Issue Date 30/10/2010  

Product Type Personal Loan  Expiry Date 30/10/2014  
Account Number 1054  Closed Date  
Credit Limit 72,960  Product Status Active  

Tenure 60  Payment 
Frequency Monthly  

Currency Code  Government 
Guaranteed No 

Security Type Multiple  Past Due 0  
Outstanding 
Balance 65,360 Last Payment 

Date 14/05/2012  

Last Amount Paid 1,520  Next Due Date 14/06/2012 

As of Date 30/05/2012 
CURRENT 
PAYMENT 0 

Credit Instrument 2    
Creditor bank Issue Date 30/10/2010  
Product Type Landline Phone  Expiry Date 30/10/2014  
Account Number 1054  Closed Date  
Credit Limit 72,960  Product Status Active  

Tenure 36  Payment 
Frequency Monthly  

Currency Code  Government 
Guaranteed No 

Security Type Multiple  Past Due 0  
Outstanding 
Balance 65,360 Last Payment 

Date 14/05/2012  

Last Amount Paid 1,520  Next Due Date 14/06/2012 

As of Date 30/05/2012 
CURRENT 
PAYMENT 0 

GCC Creditor Oman   
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Country  
Credit Instrument 1    
Creditor bank Issue Date 30/10/2010  
Product Type Short Loan   Expiry Date 30/10/2014  
Account Number 1054  Closed Date  
Credit Limit 72,960  Product Status Active  

Tenure 36  
Payment 
Frequency Monthly  

Currency Code  Government 
Guaranteed No 

Security Type Multiple  Past Due 0  
Outstanding 
Balance 65,360 Last Payment 

Date 14/05/2012  

Last Amount Paid 1,520  Next Due Date 14/06/2012 

As of Date 30/05/2012 CURRENT 
PAYMENT 0 

Defaults 
GCC Creditor 
Country Saudi Arabia    

Default 1 
Product Type Credit Card 
Creditor ABN Amro 
Account Number 556358962471223569 
Date Loaded 25/05/2012 
Original Amount 65,360 
Outstanding Balance 65,360 
Default Status Outstanding 
Default Status Date 25/05/2012 
  
Default 2  
Product Type Credit Card 
Creditor ABN Amro 
Account Number 556358962471223569 
Date Loaded 25/05/2012 
Original Amount 65,360 
Outstanding Balance 65,360 
Default Status Outstanding 
Default Status Date 25/05/2012 
Product Type Credit Card 
GCC Creditor 
Country 

UAE  

Default 1  
Product Type Credit Card 
Creditor ABN Amro 
Account Number 556358962471223569 
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Date Loaded 25/05/2012 
Original Amount 65,360 
Outstanding Balance 65,360 
Default Status Outstanding 
Default Status Date 25/05/2012 
Product Type Credit Card 
Disclaimer  
This information has been collated from various sources and does not represent the 
opinion of Saudi Credit Bureau ("SIMAH").  No Liability (in tort contract or otherwise 
howsoever) attaches to us with respect to the collation or supplying of the information or 
any use made of it and whether in relation to its accuracy or completeness.  The 
information is supplied on a confidential basis to you and not for the use of any other party 
save of any person on whose behalf you have sought the information. 

 
 الخليجي )أفراد( التعاون مجلس بدول االئتمانية المعلومات مراكز بين للتبادل الموحد نموذج للتقرير االئتماني

 
GCC Consumer Credit Report  
 
 
Report Date   Enquiry Number  
Reference Number     
Data Provided vs. Available 
GCC Country issue ID Saudi Arabia   
Applicant Type  XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
ID Type/ ID Number  123456XXXX XXXXXXXXX 
ID Expiry Date  Ministry Of Commerce XXXXXXXXX 
Passport Number   
Family Name  Riyadh XXXXXXXXX 
First Name   XXXXXXXXX 
Second Name  01/01/2000 XXXXXXXXX 
Third Name  Other XXXXXXXXX 
Unformatted Name  Saudi Arabia  XXXXXXXXX 
Date of Birth   XXXXXXXXX 
Gender   XXXXXXXXX 
Marital Status  B XXXXXXXXX 
Nationality  Saudi XXXXXXXXX 
GCC Country issue ID UAE  
Applicant Type    
ID Type/ ID Number   
ID Expiry Date    
Passport Number   
Family Name    
First Name    
Second Name    
Third Name    

)أفراد(
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Unformatted Name    
Date of Birth    
Gender    
Marital Status    
Nationality    
Pervious Enquiry  

Enquiry Date GCC inquirer inquirer  Enquiry 
Type 

Enquiry 
Reason 

   
   

Credit Instrument Details 
GCC Creditor 
Country  Qatar  

 

Credit Instrument 1 
Creditor  bank Issue Date   
Product Type  Landline Phone  Expiry Date   
Account Number  1054  Closed Date   
Limit  72,960  Account Status   
Number of 
Instalments  36  

Payment 
Frequency   

Installment Amount   Salary Flag   
Security Type  Multiple  Past Due   
Outstanding 
Balance  65,360 

Last Payment 
Date   

Last Amount Paid  1,520  Next Due Date   
As of Date  30/05/2012 Payment Status  
Currency     
Credit Instrument 2    
Creditor  bank Issue Date  30/10/2010  
Product Type  Landline Phone  Expiry Date  30/10/2014  
Account Number  1054  Closed Date   
Limit  72,960  Account Status Active  
Number of 
Instalments  36  Payment 

Frequency  Monthly  

Installment Amount   Salary Flag  No 
Security Type  Multiple  Past Due  0  
Outstanding 
Balance  65,360 Last Payment 

Date  14/05/2012  

Last Amount Paid  1,520  Next Due Date  14/06/2012 
As of Date  30/05/2012 Payment Status 0 
Currency    
GCC Creditor 
Country  Bahrain    

Credit Instrument 1    
Creditor  bank Issue Date  30/10/2010  
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Product Type  Short Loan   Expiry Date  30/10/2014  
Account Number  1054  Closed Date   
Limit  72,960  Account Status Active  
Number of 
Instalments  36  Payment 

Frequency  Monthly  

Installment Amount   Salary Flag  No 
Security Type  Multiple  Past Due  0  
Outstanding 
Balance  65,360 Last Payment 

Date  14/05/2012  

Last Amount Paid  1,520  Next Due Date  14/06/2012 
As of Date  30/05/2012 Payment Status 0 
Currency    
Defaults 
GCC Creditor 
Country Saudi Arabia    

Default 1 
Product Type Credit Card 
Creditor ABN Amro 
Account Number 556358962471223569 
Date Loaded 25/05/2012 
Original Amount 65,360 
Outstanding Balance 65,360 
Default Status Outstanding 
Default Status Date 25/05/2012 
Default 2  
Product Type Credit Card 
Creditor ABN Amro 
Account Number 556358962471223569 
Date Loaded 25/05/2012 
Original Amount 65,360 
Outstanding Balance 65,360 
Default Status Outstanding 
Default Status Date 25/05/2012 
Product Type Credit Card 
GCC Creditor 
Country UAE  

Default 1  
Product Type Credit Card 
Creditor ABN Amro 
Account Number 556358962471223569 
Date Loaded 25/05/2012 
Original Amount 65,360 
Outstanding Balance 65,360 
Default Status Outstanding 
Default Status Date 25/05/2012 
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Product Type Credit Card 
Disclaimer  
This information has been collated from various sources and does not represent the 
opinion of Saudi Credit Bureau ("SIMAH").  No Liability (in tort contract or otherwise 
howsoever) attaches to us with respect to the collation or supplying of the information or 
any use made of it and whether in relation to its accuracy or completeness.  The 
information is supplied on a confidential basis to you and not for the use of any other party 
save of any person on whose behalf you have sought the information. 
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القانون )النظام( املوحد ملكافحة الغش التجاري

لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

مادة )	(
فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون )النظــام( يكــون 
الموضــح   المعنــى  التاليــة،  والعبــارات  للكلمــات 
قريــن كل منهــا، مــا لــم يقتــض ســياق النــص خــالف 

ذلــك :    
)النظــام(  القانــون  )النظـــام(:  القانـــــــــــــــون   .	
الموحــد لمكافحــة الغــش التجــاري لــدول مجلس 

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
التنفيذيــة  الالئحــة  التنفيــــــــذية:  الالئحـــــة   .2
القانــون  هــذا  ألحــكام  تطبيقــًا  الصــادرة 

)النظــام(.
3. دول المجـــــــــــــــــــــــلس: دول مجلس التعاون 

لــدول الخليــج العربيــة.
دول  فــي  العضــــو  الدولــة  الدولــــــــــــة:   .4

. لمجلــس ا
5. لجنــة التعــاون التجــاري: الــوزراء المعنيــون 

بشــؤون التجــارة بــدول المجلــس.
6. السلطــــــة المختصــــــــــــــــة: الــوزارة أو الجهــة 
المســؤولة عــن تنفيــذ هــذا القانــون )النظــام( 

فــي الدولــة
7. الــوزيـر: الوزير أو رئيس السلطة المختصة 
المســؤولة عــن تنفيــذ هــذا القانــون )النظــام( 

فــي الدولة.
المختصــة  القضائيــة  الجهــة  المحكـــمة:   .8
ــات  ــع المخالف ــة بالفصــل فــي جمي فــي الدول
والمنازعــات ودعــاوى المطالبــة بالتعويــض 
الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون 

)النظــام(.
9. البضائــــع : جميــع أنــواع الســلع والمنتجــات 
الخــام  والمــواد  والكماليــة،  األساســية 
والمصنعــة و نصــف المصنعــة وكل مــا ينتــج 

يصنــع. أو 
بضاعــة  أي   : المغشوشـــــة  البضائـــــع   .	0

أدخــل عليهــا تغييــر أو تقليــد بصــورة مــا، 
ممــا افقدهــا شــيئًا مــن قيمتهــا الماديــة أو 
أو  باإلضافــة  ذلــك  كان  ســواء  المعنويــة، 
اإلنقــاص أو بتغييــر فــي ذاتهــا أو طبيعتهــا 
أو جنســها أو نوعها أو خواصها أو شــكلها 
أو  مقاســها  أو  كيلهــا  أو  عناصرهــا  أو 
عددهــا أو طاقتهــا أو عيارهــا أو منشــأها أو 
مصدرهــا، أو اإلعــالن عنهــا أو الترويــج لهــا 

بمــا يخالــف حقيقتهــا.
لــم  بضاعــة  أي   : الفاســدة  البضائــــع   .		
تعــد صالحــة لالســتغالل أو االســتعمال أو 

االســتهالك.
أو  طبيعــي  شــخص  كل  المــــــــــــــــــــــزود:   .	2
اعتبــاري يقــوم باســتيراد أو تصديــر أو إعــادة 
تصديــر أو تصنيــع أو إنتــاج أو تســويق أو 
تــداول أو ترويــج أو تصريــف أو بيــع أو 
حيــازة أو تخزيــن أو نقــل أو عــرض البضائــع 

لحســابه أو لحســاب الغيــر.
مادة )2(

)نظــام(  قانــون  بــه  يقضــي  مــا  مراعــاة  مــع 
الجمــارك الموحــد بــدول المجلــس، يحظــر اســتيراد 
تصديرهــا  أو  الفاســدة  أو  المغشوشــة  البضائــع 
بيعهــا  أو  عرضهــا  أو  تصنيعهــا  أو  إنتاجهــا  أو 
نقلهــا أو تســويقها أو تداولهــا أو  أو تخزينهــا أو 
ترويجهــا أو تصريفهــا أو حيازتهــا بقصــد البيــع ، 

كمــا يحظــر الشــروع فــي أي مــن ذلــك.
)النظــام(  القانــون   ويعــد مخالفــًا ألحــكام هــذا 
كل من ارتكب أو شــارك أو شــرع أو حرض على 

ارتــكاب أحــد األفعــال األتيــة:
اســتيراد بضائــع مغشوشــة أو فاســدة أو مــواد . 1

تســتعمل فــي غــش البضائــع أو تصديرهــا أو 
إعــادة تصديرهــا أو تصنيعهــا أو إنتاجهــا أو 

بيعهــا أو تخزينهــا أو نقلهــا.

أو . 2 البضاعــة،  نــوع  فــي  الغــش  أو  الخــداع 
أو كيلهــا،  قياســها،  أو  عددهــا، أو مقدارهــا، 
أو وزنهــا، أو طاقتهــا، أو عيارهــا، أو ذاتيتهــا، 
أو  صفاتهــا،  أو  طبيعتهــا،  أو  حقيقتهــا،  أو 
أو  منشــأها،  أو  أصلهــا،  أو  عناصرهــا، 

صالحيتهــا. تاريــخ  أو  تركيبتهــا، 

الحيــازة بالــذات أو بالواســطة بقصــد تســويق أو . 3
تــداول أو ترويــج أو عــرض بضائــع مغشوشــة 
أو فاســدة للبيــع، أو مــواد تســتعمل فــي غــش 

البضائــع.

أو . 4 أغلفــة،  أو  أوعيــة،  أو  أوانــي،  اســتعمال 
فــي  مطبوعــات  أو  ملصقــات،  أو  عبــوات، 
تجهيــز أو تحضيــر مــا يكــون معــدًا للبيــع مــن 

الفاســدة. أو  المغشوشــة  البضائــع 

تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، . 5
أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

حيــازة البضائــع المغشوشــة أو الفاســدة، بقصــد . 6
التعديــل أو التغييــر أو التبديــل عليهــا.

أو . 7 عنهــا  اإلعــالن  أو  البضاعــة  وصــف 
عرضهــا بأســلوب يحتــوي علــى بيانــات كاذبــة 

مضللــة. أو  خادعــة  أو 
مادة )3(

المغشوشــة  البضائــع  بســحب  المــزود  يلتــزم 
بــالغ  واإ  ، والمخــازن  األســواق  مــن  الفاســدة  أو 
ذلــك  عــن  واإلعــالن  بذلــك  المختصــة  الســلطة 
المختصــة  للســلطة  ويجــوز   ، المناســبة  بالطــرق 
البضائــع المغشوشــة والفاســدة والتصــرف  ســحب 
فيهــا أو إتالفهــا علــى نفقــة المــزود دون اإلخــالل 
بالعقوبــة المقــررة بحقــه ، وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة 

لذلــك. الالزمــة  والمــدد  والضوابــط  اإلجــراءات 
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مادة )4(
يفتــرض علــم المــزود بالبضائــع المغشوشــة  أو 
الفاســدة ، وال يمنــع مــن تطبيــق العقوبــة المقــررة 

بحــق المــزود علــم المشــتري بذلــك.

مادة )5(
يلتــزم المــزود بــرد قيمــة البضائــع المغشوشــة 
بحقــة  االخــالل  دون  المشــتري  إلــى  الفاســدة  أو 
الــذي  النحــو  بالتعويــض، وذلــك علــى  بالمطالبــة 

التنفيذيــة. الالئحــة  تحــدده 

مادة )6(
القضائيــة  الضبطيــة  للموظفيــن صفــة  يكــون 
والالئحــة  )النظــام(  القانــون  هــذا  أحــكام  لتنفيــذ 
التنفيذيــة، وفقــًا لإلجــراءات المتبعــة فــي كل دولــة.

مادة )7(
لموظفــي الضبــط القضائــي حــق دخول المحال 
للســكن  المعــّده  غيــر  األماكــن  وجميــع  التجاريــة 
والمخــازن والمصانــع فــي أي وقــت مــن األوقــات 
والدفاتــر  الســجالت  علــى  واإلطــالع  للتفتيــش 
وضبــط البضائــع المشــتبه فيهــا أو التحفــظ عليهــا 
لــدى المــزود، وتحــت مســئوليته، وســحب عينــات 
منهــا للفحــص والتحليــل, و تحــدد الالئحــة التنفيذيــة 
إجــراءات الفحــص والمــدد الزمنيــة الالزمــة لذلــك.

مادة )8(
مــن  القضائــي  الضبــط  منــع موظفــي  يحظــر  ـ  أ 

أعمالهــم. تأديــة 
بالبضائــع  التصــرف  المــزود  ـ  يحظــر علــى  ب 
المتحفــظ عليهــا قبــل ظهــور نتيجــة الفحــص 

بإجازتهــا.
ج ـ مــع عــدم اإلخــالل بحــق صاحــب الشــأن فــي 
عــن  اإلفــراج  بطلــب  المحكمــة  إلــى  التقــدم 
عليهــا،  المتحفــظ  أو  المضبوطــة  البضاعــة 
يفــرج عــن البضاعــة إذا لــم يصــدر أمــرًا مــن 
المحكمــة بتأييــد التحفــظ خــالل )45( الخمســة 

ليــوم الضبــط. التاليــة  واألربعيــن يومــًا 

مادة )9(
يجوز بقرار مســبب من الوزير أو من يفوضه 
فــي حالــة الضــرورة أو االســتعجال عنــد قيــام دالئــل 
قويــة علــى وجــود بضائــع مغشوشــة أو فاســدة لــدى 
المــزود بإغــالق المحــل أو المــكان الــذي وقعــت فيه 

الجريمــة، علــى أن يعــرض األمــر علــى المحكمــة 
خــالل )10( أيــام عمــل مــن تاريــخ إصــدار القــرار, 
ال أعتبــر القــرار كأن لــم  إلقــرار الغلــق أو إلغائــه واإ

يكن.

مادة )0	(
ينــص  أشــد  عقوبــة  بــأي  اإلخــالل  عــدم  مــع 
عليهــا أي قانــون آخــر يعاقــب علــى الجرائــم المبينــة 
فــي هــذا القانــون )النظــام( بالعقوبــات المنصــوص 

عليهــا فيــه.

مادة )		(  
يعاقــب بالحبــس )الســجن( مــدة ال تزيــد علــى 
خمســة   )5000( عــن  تقــل  ال  وبغرامــة  ســنتين 
مــن عمــالت  يعادلهــا  مــا  أو  ســعودي  آالف لاير 
 )1000,000( علــى  تزيــد  وال  المجلــس،  دول 
مليــون لاير ســعودي أو مــا يعادلهــا مــن عمــالت 
دول المجلــس أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن 
خالــف أحــكام المــواد )3(,)4(,)6( والبنديــن )أ ــــ 
ب ( مــن المــادة )8( مــن هــذا القانــون )النظــام(.

مادة )2	(
يعاقــب بالحبــس )الســجن( مــدة ال تزيــد علــى 
ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن )100,000( 
مائــة ألــف لاير ســعودي أو مــا يعادلهــا مــن عمــالت 
 )1000,000( علــى  تزيــد  وال  المجلــس،  دول 
مليــون لاير ســعودي أو مــا يعادلهــا مــن عمــالت 
إذا  العقوبتيــن  هاتيــن  بإحــدى  أو  المجلــس  دول 
اقتــرن فعــل الغــش أو الخــداع  فــي البضاعــة ــــ أو 
الشــروع فيهمــا ــــ باســتعمال موازيــن أو مكاييــل أو 
مقاييــس أو أختــام أو ملصقــات أو آالت فحــص 
مزيفــة أو مختلفــة أو باســتعمال طــرق ووســائل مــن 
شــأنها جعــل عمليــة وزن المنتــج أو كيلــه أو قياســه 
البضائــع  كانــت  أو  غيــر صحيحــة،  فحصــه  أو 
المغشوشــة أو الفاســدة أو المــواد المســتعملة فــي 
غشها ضارة بصحة وسالمة اإلنسان أو الحيوان.

مادة )3	(
دون االخــالل بأحــكام المادتيــن) 11 ــــ 12( . 1

المحكمــة  علــى  النيــة  حســن  الغيــر  وحقــوق 
البضائــع  إتــالف  أو  بمصــادرة  تقضــي  أن 
واألدوات  والمــواد  الفاســدة  أو  المغشوشــة 
المســتخدمة فــي ذلــك ، وبنشــر ملخــص الحكــم 
صحيفتيــن  فــي  باإلدانــة  الصــادر  النهائــي 

يوميتيــن محليتيــن إحداهمــا باللغــة العربيــة أو 
أيــة وســيلة أخــرى تحددهــا المحكمــة, وذلــك كلــه 

المحكــوم عليــه. نفقــة  علــى 

أو  المحــل  بإغــالق  تقضــي  أن  للمحكمــة    .2
المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة مــدة ال تزيــد 

علــى ســتة أشــهر. 

مادة )4	(

يعاقــب المســؤول عــن اإلدارة الفعليــة للشــخص 
المنصــوص  العقوبــة  بــذات  المخالــف  االعتبــاري 
عليهــا فــي المادتيــن )11( , )12( إذا ثبــت علمــه 
بالجريمــة أو كان إخاللــه بالواجبــات التــي تفرضهــا 

عليــه تلــك اإلدارة قــد أســهم فــي وقوعهــا.

الشــخص  مــع  بالتضامــن  مســئوال  ويكــون 
بــه إذا كانــت  بمــا يحكــم  الوفــاء  االعتبــاري عــن 
الجريمــة قــد ارتكبــت مــن أحــد العامليــن لديــه أو 

لصالحــه. أو  باســمه 

مادة )5	(

تعتبــر جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي 
لحــاالت  بالنســبة  )النظــام( متماثلــة  القانــون  هــذا 
المقــررة  العقوبــة  وتضاعــف   , )التكــرار(  العــود 
للجرائــم  فــي حالــة العــود )التكــرار( مــع إغــالق 
المحــل أو المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة مــدة 
ال تزيــد علــى ســنة، ويعتبــر عائــدًا كل مــن ارتكــب 
جريمــة مماثلــة خــالل خمــس ســنوات مــن تاريــخ 

صــدور الحكــم النهائــي الســابق باإلدانــة.

مادة )6	(
دولــة  كل  فــي  المختصــة  الســلطة  تصــدر 
وفقــًا لإلجــراءات القانونيــة المتبعــة لديهــا الالئحــة 
التنفيذيــة خــالل شــهر مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون 
)النظــام( ,  وذلــك بعــد اقرارهــا مــن  لجنــة التعــاون 

التجــاري.

مادة )7	(
هــذا  تعديــل  اقتــراح  التجــاري  التعــاون  للجنــة 

التنفيذيــة. والئحتــه  )النظــام(  القانــون 

مادة )8	(
يقر هذا القانون )النظام( من المجلس 

األعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقا لإلجراءات 
 الدستورية في كل دولة. 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تمهيد :

تنطلــق اســتراتيجية مجلــس التعــاون فــي مجــال 
الحرميــن  خــادم  رؤيــة  مــن  االجتماعيــة  التنميــة 
لتعزيــز  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك  الشــريفين 
حفظــه اهلل العمــل الخليجــي المشــترك, ومــن قــرار 
والســعادة  المعالــي  ألصحــاب  الثانــي  االجتمــاع 
بمجلــس  االجتماعيــة  والتنميــة  الشــؤون  وزراء 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة المنعقــد فــي دولــة 
قطــر بتاريــخ 7 ســبتمبر 2015م. والــذي تضمــن 
لــدول  اســتراتيجية  بإعــداد  عمــل  فريــق  تكليــف 
مجلــس التعــاون فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة . 

الرؤية:
علــى  ومحافــظ  متالحــم،  خليجــي  مجتمــع 

واالســتقرار. بالرفاهيــة  ينعــم  هويتــه، 
الرسالة:

مجلــس  دول  فــي  مســتدامة  اجتماعيــة  تنميــة 
محكمــة  اســتراتيجيات  خــالل  مــن  التعــاون 

فاعلــة. وأجهــزة  شــاملة  وسياســات 
األهداف االستراتيجية: 

• الــدول 	 بيــن  والتعــاون  الروابــط  تعميــق 
تنميــة  يحقــق  بمــا  وتوثيقهــا  األعضــاء 

مســتدامة. اجتماعيــة 
• العربيــة 	 والهويــة  المواطنــة  روح  تعزيــز   

إلســالمية. وا
• دعم التنمية البشرية والمجتمعية.	
• التنميــة 	 مجــال  فــي  متماثلــة  أنظمــة  وضــع 

االجتماعيــة.
• دفــع عجلــة التقــدم العلمــي والتقنــي فــي مجــال 	

التنميــة االجتماعيــة.

• القطاعــات 	 بيــن  والشــراكة  التكامــل  تحقيــق 
الثــالث ) العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي( 
للمســاهمة الفاعلــة فــي التنميــة االجتماعيــة 

فــي المجتمــع الخليجــي.

المسارات االستراتيجية :

توزيع المسارات على الدول األعضاء

اسرتاتيجية جملس التعاون 

يف جمال التنمية االجتماعية
وفقًا لرؤية خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز
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مسار التكامل والتمثيل:

فــي  التعــاون  مجلــس  لــدول  المواقــف  توحيــد 

القضايــا العامــة واالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة 

االجتماعيــة. بالتنميــة 

• بعيــدة 	 تنمويــة  اجتماعيــة  سياســات  تطويــر 

التعــاون.  مجلــس  دول  مســتوى  علــى  المــدى 

• تبادل الزيارات واالطالع على التجارب 	

التنميــة  مجــال  فــي  الناجحــة  العالميــة    

. عيــة جتما ال ا

مسار تطوير التشريعات واألنظمة:

   	••جمــع وتصنيــف القوانيــن واألنظمــة واللوائــح 

ذات العالقــة فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة 

وأرشــفتها إلكترونيــًا.

ذات  واللوائــح  األنظمــة  وتطويــر  مراجعــة  •	 •

دول  فــي  االجتماعيــة  بالتنميــة  العالقــة 

التعــاون. مجلــس 

• العالقــة 	 ذات  الرئيســية  األنظمــة  توحيــد 

وفقــا  التعــاون  مجلــس  دول  مســتوى  علــى 

. دولــة  كل  لخصوصيــة 

مسار الحوكمة وتميز األداء:  

• تبنــي وزارات الشــؤون /التنميــة االجتماعيــة 	

التنمــوي  النهــج  التعــاون  مجلــس  دول  فــي 

. والبرامــج  األهــداف  مســتوى  علــى 

• تنميــة القــدرات وتطويــر الكفــاءات فــي مجــال 	

التنميــة االجتماعيــة .

• فــي 	 الحوكمــة  مــن  عــال  مســتوى  تحقيــق 

األجهــزة المســؤولة عــن التنميــة االجتماعيــة 

التعــاون. مجلــس  دول  فــي 

• تحديــد أولويــات مشــتركة للتنميــة االجتماعيــة 	

لــدول مجلــس التعــاون. 

• االحتياجــات 	 تلبــي  اســتراتيجية  خطــط  بنــاء 

للمجتمــع.  الفعليــة 

• وفاعليــة 	 األداء  لقيــاس  مؤشــرات  تطويــر 

للمســتفيدين. المقدمــة  األداء 

مسار المعلومات والتبادل المعرفي: 

• تطويــر منصــات إلكترونيــة مشــتركة لخدمــة 	

المســتفيدين فــي دول مجلــس التعــاون. 

• عــن 	 ومتجــددة  دقيقــة  بيانــات  قواعــد  بنــاء 

لهــم.  المقدمــة  والخدمــات  المســتفيدين 

• تبــادل الخبــرات ونمــاذج العمــل الناجحــة بيــن 	

دول مجلــس التعــاون.

مسار التوعية والتأثير: 

• توعيــة الــرأي العــام بخطــر اإلرهــاب والفكــر 	

المتطــرف وآثــاره االجتماعيــة واالقتصاديــة .

• فــي 	 التفــاؤل  مســتوى  ورفــع  األمــل  بــث 

. الخليجــي  المجتمــع 

• تشــجيع العمــل التطوعــي ودعــم رواد التطــوع 	

فــي المجتمــع الخليجــي.

• لقضايــا 	 موحــدة  إعالميــة  حمــالت  تنفيــذ 

اجتماعيــة ملحــه علــى مســتوى دول مجلــس 

. التعــاون 

• الرصــد الــدوري للقضايــا االجتماعيــة األكثــر 	

إلحاحــًا فــي المجتمــع الخليجــي .

مسار تطوير الخدمات: 

• المقدمــة 	 للخدمــات  معاييــر موحــدة  تصميــم 

لــذوي االحتياجــات الخاصــة فــي دول مجلــس 

التعــاون )الكــود الخليجــي(.

• لــذوي 	 المقدمــة  الخدمــات  تطويــر 

االحتياجــات الخاصــة، مســتحقي اإلعانــات 

األيتام)مجهولــي  المســنين،  االجتماعيــة، 

واي  اإلعاقــة،  ذوى  الوالدين(،األحــداث، 

فئــات أخــرى مشــمولة بالخدمــات االجتماعيــة 

التعــاون. مجلــس  دول  فــي 

• تبنــي 	 علــى  التعــاون  مجلــس  دول  تحفيــز 

التحديــات  مواجهــة  فــي  واإلبــداع  االبتــكار 

االجتماعيــة.

• فــي أي 	 المقيــم  الخليجــي  المواطــن  اســتفادة 

االجتماعيــة  الخدمــات  مــن  عضــو،  دولــة 

)الســوق  لمواطنيهــا  الدولــة  تقدمهــا  التــي 

المشــتركة( الخليجيــة 

• منظمــات 	 مــع  اجتماعيــة  شــراكات  عقــد 

المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص وغــرف 

والصناعــة. التجــارة 

مسار البحوث والدراسات: 

• تنفيــذ دراســات ومســوحات ميدانيــة مشــتركة 	

فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة .

• دعــم مراكــز األبحــاث والتفكيــر االجتماعــي 	

واإلحصائيــات  االجتماعيــة  المجــاالت  فــي 

االجتماعيــة. بالظواهــر  الخاصــة  والمعلومــات 

• تبــادل الخبــراء والمستشــارين فــي المجــاالت 	

االجتماعيــة .

• العمــل 	 وورش  النقــاش  حلقــات  إقامــة 

. المتخصصــة 

• االستفادة من الخبرات الوطنية في المجاالت 	

فــي  الموجــودة  تلــك  )خاصــة  االجتماعيــة 

وزارات الشــؤون والتنميــة االجتماعيــة بــدول 

مجلــس التعــاون(.

مسار بناء الفرد:

• تعزيز الهوية الخليجية و العربية واإلسالمية 	

لمجتمعات دول مجلس التعاون.

• والمســؤولية 	 الخليجيــة  المواطنــة  تعزيــز 

التعــاون. مجلــس  دول  أفــراد  بيــن  المجتمعيــة 

• تشجيع األفراد في دول مجلس التعاون على 	

االبتكار واإلبداع في المجال االجتماعي.
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مبادرات الدول األعضاء لوزارات الشؤون / التنمية االجتماعية

)دولة الكويت( مسار التكامل والتمثيل    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

المواقــف  توحيــد  أوال: 
التعــاون  مجلــس  لــدول 
العامــة  القضايــا  فــي 
واالتفاقيــات الدوليــة ذات 

االجتماعيــة العالقــة 

-التنســيق بيــن دول مجلــس 
التعــاون مــن خــالل ممثليهــا 
واللجــان  المجالــس  فــي 
بشــأن  واإلقليميــة  الدوليــة 
االهتمــام  ذات  القضايــا 

لمشــترك ا

المنظمــات  فــي  التعــاون  مجلــس  ممثلــي  1-عــدد 
والدوليــة. اإلقليميــة 

فــي  التعــاون  مجلــس  دول  تأثيــر  فاعليــة  2-مــدى 
القــرارات الصــادرة مــن المنظمــات وبمــا يتوافــق مــع 
رؤيتهــا )فاعليــة متدنيــة ــــ فاعليــة متوســطة ــــ فاعليــة 
وزارات   مــع  التنســيق  خــالل  مــن  وذلــك  عاليــة( 

الخارجيــة

-دولة الكويت

العربيــة  -المملكــة 
ية لســعود ا

2016متحدد الحقًا

)دولة الكويت( مسار التكامل والتمثيل    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

ثانيًا : رفع مؤشر

الرخاء االجتماعي

-تطوير سياسات اجتماعية 
تنموية متوسطة المدى 

على مستوى دول مجلس 
التعاون

1-مدى نجاح تطبيق السياسات التنموية المطورة 
)مؤشر الرخاء االجتماعي(.

2-المخرجات التي تحققت في ارتفاع مستوى ما 
تقدمة المؤسسات االجتماعية من خدمات )مؤشر 

التنمية االجتماعية( .

3-عدد السياسات االجتماعية المؤثرة في 
المؤشرات.

4-عدد الجهات التي حصلت على شهادات جودة 
الخدمة.

5-قياس مدخالت مخرجات برامج التدريب 
عداد األفراد الذين قاموا بالدخول إلى  والتأهيل واإ

سوق العمل.

6-عدد السياسات االجتماعية.

دولة الكويت

المملكة العربية 
السعودية

2016متحدد الحقًا

)دولة الكويت( مسار التكامل والتمثيل    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

ثالثًا: تعزيز الشراكة 
مع مؤسسات المجتمع 

المدني ومؤسسات 
القطاع الخاص في 
خدمة برامج التنمية 

االجتماعية في الدول 
األعضاء

-التعاون مع المجتمع 
المدني والقطاع الخاص 
إليجاد شراكات ناجحة 
تساهم في خدمة برامج 

وسياسات التنمية 
االجتماعية في الدول 

األعضاء

1-عدد الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني 
والقطاع الخاص.

2-نسبة شراكة المجتمع المدني والقطاع الخاص 
في المشاريع التطوعية.

-دولة الكويت

-المملكة العربية 
السعودية

2016متحدد الحقًا
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)دولة الكويت( مسار التكامل والتمثيل    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

رابعًا: شبكة أمان 
اجتماعية خليجية 

واحدة

توحيد نظم الخدمات 
االجتماعية المقدمة للمواطنين 

في دول مجلس التعاون في 
شبكة موحدة فنيًا وآليًا.

1-عدد الدول التي تمتلك نظام آلي لشبكة  أمان 
اجتماعية داخلية.

2-عدد الدول التي قامت بالربط الفعلي بين 
األجهزة المعنية بتقديم خدمات اجتماعية.

3-كفاءة الشبكة االجتماعية )عدد المرات التي تم 
استخدام المعلومات البيانية فيها(.

-دولة الكويت

-المملكة العربية 
السعودية

2016متحدد الحقًا

)دولة الكويت( مسار التكامل والتمثيل    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

خامسًا: التمكين 
االقتصادي لمتلقي 

المساعدات 
االجتماعية

-تعزيز القدرات لمتلقي 
المساعدات االجتماعية 

لتمكينهم من االنخراط في 
سوق العمل

1-عدد المستقلين عن برنامج المساعدات 
االجتماعية والمتوجهين إلى سوق العمل.

2-االثر المالي في تقليل اإلنفاق على برامج 
المساعدات االجتماعية )زيادة أو نقصان (.

-دولة الكويت

-المملكة العربية 
السعودية

2016متحدد الحقًا

)دولة الكويت( مسار تطوير التشريعات واألنظمة   

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

توحيد القوانين 
واألنظمة 

والتشريعات

بناء منظومة تشريعية موحدة 
بين الدول األعضاء في 
مجال التنمية االجتماعية

1-عدد األنظمة والقوانين التي تم تصنيفها 
وأرشفتها إلكترونيَا.

2-مدى فاعلية القوانين والتشريعات في تحقيق 
السياسات العامة.

3-مدى توافق الدول األعضاء بشأن تصديقها 
على االتفاقيات اإلقليمية والدولية.

4-عدد القوانين الجزائية التي تمثل عقوباتها أعمال 
مجتمعية )تطوعية(.

المملكة العربية 
السعودية

دولة الكويت

)معاونة(

2016متحدد الحقًا

)دولة الكويت( مسار بناء الفرد    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

تعزيز العمل 
التطوعي

توجيه الموارد البشرية نحو 
التنمية االجتماعية في مجال 

األعمال التطوعية

1-عدد التوصيات الصادرة عن المؤتمرات 
الخاصة بالشباب التي عقدت على مستوى دول 

مجلس التعاون والتي تم تنفيذها.

2-قياس مدى الرضى المجتمعي في العمل 
التطوعي وانخراط المواطنين فيه.

3-اعداد المتطوعين.

2016متحدد الحقًاالكويت
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)المملكة العربية السعودية( مسار تطوير التشريعات واألنظمة 

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
التقديرية

تاريخ 
اإلنجاز

النظام الموحد 
لحقوق ذوي 

اإلعاقة

إعداد نظام حقوق ذوي اإلعاقة 
منبثق عن االتفاقية الدولية لحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة

وجود استراتيجيات خليجية كإطار عمل للخطط 	 
والبرامج.

 كفايات العاملين في مجال اإلعاقة.	 

 عدد الوحدات المتخصصة في التشخيص 	 
التكاملي لإلعاقة.

مستوى الوعي المجتمعي.	 

معايير وطنية للمؤسسات والبرامج التي تخدم كافة 	 
اإلعاقات.

مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة لذوي 	 
اإلعاقة.

الرصد الدوري للتشريعات واألنظمة المتجددة.	 

المملكة 
العربية 

السعودية
يحدد الحقايحدد الحقا

)المملكة العربية السعودية( مسار تطوير التشريعات واألنظمة 

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

بناء منظومة 
الحماية األسرية 

لدول مجلس 
التعاون

تسعى هذه المبادرة إلى سد 
الفجوات التشريعية وتحقيق 

االتساق بين كافة األنظمة الخاصة 
بالحماية االجتماعية تحديث 

وتطوير اللوائح التنفيذية لنظامي 
الحماية من اإليذاء وحماية الطفل 

ووضع العقوبات بحق ممارسي 
العنف األسري, تعريف العنف 

األسري بكافة أشكاله وأنماطه بين 
كافة الجهات المعنية العاملة في 

منظومة الحماية

-نسبة الوعي بنظام العنف األسري وآليات اإلبالغ

-نسبة البالغات الفعلية للعنف األسري

-عدد مراكز اإلرشاد األسري ووحدات الحماية 
االجتماعية )القطاع الحكومي والقطاع الخاص 

األهلي(

المملكة 
العربية 

السعودية
يحدد الحقاتحدد الحقًا

)المملكة العربية السعودية( مسار المعلومات والتبادل المعرفي 

الجهة المؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
المنفذة

الموازنة 
تاريخ اإلنجازالتقديرية

إنشاء منصة 
العمل التطوعي 

الخليجي

إنشاء منصة إلكترونية لرصد 
الجهود التطوعية األهلية في دول 

مجلس التعاون الخليجي على 
مستوى المنظمات األهلية واألفراد

-عدد دول مجلس التعاون المشاركة في المنصة

-عدد المنظمات األهلية المسجلة في المنصة

-عدد المتطوعين الخليجيين المسجلين في المنصة

المملكة 
العربية 

السعودية
يحدد الحقاتحدد الحقًا

)المملكة العربية السعودية( مسار  بناء الفرد 

الجهة المؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
المنفذة

الموازنة 
تاريخ اإلنجازالتقديرية

تنمية قدرات 
قيادات الجمعيات 

والمؤسسات 
األهلية في دول 
مجلس التعاون

إعداد وتنفيذ برامج تطويرية 
تستهدف رفع كفاءة قادة الجمعيات 

والمؤسسات األهلية في دول 
مجلس التعاون سنويًا من خالل 

برامج تدريبية وتثقيفية متنوعة بما 
ينعكس على تحسين أداء الجمعيات 
والمؤسسات وتحقيق أهدافها الخيرية

-عدد القادة المشاركين في البرامج

-عدد الشراكات البينية لتبادل الخبرات بين قادة 
الجمعيات والمؤسسات األهلية الخليجية

المملكة 
العربية 

السعودية
يحدد الحقاتحدد الحقًا
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مسار الحكومة وتميز األداء المؤسسي      )اإلمارات العربية المتحدة(

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

الحوكمة 
في العمل   
االجتماعي

تصميم ووضع وتطبيق نظام لحوكمة 
األداء المؤسسي في مجال :

اإلدارة المؤسسية,

إدارة الموارد البشرية, إدارة تقنية 
المعلومات, إدارة الموارد المالية, إدارة 

الخدمات االجتماعية

-إنجاز نظام حوكمة األداء المؤسسي في ديسمبر 
2017م بنسبة 100%

-اطالق نظام حوكمة األداء المؤسسي في نهاية 
مارس 2018م

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

تحدد الحقًا
ديسمبر 

2017م

)اإلمارات العربية المتحدة( مسار  بناء الفرد  

الجهة المؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
المنفذة

الموازنة 
تاريخ اإلنجازالتقديرية

مواطن إيجابي

إعداد وتنفيذ استراتيجية لتعزيز 
االنتماء والوالء للوطن وإلعادة 

تشكيل منظومة القيم واالتجاهات 
لبناء مواطن  خليجي مسؤول 

ومشارك فاعل في  تنمية مجتمعه 
ووطنه.

• ارتفاع مشاركة الفئات المستفيدة من المساعدات 	
االجتماعية في سوق العمل.

• زيادة اإلقبال على المشروعات الصغيرة  	
والمتناهية في الصغر.

• انخفاض عدد المتقدمين بطلب المساعدة 	
االجتماعية ممن هم في سن العمل والقادرين 

عليه.

• انخفاض معدالت جنح األحداث.	

• زيادة مساهمة المؤسسات األهلية في البرامج 	
الداعمة للمبادرة.

اإلمارات 
العربية 
المتحدة

سيتم تحديده 
الحقًا.

نوفمبر 
2016م

)مملكة البحرين( مسار التوعية والتأثير    

الجهة المؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
المنفذة

الموازنة 
تاريخ اإلنجازالتقديرية

التوعية والتأثير 
بالقضايا 

االجتماعية والتنمية 
بدول مجلس 

التعاون

مبادرة تهدف إلى زيادة الوعي 
المجتمعي في دول مجلس التعاون 

من خالل تكثيف الحمالت 
اإلعالمية للقضايا االجتماعية 

التنموية.

عداد أدلة استرشادية للتوعية  واإ
بالقضايا االجتماعية والتنموية وعقد 
جلسات حوارية وتوعية في المراكز 
االجتماعية والتأهيلية في كل دولة, 

وطباعة عدد من المطبوعات 
النوعية تتناول القضايا االجتماعية 

بالمنطقة وتوزع على المدارس 
والجامعات ومؤسسات المجتمع 

المدني

-نسبة تحقق نشر الوعي بالقضايا االجتماعية 
والتنموية من خالل تطبيق مسح استبياني , يتم من 

خالله قياس مدى معرفة العامة ببعض القضايا 
االجتماعية الملحة.

مملكة 
تحدد الحقًاالبحرين

ديسمبر 

2018م
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مسار بناء الفرد      )مملكة البحرين(

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

بناء الفرد الخليجي  
اإليجابي المساهم 
في عملية التنمية 

االجتماعية

تعزيز المواطنة والمسؤولية 
المجتمعية بين أفراد دول مجلس 

التعاون من خالل المناهج 
التعليمية والبرامج واألنشطة التي 
تنفيذها وزارات الشؤون والتنمية 

االجتماعية لبناء مواطن خليجي 
مسؤول ومشارك فاعل في تنمية 

وطنه ومجتمعه

-عدد المناهج التنموية التي سيتم تنفيذها

-عدد البرامج واألنشطة المنفذة

-عدد مؤسسات المجتمع المدني المنضوية 
تحت البرنامج والتي تساهم في عملية التنمية 

المستدامة

-ارتفاع مشاركة الفئات المستفيدة من المساعدات 
االجتماعية في إدماجهم في سوق العمل

-زيادة اإلقبال على المشروعات الصغيرة 
والمتناهية الصغر

-زيادة مشاركة المجتمع المدني في البرامج 
الداعمة

مملكة البحرين

تضع 
الميزانية 

بناًء على 
ميزانية اللجنة 

الوزارية 
للشؤون 

االجتماعية

ديسمبر 

2018م

)دولة قطر( مسار  تطوير الخدمات    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

وضع المعايير 
الموحدة لتقديم 

الخدمات 
االجتماعية 

لألشخاص ذوي 
اإلعاقة 

تصميم معايير موحدة للخدمات 
المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

المستفيدين من الخدمات 
االجتماعية في دول مجلس التعاون 

نسبة المنجز من المعايير مقارنة بالمعايير الدولية 

دولة قطر
مدة التنفيذ 

ثالثة اشهر 
من إقرار 

اللجنة

)دولة قطر( مسار  تطوير الخدمات    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

دراسة الوضع 
الراهن للخدمات 

االجتماعية المقدمة 
للفئات المستفيدة 
في دول مجلس 
التعاون. بغرض 

تطويرها 

تطوير الخدمات المقدمة للفئات 
المستفيدة من الضمان االجتماعي 

و ذوي االحتياجات الخاصة 
واألحداث واي فئات أخرى 

مشمولة بالخدمات االجتماعية في 
دول مجلس التعاون.

 

-تطوير  اكثر  3 خدمات كثافة في عدد 
المستفيدين

-تطوير  عدد 3 خدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة

-نسبة الخدمات المطورة للمقدمة
دولة قطر

ستة اشهر 
من تاريخ 

إقرار  الدراسة
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مسار  تطوير الخدمات                          )دولة قطر(

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

رصد جائزة 
سنوية لالبتكار 

واإلبداع في 
مواجهة التحديات 
االجتماعية لدول 
مجلس التعاون، 

تقوم منظمات 
المجتمع المدني 

والجمعيات الخيرية 
المعنية بالخدمات 
االجتماعية بتبني 
تمويل الجائزة مع 

القطاع الخاص

تحفيز دول مجلس التعاون على 
تبني االبتكار واإلبداع في مواجهة 

التحديات االجتماعية.

- عدد مجاالت منح الجائزة 

- عدد معايير منح الجائزة 

دولة قطر
ستة أشهر 
من تاريخ 

اإلقرار

مسار  تطوير الخدمات                           )دولة قطر(

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

وضع نظام 
للتواصل والشراكة 

مع مؤسسات 
ومنظمات خدمة 
المجتمع المدني 
والقطاع الخاص 

وغرف التجارة 
والصناعة 

لتقديم الخدمات 
االجتماعية.

عقد شراكات اجتماعية مع 
مؤسسات ومنظمات خدمة 

المجتمع المدني والتنسيق بشأن 
المسؤولية االجتماعية مع القطاع 
الخاص وغرف التجارة والصناعة 

نسبة اإلنجاز من دراسة العالقات مع 	 
الشركاء

نسبة اإلنجاز من النظام 	 

عدد الشراكات	 

 عدد مجاالت المشاركة 	 

ستة أشهر دولة قطر
بعد اإلقرار

مسار  بناء الفرد                 )دولة قطر(

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

زيادة توعية 
النشء والفئات 

المستهدفة لتعزيز 
القيم والسلوكيات 

اإليجابية.

تطوير البرامج التوعوية:

1-برنامج توعوي  »تميز 
خطواتي«

2-برنامج حملة وطنية توعوية 
»دلني«

3-اليوم العالمي لمكافحة 
المخدرات

4- أسبوع التنزيل الخليجي

-عدد البرامج المطورة.

-عدد المستفيدين
دولة قطر
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)دولة قطر( مسار  بناء الفرد    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

تحسين الرعاية 
الالحقة للفئات 

المستهدفة

تطوير عدد )4( برامج لرعاية 
األحداث:

1-تحسين وتطوير برامج األحداث 
المودعين باإلدارة

2-برامج االستشارات ألسرة الحدث 
والفئات المستهدفة

3- برنامج الرعاية األسرية الالحقة 
للحدث وأسرته

4- برنامج مشاركة األحداث 
بالمجتمع لتوظيف خبراتهم في 

البناء االجتماعي

- عدد األحداث.

-نسبة األشخاص األقل حظًا المعرضين للخطر 
الملتحقين بالبرامج االجتماعية.

-نسبة األشخاص األقل حظًا والمعرضين للخطر 
المسجلين في معاهد التدريب.

دولة قطر

)دولة قطر( مسار  بناء الفرد    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

تعزيز مشاركة  
منتفعي الضمان 

بسوق العمل

زيادة توظيف منتفعي الضمان بنسبة 
5% ممن هم في سن العمل من 
منتفعي الضمان االجتماعي من 

الفئات التالية)مطلقة، أرملة، أسرة 
محتاجة، عجز، أيتام( بسوق العمل.

 من خالل البرامج التالية:

1-برنامج رفع قدرات فئات الضمان 
االجتماعي

2-برنامج  فتح فرص عمل لمنتفعي 
الضمان االجتماعي 

3- برنامج توعوي عن بيئة العمل 
للمرأة وأولياء األمور

 -  نسبة االعتماد على الضمان االجتماعي لمن 
خالل عاميندولة قطرهم في سن العمل

)دولة قطر( مسار  بناء الفرد    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

تطوير أساليب 
خدمات اإلسكان

وجود خطة عمل مشتركة مع الشركاء 
الخارجيين

وتحسين برنامج إدارة الشركاء في 
خدمات اإلسكان

من خالل البرامج التالية:

1-تطوير أنظمة تقديم خدمات 
اإلسكان

2- تحسين برنامج األرشفة 
اإللكترونية

خالل عاميندولة قطرنسبة رضا المستفيدين عن خدمات إدارة اإلسكان
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)دولة قطر( مسار  بناء الفرد    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

تطوير أساليب 
التنمية لرعاية 

وتأهيل 
األشخاص ذوي 
اإلعاقة وكبار 

السن.

تحسين عدد)4( برنامج لتنمية ورعاية 
وتأهيل ذوي اإلعاقة وكبار السن، وهي 

البرامج التالية:

- تبادل الزيارات والتجارب الرائدة في 
مجال حماية المسنين وذوي اإلعاقة

-برنامج الوعي بحقوق ذوي اإلعاقة 
وكبار السن

-تطوير برنامج االستشارات القانونية 
لكبار السن وذوي اإلعاقة

-برنامج تحسين  أوضاع ذوي اإلعاقة

-تأهيل وتمكين األشخاص ذوي 
اإلعاقة وكبار السن في جميع 

المجاالت)تكنولوجي-اقتصادي-
اجتماعي(

-عدد البرامج المحدثة

-نسبة رضا المستفيدين
خالل عاميندولة قطر

)دولة قطر( مسار  بناء الفرد    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

.تعزيز التنمية 
واإلرشاد لرعاية 
الطفل والتماسك 

األسري.

-تعزيز المسؤولية األبوية، وتقليل 
االعتماد على العمالة المنزلية.

-تبني منهج فعلي وشامل إزاء رفاهة 
ورعاية األطفال وحمايتهم

-تعزيز التماسك األسري

-تطوير ثالثة مجاالت للتنمية واإلرشاد 
لرعاية الطفل والتماسك األسري.

من خالل البرامج التالية:

-برنامج الوعي بأثر المربية على تنشئة 
الطفل

-برنامج آثار الطالق وتداعياته على 
األسرة

-تحسين استشارات لرعاية الطفل 
صالح األسرة واإ

-رفع قدرات العاملين في مجال رعاية 
الطفل وحمايته.

-رفع ثقافة المجتمع في المحافظة على 
التماسك األسري

-تحفيز األطفال الموهوبين

-ملتقى عن دور الجمعيات ومنظمات 
المجتمع المدني »العاملة في المجال 

االجتماعي« في التنمية المستدامة.

- عدد البرامج المطورة.

- عدد حاالت الطالق

- عدد األطفال الموهوبين

- عدد عامالت المنازل

خالل عاميندولة قطر
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)دولة قطر( مسار  بناء الفرد    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

تمكين األسر 
في المشاريع 

الصغيرة 
وتعزيز 

ثقافة تطوير 
األعمال.

تحسين مستوى التمكين االقتصادي 
واالجتماعي لألسرة

-زيادة نسبة األسر المستقلة اقتصاديا إلى 
22%

من خالل البرامج التالية:

1- برنامج الحرف التراثية متعة وهوية 
وطنية

2-اإلبداع واالبتكار بتسويق المنتجات

3-ترشيد النمط االستهالكي وتعزيز ثقافة 
االستثمار األسري

4-برنامج إنشاء دليل إلكتروني لمنتجات 
األسر

5-رفع قدرات األسر المنتجة بإدارة 
المشاريع وتطويرها.

6- توعية المستفيدات من الضمان 
االجتماعي بالعمل الحر.

- عدد األسر المستقلة اقتصاديًا.

-عدد األسر الجديدة.

-عدد البرامج التي اشتركت بها األسر.

خالل عاميندولة قطر

)دولة قطر( مسار  بناء الفرد    

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

-تعزيز 
التواصل 

مع الشركاء 
وتعزيز التفاعل 

المجتمعي

نظام متطور في التواصل مع الشركاء 
والمجتمع، من خالل البرامج التالية:

1- برنامج إدارة عالقات الشركاء 
والموردين

2-برنامج التواصل المجتمعي

3- جائزة الجمعيات والمؤسسات الخاصة

4-دراسة قياس مدى أثر الجمعيات 
والمؤسسات الخاصة على المجتمع

5-توعية المجتمع بالعمل االجتماعي 
بالجمعيات والمؤسسات الخاصة.

-مستوى التواصل مع الشركاء.

-مستوى التفاعل مع المجتمع

-عدد الجمعيات والمؤسسات الخاصة

-نسبة المؤسسات المستوفية للمعايير

-وجود دراسة مع توصيات

-عدد المستفيدين

-نسبة رضا المشاركين

دولة قطر
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المرصد 
الخليجي 
للظواهر 

والمشكالت 
االجتماعية

تتضمن هذه المبادرة رصد وتحديد وقياس 
المشكالت االجتماعية السلبية والتوعية 
بأضرارها واقتراح الحلول لمعالجتها كما 
تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الكوادر 

العلمية ومراكز البحوث من خالل توفير بيئة 
عداد دراسات ذات نوعية  المنافسة بينهم واإ
جيدة قابلة للتطبيق وتقدم حلول للمشكالت 

في دول مجلس التعاون

-عدد الظواهر المدروسة

-عدد الباحثين المتعاونين مع المراكز 
االجتماعية

-عدد الدراسات المنجزة

-عدد الدراسات التي ساهمت في إيجاد حلول 
للظواهر الطارئة والمشتركة في دول مجلس 

التعاون

تحدد سلطنة عمان
الحقا

نهاية عام 

2019م

)سلطنة عمان( مسار البحوث والدراسات   

الموازنة الجهة المنفذةالمؤشرات الدالة على تحقيق النجاح فيالمبادرةوصف المبادرةاسم المبادرة
تاريخ اإلنجازالتقديرية

استطالعات 
الرأي العام في 

دول مجلس 
التعاون

تساعد هذه المبادرة على أجراء دراسات 
استطالع وقياس الرأي العام لمختلف 

القضايا االقتصادية واالجتماعية والتنموية 
التي تهم حياة المواطنين بدول مجلس 

التعاون

-عدد الدراسات المنجزة
-عدد الدراسات التي نالت جوائز

-عدد الدراسات التي تم اعتمادها في اتخاذ 
قرارات ووضع سياسات تهم دول مجلس 

التعاون
-عدد الدراسات التي ساهمت في إيجاد حلول 
للظواهر الطارئة والمشتركة في دول مجلس 

التعاون

تحدد سلطنة عمان
الحقا

على مدى 
خمس سنوات

)سلطنة عمان( مسار البحوث والدراسات   

المؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في وصف المبادرةاسم المبادرة
الموازنة الجهة المنفذةالمبادرة

تاريخ اإلنجازالتقديرية

برنامج 
الشراكات 
واألنشطة 
واللقاءات 

العملية في 
المجال 

االجتماعي

تساعد هذه المبادرة في خلق مناخ بحثي 
داعم للبحوث والدراسات االجتماعية من 
خالل إقامة شراكات مع مراكز األبحاث 
والجامعات والمعاهد األكاديمية باإلضافة 
إلى إقامة األنشطة واللقاءات والمؤتمرات 

العلمية في هذا المجال

2 مليون سلطنة عمان-عدد مذكرات التفاهم والتعاون المشترك
دوالر

على 
امتداد فترة 

االستراتيجية 
وفق برنامج 

سنوي وشهري 
لكافة األنشطة 

واللقاءات
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بناء القدرات 
البحثية 

للعاملين 
في المجال 
االجتماعي 
وبناء قاعدة 

للخبراء 
والمستشارين 

والعاملين 
في البحث 
االجتماعي

تساعد هذه المبادرة على إيجاد قاعدة 
بيانات للخبراء واالستشاريين في المجال 

االجتماعي من اجل استثمار هذه الكفاءات 
في عملية بناء القدرات للعاملين في مجال 

البحوث االجتماعية وأجراء الدراسات

 -الزيادة في عدد الخبرات

-مدى االستفادة من هذه القاعدة في إجراء 
الدراسات أو التدريب

-نسبة الزيادة في األبحاث المنجزة

-نسبة األبحاث التي تم وضع توصياتها موضع 
التنفيذ

سلطنة عمان
 600
ألف 
دوالر

نهاية عام

2017م

)سلطنة عمان( مسار البحوث والدراسات   
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قاعدة البيانات 
والمؤشرات 
االجتماعية 

الخليجية 

 تتضمن هذه المبادرة إنشاء وتطوير قاعدة 
بيانات إحصائية تتضمن كافة البيانات 

والمؤشرات اإلحصائية التي تفيد في عملية 
إجراء الدراسات والبحوث واتخاذ القرار

 -نسبة االستخدام اإللكتروني آللية تدفق البيانات

-إصدار نشرات بشكل شهري تتضمن المؤشرات 
االجتماعية

-مدى جودة البيانات وانسجامها مع المؤشرات 
للدول األعضاء

-مدى تحقيق السرعة في الحصول على البيانات 
الالزمة لمتخذ القرار

سلطنة عمان
 900
ألف 
دوالر

نهاية عام

2018م
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)شعار خليجنا واحد(


