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املقدمة 

�س��در �إع��لن  �لدوح��ة ب�س��اأن قي��ام �ل�س��وق �خلليجية �مل�س��رتكة يف �لر�بع 
من دي�سمرب 2007م يف ختام �لدورة )28( للمجل�س �الأعلى، وت�ستند �ل�سوق 
�خلليجية �مل�س��رتكة على مبادئ �لنظام �الأ�سا�س��ي ملجل���س �لتعاون ون�سو�س 
�التفاقي��ة �القت�سادي��ة ب��ن دول �ملجل���س وق��ر�ر�ت �ملجل���س �الأعل��ى �ل�س��ادرة 

ب�س��اأن �ل�سوق �خلليجية �مل�سرتكة.

•  اأ�ص�س ومتطلبات ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة.
تعتم��د �ل�س��وق �خلليجي��ة �مل�س��رتكة عل��ى �ملب��د�أ �ل��ذي ن�س��ت علي��ه �مل��ادة 
�لثالثة من �التفاقية �القت�سادية  باأن »ُيعاَمل مو�طنو دول �ملجل�س �لطبيعيون 
و�العتباري��ون يف �أي دول��ة م��ن �ل��دول �الأع�س��اء نف���س معامل��ة مو�طنيه��ا دون 
تفريق �أو متييز يف كافة �ملجاالت �القت�سادية« وعلى وجه �خل�سو�س مايلي:

1. �لتنقل و�الإقامة.
2. �لعمل يف �لقطاعات �حلكومية و�الأهلية.

3. �لتاأمن �الجتماعي و�لتقاعد.
4. ممار�سة �ملهن و�حلرف.

5. مز�ولة جميع �الأن�سطة �القت�سادية و�ال�ستثمارية و�خلدمية.
6. متّلك �لعقار.

7. تنقل روؤو�س �الأمو�ل.
8. �ملعاملة �ل�سريبية.

9. تد�ول و�سر�ء �الأ�سهم وتاأ�سي�س �ل�سركات.
10. �ال�ستفادة من �خلدمات �لتعليمية و�ل�سحية و�الجتماعية.
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 ماذا تعني ال�صوق للمواطن واملواطنة ولالقت�صاد اخلليجي ؟
 بالن�صبة للمواطن :

ي�س��تفيد �ملو�ط��ن �أو �ملو�طن��ة م��ن �ل�س��وق �خلليجي��ة �مل�س��رتكة ب�س��كل   -
مبا�س��ر م��ن خ��لل �ملج��االت �لتالي��ة عل��ى �س��بيل �ملث��ال :

* �لتنقل و�الإقامة
* �لتعليم

* �ل�سحة
* �ملهن و�حلرف

* �لعمل
* �لتاأمينات �الجتماعية و�لتقاعد

* متلك �لعقار الأغر��س �ل�سكن

 بالن�صبة لل�صركات واملوؤ�ص�صات ورجال و�صيدات الأعمال : 

- ممار�سة �ملهن �حلرة على �سكل موؤ�س�سات �أو �سركات �أو مكاتب.
- ممار�سة �الأن�سطة �القت�سادية و�ال�ستثمارية و�خلدمية.

- �ملعاملة �ل�سريبية.
- متلك �لعقار لل�ستثمار.

- �ال�س��تفادة م��ن �ل�س��وق �لو�ح��دة م��ن حي��ث �لت�س��ويق و�أماك��ن �الإنت��اج 
و�لتوزي��ع.
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- رفع كفاءة �الإنتاج
- وفور�ت �حلجم.

 الآثار القت�صادية لل�صوق امل�صرتكة :
�إيج��اد �س��وق و�ح��دة يت��م م��ن خلله��ا ��س��تفادة مو�طن��ي دول �ملجل���س م��ن   -

�لفر���س �ملتاح��ة يف �القت�س��اد �خلليج��ي.
فتح جمال �أو�سع لل�ستثمار �لبيني )�خلليجي( و�لعربي و�الأجنبي.  -

حتقيق �ال�ستخد�م �الأمثل للمو�رد �القت�سادية.  -
حت�سن �لو�سع �لتفاو�سي لدول �ملجل�س  -

تعزيز مكانة دول �ملجل�س بن �لتجمعات �القت�سادية �لدولية.  -
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اآليات ت�صهيل تنقل فئات معينة من غري املواطنني مثل
امل�صتثمرين الأجانب، وكبار املديرين، وم�صوؤويل الت�صويق 

و�صائقي ال�صاحنات
أق��رت جلن��ة وزر�ء �لد�خلي��ة يف �جتماعه��ا )22( يف 21-22 �أكتوب��ر 
2003 عددً� من �الآليات لت�س��هيل تنقل �لفئات �مل�س��ار �ليها بن دول �ملجل���س 
و�لتي �أو�ست بها جلنة فنية منبثقة عن جلنة وزر�ء �لد�خلية يف دول �ملجل�س 
يف �جتم��اع عق��د يف 9�11 مار���س 2003م و�أقرته��ا جلن��ة م��در�ء �جل��و�ز�ت يف 
دول �ملجل���س يف �جتماعه��ا )18( يف 15-17 �س��بتمرب 2003،وت�س��مل ه��ذه 

�الآلي��ات ما يلي:
اأول: من��ح �أ�سح��اب �ملوؤ�س�س��ات و�ل�س��ركات، ومدر�ئه��ا وممثليه��ا �ملقيم��ن 
�قام��ًة نظامي��ة يف �أي دول��ة من دول �ملجل���س، تاأ�س��ر�ت �لدخ��ول �ىل �أي دولة 

م��ن �ل��دول �الع�س��اء �الأخرى م��ن �ملنافذ �حلدودية وفق��ا لل�سو�بط �لتالية:
1- �أن يكون جو�ز �سفر �ملقيم �ساري �ملفعول.

2- �أن يحمل �ملقيم �قامة نظامية �سارية �ملفعول.
3- �أن يق��دم �ملقي��م ملرك��ز ج��و�ز�ت �ملنف��ذ م��ا يثب��ت مرك��زه يف �ل�س��ركة �أو 

متثيله لها.
ثانيــا: ال تق��ل م��دة �القام��ة �ملمنوح��ة يف ه��ذ� �لن��وع من �لتاأ�س��رة ع��ن �أربعة 

ع�سر يوما.
ثالثا: �سائقو �ل�ساحنات:

 – )�ملنام��ة  �لع�س��رين  �جتماعه��ا  يف  �لد�خلي��ة  وزر�ء  جلن��ة  �أق��رت 
�كتوب��ر 2001م( مب��د�أ من��ح �س��ائقي �ل�س��احنات ومعاونيه��م تاأ�س��رة �لدخول 
�ىل �ل��دول �الع�س��اء م��ن �ملناف��ذ �حلدودية، حتقيقا الن�س��ياب حركة �لتبادل 
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�لتج��اري و�نتق��ال �ل�س��لع �لوطني��ة ب��ن دول �ملجل���س، كم��ا ق��ررت �للجن��ة يف 
�جتماعه��ا �لث��اين و�لع�س��رين )�أكتوب��ر 2003( ب��اأال تقل م��دة �لبقاء �ملمنوحة 
ل�س��ائق �ل�س��احنة ومعاون��ه يف �لدول��ة �لقادم��ن �ليه��ا ع��ن �أ�س��بوع و�ح��د.  وقد 
�س��رعت �أغل��ب �ل��دول �الع�س��اء يف تنفي��ذ ه��ذه �لق��ر�ر�ت وف��ق �إج��ر�ء�ت 

معين��ة يف كل منه��ا. 
دول  م��ن  �أي  �ملقيم��ن يف  غ��ر  �الأجان��ب  للم�س��تثمرين  بالن�س��بة  رابعــا: 

�ملجل���س، تت��م معاملته��م وفق��ا مل��ا �س��يقر ب�س��اأن �لتاأ�س��ر�ت �ل�س��ياحية.
خام�صــا : نظ��ر� الخت��لف ر�س��وم ه��ذ� �لن��وع م��ن �لتاأ�س��ر�ت ب��ن دول 
�ملجل���س وجه��ت جلن��ة وزر�ء �لد�خلي��ة يف �جتماعه��ا )22( �الأمان��ة �لعام��ة 
مبخاطب��ة �جله��ات �ملعني��ة ب�س��ن ر�س��وم �لتاأ�س��ر�ت بالعم��ل عل��ى توحيده��ا، 
وبعر�س �ملو�سوع على جلنة �لتعاون �ملايل و�القت�سادي يف �جتماعها )61( 
ر�أت �للجنة تاأجيل �لبت يف ر�س��وم �لتاأ�س��ر�ت �إىل �أن ت�س��تكمل جلنة �الحتاد 

�جلمرك��ي در��س��ة جمي��ع �لر�س��وم �ملفرو�س��ة عل��ى �ل�س��احنات.

التاأ�صريات ال�صياحية املوحدة:
�س��كل وزر�ء �لد�خلي��ة ب��دول �ملجل���س يف �الجتم��اع �لت�س��اوري �لثال��ث 
)�لريا���س ماي��و 2002م( جلن��ة فني��ة م�س��رتكة لو�س��ع ت�س��ور متكام��ل ح��ول 
�لتاأ�س��ر�ت �ل�س��ياحية �ملوح��دة. وق��د عق��دت ه��ذه �للجن��ة �جتماع��ن  يف 6 
يناي��ر 2003 و21-22 �س��بتمرب 2003م، وتو�سل��ت �ىل �لعدي��د من �لتو�سيات 
بهذ� �ل�ساأن باال�ستفادة من �التفاقية �لثنائية �ملوقعة بن �سلطنة عمان ودولة 
قط��ر، و�التفاقي��ات �القليمي��ة و�لدولي��ة �ملماثل��ة. وم��ن �أه��م تل��ك �لتو�سي��ات 

مايل��ي: �
 متن��ح �لتاأ�س��ر�ت �ل�س��ياحية ل��دول �ملجل���س م��ن �س��فار�تها يف �خل��ارج وفق 

�سو�بط يتفق عليها.
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 تكون مدة �سلحية �لتاأ�س��رة �ل�س��ياحية ت�س��عون يوما من تاريخ ��سد�رها 
وتخول �ملمنوحة له �القامة يف �لبلد �لو�حد مدة ال تزيد عن ثلثن يوما.

وق��د ق��ررت جلن��ة وزر�ء �لد�خلي��ة يف �جتماعه��ا )22( يف �أكتوب��ر 2003 
�إحال��ة �ملو�س��وع �إىل جلن��ة م��در�ء �جل��و�ز�ت ال�س��تكمال �ل�سو�ب��ط �للزم��ة 
الإ�س��د�ر ه��ذ� �لن��وع من �لتاأ�س��ر�ت و�إيجاد �سو�بط الإ�سد�ر تاأ�س��رة موحدة 

لرج��ال �الأعمال.
�س��در ق��ر�ر �ملجل���س �الأعل��ى يف �ل��دورة 24 بدول��ة �لكوي��ت دي�س��مرب 

2003م ب�س��اأن ت�س��هيل �لتنق��ل عل��ى �لنح��و �لت��ايل: 
ثانيا: ت�سهيل �لتنقل:

ب -  ت�س��هيل �لتنق��ل ب��ن دول �ملجل���س لبع���س �لفئ��ات �ملقيم��ة يف �ل��دول 
�الأع�ساء، وذلك وفقا لل�سو�بط �لو�ردة يف قر�ر وزر�ء �لد�خلية ، وذلك 
م��ن خ��لل منحه��م تاأ�س��ر�ت �لدخ��ول م��ن �ملناف��ذ مت�س��يا م��ع متطلب��ات 

�الحت��اد �جلمرك��ي«.
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 نظام مد مظلة احلماية التاأمينية للمواطنني العاملني خارج 
دولهم يف اأي من دول املجل�س  الأخرى

�لعامل��ن  ملو�طنيه��ا  �لتاأميني��ة  دول��ة مب��د مظل��ة �حلماي��ة  تلت��زم كل 
خارجها )يف دول �ملجل�س �الأخرى( يف �لقطاعن �لعام و�خلا�س وفق �الآتي:

�أ  � يك��ون �لتطبي��ق �ختياري��ًا مل��دة �س���نة و�ح��دة تب��د�أ م��ن يناي��ر 2005م، 
و�إلز�مي��ًا �عتب��ارً� م��ن �أول يناي��ر 2006م.

ب � يلت��زم �ساح��ب �لعم��ل بت�س���جيل مو�طن��ي دول �ملجل���س �لعامل��ن لدي��ه، 
ل��دى موؤ�س����سة �لتاأمين��ات �الجتماعي��ة / �لتقاع��د �مل��دين يف �لدول��ة مق��ر 
�لعم��ل، عل��ى �أن تق��وم ه��ذه �ملوؤ�س����سة باإ�س���عار موؤ�س����سة �لتقاع��د �مل��دين/ 
�لتاأمينات �الجتماعية  يف دولة �لعامل بذلك، ح�س��ب �الأ�س���س و�ل�سو�بط 
�لتي يتم �التفاق ب�س��اأنها بن موؤ�س����سات �لتاأمينات �الجتماعية و�لتقاعد 

�ملدين.
ج � يتم حت�سيل �ال�س�رت�كات وفق �الآتي:

يف  ح�ستهم��ا  بتحم��ل  �لعم��ل  و�ساح��ب  �ملوظ��ف   / �لعام��ل  يلت��زم   -1
�ال�س�رت�ك وفقًا للن�س�ب �ملعمول بها يف نظام / قانون موطن �لعامل / 
�ملوظ��ف عل��ى �أال تتج��اوز ح�س��ة �ساح��ب �لعمل �لن�س���بة �ملعمول بها يف 
�لدولة مقر �لعمل. ويف �الأحو�ل �لتي تقل فيها م�ساهمة �ساحب �لعمل 
ع��ن �لن�س���بة �ملطلوب��ة، يق��وم �لعام��ل / �ملوظف بتغطية �لف��رق ل�سمان 
�س��د�د �ال�س���رت�كات كامل��ة �إىل موؤ�س����سة �لتقاع��د �مل��دين /�لتاأمين��ات 
�الجتماعي��ة �لت��ي يخ�س��ع لنظامه��ا �لعامل / �ملوظف ما مل تر كل دولة 

حتم��ل �لف��رق عو�سًا ع��ن مو�طنيها.
2- يج��ب عل��ى �ساح��ب �لعم��ل �قتط��اع ح�س��ة �لعام��ل / �ملوظ��ف م��ن 



-12-

�لر�ت��ب �ل�س��هري ، و�إيد�عه��ا م��ع �حل�س��ة �لت��ي يلت��زم به��ا يف ح�س��اب 
م�سريف حتدده �ملوؤ�س��سة �لتي يخ�سع لنظامها �لعامل/�ملوظف وذلك 

خ��لل �ملو�عي��د �ملعم��ول به��ا يف �لدول��ة مق��ر �لعم��ل.
ويف حال��ة تخل��ف �ساح��ب �لعم��ل ع��ن �س��د�د ه��ذه �ال�س���رت�كات 
يف مو�عيده��ا �ملح��ددة تق��وم موؤ�س����سة �لتقاع��د �مل��دين/ �لتاأمين��ات 
�الجتماعي��ة  يف دول��ة �لعام��ل باإب��لغ ذل��ك �إىل موؤ�س����سة �لتقاع��د 
�مل��دين /�لتاأمين��ات �الجتماعي��ة �ملعني��ة يف دول��ة مقر �لعم��ل و�لتي يقع 
عليه��ا ع��بء �ملتابع��ة و�تخ��اذ �الإج��ر�ء�ت �لقانوني��ة �لكفيل��ة بتح�سي��ل 
ه��ذه �ال�س���رت�كات وفق��ًا للقو�ع��د و�الأحكام �ملعمول به��ا يف �لدولة مقر 

�لعمل.
�إ�سابات �لعمل و�الأخطار �ملهنية: د � 

ال مت���س �حلماية �لتاأمينية ملو�طني دول �ملجل���س �لعاملن يف غر دولهم 
باأي��ة حق���وق، ومز�ي��ا، تكفله��ا له��م �أنظم��ة �لتقاع��د �مل��دين /�لتاأمين��ات 

�الجتماعي��ة، و�أنظم��ة وقو�ن��ن �لعم��ل يف �لدول��ة مق��ر �لعمل«. 
مل��د  �الي�ساحي��ة  ومذكرت��ه  �ملوح��د  �لنظ��ام  م�س��روع  عل��ى  �ملو�فق��ة    . ه��� 
�حلماي���������������ة �لتاميني��ة )�لتقاع��د �مل��دين / �لتامين��ات �الجتماعي��ة( 
ملو�طن��ي دول جمل���س �لتع��اون ل��دول �خللي��ج �لعربي��ة �لعامل��ن يف غ��ر 
دوله��م يف �أي دول��ة ع�س��و يف �ملجل���س، و�عتب��ار م��و�ده �آلي��ات تنفيذي��ة للقر�ر. 
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�صروط ال�صماح لل�صركات اخلليجية بفتح فروع لها
يف دول جمل�س التعاون

�أن تك��ون �ل�س��ركة م�س��جلة يف �إح��دى دول جمل���س �لتع��اون، و�أن يك��ون   .1
ن�س��اطها �سم��ن �الأن�س��طة �القت�سادي��ة �مل�س��موح ملو�طن��ي دول �ملجل���س 

مبمار�س��تها . 
�أن تكون �ل�سركة مملوكة بالكامل ملو�طني دول جمل�س �لتعاون.  .2

3. �أن يك��ون ق��د م�س��ى عل��ى ت�س��جيل �ل�س��ركة �لر�غب��ة بفت��ح ف��روع له��ا يف �أي 
م��ن دول جمل���س �لتع��اون ف��رتة زمني��ة ال تق��ل ع��ن ث��لث �س��نو�ت ، ويج��وز 

للدول��ة تخفي�س ه��ذه �ملدة. 
4. �أن يك��ون م��ن تفو�س��ه �ل�س��ركة الإد�رة �لف��رع م��ن مو�طن��ي دول �ملجل���س، 

ويج��وز للدولة �إ�س��قاط هذ� �ل�س��رط.
5. يج��وز للدول��ة �إلغ��اء �ل�س��جل)�لرتخي�س( �ل��ذي مين��ح لل�س��ركة يف حال��ة 
تب��ن له��ا وج��ود �س��ريك �أجنب��ي يف �ل�س��ركة �الأم �أو �أخل��ت باأح��د �ل�س��روط 

�مل�س��ار �إليه��ا �أعله. 
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�صوابط ممار�صة مواطني دول املجل�س
 للمهن احلرة بالدول الأع�صاء
الدورة )8( يف دي�صمرب 1987م

اأول ـ تعاريف:
1. �مله��ن �حل��رة: ه��ي تل��ك �الأن�س��طة �لت��ي تعتم��د �ملبا�س��رة ملل��كات �الإن�س��ان 
�لعقلي��ة و�ملو�ه��ب �لذهني��ة �ملح�س��ة وتعتم��د عل��ى �مله��ارة �ل�س��خ�سية مل��ن 

ميار�سها.
2. ممار�س��ة �ملهن��ة: تعن��ى مز�ول��ة �ملهن��ة �س��خ�سيًا �أو �مل�س��اركة يف مز�ولته��ا 

مع مو�طني دول جمل���س �لتعاون.
3. دول �ملجل���س: ه��ي �ل��دول �الأع�س��اء يف جمل���س �لتع��اون ل��دول �خللي��ج 

�لعربي��ة.
4. مو�طنو دول �ملجل���س:  هم �الأ�س��خا�س �لطبيعيون �لذين يحملون جن�س��ية 
�أي م��ن دول �ملجل���س �أو �الأ�س��خا�س �ملعنوي��ة ب�س��رط �أن تك��ون �س��ركات 

ت�سام��ن مهني��ة مملوك��ة بالكام��ل ملو�طن��ي دول جمل���س �لتع��اون.
ثانيــا: يج��ب �أن يك��ون ممار���س �ملهن��ة حا�س��ل عل��ى �ملوؤه��لت �لعلمي��ة 
و�لعملي��ة �لتخ�س�سي��ة يف مهنت��ه �لت��ي يرغ��ب ممار�س��تها و�ن يح�س��ل عل��ى 
�لرتخي���س و�لت�س��جيل �ملطلوب��ن ع��ادة مم��ن مياثلونه��م م��ن مو�طن��ي �ل��دول 

�لع�س��و �مل�سيف��ة.
ثالثــا: يج��ب �أن تت��م ممار�س��ة �ملهن��ة وفق��ا للإج��ر�ء�ت �ملطبق��ة يف كل دولة 

من دول �ملجل�س وذلك من خلل مكتب �أو حمل مرخ�س للممار�س.

رابعــا: الأ�سح��اب �مله��ن �حل��رة �ملرخ���س له��م �حل��ق يف تاأ�سي���س �ل�س��ركات 
�ملهني��ة م��ع �أ�س��خا�س مرخ���س له��م م��ن نف���س �ملهن��ة و�مل�س��اركة فيه��ا ويف 
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�س��ركات مهنية قائمة ومتثل �الأ�س��ياء �ملنقولة ملز�ولة مهنهم بنف���س �ل�س��روط 
�لت��ي يتمت��ع به��ا ع��ادة م��ن مياثلونه��م م��ن مو�طن��ي �لدول��ة �لع�س��و �مل�سيفة.

خام�صــا: الأ�سح��اب �مله��ن �حل��رة �ملرخ���س له��م �حل��ق يف �حل�س��ول عل��ى 
كاف��ة �خلدم��ات �لت��ي متنه��م م��ن مز�ول��ة مهنه��م مبا يف ذل��ك �حل�سول على 
خدمات �ملنافع �لعامة )كهرباء � ماء � هاتف � تلك�س .. �لخ( بنف�س �ل�سروط 

�لت��ي يتمت��ع به��ا عادة من مياثلونهم من مو�طن��ي �لدولة �لع�سو �مل�سيفة.
�صاد�صــًا: الأ�سح��اب �مله��ن �حل��رة �ملرخ���س له��م �حل��ق يف �حل�س��ول عل��ى 
�لتاأ�س��ر�ت �للزمة مل�س��اعديهم وفنييهم وعمالهم ومعاملة �إقامتهم بنف���س 
�ل�س��روط �ملطلوب��ة مم��ن مياثلونهم يف �ل��دول �لع�سو �مل�سيفة، على �أن تعطى 

�الأولوي��ة يف �لعم��ل ملو�طن��ي دول جمل���س �لتعاون.
ــابعا: تطب��ق ه��ذه �ل�سو�ب��ط عل��ى �مله��ن �حل��رة �لت��ي الي�س��در ب�س��اأنها  �ص

�سو�ب��ط خا�س��ة.
ثامنــا: ال تخ��ل ه��ذه �ل�سو�ب��ط باملز�ي��ا �الأف�س��ل �ملمنوح��ة �الآن �أو �لت��ي ق��د 

متن��ح يف �مل�س��تقبل م��ن �أي دول��ة ع�س��و ملو�طني دول �ملجل���س يف هذ� �ل�س��اأن.
تا�صــعا: ت�سب��ح ه��ذه �ل�سو�ب��ط ناف��ذة بع��د ثلث��ة ��س��هر م��ن �إقر�ره��ا م��ن 
�ملجل���س �الأعل��ى.  وتت��م مر�جعته��ا وتقييمه��ا عل��ى �س��وء �لتجرب��ة �لعملية بعد 

خم���س �س��نو�ت م��ن �إقر�رها.
عا�صرًا: للجنة �لتعاون �ملايل و�القت�سادي حق تف�سر هذه �ل�سو�بط.
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�صوابط ممار�صة مواطني دول املجل�س
 لالأن�صطة القت�صادية بالدول الأع�صاء

الدورة )8( يف دي�صمرب 1987م

اأول : متار���س ه��ذه �الأن�س��طة م��ن قب��ل �ملو�طن��ن �لطبيعي��ن ل��دول جمل���س 
�لتع��اون وم��ن قب��ل �الأ�س��خا�س �العتباري��ة �ململوك��ة بالكام��ل ملو�طن��ي دول 

جمل���س �لتع��اون.

ثانيــا : متار���س ه��ذه �الأن�س��طة وفقا للقو�ن��ن و�الإجر�ء�ت �ملتبع��ة يف �لدولة 
�لع�سو �مل�سيفة و�ملطبقة على مو�طنيها مبا يف ذلك �حل�سول على �لت�سجيل 

و�لرتخي�س �ملطلوبن عادة ملمار�سة �لن�ساط.

ــا : ملمار�س��ة ه��ذه �الأن�س��طة �حل��ق يف تاأ�سي���س �ل�س��ركات �لت��ي تق��وم  ثالث
مبز�ولة هذه �الأن�سطة و�مل�ساهمة فيها ومتلك �ملو�د �الأولية و�الأ�سياء �ملنقولة 
�للزمة عادة للقيام بهذه �الأن�سطة بنف�س �ل�سروط �لتي يتمتع بها عادة من 

مياثلونه��م م��ن مو�طني �ل��دول �لع�سو �مل�سيفة.

رابعــا : ملمار�س��ي ه��ذه �الأن�س��طة �حل��ق يف �حل�س��ول عل��ى ب�سائعه��م وم��ا 
ي�س��اعدهم عل��ى تق��دمي خدماته��م وفق��ا للأنظمة و�لقو�ن��ن �ملطبقة على من 

مياثلونه��م م��ن مو�طن��ي �لدول��ة �لع�س��و �مل�سيفة.

خام�صــا : ملمار�س��ي ه��ذه �الأن�س��طة �حل��ق يف �حل�س��ول عل��ى كاف��ة �خلدمات 
�لت��ي متكنه��م م��ن مز�ولة �أعمالهم و�لت��ي �أعمالهم و�لتي توفر ملن مياثلونهم 
من مو�طني �لدولة �لع�سو �مل�سيفة . فعلى �سبيل �ملثال ال �حل�سر، �حل�سول 
عل��ى خدم��ات �ملناف��ع �لعام��ة )كهرب��اء، م��اء، هات��ف.. �لخ( بنف���س �ل�س��روط 

�لت��ي يتمت��ع بها عادة م��ن مياثلونهم من مو�طني �لدولة �مل�سيفة.
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�صاد�صــا : ملمار�س��ي ه��ذه �الأن�س��طة �حل��ق يف �حل�س��ول عل��ى �لتاأ�س��ر�ت 
�للزم��ة لعماله��م وفنييه��م ومعامل��ة �إقامته��م بنف���س �س��روط مو�طن��ي م��ن 
مياثلونه��م يف �ل��دول �لع�س��و �مل�سيف��ة، عل��ى �أن تعط��ى �الأولوي��ة يف �لعم��ل 

ملو�طن��ي دول جمل���س �لتع��اون.

�صــابعا : ملمار�س��ي ه��ذه �الأن�س��طة �حل��ق يف �فتت��اح �أك��ر م��ن ف��رع ملمار�س��ة 
ه��ذه �الأن�س��طة يف د�خ��ل �لدول��ة ب�س��رطة �حل�س��ول على �لرت�خي���س �للزمة 

لذلك.
ثامنــًا : ال تخ��ل ه��ذه �ل�سو�ب��ط باملز�ي��ا �الأف�س��ل �ملمنوح��ة �الآن و�لت��ي ق��د 
متن��ح يف �مل�س��تقبل م��ن �أي دول��ة ع�س��و ملو�طن��ي دول �ملجل���س يف ه��ذ� �ل�س��اأن.

تا�صــعا : تطب��ق ه��ذه �ل�سو�ب��ط عل��ى �الأن�س��طة �القت�سادي��ة �لت��ي ال ي�س��در 
ب�س��اأنها �سو�بط خا�سة.

عا�صــرا : ت�سبح هذه �ل�سو�بط نافذة بعد ثلثة ��س��هر من تاريخ �إقر�رها 
من �ملجل�س �الأعلى وتتم مر�جعتها وتقييمها على �سوء �لتجربة �لعملية بعد 

خم�س �سنو�ت من �إقر�رها.
اإحــدى ع�صــر : للجن��ة �لتع��اون �مل��ايل و�القت�س��ادي ح��ق تف�س��ر ه��ذه 

�ل�سو�ب��ط.
مالحظــة:  �س��در ق��ر�ر �ملجل���س �الأعل��ى يف دورت��ه )28( يف دي�س��مرب 
2007م �ل��ذي ن���س عل��ى وق��ف �لعم��ل بالقي��ود عل��ى ممار�س��ة مو�طن��ي دول 
�ملجل���س للأن�س��طة �القت�سادي��ة و�مله��ن �حل��رة بال��دول �الأع�س��اء، �ل��و�ردة يف 
�ل�سو�ب��ط �ملن�سو���س عليه��ا �أع��له، وفيم��ا يل��ي ن���س ق��ر�ر �ملجل���س �الأعل��ى:

»�إن �ملجل�س �الأعلى،  وقد،
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��س��تذكر  م��ا ن�س��ت علي��ه �مل��ادة �لثالث��ة م��ن �التفاقي��ة �القت�سادي��ة، وم��ا 
قرره يف دورته �لثامنة )دي�س��مرب 1987م( ب�س��اأن �سو�بط ممار�س��ة مو�طني 
دول جمل���س �لتعاون للأن�س��طة �القت�سادية وللمهن �حلرة بالدول �الأع�ساء،  
وق��ر�ره يف دورت��ه )23، �لدوح��ة دي�س��مرب 2002م ( ب��اأن يت��م ��س��تكمال �إقامة 

�ل�س��وق �خلليجي��ة �مل�س��رتكة يف ع��ام 2007م .
و�طل��ع عل��ى تو�سي��ة جلن��ة �لتع��اون �مل��ايل و�القت�س��ادي يف �جتماعه��ا 
�لثالث و�ل�سبعن )مايو 2007م( بوقف �لعمل بالقيود على ممار�سة مو�طني 
دول �ملجل���س للأن�س��طة �القت�سادي��ة وللمه��ن �حل��رة �ل�س��ادرة يف �ل��دورة 
�لثامنة للمجل���س �الأعلى، و�لن�س بداًل عن ذلك على تطبيق �مل�س��او�ة �لتامة 
يف �ملعاملة بن مو�طني دول �ملجل���س يف ممار�س��ة �ملهن و�حلرف و�الأن�س��طة 
�القت�سادي��ة و�ال�س��تثمارية و�خلدمي��ة، ع��د� ما ن�س عليه يف قائمة �الأن�س��طة 
�القت�سادية �ملق�سور ممار�ستها مرحليًا على مو�طني �لدولة نف�سها.  وعلى 

تو�سي��ة �ملجل���س �لوز�ري بهذ� �ل�س��اأن. قرر:
وق��ف �لعم��ل بالقي��ود عل��ى ممار�س��ة مو�طن��ي دول �ملجل���س للأن�س��طة 
�القت�سادي��ة وللمه��ن �حل��رة بال��دول �الأع�س��اء �لتي �س��بق �إقر�ره��ا يف �لدورة 
�لثامن��ة )1987( للمجل���س �الأعل��ى،  وتطبي��ق �مل�س��او�ة �لتام��ة يف �ملعاملة بن 
مو�طن��ي دول �ملجل���س يف ممار�س��ة �مله��ن و�حل��رف و�الأن�س��طة �القت�سادي��ة 
و�ال�س��تثمارية و�خلدمي��ة، ع��د� م��ا ��س��تثني منها بق��ر�ر من �ملجل���س �الأعلى.«



-19-

 �صوابط ال�صماح للبنوك الوطنية بدول املجل�س 
بفتح فروع لها بالدول الأع�صاء

الدورة الثامنة ع�صر للمجل�س الأعلى )دي�صمرب 1997م(

بند )1( تعــــاريف :
1 � جمل�س �لتعاون : جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.

2- �لدول �الأع�ساء : �لدول �الأع�ساء مبجل�س �لتعاون.
3 � دولة �ملقر : �لدولة �لع�سو �لتي يوجد بها �ملقر �لرئي�سي للبنك �لوطني.

4 � �لدولة �مل�سيفة : �لدولة �لع�سو �ملر�د فتح فرع للبنك �لوطني فيها.
5 � �لبن��ك �لوطن��ي : �ملن�س��اأة �مل�سرفي��ة �مل�س��جلة و�ملرخ���س له��ا مبز�ول��ة 
�الأعم��ال �مل�سرفي��ة حملي��ا يف �ح��دى �ل��دول �الأع�ساء وميثل �أغلبية ر�أ���س 
ماله��ا )51% �أو �أك��ر( مو�طن��و دول جمل���س �لتع��اون وتتخ��ذ �س��كل �س��ركة 

م�س��اهمة عام��ة مقره��ا �لرئي�س��ي �ح��دى دول �ملجل���س.
يتمتع��ون  �لذي��ن  �لطبيعي��ون  �الأ�س��خا�س   : �الأع�س��اء  �ل��دول  مو�طن��و   �  6
بجن�س��ية �حدى �لدول �الأع�ساء �و �الأ�س��خا�س �العتبارية �ململوك �أغلبية 
ر�أ�س مالها حلكومة �و مو�طني �حدى �لدول �الأع�ساء �و لكليهما وتتمتع 

بجن�س��ية �ح��دى دول جمل���س �لتع��اون.
7 � �العمال �مل�سرفية : �العمال �لتي متار�س��ها �لبنوك �ملرخ�س لها كبنوك 
جتاري��ة عل��ى �أن ال تك��ون متعار�س��ة م��ع �لقو�ن��ن و�الأنظم��ة �مل�سرفي��ة يف 

�لدولة �مل�سيفة.
8 � �لبن��ك �ملرخ���س : �لف��رع �و �لف��روع �لت��ي يت��م �فتتاحه��ا للبن��ك �لوطني يف 

�لدولة �مل�سيفة.
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بند )2( الرتخيــ�س :
1 � ي�س��مح للبن��ك �لوطن��ي بع��د مو�فق��ة �ل�س��لطة �لنقدي��ة يف دول��ة �ملق��ر 
بفت��ح ف��رع �أو ف��روع ل��ه ملز�ول��ة �الأعم��ال �مل�سرفي��ة يف �أي دول��ة م��ن دول 
�ملجل���س وذل��ك مبوج��ب ترخي���س �س��ادر م��ن �ل�س��لطة �لنقدي��ة يف �لدول��ة 
�مل�سيف��ة وف��ق �لقو�ن��ن و�الأنظمة و�للو�ئح و�لتعليمات و�ل�س��روط �مللئمة 

و�الج��ر�ء�ت �ل�س��ارية فيه��ا.
2 � يج��ب �أن ال يق��ل جمم��وع حق��وق �مل�س��اهمن للبن��ك �لوطن��ي ع��ن م��ا يع��ادل 

مائ��ة ملي��ون دوالر �مريكي كحد �أدنى.
3 � �ن يك��ون ق��د م�س��ى عل��ى تاأ�سي���س �لبن��ك �لوطن��ي يف دولة �ملقر مدة ال تقل 

عن ع�سر �سنو�ت من مز�ولة �الأعمال �مل�سرفية.

بنـد )3( راأ�س املال والحتياطيات الراأ�صمالية :
1 � يلت��زم �لبن��ك �ملرخ���س ب��اأن يخ�س���س ويحتف��ظ لعمليات��ه د�خ��ل �لدول��ة 
�مل�سيف��ة يف جمي��ع �الوق��ات مببل��غ ال يق��ل ع��ن �حل��د �الأدن��ى لر�أ���س �مل��ال 
�ل��ذي تن���س علي��ه �لقو�ن��ن و�أنظم��ة �لرقاب��ة �مل�سرفي��ة يف �لدول��ة �مل�سيف��ة.
2 � يلت��زم �لبن��ك �ملرخ���س ب��اأن يحتف��ظ يف جمي��ع �الأوق��ات باحتياطي��ات 
حت��دد مبالغه��ا و�أنو�عه��ا �لقو�ن��ن و�أنظم��ة ومتطلبات �لرقاب��ة �مل�سرفية 

يف �لدول��ة �مل�سيف��ة.

بند )4( الرقابة والتفتي�س على البنك املرخ�س :
1 � لل�س��لطة �لنقدي��ة يف �لدول��ة �مل�سيف��ة ح��ق �ج��ر�ء �لرقاب��ة و�لتفتي���س عل��ى 

�لبن��ك �ملرخ���س وفق��ا للو�ئح و�لتعليمات �لت��ي ت�سعها لهذ� �لغر�س.
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2 � للتاأك��د م��ن مر�ع��اة �لبن��ك �ملرخ���س وتطبيق��ه الأح��كام ترخي���س مرك��زه 
�لرئي�سي، تقوم �ل�سلطة �لنقدية يف دولة �ملقر بالتن�سيق مع �ل�سلطة �لنقدية 

يف �لدولة �مل�سيفة قبل قيامها باجر�ء �لتفتي���س على �لبنك �ملرخ�س.
بند )5( اغالق البنك :

يخ�س��ع �لبن��ك �ملرخ���س للقو�نن و�الأنظمة �خلا�س��ة بالت�سفية �لطوعية 
�و �اللز�مية �ل�سارية يف �لدولة �مل�سيفة، ولل�سلطة �لنقدية يف �لدولة �مل�سيفة 
�تخ��اذ كاف��ة �الج��ر�ء�ت �ملخول��ة له��ا مبوج��ب �لقو�ن��ن و�الأنظم��ة �مل�سرفي��ة 

بهذ� �ل�ساأن.

بند )6( اأحكــام عامــة :
ت�س��ع �ل�س��لطة �لنقدي��ة يف �لدول��ة �مل�سيف��ة �جل��دول �لزمن��ي �ملنا�س��ب 
و�ملتطلب��ات �ال�سافي��ة �لت��ي تر�ه��ا �سروري��ة له��ا لتطبي��ق ه��ذه �ل�سو�ب��ط بعد 

�قر�ره��ا.
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تنظيم متلك مواطني دول املجل�س للعقار
يف الدول الأع�صاء مبجل�س التعاون

لغر�س ال�صكن وال�صتثمار
الدورة )23( للمجل�س الأعلى- دي�صمرب 2002م

تنفيذً� الحكام �ملادة �لثالثة من �التفاقية �القت�سادية بن دول �ملجل���س 
و�لت��ي تن���س عل��ى �أن يعام��ل مو�طن��و دول �ملجل���س �لطبيعي��ون و�العتباري��ون 
يف �أي م��ن �ل��دول �الأع�س��اء نف���س معامل��ة مو�طنيه��ا دون تفري��ق �أو متيي��ز يف 

جم���االت خمتلف��ة، منها حري��ة متلك �لعقار.  
�الأ�س��خا�س  م��ن  �ملجل���س  دول  ملو�طن��ي  �لعق��ار  متل��ك  تنظي��م  يت��م 
�لطبيعي��ن و�العتباري��ن يف �أي دول��ة ع�س��و لغر���س �ل�س��كن و�ال�س��تثمار وفق��ًا 

للأح��كام �لتالي��ة: 

)املادة الأوىل(
�أو  ي�س��مح ملو�طن��ي دول جمل���س �لتع��اون م��ن �الأ�س��خا�س �لطبيعي��ن 
�العتباري��ن )�ململوك��ن بالكام��ل ملو�طن��ي دول جمل���س �لتع��اون( با�س��تئجار 
ومتل��ك �لعق��ار�ت �ملبني��ة و�الأر��س��ي لغر�س �ل�س��كن �أو �ال�س��تثمار يف �أية دولة 
ع�س��و باإح��دى ط��رق �لتمل��ك �ملق��ررة قانونًا )نظام��ًا( �أو بالو�سي��ة �أو �ملر�ث 

ويعامل��ون يف ه��ذ� �ل�س��اأن معامل��ة مو�طن��ي �لدول��ة �لت��ي يق��ع فيه��ا �لعق��ار.

)املادة الثانية(
�إذ� كان �لعق��ار �أر�س��ًا فيج��ب �أن ُي�س��تكمل بنائه��ا �أو ��س��تغللها خ��لل 
�أرب��ع �س��نو�ت م��ن تاري��خ ت�س��جيلها با�س��مه، و�إال كان للدول��ة �لت��ي يق��ع فيه��ا 
�لعق��ار ح��ق �لت�س��رف باالأر���س مع تعوي�س �ملالك بنف���س ثمنها وقت �س��ر�ئها 
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�أو ثمنه��ا ح��ن بيعه��ا �أيهم��ا �أقل مع حفظ حقه بالتظلم �أمام �جلهة �ملخت�سة 
بالدول��ة. وللدول��ة �أن مت��دد �مل��دة �ملذك��ورة �إذ� �قتنع��ت باأ�س��باب تاأخ��ر �ملالك 

عن تل��ك �ملدة. 

)املادة الثالثة(
يج��وز للمال��ك �لت�س��رف يف �لعق��ار �ملبن��ي يف �أي وق��ت، �أم��ا �إذ� كان 
�أر�سًا فيجوز �لت�سرف فيها من تاريخ ��ستكمال بنائها �أو ��ستغللها �أو مرور 
�أربع �س��نو�ت من تاريخ ت�س��جيلها با�س��مه، ويجوز ��ستثناء �لت�سرف فيها قبل 

ذل��ك ب�س��رط �حل�س��ول عل��ى �إذن من �جله��ة �ملخت�سة يف �لدولة. 

)املادة الرابعة(
ال يتعار���س ه��ذ� �لتنظي��م م��ع ح��ق �لدول��ة �لت��ي يق��ع فيه��ا �لعق��ار يف 
ن��زع ملكيت��ه للمنفع��ة �لعام��ة مقاب��ل تعوي���س ع��ادل للمال��ك طبق��ًا للقو�ن��ن 
)�الأنظمة( �لتي تعامل بها مو�طنيها . كما ال يتعار�س هذ� �لتنظيم مع حق 
�لدول��ة يف حظ��ر �لتمل��ك �أو �النتف��اع يف مناط��ق �أو مو�ق��ع معين��ة، وت�س��تثنى  � 
بن��اء علي��ه � �لعق��ار�ت �لو�قع��ة د�خ��ل مكة �ملكرمة و�ملدين��ة �ملنورة من �أحكام 

ه��ذ� �لتنظيم. 

)املادة اخلام�صة(
ال يخ��ل ه��ذ� �لتنظي��م باأي��ة حق��وق �أف�س��ل �س��ارية وق��ت �إق��ر�ره �أو �لت��ي 

متنحه��ا كل �أو بع���س �ل��دول �الأع�س��اء يف �مل�س��تقبل.

)املادة ال�صاد�صة(
1 � يح��ل ه��ذ� �لتنظي��م حم��ل �لتنظي��م �ملق��ر يف �ل��دورة �لع�س��رين للمجل���س 

�الأعلى.
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2� يطب��ق ه��ذ� �لتنظي��م بع��د ثلث��ة �أ�س��هر م��ن مو�فق��ة �ملجل���س �الأعل��ى علي��ه، 
وجت��ري مر�جعت��ه به���دف تطوي��ره وحت�س��ينه بع��د ث��لث �س��نو�ت م��ن ب���دء 

تطبيقه.
3 � للجنة �لتعاون �ملايل و�القت�سادي حق تف�سر مو�د هذ� �لتنظيم.
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ال�صوابط املعدلة ملمار�صة الن�صاط التجاري
الدورة )28( للمجل�س الأعلى - دي�صمرب 2007م

اأ- جتارة التجزئة :
يق�س��د بتج��ارة �لتجزئ��ة مز�ول��ة �لبي��ع و�ل�س��ر�ء الأي ب�ساع��ة �أو ب�سائ��ع   -1
يتم بيعها مبا�س��رة �إىل م�س��تهلكيها دون و�س��يط وذلك ب�سكل م�ستمر ومن 

خلل حم��ل مرخ�س له.
2 - م��ع ع��دم �الإخ��لل ب��اأي و�س��ع �أف�س��ل يف �أي دول��ة ع�س��و ومب��ا مت �إق��ر�ره 
م��ن قب��ل �ملجل���س �الأعل��ى يف دورتي��ه �لر�بع��ة و�ل�ساد�س��ة ب�س��اأن ممار�س��ة 
�لن�ساط �القت�سادي ي�سمح ملو�طني دول �ملجل�س �لطبيعين و�العتبارين 
�ململوك��ن بالكام��ل ملو�طن��ي دول جمل���س �لتع��اون بفت��ح حم��لت لتج��ارة 

�لتجزئ��ة يف �أي دول��ة ع�س��و وفق��ا مل��ا يلي:
 �أ - �أن يكون �ملو�طن �لطبيعي م�س��ئوال ب�سفة مبا�س��رة عن �د�رة �لن�س��اط 
�ملرخ���س ب��ه، وميار�س��ه وفق��ا للأنظم��ة و�لقو�ن��ن �ملطبق��ة عل��ى م��ن 
مياثلونه من مو�طني �لدولة حمل �ملمار�سة، ويجوز له ممار�سة �أكر 
من ن�ساط وباأكر من فرع ما مل توجد �أ�سباب متنع من ذلك وفقا ملا 

تر�ه �جلهة �ملخت�سة يف �لدولة.
�حل�س��ول عل��ى �لرتخي���س �ملطل��وب مم��ن مياثلون��ه م��ن مو�طن��ي  ب -  

�لدول��ة �لت��ي ميار���س ن�س��اطه فيه��ا.
يح��ق ل��ه �س��ر�ء ب�سائع��ة وفق��ا للأنظم��ة و�لقو�ن��ن �ملطبق��ة عل��ى  ج -  
م��ن مياثلون��ه م��ن مو�طن��ي �لدول��ة �لت��ي يرغ��ب ممار�س��ة ن�س��اطه بها 

        با�ستثناء حق �لوكاالت �لتجارية.



-26-

 د- يحق لل�س��خ�س �العتباري �فتتاح �أكر من فرع ملمار�س��ة ن�س��اطه د�خل 
�لدولة ب�سرط �حل�سول على �لرت�خي�س �للزمة و�ملطلوبة. 

ه��� - يح��ق ل��ه �النتف��اع بجمي��ع �حلق��وق و�خلدم��ات �للزم��ة ملمار�س��ة 
ن�س��اطه و�حل�سول على كل ما يلزمه ملمار�س��ة ن�س��اطه عادة ويتمتع به 

م��ن مياثلون��ه م��ن مو�طن��ي �لدول��ة �لت��ي ميار���س ن�س��اطه فيها.
و - ي�س��تمر �لعم��ل به��ذه �لقو�ع��د بع��د �إقر�ره��ا م��ن �ملجل���س �الأعل��ى، ويتم 

بعد خم���س �سنو�ت تقييمها بهدف تطويرها وحت�سينها.

ب- جتارة اجلملة:
1- يق�س��د بتج��ارة �جلمل��ة مز�ول��ة �لبي��ع و�ل�س��ر�ء و�ال�س��تر�د و�لت�سدي��ر 
الأي ب�ساعة �أو ب�سائع يتم بيعها ب�س��كل م�س��تمر من خلل حمل مرخ�س 

له.
2 � م��ع ع��دم �الإخ��لل ب��اأي و�س��ع �أف�س��ل يف �أي دول��ة ع�سو ومب��ا مت �إقر�ره من 
قبل �ملجل�س �الأعلى يف دورتيه �لر�بعة و�ل�ساد�سة ب�ساأن ممار�سة �لن�ساط 
و�العتباري��ن  �لطبيعي��ن،  ي�س��مح ملو�طن��ي دول جمل���س  �القت�س��ادي، 
�ململوك��ة  بالكام��ل ملو�طن��ي دول جمل���س �لتع��اون مبمار�س��ة ن�س��اط جت��ارة 

�جلمل��ة يف �أي دول��ة ع�س��و وفق��ًا ملا يلي:
�أ � �أن يكون �ملو�طن �لطبيعي م�س��ئوال ب�سفة مبا�س��رة عن �إد�رة �لن�س��اط 
�ملرخ���س ب��ه، وميار�س��ه وفق��ا للأنظم��ة و�لقو�ن��ن �ملطبق��ة عل��ى م��ن 
مياثلونه من مو�طني �لدولة حمل �ملمار�س��ة، ويجوز له ممار�س��ة �أكر 
من ن�ساط على �أن تكون هذه �الأن�سطة متجان�سة وباأكر من فرع ما مل 
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توج��د �أ�س��باب متن��ع م��ن ذلك وفقا ملا تر�ه �جله��ة �ملخت�سة يف �لدولة.
ب � �حل�س��ول عل��ى �لرتخي���س �ملطل��وب مم��ن مياثلون��ه م��ن مو�طن��ي 

�لدول��ة �لت��ي يرغ��ب ممار�س��ة ن�س��اطه فيه��ا.
ج � �أن يق��وم با�س��تر�د وت�سدي��ر ب�سائع��ه وفق��ًا للنظ��م �ملتبع��ة يف �لدول��ة 
�لت��ي ميار���س ن�س��اطه به��ا و�ملطبق��ة عل��ى م��ن مياثلون��ه م��ن مو�طن��ي 

�لدول��ة نف�س��ها مب��ا يف ذل��ك نظ��ام �ل��وكاالت �لتجاري��ة.
د � �أن يلت��زم �ملرخ���س ل��ه مبمار�س��ة �لن�س��اط �لتج��اري لتج��ارة �جلمل��ة 
بتوف��ر متطلب��ات �ل�سيان��ة وقط��ع �لغي��ار و�ل�سم��ان كما ه��ي يف �أنظمة 

�ل��وكاالت �لتجارية.
ه��� � يح��ق ل��ه �النتف��اع بجمي��ع �حلق��وق و�خلدم��ات �للزم��ة ملمار�س��ة 
ن�س��اطه  و�حل�سول على كل ما يلزمه ملمار�س��ة ن�س��اطه عادة ويتمتع به 

م��ن مياثلون��ه م��ن مو�طن��ي �لدول��ة �لت��ي ميار���س ن�س��اطه فيه��ا.
و � ي�س��تمر �لعم��ل به��ذه �لقو�ع��د بع��د �إقر�ره��ا م��ن �ملجل���س �الأعل��ى، ويت��م 

بعد خم���س �س��نو�ت تقييمها بهدف تطويرها وحت�س��ينها. 
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�صوابط معاملة طالب دول املجل�س يف القبول معاملة طالب 
الدولة مكان الدرا�صة

 يف اجلامعات وموؤ�ص�صات التعليم العايل  )1987(
�أق��ر �ملجل���س �العل��ى يف دورت��ه �لثامن��ة )�لريا���س 1987م( �مل�س��او�ة بن 
طلب دول �ملجل�س يف �لقبول يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل »وفق �الإمكانيات 
�ملتوف��رة«، و�مل�س��او�ة بع��د �لقب��ول م��ن حي��ث �ملكاف��اآت و�لر�س��وم و�لع��لج 
و�ل�س��كن، وذل��ك وف��ق �ل�سو�ب��ط �ملن�سو���س عليه��ا يف �لق��ر�ر. وذل��ك وفقا ملا 

يلي: 
- م��ع ع��دم �الإخ��لل ب��اأي معامل��ة �أف�س��ل، ت�س��عى �جلامع��ات وموؤ�س�س��ات 
�لتعليم �لعايل ملعاملة طلب دول �ملجل�س يف �لقبول معاملة طلب �لدولة 

م��كان �لدر��س��ة ووف��ق �ل�سو�ب��ط �لتالية: 
1 - �نطب��اق �س��روط �لقب��ول و�لت�س��جيل �ملعتم��دة م��ن موؤ�س�س��ات �لتعلي��م 
�لع��ايل و�ملطبق��ة عل��ى �أبن��اء �لدول��ة مق��ر �لدر��س��ة عل��ى �ملتقدم��ن م��ن 

ط��لب دول �ملجل���س �الأخ��رى ووف��ق �الإمكاني��ات �ملتوف��رة.
2 - تعط��ى �الأف�سلي��ة يف �لقب��ول ملو�طن��ي دول جمل���س �لتع��اون �ملقيم��ن 
يف �لدولة مقر �لدر��س��ة و�حلا�سلن على �ل�س��هادة �لثانوية �لعامة �أو ما 

يعادلها من نف���س �لدولة مقر �لدر��س��ة.
- م��ع ع��دم �الإخ��لل ب��اأي معامل��ة �أف�س��ل، يعام��ل �أبن��اء دول جمل���س �لتع��اون 
بعد قبولهم يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل معاملة �أبناء �لدولة مقر �لدر��سة 

فيما يتعلق بالدر��سة، ومتطلباتها من ر�سوم ومكافاآت، و�سكن وعلج.
حي��ث تت��م متابع��ة تنفي��ذ �لق��ر�ر م��ن خ��لل متابع��ة تخ�سي���س مقاع��د 
در��س��ية للطلب من مو�طني دول �ملجل���س يف �جلامعات وموؤ�س�س��ات �لتعليم 

�لع��ايل يف دول �ملجل���س.
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امل�صاواة بني مواطني دول املجل�س يف جمال التعليم الفني

  �إن �ملجل�س �الأعلى وقد،

 ��س��تذكر  ق��ر�ره يف �ل��دورة )29( يف دي�س��مرب 2008م، ب�س��اأن ت�س��ريع 
�الأد�ء و�إز�لة �لعقبات �لتي تعرت�س م�سرة �لعمل �مل�سرتك ، وتكليف �للجان 
�ملخت�س��ة با�س��تكمال ت�س��ريعات �ملعامل��ة �لوطني��ة يف جم��ال �لتعلي��م �لفن��ي 
به��دف تطبي��ق �مل�س��او�ة �لتام��ة يف �ملعامل��ة ب��ن مو�طني دول �ملجل���س يف هذ� 

�ملج��ال، و�طل��ع عل��ى تو�سي��ة �ملجل���س �لوز�ري، ق��رر ما يلي :
1. ُيعام��ل �أبن��اء دول �ملجل���س �حلا�سل��ون عل��ى م�س��توى دون �لثانوي��ة �لعام��ة 
يف �لقب��ول مبر�كز/معاه��د �لتعلي��م �لفن��ي و�لتدريب �ملهن��ي معاملة �أبناء 

�لدول��ة مقر �لدر��س��ة �أو �لتدريب.
2. ُيعام��ل �أبن��اء دول �ملجل���س بع��د �جتيازه��م �س��روط �لقب��ول و�لت�س��جيل يف 
مر�كز/معاه��د �لتعلي��م �لفن��ي و�لتدري��ب �ملهن��ي ب��دول �ملجل���س معامل��ة 

�أبن��اء �لدول��ة مق��ر �لدر��س��ة �أو �لتدري��ب.
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