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أت/ت
 4د �أ
جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة .الأمان��ة العام��ة .قط��اع ال�ش��ؤون االقت�صادي��ة � .إدارة ال�س��وق
اخلليجية امل�شرتكة.
دليل �إ�ستفادة مواطني دول املجل�س من جماالت ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة
 .ــ الريا�ض  :جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،الأمانة العامة.2014 ،
� 29ص ؛ � 20سم.
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املقدمة
�ص��در �إع�لان الدوح��ة ب�ش��أن قي��ام ال�س��وق اخلليجية امل�ش�تركة يف الرابع
من دي�سمرب 2007م يف ختام الدورة ( )28للمجل�س الأعلى ،وت�ستند ال�سوق
اخلليجية امل�ش�تركة على مبادئ النظام الأ�سا�س��ي ملجل���س التعاون ون�صو�ص
االتفاقي��ة االقت�صادي��ة ب�ين دول املجل���س وق��رارات املجل���س الأعل��ى ال�ص��ادرة
ب�ش��أن ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة.
• �أ�س�س ومتطلبات ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة.
تعتم��د ال�س��وق اخلليجي��ة امل�ش�تركة عل��ى املب��د�أ ال��ذي ن�ص��ت علي��ه امل��ادة
عامل مواطنو دول املجل�س الطبيعيون
الثالثة من االتفاقية االقت�صادية ب�أن « ُي َ
واالعتباري��ون يف �أي دول��ة م��ن ال��دول الأع�ض��اء نف���س معامل��ة مواطنيه��ا دون
تفريق �أو متييز يف كافة املجاالت االقت�صادية» وعلى وجه اخل�صو�ص مايلي:
 .1التنقل والإقامة.
 .2العمل يف القطاعات احلكومية والأهلية.
 .3الت�أمني االجتماعي والتقاعد.
 .4ممار�سة املهن واحلرف.
 .5مزاولة جميع الأن�شطة االقت�صادية واال�ستثمارية واخلدمية.
 .6مت ّلك العقار.
 .7تنقل ر�ؤو�س الأموال.
 .8املعاملة ال�ضريبية.
 .9تداول و�شراء الأ�سهم وت�أ�سي�س ال�شركات.
 .10اال�ستفادة من اخلدمات التعليمية وال�صحية واالجتماعية.
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ماذا تعني ال�سوق للمواطن واملواطنة ولالقت�صاد اخلليجي ؟
بالن�سبة للمواطن :
 ي�س��تفيد املواط��ن �أو املواطن��ة م��ن ال�س��وق اخلليجي��ة امل�ش�تركة ب�ش��كلمبا�ش��ر م��ن خ�لال املج��االت التالي��ة عل��ى �س��بيل املث��ال :
* التنقل والإقامة
* التعليم

* ال�صحة

* املهن واحلرف
* العمل

* الت�أمينات االجتماعية والتقاعد
* متلك العقار لأغرا�ض ال�سكن

بالن�سبة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ورجال و�سيدات الأعمال :
 ممار�سة املهن احلرة على �شكل م�ؤ�س�سات �أو �شركات �أو مكاتب. ممار�سة الأن�شطة االقت�صادية واال�ستثمارية واخلدمية. املعاملة ال�ضريبية. متلك العقار لال�ستثمار. اال�س��تفادة م��ن ال�س��وق الواح��دة م��ن حي��ث الت�س��ويق و�أماك��ن الإنت��اجوالتوزي��ع.
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 رفع كفاءة الإنتاج وفورات احلجم.الآثار االقت�صادية لل�سوق امل�شرتكة :
 �إيج��اد �س��وق واح��دة يت��م م��ن خالله��ا ا�س��تفادة مواطن��ي دول املجل���س م��نالفر���ص املتاح��ة يف االقت�ص��اد اخلليج��ي.
 فتح جمال �أو�سع لال�ستثمار البيني (اخلليجي) والعربي والأجنبي. حتقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد االقت�صادية. حت�سني الو�ضع التفاو�ضي لدول املجل�س -تعزيز مكانة دول املجل�س بني التجمعات االقت�صادية الدولية.
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�آليات ت�سهيل تنقل فئات معينة من غري املواطنني مثل
امل�ستثمرين الأجانب ،وكبار املديرين ،وم�س�ؤويل الت�سويق
و�سائقي ال�شاحنات
أق��رت جلن��ة وزراء الداخلي��ة يف اجتماعه��ا ( )22يف � 22-21أكتوب��ر
 2003عدد ًا من الآليات لت�س��هيل تنقل الفئات امل�ش��ار اليها بني دول املجل���س
والتي �أو�صت بها جلنة فنية منبثقة عن جلنة وزراء الداخلية يف دول املجل�س
يف اجتم��اع عق��د يف 9ـ 11مار���س 2003م و�أقرته��ا جلن��ة م��دراء اجل��وازات يف
دول املجل���س يف اجتماعه��ا ( )18يف � 17-15س��بتمرب ،2003وت�ش��مل ه��ذه
الآلي��ات ما يلي:
�أوال :من��ح �أ�صح��اب امل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات ،ومدرائه��ا وممثليه��ا املقيم�ين
اقام� ًة نظامي��ة يف �أي دول��ة من دول املجل���س ،ت�أ�ش�يرات الدخ��ول اىل �أي دولة
م��ن ال��دول االع�ض��اء الأخرى م��ن املنافذ احلدودية وفق��ا لل�ضوابط التالية:
� -1أن يكون جواز �سفر املقيم �ساري املفعول.
� -2أن يحمل املقيم اقامة نظامية �سارية املفعول.
� -3أن يق��دم املقي��م ملرك��ز ج��وازات املنف��ذ م��ا يثب��ت مرك��زه يف ال�ش��ركة �أو
متثيله لها.
ثاني��ا :ال تق��ل م��دة االقام��ة املمنوح��ة يف ه��ذا الن��وع من الت�أ�ش�يرة ع��ن �أربعة
ع�شر يوما.
ثالثا� :سائقو ال�شاحنات:
�أق��رت جلن��ة وزراء الداخلي��ة يف اجتماعه��ا الع�ش��رين (املنام��ة –
اكتوب��ر 2001م) مب��د�أ من��ح �س��ائقي ال�ش��احنات ومعاونيه��م ت�أ�ش�يرة الدخول
اىل ال��دول االع�ض��اء م��ن املناف��ذ احلدودية ،حتقيقا الن�س��ياب حركة التبادل
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التج��اري وانتق��ال ال�س��لع الوطني��ة ب�ين دول املجل���س ،كم��ا ق��ررت اللجن��ة يف
اجتماعه��ا الث��اين والع�ش��رين (�أكتوب��ر  )2003ب��أال تقل م��دة البقاء املمنوحة
ل�س��ائق ال�ش��احنة ومعاون��ه يف الدول��ة القادم�ين اليه��ا ع��ن �أ�س��بوع واح��د .وقد
�ش��رعت �أغل��ب ال��دول االع�ض��اء يف تنفي��ذ ه��ذه الق��رارات وف��ق �إج��راءات
معين��ة يف كل منه��ا.
رابع��ا :بالن�س��بة للم�س��تثمرين الأجان��ب غ�ير املقيم�ين يف �أي م��ن دول
املجل���س ،تت��م معاملته��م وفق��ا مل��ا �س��يقر ب�ش ��أن الت�أ�ش�يرات ال�س��ياحية.
خام�س��ا  :نظ��را الخت�لاف ر�س��وم ه��ذا الن��وع م��ن الت�أ�ش�يرات ب�ين دول
املجل���س وجه��ت جلن��ة وزراء الداخلي��ة يف اجتماعه��ا ( )22الأمان��ة العام��ة
مبخاطب��ة اجله��ات املعني��ة ب�س��ن ر�س��وم الت�أ�ش�يرات بالعم��ل عل��ى توحيده��ا،
وبعر�ض املو�ضوع على جلنة التعاون املايل واالقت�صادي يف اجتماعها ()61
ر�أت اللجنة ت�أجيل البت يف ر�س��وم الت�أ�ش�يرات �إىل �أن ت�س��تكمل جلنة االحتاد
اجلمرك��ي درا�س��ة جمي��ع الر�س��وم املفرو�ض��ة عل��ى ال�ش��احنات.
الت�أ�شريات ال�سياحية املوحدة:
�ش��كل وزراء الداخلي��ة ب��دول املجل���س يف االجتم��اع الت�ش��اوري الثال��ث
(الريا���ض ماي��و 2002م) جلن��ة فني��ة م�ش�تركة لو�ض��ع ت�ص��ور متكام��ل ح��ول
الت�أ�ش�يرات ال�س��ياحية املوح��دة .وق��د عق��دت ه��ذه اللجن��ة اجتماع�ين يف 6
يناي��ر  2003و� 22-21س��بتمرب 2003م ،وتو�صل��ت اىل العدي��د من التو�صيات
بهذا ال�ش�أن باال�ستفادة من االتفاقية الثنائية املوقعة بني �سلطنة عمان ودولة
قط��ر ،واالتفاقي��ات االقليمي��ة والدولي��ة املماثل��ة .وم��ن �أه��م تل��ك التو�صي��ات
مايل��ي :ـ
متن��ح الت�أ�ش�يرات ال�س��ياحية ل��دول املجل���س م��ن �س��فاراتها يف اخل��ارج وفق
�ضوابط يتفق عليها.
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تكون مدة �صالحية الت�أ�ش�يرة ال�س��ياحية ت�س��عون يوما من تاريخ ا�صدارها
وتخول املمنوحة له االقامة يف البلد الواحد مدة ال تزيد عن ثالثني يوما.
وق��د ق��ررت جلن��ة وزراء الداخلي��ة يف اجتماعه��ا ( )22يف �أكتوب��ر 2003
�إحال��ة املو�ض��وع �إىل جلن��ة م��دراء اجل��وازات ال�س��تكمال ال�ضواب��ط الالزم��ة
لإ�ص��دار ه��ذا الن��وع من الت�أ�ش�يرات و�إيجاد �ضوابط لإ�صدار ت�أ�ش�يرة موحدة
لرج��ال الأعمال.
�ص��در ق��رار املجل���س الأعل��ى يف ال��دورة  24بدول��ة الكوي��ت دي�س��مرب
2003م ب�ش ��أن ت�س��هيل التنق��ل عل��ى النح��و الت��ايل:
ثانيا :ت�سهيل التنقل:
ب  -ت�س��هيل التنق��ل ب�ين دول املجل���س لبع���ض الفئ��ات املقيم��ة يف ال��دول
الأع�ضاء ،وذلك وفقا لل�ضوابط الواردة يف قرار وزراء الداخلية  ،وذلك
م��ن خ�لال منحه��م ت�أ�ش�يرات الدخ��ول م��ن املناف��ذ مت�ش��يا م��ع متطلب��ات
االحت��اد اجلمرك��ي».
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نظام مد مظلة احلماية الت�أمينية للمواطنني العاملني خارج
دولهم يف �أي من دول املجل�س الأخرى
تلت��زم كل دول��ة مب��د مظل��ة احلماي��ة الت�أميني��ة ملواطنيه��ا العامل�ين
خارجها (يف دول املجل�س الأخرى) يف القطاعني العام واخلا�ص وفق الآتي:
�أ ـ يك��ون التطبي��ق اختياري � ًا مل��دة �سـ��نة واح��دة تب��د�أ م��ن يناي��ر 2005م،
و�إلزامي � ًا اعتب��ار ًا م��ن �أول يناي��ر 2006م.
ب ـ يلت��زم �صاح��ب العم��ل بت�سـ��جيل مواطن��ي دول املجل���س العامل�ين لدي��ه،
ل��دى م�ؤ�سـ���سة الت�أمين��ات االجتماعي��ة  /التقاع��د امل��دين يف الدول��ة مق��ر
العم��ل ،عل��ى �أن تق��وم ه��ذه امل�ؤ�سـ���سة ب�إ�شـ��عار م�ؤ�سـ���سة التقاع��د امل��دين/
الت�أمينات االجتماعية يف دولة العامل بذلك ،ح�س��ب الأ�س���س وال�ضوابط
التي يتم االتفاق ب�ش��أنها بني م�ؤ�سـ���سات الت�أمينات االجتماعية والتقاعد
املدين.
ج ـ يتم حت�صيل اال�شـرتاكات وفق الآتي:
 -1يلت��زم العام��ل  /املوظ��ف و�صاح��ب العم��ل بتحم��ل ح�صتهم��ا يف
اال�شـرتاك وفق ًا للن�سـب املعمول بها يف نظام  /قانون موطن العامل /
املوظ��ف عل��ى �أال تتج��اوز ح�ص��ة �صاح��ب العمل الن�سـ��بة املعمول بها يف
الدولة مقر العمل .ويف الأحوال التي تقل فيها م�ساهمة �صاحب العمل
ع��ن الن�سـ��بة املطلوب��ة ،يق��وم العام��ل  /املوظف بتغطية الف��رق ل�ضمان
�س��داد اال�شـ�تراكات كامل��ة �إىل م�ؤ�سـ���سة التقاع��د امل��دين /الت�أمين��ات
االجتماعي��ة الت��ي يخ�ض��ع لنظامه��ا العامل  /املوظف ما مل تر كل دولة
حتم��ل الف��رق عو�ض ًا ع��ن مواطنيها.
 -2يج��ب عل��ى �صاح��ب العم��ل اقتط��اع ح�ص��ة العام��ل  /املوظ��ف م��ن
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الرات��ب ال�ش��هري  ،و�إيداعه��ا م��ع احل�ص��ة الت��ي يلت��زم به��ا يف ح�س��اب
م�صريف حتدده امل�ؤ�سـ�سة التي يخ�ضع لنظامها العامل/املوظف وذلك
خ�لال املواعي��د املعم��ول به��ا يف الدول��ة مق��ر العم��ل.
ويف حال��ة تخل��ف �صاح��ب العم��ل ع��ن �س��داد ه��ذه اال�شـ�تراكات
يف مواعيده��ا املح��ددة تق��وم م�ؤ�سـ���سة التقاع��د امل��دين /الت�أمين��ات
االجتماعي��ة يف دول��ة العام��ل ب�إب�لاغ ذل��ك �إىل م�ؤ�سـ���سة التقاع��د
امل��دين /الت�أمين��ات االجتماعي��ة املعني��ة يف دول��ة مقر العم��ل والتي يقع
عليه��ا ع��بء املتابع��ة واتخ��اذ الإج��راءات القانوني��ة الكفيل��ة بتح�صي��ل
ه��ذه اال�شـ�تراكات وفق� ًا للقواع��د والأحكام املعمول به��ا يف الدولة مقر
العمل.
د ـ	 �إ�صابات العمل والأخطار املهنية:
ال مت���س احلماية الت�أمينية ملواطني دول املجل���س العاملني يف غري دولهم
ب�أي��ة حقـ��وق ،ومزاي��ا ،تكفله��ا له��م �أنظم��ة التقاع��د امل��دين /الت�أمين��ات
االجتماعي��ة ،و�أنظم��ة وقوان�ين العم��ل يف الدول��ة مق��ر العمل».
ه�ـ  .املوافق��ة عل��ى م�ش��روع النظ��ام املوح��د ومذكرت��ه االي�ضاحي��ة مل��د
احلمايـــــــــــــ��ة التاميني��ة (التقاع��د امل��دين  /التامين��ات االجتماعي��ة)
ملواطن��ي دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة العامل�ين يف غ�ير
دوله��م يف �أي دول��ة ع�ض��و يف املجل���س ،واعتب��ار م��واده �آلي��ات تنفيذي��ة للقرار.
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�شروط ال�سماح لل�شركات اخلليجية بفتح فروع لها
يف دول جمل�س التعاون
� .1أن تك��ون ال�ش��ركة م�س��جلة يف �إح��دى دول جمل���س التع��اون ،و�أن يك��ون
ن�ش��اطها �ضم��ن الأن�ش��طة االقت�صادي��ة امل�س��موح ملواطن��ي دول املجل���س
مبمار�س��تها .
� .2أن تكون ال�شركة مملوكة بالكامل ملواطني دول جمل�س التعاون.
� .3أن يك��ون ق��د م�ض��ى عل��ى ت�س��جيل ال�ش��ركة الراغب��ة بفت��ح ف��روع له��ا يف �أي
م��ن دول جمل���س التع��اون ف�ترة زمني��ة ال تق��ل ع��ن ث�لاث �س��نوات  ،ويج��وز
للدول��ة تخفي�ض ه��ذه املدة.
� .4أن يك��ون م��ن تفو�ض��ه ال�ش��ركة لإدارة الف��رع م��ن مواطن��ي دول املجل���س،
ويج��وز للدولة �إ�س��قاط هذا ال�ش��رط.
 .5يج��وز للدول��ة �إلغ��اء ال�س��جل(الرتخي�ص) ال��ذي مين��ح لل�ش��ركة يف حال��ة
تب�ين له��ا وج��ود �ش��ريك �أجنب��ي يف ال�ش��ركة الأم �أو �أخل��ت ب�أح��د ال�ش��روط
امل�ش��ار �إليه��ا �أعاله.
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�ضوابط ممار�سة مواطني دول املجل�س
للمهن احلرة بالدول الأع�ضاء
الدورة ( )8يف دي�سمرب 1987م
�أوال ـ تعاريف:
 .1امله��ن احل��رة :ه��ي تل��ك الأن�ش��طة الت��ي تعتم��د املبا�ش��رة ملل��كات الإن�س��ان
العقلي��ة واملواه��ب الذهني��ة املح�ض��ة وتعتم��د عل��ى امله��ارة ال�ش��خ�صية مل��ن
ميار�سها.
 .2ممار�س��ة املهن��ة :تعن��ى مزاول��ة املهن��ة �ش��خ�صي ًا �أو امل�ش��اركة يف مزاولته��ا
مع مواطني دول جمل���س التعاون.
 .3دول املجل���س :ه��ي ال��دول الأع�ض��اء يف جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج
العربي��ة.
 .4مواطنو دول املجل���س :هم الأ�ش��خا�ص الطبيعيون الذين يحملون جن�س��ية
�أي م��ن دول املجل���س �أو الأ�ش��خا�ص املعنوي��ة ب�ش��رط �أن تك��ون �ش��ركات
ت�ضام��ن مهني��ة مملوك��ة بالكام��ل ملواطن��ي دول جمل���س التع��اون.
ثاني��ا :يج��ب �أن يك��ون ممار���س املهن��ة حا�ص�لا عل��ى امل�ؤه�لات العلمي��ة
والعملي��ة التخ�ص�صي��ة يف مهنت��ه الت��ي يرغ��ب ممار�س��تها وان يح�ص��ل عل��ى
الرتخي���ص والت�س��جيل املطلوب�ين ع��ادة مم��ن مياثلونه��م م��ن مواطن��ي ال��دول
الع�ض��و امل�ضيف��ة.
ثالث��ا :يج��ب �أن تت��م ممار�س��ة املهن��ة وفق��ا للإج��راءات املطبق��ة يف كل دولة
من دول املجل�س وذلك من خالل مكتب �أو حمل مرخ�ص للممار�س.
رابع��ا :لأ�صح��اب امله��ن احل��رة املرخ���ص له��م احل��ق يف ت�أ�سي���س ال�ش��ركات
املهني��ة م��ع �أ�ش��خا�ص مرخ���ص له��م م��ن نف���س املهن��ة وامل�ش��اركة فيه��ا ويف
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�ش��ركات مهنية قائمة ومتثل الأ�ش��ياء املنقولة ملزاولة مهنهم بنف���س ال�ش��روط
الت��ي يتمت��ع به��ا ع��ادة م��ن مياثلونه��م م��ن مواطن��ي الدول��ة الع�ض��و امل�ضيفة.
خام�س��ا :لأ�صح��اب امله��ن احل��رة املرخ���ص له��م احل��ق يف احل�ص��ول عل��ى
كاف��ة اخلدم��ات الت��ي متنه��م م��ن مزاول��ة مهنه��م مبا يف ذل��ك احل�صول على
خدمات املنافع العامة (كهرباء ـ ماء ـ هاتف ـ تلك�س  ..الخ) بنف�س ال�شروط
الت��ي يتمت��ع به��ا عادة من مياثلونهم من مواطن��ي الدولة الع�ضو امل�ضيفة.
�ساد�س�� ًا :لأ�صح��اب امله��ن احل��رة املرخ���ص له��م احل��ق يف احل�ص��ول عل��ى
الت�أ�ش�يرات الالزمة مل�س��اعديهم وفنييهم وعمالهم ومعاملة �إقامتهم بنف���س
ال�ش��روط املطلوب��ة مم��ن مياثلونهم يف ال��دول الع�ضو امل�ضيفة ،على �أن تعطى
الأولوي��ة يف العم��ل ملواطن��ي دول جمل���س التعاون.
�س��ابعا :تطب��ق ه��ذه ال�ضواب��ط عل��ى امله��ن احل��رة الت��ي الي�ص��در ب�ش ��أنها
�ضواب��ط خا�ص��ة.
ثامن��ا :ال تخ��ل ه��ذه ال�ضواب��ط باملزاي��ا الأف�ض��ل املمنوح��ة الآن �أو الت��ي ق��د
متن��ح يف امل�س��تقبل م��ن �أي دول��ة ع�ض��و ملواطني دول املجل���س يف هذا ال�ش��أن.
تا�س��عا :ت�صب��ح ه��ذه ال�ضواب��ط ناف��ذة بع��د ثالث��ة ا�ش��هر م��ن �إقراره��ا م��ن
املجل���س الأعل��ى .وتت��م مراجعته��ا وتقييمه��ا عل��ى �ض��وء التجرب��ة العملية بعد
خم���س �س��نوات م��ن �إقرارها.
عا�شر ًا :للجنة التعاون املايل واالقت�صادي حق تف�سري هذه ال�ضوابط.
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�ضوابط ممار�سة مواطني دول املجل�س
للأن�شطة االقت�صادية بالدول الأع�ضاء
الدورة ( )8يف دي�سمرب 1987م
�أوال  :متار���س ه��ذه الأن�ش��طة م��ن قب��ل املواطن�ين الطبيعي�ين ل��دول جمل���س
التع��اون وم��ن قب��ل الأ�ش��خا�ص االعتباري��ة اململوك��ة بالكام��ل ملواطن��ي دول
جمل���س التع��اون.
ثاني��ا  :متار���س ه��ذه الأن�ش��طة وفقا للقوان�ين والإجراءات املتبع��ة يف الدولة
الع�ضو امل�ضيفة واملطبقة على مواطنيها مبا يف ذلك احل�صول على الت�سجيل
والرتخي�ص املطلوبني عادة ملمار�سة الن�شاط.
ثالث��ا  :ملمار�س��ة ه��ذه الأن�ش��طة احل��ق يف ت�أ�سي���س ال�ش��ركات الت��ي تق��وم
مبزاولة هذه الأن�شطة وامل�ساهمة فيها ومتلك املواد الأولية والأ�شياء املنقولة
الالزمة عادة للقيام بهذه الأن�شطة بنف�س ال�شروط التي يتمتع بها عادة من
مياثلونه��م م��ن مواطني ال��دول الع�ضو امل�ضيفة.
رابع��ا  :ملمار�س��ي ه��ذه الأن�ش��طة احل��ق يف احل�ص��ول عل��ى ب�ضائعه��م وم��ا
ي�س��اعدهم عل��ى تق��دمي خدماته��م وفق��ا للأنظمة والقوان�ين املطبقة على من
مياثلونه��م م��ن مواطن��ي الدول��ة الع�ض��و امل�ضيفة.
خام�س��ا  :ملمار�س��ي ه��ذه الأن�ش��طة احل��ق يف احل�ص��ول عل��ى كاف��ة اخلدمات
الت��ي متكنه��م م��ن مزاولة �أعمالهم والت��ي �أعمالهم والتي توفر ملن مياثلونهم
من مواطني الدولة الع�ضو امل�ضيفة  .فعلى �سبيل املثال ال احل�صر ،احل�صول
عل��ى خدم��ات املناف��ع العام��ة (كهرب��اء ،م��اء ،هات��ف ..الخ) بنف���س ال�ش��روط
الت��ي يتمت��ع بها عادة م��ن مياثلونهم من مواطني الدولة امل�ضيفة.
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�ساد�س��ا  :ملمار�س��ي ه��ذه الأن�ش��طة احل��ق يف احل�ص��ول عل��ى الت�أ�ش�يرات
الالزم��ة لعماله��م وفنييه��م ومعامل��ة �إقامته��م بنف���س �ش��روط مواطن��ي م��ن
مياثلونه��م يف ال��دول الع�ض��و امل�ضيف��ة ،عل��ى �أن تعط��ى الأولوي��ة يف العم��ل
ملواطن��ي دول جمل���س التع��اون.
�س��ابعا  :ملمار�س��ي ه��ذه الأن�ش��طة احل��ق يف افتت��اح �أك�ثر م��ن ف��رع ملمار�س��ة
ه��ذه الأن�ش��طة يف داخ��ل الدول��ة ب�ش��رطة احل�ص��ول على الرتاخي���ص الالزمة
لذلك.
ثامن�� ًا  :ال تخ��ل ه��ذه ال�ضواب��ط باملزاي��ا الأف�ض��ل املمنوح��ة الآن والت��ي ق��د
متن��ح يف امل�س��تقبل م��ن �أي دول��ة ع�ض��و ملواطن��ي دول املجل���س يف ه��ذا ال�ش��أن.
تا�س��عا  :تطب��ق ه��ذه ال�ضواب��ط عل��ى الأن�ش��طة االقت�صادي��ة الت��ي ال ي�ص��در
ب�ش��أنها �ضوابط خا�صة.
عا�ش��را  :ت�صبح هذه ال�ضوابط نافذة بعد ثالثة ا�ش��هر من تاريخ �إقرارها
من املجل�س الأعلى وتتم مراجعتها وتقييمها على �ضوء التجربة العملية بعد
خم�س �سنوات من �إقرارها.
�إح��دى ع�ش��ر  :للجن��ة التع��اون امل��ايل واالقت�ص��ادي ح��ق تف�س�ير ه��ذه
ال�ضواب��ط.
مالحظ��ة� :ص��در ق��رار املجل���س الأعل��ى يف دورت��ه ( )28يف دي�س��مرب
2007م ال��ذي ن���ص عل��ى وق��ف العم��ل بالقي��ود عل��ى ممار�س��ة مواطن��ي دول
املجل���س للأن�ش��طة االقت�صادي��ة وامله��ن احل��رة بال��دول الأع�ض��اء ،ال��واردة يف
ال�ضواب��ط املن�صو���ص عليه��ا �أع�لاه ،وفيم��ا يل��ي ن���ص ق��رار املجل���س الأعل��ى:
«�إن املجل�س الأعلى ،وقد،
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ا�س��تذكر م��ا ن�ص��ت علي��ه امل��ادة الثالث��ة م��ن االتفاقي��ة االقت�صادي��ة ،وم��ا
قرره يف دورته الثامنة (دي�س��مرب 1987م) ب�ش��أن �ضوابط ممار�س��ة مواطني
دول جمل���س التعاون للأن�ش��طة االقت�صادية وللمهن احلرة بالدول الأع�ضاء،
وق��راره يف دورت��ه ( ،23الدوح��ة دي�س��مرب 2002م ) ب��أن يت��م ا�س��تكمال �إقامة
ال�س��وق اخلليجي��ة امل�ش�تركة يف ع��ام 2007م .
واطل��ع عل��ى تو�صي��ة جلن��ة التع��اون امل��ايل واالقت�ص��ادي يف اجتماعه��ا
الثالث وال�سبعني (مايو 2007م) بوقف العمل بالقيود على ممار�سة مواطني
دول املجل���س للأن�ش��طة االقت�صادي��ة وللمه��ن احل��رة ال�ص��ادرة يف ال��دورة
الثامنة للمجل���س الأعلى ،والن�ص بد ًال عن ذلك على تطبيق امل�س��اواة التامة
يف املعاملة بني مواطني دول املجل���س يف ممار�س��ة املهن واحلرف والأن�ش��طة
االقت�صادي��ة واال�س��تثمارية واخلدمي��ة ،ع��دا ما ن�ص عليه يف قائمة الأن�ش��طة
االقت�صادية املق�صور ممار�ستها مرحلي ًا على مواطني الدولة نف�سها .وعلى
تو�صي��ة املجل���س الوزاري بهذا ال�ش��أن .قرر:
وق��ف العم��ل بالقي��ود عل��ى ممار�س��ة مواطن��ي دول املجل���س للأن�ش��طة
االقت�صادي��ة وللمه��ن احل��رة بال��دول الأع�ض��اء التي �س��بق �إقراره��ا يف الدورة
الثامن��ة ( )1987للمجل���س الأعل��ى ،وتطبي��ق امل�س��اواة التام��ة يف املعاملة بني
مواطن��ي دول املجل���س يف ممار�س��ة امله��ن واحل��رف والأن�ش��طة االقت�صادي��ة
واال�س��تثمارية واخلدمي��ة ،ع��دا م��ا ا�س��تثني منها بق��رار من املجل���س الأعلى».
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�ضوابط ال�سماح للبنوك الوطنية بدول املجل�س
بفتح فروع لها بالدول الأع�ضاء
الدورة الثامنة ع�شر للمجل�س الأعلى (دي�سمرب 1997م)
بند ( )1تعــــاريف :
 1ـ جمل�س التعاون  :جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
 -2الدول الأع�ضاء  :الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون.
 3ـ دولة املقر  :الدولة الع�ضو التي يوجد بها املقر الرئي�سي للبنك الوطني.
 4ـ الدولة امل�ضيفة  :الدولة الع�ضو املراد فتح فرع للبنك الوطني فيها.
 5ـ البن��ك الوطن��ي  :املن�ش ��أة امل�صرفي��ة امل�س��جلة واملرخ���ص له��ا مبزاول��ة
الأعم��ال امل�صرفي��ة حملي��ا يف اح��دى ال��دول الأع�ضاء وميثل �أغلبية ر�أ���س
ماله��ا (� %51أو �أك�ثر) مواطن��و دول جمل���س التع��اون وتتخ��ذ �ش��كل �ش��ركة
م�س��اهمة عام��ة مقره��ا الرئي�س��ي اح��دى دول املجل���س.
 6ـ مواطن��و ال��دول الأع�ض��اء  :الأ�ش��خا�ص الطبيعي��ون الذي��ن يتمتع��ون
بجن�س��ية احدى الدول الأع�ضاء او الأ�ش��خا�ص االعتبارية اململوك �أغلبية
ر�أ�س مالها حلكومة او مواطني احدى الدول الأع�ضاء او لكليهما وتتمتع
بجن�س��ية اح��دى دول جمل���س التع��اون.
 7ـ االعمال امل�صرفية  :االعمال التي متار�س��ها البنوك املرخ�ص لها كبنوك
جتاري��ة عل��ى �أن ال تك��ون متعار�ض��ة م��ع القوان�ين والأنظم��ة امل�صرفي��ة يف
الدولة امل�ضيفة.
 8ـ البن��ك املرخ���ص  :الف��رع او الف��روع الت��ي يت��م افتتاحه��ا للبن��ك الوطني يف
الدولة امل�ضيفة.
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بند ( )2الرتخيــ�ص :
 1ـ ي�س��مح للبن��ك الوطن��ي بع��د موافق��ة ال�س��لطة النقدي��ة يف دول��ة املق��ر
بفت��ح ف��رع �أو ف��روع ل��ه ملزاول��ة الأعم��ال امل�صرفي��ة يف �أي دول��ة م��ن دول
املجل���س وذل��ك مبوج��ب ترخي���ص �ص��ادر م��ن ال�س��لطة النقدي��ة يف الدول��ة
امل�ضيف��ة وف��ق القوان�ين والأنظمة واللوائح والتعليمات وال�ش��روط املالئمة
واالج��راءات ال�س��ارية فيه��ا.
 2ـ يج��ب �أن ال يق��ل جمم��وع حق��وق امل�س��اهمني للبن��ك الوطن��ي ع��ن م��ا يع��ادل
مائ��ة ملي��ون دوالر امريكي كحد �أدنى.
 3ـ ان يك��ون ق��د م�ض��ى عل��ى ت�أ�سي���س البن��ك الوطن��ي يف دولة املقر مدة ال تقل
عن ع�شر �سنوات من مزاولة الأعمال امل�صرفية.
بنـد ( )3ر�أ�س املال واالحتياطيات الر�أ�سمالية :
 1ـ يلت��زم البن��ك املرخ���ص ب��أن يخ�ص���ص ويحتف��ظ لعمليات��ه داخ��ل الدول��ة
امل�ضيف��ة يف جمي��ع االوق��ات مببل��غ ال يق��ل ع��ن احل��د الأدن��ى لر�أ���س امل��ال
ال��ذي تن���ص علي��ه القوان�ين و�أنظم��ة الرقاب��ة امل�صرفي��ة يف الدول��ة امل�ضيف��ة.
 2ـ يلت��زم البن��ك املرخ���ص ب ��أن يحتف��ظ يف جمي��ع الأوق��ات باحتياطي��ات
حت��دد مبالغه��ا و�أنواعه��ا القوان�ين و�أنظم��ة ومتطلبات الرقاب��ة امل�صرفية
يف الدول��ة امل�ضيف��ة.
بند ( )4الرقابة والتفتي�ش على البنك املرخ�ص :
 1ـ لل�س��لطة النقدي��ة يف الدول��ة امل�ضيف��ة ح��ق اج��راء الرقاب��ة والتفتي���ش عل��ى
البن��ك املرخ���ص وفق��ا للوائح والتعليمات الت��ي ت�ضعها لهذا الغر�ض.
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 2ـ للت�أك��د م��ن مراع��اة البن��ك املرخ���ص وتطبيق��ه لأح��كام ترخي���ص مرك��زه
الرئي�سي ،تقوم ال�سلطة النقدية يف دولة املقر بالتن�سيق مع ال�سلطة النقدية
يف الدولة امل�ضيفة قبل قيامها باجراء التفتي���ش على البنك املرخ�ص.
بند ( )5اغالق البنك :
يخ�ض��ع البن��ك املرخ���ص للقوانني والأنظمة اخلا�ص��ة بالت�صفية الطوعية
او االلزامية ال�سارية يف الدولة امل�ضيفة ،ولل�سلطة النقدية يف الدولة امل�ضيفة
اتخ��اذ كاف��ة االج��راءات املخول��ة له��ا مبوج��ب القوان�ين والأنظم��ة امل�صرفي��ة
بهذا ال�ش�أن.
بند (� )6أحكــام عامــة :
ت�ض��ع ال�س��لطة النقدي��ة يف الدول��ة امل�ضيف��ة اجل��دول الزمن��ي املنا�س��ب
واملتطلب��ات اال�ضافي��ة الت��ي تراه��ا �ضروري��ة له��ا لتطبي��ق ه��ذه ال�ضواب��ط بعد
اقراره��ا.
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تنظيم متلك مواطني دول املجل�س للعقار
يف الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون
لغر�ض ال�سكن واال�ستثمار
الدورة ( )23للمجل�س الأعلى -دي�سمرب 2002م
تنفيذ ًا الحكام املادة الثالثة من االتفاقية االقت�صادية بني دول املجل���س
والت��ي تن���ص عل��ى �أن يعام��ل مواطن��و دول املجل���س الطبيعي��ون واالعتباري��ون
يف �أي م��ن ال��دول الأع�ض��اء نف���س معامل��ة مواطنيه��ا دون تفري��ق �أو متيي��ز يف
جمـ��االت خمتلف��ة ،منها حري��ة متلك العقار.
يت��م تنظي��م متل��ك العق��ار ملواطن��ي دول املجل���س م��ن الأ�ش��خا�ص
الطبيعي�ين واالعتباري�ين يف �أي دول��ة ع�ض��و لغر���ض ال�س��كن واال�س��تثمار وفق� ًا
للأح��كام التالي��ة:
(املادة الأوىل)
ي�س��مح ملواطن��ي دول جمل���س التع��اون م��ن الأ�ش��خا�ص الطبيعي�ين �أو
االعتباري�ين (اململوك�ين بالكام��ل ملواطن��ي دول جمل���س التع��اون) با�س��تئجار
ومتل��ك العق��ارات املبني��ة والأرا�ض��ي لغر�ض ال�س��كن �أو اال�س��تثمار يف �أية دولة
ع�ض��و ب�إح��دى ط��رق التمل��ك املق��ررة قانون ًا (نظام� ًا) �أو بالو�صي��ة �أو املرياث
ويعامل��ون يف ه��ذا ال�ش��أن معامل��ة مواطن��ي الدول��ة الت��ي يق��ع فيه��ا العق��ار.
(املادة الثانية)
�إذا كان العق��ار �أر�ض � ًا فيج��ب �أن ُي�س��تكمل بنائه��ا �أو ا�س��تغاللها خ�لال
�أرب��ع �س��نوات م��ن تاري��خ ت�س��جيلها با�س��مه ،و�إال كان للدول��ة الت��ي يق��ع فيه��ا
العق��ار ح��ق الت�ص��رف بالأر���ض مع تعوي�ض املالك بنف���س ثمنها وقت �ش��رائها
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�أو ثمنه��ا ح�ين بيعه��ا �أيهم��ا �أقل مع حفظ حقه بالتظلم �أمام اجلهة املخت�صة
بالدول��ة .وللدول��ة �أن مت��دد امل��دة املذك��ورة �إذا اقتنع��ت ب�أ�س��باب ت�أخ��ر املالك
عن تل��ك املدة.
(املادة الثالثة)
يج��وز للمال��ك الت�ص��رف يف العق��ار املبن��ي يف �أي وق��ت� ،أم��ا �إذا كان
�أر�ض ًا فيجوز الت�صرف فيها من تاريخ ا�ستكمال بنائها �أو ا�ستغاللها �أو مرور
�أربع �س��نوات من تاريخ ت�س��جيلها با�س��مه ،ويجوز ا�ستثناء الت�صرف فيها قبل
ذل��ك ب�ش��رط احل�ص��ول عل��ى �إذن من اجله��ة املخت�صة يف الدولة.
(املادة الرابعة)
ال يتعار���ض ه��ذا التنظي��م م��ع ح��ق الدول��ة الت��ي يق��ع فيه��ا العق��ار يف
ن��زع ملكيت��ه للمنفع��ة العام��ة مقاب��ل تعوي���ض ع��ادل للمال��ك طبق � ًا للقوان�ين
(الأنظمة) التي تعامل بها مواطنيها  .كما ال يتعار�ض هذا التنظيم مع حق
الدول��ة يف حظ��ر التمل��ك �أو االنتف��اع يف مناط��ق �أو مواق��ع معين��ة ،وت�س��تثنى ـ
بن��اء علي��ه ـ العق��ارات الواقع��ة داخ��ل مكة املكرمة واملدين��ة املنورة من �أحكام
ه��ذا التنظيم.
(املادة اخلام�سة)
ال يخ��ل ه��ذا التنظي��م ب�أي��ة حق��وق �أف�ض��ل �س��ارية وق��ت �إق��راره �أو الت��ي
متنحه��ا كل �أو بع���ض ال��دول الأع�ض��اء يف امل�س��تقبل.
(املادة ال�ساد�سة)
 1ـ يح��ل ه��ذا التنظي��م حم��ل التنظي��م املق��ر يف ال��دورة الع�ش��رين للمجل���س
الأعلى.
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2ـ يطب��ق ه��ذا التنظي��م بع��د ثالث��ة �أ�ش��هر م��ن موافق��ة املجل���س الأعل��ى علي��ه،
وجت��ري مراجعت��ه بهـ��دف تطوي��ره وحت�س��ينه بع��د ث�لاث �س��نوات م��ن بـ��دء
تطبيقه.
 3ـ للجنة التعاون املايل واالقت�صادي حق تف�سري مواد هذا التنظيم.
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ال�ضوابط املعدلة ملمار�سة الن�شاط التجاري
الدورة ( )28للمجل�س الأعلى  -دي�سمرب 2007م
�أ -جتارة التجزئة :
 -1يق�ص��د بتج��ارة التجزئ��ة مزاول��ة البي��ع وال�ش��راء لأي ب�ضاع��ة �أو ب�ضائ��ع
يتم بيعها مبا�ش��رة �إىل م�س��تهلكيها دون و�س��يط وذلك ب�شكل م�ستمر ومن
خالل حم��ل مرخ�ص له.
 - 2م��ع ع��دم الإخ�لال ب��أي و�ض��ع �أف�ض��ل يف �أي دول��ة ع�ض��و ومب��ا مت �إق��راره
م��ن قب��ل املجل���س الأعل��ى يف دورتي��ه الرابع��ة وال�ساد�س��ة ب�ش��أن ممار�س��ة
الن�شاط االقت�صادي ي�سمح ملواطني دول املجل�س الطبيعيني واالعتباريني
اململوك�ين بالكام��ل ملواطن��ي دول جمل���س التع��اون بفت��ح حم�لات لتج��ارة
التجزئ��ة يف �أي دول��ة ع�ض��و وفق��ا مل��ا يلي:
�أ � -أن يكون املواطن الطبيعي م�س��ئوال ب�صفة مبا�ش��رة عن ادارة الن�ش��اط
املرخ���ص ب��ه ،وميار�س��ه وفق��ا للأنظم��ة والقوان�ين املطبق��ة عل��ى م��ن
مياثلونه من مواطني الدولة حمل املمار�سة ،ويجوز له ممار�سة �أكرث
من ن�شاط وب�أكرث من فرع ما مل توجد �أ�سباب متنع من ذلك وفقا ملا
تراه اجلهة املخت�صة يف الدولة.
ب  -احل�ص��ول عل��ى الرتخي���ص املطل��وب مم��ن مياثلون��ه م��ن مواطن��ي
الدول��ة الت��ي ميار���س ن�ش��اطه فيه��ا.
ج  -يح��ق ل��ه �ش��راء ب�ضائع��ة وفق��ا للأنظم��ة والقوان�ين املطبق��ة عل��ى
م��ن مياثلون��ه م��ن مواطن��ي الدول��ة الت��ي يرغ��ب ممار�س��ة ن�ش��اطه بها
با�ستثناء حق الوكاالت التجارية.
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د -يحق لل�ش��خ�ص االعتباري افتتاح �أكرث من فرع ملمار�س��ة ن�ش��اطه داخل
الدولة ب�شرط احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة واملطلوبة.
ه�ـ  -يح��ق ل��ه االنتف��اع بجمي��ع احلق��وق واخلدم��ات الالزم��ة ملمار�س��ة
ن�ش��اطه واحل�صول على كل ما يلزمه ملمار�س��ة ن�ش��اطه عادة ويتمتع به
م��ن مياثلون��ه م��ن مواطن��ي الدول��ة الت��ي ميار���س ن�ش��اطه فيها.
و  -ي�س��تمر العم��ل به��ذه القواع��د بع��د �إقراره��ا م��ن املجل���س الأعل��ى ،ويتم
بعد خم���س �سنوات تقييمها بهدف تطويرها وحت�سينها.
ب -جتارة اجلملة:
 -1يق�ص��د بتج��ارة اجلمل��ة مزاول��ة البي��ع وال�ش��راء واال�س��ترياد والت�صدي��ر
لأي ب�ضاعة �أو ب�ضائع يتم بيعها ب�ش��كل م�س��تمر من خالل حمل مرخ�ص
له.
 2ـ م��ع ع��دم الإخ�لال ب��أي و�ض��ع �أف�ض��ل يف �أي دول��ة ع�ضو ومب��ا مت �إقراره من
قبل املجل�س الأعلى يف دورتيه الرابعة وال�ساد�سة ب�ش�أن ممار�سة الن�شاط
االقت�ص��ادي ،ي�س��مح ملواطن��ي دول جمل���س الطبيعي�ين ،واالعتباري�ين
اململوك��ة بالكام��ل ملواطن��ي دول جمل���س التع��اون مبمار�س��ة ن�ش��اط جت��ارة
اجلمل��ة يف �أي دول��ة ع�ض��و وفق� ًا ملا يلي:
�أ ـ �أن يكون املواطن الطبيعي م�س��ئوال ب�صفة مبا�ش��رة عن �إدارة الن�ش��اط
املرخ���ص ب��ه ،وميار�س��ه وفق��ا للأنظم��ة والقوان�ين املطبق��ة عل��ى م��ن
مياثلونه من مواطني الدولة حمل املمار�س��ة ،ويجوز له ممار�س��ة �أكرث
من ن�شاط على �أن تكون هذه الأن�شطة متجان�سة وب�أكرث من فرع ما مل
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توج��د �أ�س��باب متن��ع م��ن ذلك وفقا ملا تراه اجله��ة املخت�صة يف الدولة.
ب ـ احل�ص��ول عل��ى الرتخي���ص املطل��وب مم��ن مياثلون��ه م��ن مواطن��ي
الدول��ة الت��ي يرغ��ب ممار�س��ة ن�ش��اطه فيه��ا.
ج ـ �أن يق��وم با�س��ترياد وت�صدي��ر ب�ضائع��ه وفق� ًا للنظ��م املتبع��ة يف الدول��ة
الت��ي ميار���س ن�ش��اطه به��ا واملطبق��ة عل��ى م��ن مياثلون��ه م��ن مواطن��ي
الدول��ة نف�س��ها مب��ا يف ذل��ك نظ��ام ال��وكاالت التجاري��ة.
د ـ �أن يلت��زم املرخ���ص ل��ه مبمار�س��ة الن�ش��اط التج��اري لتج��ارة اجلمل��ة
بتوف�ير متطلب��ات ال�صيان��ة وقط��ع الغي��ار وال�ضم��ان كما ه��ي يف �أنظمة
ال��وكاالت التجارية.
ه�ـ ـ يح��ق ل��ه االنتف��اع بجمي��ع احلق��وق واخلدم��ات الالزم��ة ملمار�س��ة
ن�ش��اطه واحل�صول على كل ما يلزمه ملمار�س��ة ن�ش��اطه عادة ويتمتع به
م��ن مياثلون��ه م��ن مواطن��ي الدول��ة الت��ي ميار���س ن�ش��اطه فيه��ا.
و ـ ي�س��تمر العم��ل به��ذه القواع��د بع��د �إقراره��ا م��ن املجل���س الأعل��ى ،ويت��م
بعد خم���س �س��نوات تقييمها بهدف تطويرها وحت�س��ينها.
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�ضوابط معاملة طالب دول املجل�س يف القبول معاملة طالب
الدولة مكان الدرا�سة
يف اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل ()1987
�أق��ر املجل���س االعل��ى يف دورت��ه الثامن��ة (الريا���ض 1987م) امل�س��اواة بني
طالب دول املجل�س يف القبول يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل «وفق الإمكانيات
املتوف��رة» ،وامل�س��اواة بع��د القب��ول م��ن حي��ث املكاف ��آت والر�س��وم والع�لاج
وال�س��كن ،وذل��ك وف��ق ال�ضواب��ط املن�صو���ص عليه��ا يف الق��رار .وذل��ك وفقا ملا
يلي:
 م��ع ع��دم الإخ�لال ب ��أي معامل��ة �أف�ض��ل ،ت�س��عى اجلامع��ات وم�ؤ�س�س��اتالتعليم العايل ملعاملة طالب دول املجل�س يف القبول معاملة طالب الدولة
م��كان الدرا�س��ة ووف��ق ال�ضواب��ط التالية:
 - 1انطب��اق �ش��روط القب��ول والت�س��جيل املعتم��دة م��ن م�ؤ�س�س��ات التعلي��م
الع��ايل واملطبق��ة عل��ى �أبن��اء الدول��ة مق��ر الدرا�س��ة عل��ى املتقدم�ين م��ن
ط�لاب دول املجل���س الأخ��رى ووف��ق الإمكاني��ات املتوف��رة.
 - 2تعط��ى الأف�ضلي��ة يف القب��ول ملواطن��ي دول جمل���س التع��اون املقيم�ين
يف الدولة مقر الدرا�س��ة واحلا�صلني على ال�ش��هادة الثانوية العامة �أو ما
يعادلها من نف���س الدولة مقر الدرا�س��ة.
 م��ع ع��دم الإخ�لال ب��أي معامل��ة �أف�ض��ل ،يعام��ل �أبن��اء دول جمل���س التع��اونبعد قبولهم يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل معاملة �أبناء الدولة مقر الدرا�سة
فيما يتعلق بالدرا�سة ،ومتطلباتها من ر�سوم ومكاف�آت ،و�سكن وعالج.
حي��ث تت��م متابع��ة تنفي��ذ الق��رار م��ن خ�لال متابع��ة تخ�صي���ص مقاع��د
درا�س��ية للطالب من مواطني دول املجل���س يف اجلامعات وم�ؤ�س�س��ات التعليم
الع��ايل يف دول املجل���س.
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امل�ساواة بني مواطني دول املجل�س يف جمال التعليم الفني
�إن املجل�س الأعلى وقد،
ا�س��تذكر ق��راره يف ال��دورة ( )29يف دي�س��مرب 2008م ،ب�ش ��أن ت�س��ريع
الأداء و�إزالة العقبات التي تعرت�ض م�سرية العمل امل�شرتك  ،وتكليف اللجان
املخت�ص��ة با�س��تكمال ت�ش��ريعات املعامل��ة الوطني��ة يف جم��ال التعلي��م الفن��ي
به��دف تطبي��ق امل�س��اواة التام��ة يف املعامل��ة ب�ين مواطني دول املجل���س يف هذا
املج��ال ،واطل��ع عل��ى تو�صي��ة املجل���س الوزاري ،ق��رر ما يلي :
ُ .1يعام��ل �أبن��اء دول املجل���س احلا�صل��ون عل��ى م�س��توى دون الثانوي��ة العام��ة
يف القب��ول مبراكز/معاه��د التعلي��م الفن��ي والتدريب املهن��ي معاملة �أبناء
الدول��ة مقر الدرا�س��ة �أو التدريب.
ُ .2يعام��ل �أبن��اء دول املجل���س بع��د اجتيازه��م �ش��روط القب��ول والت�س��جيل يف
مراكز/معاه��د التعلي��م الفن��ي والتدري��ب املهن��ي ب��دول املجل���س معامل��ة
�أبن��اء الدول��ة مق��ر الدرا�س��ة �أو التدري��ب.

-29-

ت�صميم وتنفيذ مطبعة الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
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