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 تطورات القانون الجمركي العربي الموحد 

 تقديم 
  
 
 مشعل العتيبي .ا

 :  المملكة االردنية الهاشمية -عمان 

29-30-11-2016 

 

 التكامل االقتصادي العربي   -االمانة العامة  

 قسم االتحاد الجمركي العربي  -



  

 مكونات العرض

 مقدمة•

   الموحد العربي الجمركي القانون•

   للقانون التنفيذية الالئحة•

   للقانون االيضاحية المذكرة•

   الخاتمة•
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 مقدمة
 رقم 2011 عمان في عقد الذي العربية القمة قرار علي بناء•

(209)  

 

 للجامعة العامة واألمانة واالجتماعي االقتصادي المجلس تكليف•

  الموحد العربي الجمركي االتحاد إلنشاء الالزمة اإلجراءات باتخاذ

 

 لجنة من  بتوصية العربي الجمركي القانون لجنة إنشاء تم حيث•

 اعتماده وتم2006 /6 /14 بتاريخ الرابع العربي الجمركي االتحاد

 رقم قراره بموجب العربي واالجتماعي االقتصادي المجلس من

 (4/9/2006 بتاريخ 1634
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 اجتماعاً حيث كان اول ( 29) عقدت لجنة القانون الجمركي العربي •

 بتاريخ نوفمبر ( 29)واخر اجتماع  2007اجتماع  بتاريخ ديسمبر •

2016 

 حيث تم االعتماد علي قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون •

  باعتبارةالخليجي كأساس يبنى علية القانون الجمركي العربي الموحد 

 من اعتمادةاقرب المشاريع القائمة التي يمكن االعتماد عليه ، حيث تم 

 مجلس  بانجازةمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية وقم 

 الوحدة االقتصادية صديق العربية 

 تم االنجاز من القانون الجمركي العربي الموحد كمشروع نهائي يمكن •

 للجنة ، وتم مراجعة جميع تحفظات الدول ( 22)تطبيقه في االجتماع •

 (  29)علي القانون في االجتماع االخير 

 



  

 :القانون الجمركي العربي الموحد

مادة لتنظيم جميع العالقات ( 181)باباً و( 17)يتكون القانون الجمركي من •

 :التجارية في االتحاد الجمركي، ومن أهمهم

 بجميع التعريف يتم حيث العامة، واألحكام بالتعاريف والخاص األول الباب•

 .القانون داخل الموجودة المصطلحات

 

 الوثائق وكافة والتصدير االستيراد عمليات ينظم والذي الخامس الباب•

 .لهما الالزمة والمتطلبات والمعلومات

 

 البيانات عن الباب هذا ويتحدث الجمركي، التخليص مراحل السادس الباب•

 األخرى والرسوم الجمركية الضرائب وتأدية البضاعة ومعاينة الجمركية

 البضائع عن واإلفراج
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 الجمركية للضريبة المعلقة األوضاعب والمتعلق السابع الباب•

 الجمركية الضريبة ورد

 

   وواجباتهم اإلدارة موظفي حقوق عشر الحادي الباب•

 

 اهم من وهو الجمركية بالقضايا المتعلق عشر الثالث الباب•

 .القانون لجنة اجتماعات داخل نقاشا األبواب وأكثر األبواب

 



  

 الالئحة التنفيذية للقانون 

تم االتفاق بعدم تعديل علي مشروع القانون الجمركي العربي •

الموحد علي ان يكون الئحة تنفيذية مكملة له وتعالج الثغرات 

 .منها اإلنتهاءالموجودة داخل القانون وتم 

 .مادة( 27)تحتوي الالئحة التنفيذية على خمسة أبواب •

أسس تحديد القيمة لألغراض الجمركية : الباب األول

 :وملحقاتها التفسيرية، ويتكون من مادة واحدة تناقش

 .التعاريف: أوالً 

 .األحكام العامة: ثانياً 
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 .أسس التثمين الجمركي: ثالثاً 

 .قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة قيد التثمين: رابعاً 

 .قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة ومماثلة: خامساً 

 .القيمة اإلستداللية: سادساً 

 .القيمة المحسوبة: سابعاً 

 .الطريقة المرنة: ثامناً 

 .الملحق التفسيري: تاسعاً 
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األوضاع المعلقة للضرائب الجمركية ورد : الباب الثاني

 :الضريبة الجمركية

 :مادة يعالج الموضوعات التالية( 12)يحتوي هذا الباب على 

 .اإلدخال المؤقت بقصد إكمال الصنع وإعادة التصدير-

 .اإلدخال المؤقت لبضائع أخرى-

 .اإلدخال المؤقت للسيارات السياحية واألجنبية-
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 .إعادة تصدير البضائع: الباب الثالث
 

إعفاء األمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع : الباب الرابع

 .المسافرين من الضرائب الجمركية
 

إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من : الباب الخامس

 .الضرائب الجمركية
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 المذكرة اإليضاحية للقانون الجمركي العربي الموحد

 باباً ( 17)تحتوي المذكرة اإليضاحية على -

حيث تم اإلنتهاء من المذكرة اإليضاحية في اإلجتماع الـ -

 .للجنة ورفعه إلى لجنة اإلتحاد الجمركي إلعتمادها( 29)
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قامت لجنة القانون الجمركي العربي الموحد باإلنتهاء من -

 .اجتماع( 29)الموضوعات المعنية بها في 

هناك موضوع واحد فقط معروض على جدول أعمال اللجنة -

في اجتماعها القادم وهو مناقشة دليل اإلجراءت الجمركي 

 .العربي الموحد
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 شكرا  
 لحسن إستماعكم 
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