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مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ھـ 1402محرم  15التوقيع على ا�تفاقية ا�قتصادية الموحدة في تم •
م ، التي نصت على انشاء منطقة التجارة 1981نوفمبر  11الموافق 

.الحرة بين دول المجلس 
لمواكبة تطور عملية التكامل ا�قتصادي ، أقر المجلس ا(على في ••

بين دول ) المطورة(ا�قتصادية والعشرين ا�تفاقية دورته الثانية 
 1422شوال   16المجلس التي عقدت في مدينة مسقط يوم ا�ثنين

نصت في مادتھا ا�ولى على التي م  2001ديسمبر  31ھـ الموافق 
اقامة اتحاد جمركي لدول المجلس يطبق في موعد اقصاه يناير 

.م 2003



الجمركيا�تحاد مفھوم 

 الضرائب" الرسوم فيھا تستبعد التي بالمنطقة الجمركي ا�تحاد يعرف  �
 ، ا�تحاد دول بين للتجارة المقيدة وا;جراءات واللوائح الجمركية "

 وجمركية تجارية ولوائح جمركية " ضرائب " رسوم فيھا وتطبق
. الخارجي العالم تجاه موحدة . الخارجي العالم تجاه موحدة

 بأن م1994 جات اتفاقية من )24( المادة من )8( الفقرة عرفت  �
 محل يحل موحد جمركي اقليم قيام ھو الجمركي با�تحاد المقصود
: بحيث اكثر او جمركيين اقليمين



 أوجه لمعظم بالنسبة للتجارة المقيدة وا�نظمة الرسوم الغاء يتم1.
   لمعظم بالنسبة ا�قل على او لGتحاد المكونة ا�قاليم بين التجارة

.ا�قاليم تلك منشأھا يكون التي المنتجات في التجارة اوجه

 نفس الجمركي ا�تحاد منھا يتكون التي ا�قاليم من اقليم كل يطبق 2.
 ا�عضاء غير ا�خرى ا�قاليم تجارة على التجارية وا�نظمة الرسوم

.ا�تحاد في



ھيئة ا�تحاد الجمركي لدول مجلس التعاون

 المجلس قرار بموجب المجلس لدول الجمركي ا�تحاد ھيئة إنشاء تم�
 والث)ثين الثانية دورته في العربية الخليج لدول التعاون لمجلس ا على

 الھيئة وبدأت , ) م2011 ديسمبر 19( الرياض مدينة في عقدت التي
: مھامھا ابرز ومن ، م2012 يونيو من ا ول في أعمالھا

.الجمركية الحصيلة توزيع آلية دراسة استكمال• .الجمركية الحصيلة توزيع آلية دراسة استكمال•
 الدخول نقاط في تطبيقھا أسلوب ذلك في بما الجمركية الحماية دراسة•

.ا ولى
 والمقاييس المواصفات تطبيق من والتأكد الجمركية ا@جراءات توحيد•

 في والمغشوشة المقلدة السلع ومراقبة والبيطري الزراعي والحجر
. ا ولى الدخول نقاط



 خ�ل من المحلي الوكيل حماية موضوع مراجعة•
 بالتنسيق المجلس دول في المطبقة القوانين دراسة

. ا'خرى ا%ختصاص جھات مع

 مع ا'ولى المنافذ في تطبيقھا يتم التي ا*جراءات• مع ا'ولى المنافذ في تطبيقھا يتم التي ا*جراءات•
 ، البينية المنافذ في تكرارھا يتم % الخارجي العالم

 على البينية المنافذ في الجمركي الدور ويقتصر
.ا'ولى الدخول نقاط في تتم لم التي ا*جراءات

          



التي يقوم عليھا ا�تحاد الجمركي لدول ا سس 
المجلس

.جمركي موحد  لدول المجلس ”قانون"نظام  �
.تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي �

والتصدير وإعادة النظم وا;جراءات الجمركية المتعلقة با�ستيراد توحيد   والتصدير وإعادة النظم وا;جراءات الجمركية المتعلقة با�ستيراد توحيد  �
.التصدير في دول المجلس 

.دخول واحدة يتم عندھا تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة نقطة  �
بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية ، مع انتقال السلع  �

ا(خذ في ا�عتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي ، والسلع 
.الممنوعة والمقيدة 

.الوطنيةمعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات  �



الموحد للجمارك لدول مجلس " القانون"النظام 
التعاون

قرر المجلس ا�على في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مدينة  •
الموافقة على التعدي)ت المقترحة على النظام ) م2001ديسمبر (مسقط 

"  القانون"الموحد للجمارك لدول المجلس واعتماد النظام " القانون" "  القانون"الموحد للجمارك لدول المجلس واعتماد النظام " القانون"
.و�ئحته التنفيذية ومذكرته ا-يضاحية

.م2002 يناير من ا�ول من اعتباراً  "القانون" النظام بھذا العمل بدأ �

  .مادة )178( على تحتوي باب )17 (في يقع �

.الجمارك عمل تنظم التي القانونية ا=داة "القانون" النظام ھذا يعتبر �



لدول المجلس تجاه التعرفة الجمركية توحيد 
الخارجيالعالم 

بند (سلعـة ) 800(الجمركيـة ما يقارب " الرسوم"تعفى من الضرائب •
الجمارك الموحد ) قانون(، با-ضافة إلى ا-عفاءات الواردة في نظام )فرعي

.لدول المجلس 

على جميع %) 5(تطبق تعرفة جمركية موحدة بواقع خمسة فـي المـائة •
السلع ا=جنبية المستوردة من خارج ا�تحاد الجمركي، وتم العمل بھا اعتباراً 

.م2003من ا=ول من يناير 

من  24الفصل (على التبغ ومشتقاته% 100يطبق رسم جمركي بواقع •
).جدول النظام المنسق

 



دخول واحدة يتم عندھا تحصيل الرسوم نقطة 
الموحدةالجمركية 

 =ي الجمركي ا�تحاد لتكوين ا=سس أھم من الواحدة الدخول نقطة تعبر �
:يلي ما ، الواحدة الدخول بنقطة العمل متطلبات أھم ومن ، اقتصادي تجمع

 ارتباط له المجلس لدول جوي أو بحري أو بري جمركي منفذ أي يعتبر�
. عضو دولة =ي ا=جنبية للبضائع دخول نقطة الخارجي بالعالم

 المعاينة بإجراء الخارجي العالم تجاه المجلس لدول جمركي منفذ أول يقوم�
 من والتأكد ، ا=عضاء الدول من =ي الواردة البضائع على والتفتيش
 الرسوم واستيفاء ، الممنوعات من وخلوھا المطلوبة للمستندات مطابقتھا
.عليھا المستحقة الجمركية



القيNود المفروضNة علNى البضNائع المسNموح بNدخولھا بعNد تNوفر توحيد •
.شروط معينة في كافة دول المجلس 

وضNNNNع ضNNNNوابط موحNNNNدة �سNNNNتيراد وتنقNNNNل المسNNNNتوردات الحكوميNNNNة • وضNNNNع ضNNNNوابط موحNNNNدة �سNNNNتيراد وتنقNNNNل المسNNNNتوردات الحكوميNNNNة •
.وا;عفاءات الخاصة التي تتمتع با;عفاء من الرسوم الجمركية

البضNNائع الممنNNوع اسNNتيرادھا فNNي بعNNض الNNدول ا(عضNNاء ومسNNموح •
اسNNNتيرادھا فNNNي الNNNدول ا(خNNNرى ، يكNNNون اسNNNتيرادھا مباشNNNرة للدولNNNة 
المستوردة لھا أو عن طريق دولة عضو تسNمح بNدخولھا بشNرط عNدم 

.عبورھا (راضي الدول ا(عضاء التي تمنع استيرادھا



المجلسانتقال السلع الوطنية بين دول  

 ا=عضاء الدول بين بالتنقل المجلس بدول المنتجة الوطنية للبضائع السماح�
 والبيان بھا الخاصة المحلية الفواتير بموجب الجمركي ا�تحاد قيام بعد

.وا-حصائية الجمركية لSغراض الموحد الجمركي

 منشأ د�لة عليھا المثبت الوطنية بالسلع الخاصة المحلية بالفواتير ا�كتفاء� منشأ د�لة عليھا المثبت الوطنية بالسلع الخاصة المحلية بالفواتير ا�كتفاء�
 بشھادة �صطحابھا الحاجة دون  للنـزع قابلة غير بطريقة لھا المنتج وأسم
 وأسم المنشأ د�لة تثبيت  ـ  لطبيعتھا طبقاً  ـ  يتعذر التي السلع أما ، منشأ

  ا�نتقالية الفترة خ)ل تنتقل فإنھا للنزع قابلة غير بطريقة عليھا المنتج
 للفواتير با-ضافة المنشأ شھادة بموجب ، أقصى كحد الجمركي ل)تحاد
 الجمركية لSغراض الموحد الجمركي والبيان بھا الخاصة المحلية

.وا-حصائية



توحيد النظم وا�جراءات الجمركية المتعلقة با�ستيراد 
والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس

 والدواء الغذائية المواد �ستيراد موحدة اجراءات على ا�تفاق تم � والدواء الغذائية المواد �ستيراد موحدة اجراءات على ا�تفاق تم �
 يتم أن على ، بھا موحد دليل وتنظيم ، السلع لبقية القياسية والمواصفات

  ا�تفاق سيتم التي والزراعي البيطري بالحجر الخاصة ا�جراءات اضافة
  .م2015 عام في به العمل وتم ، الدليل لھذا  عليھا

 الجمركية المنافذ في الموحدة الجمركية ا�جراءات دليل على ا�تفاق تم  �
  من اعتباراً  المنافذ تلك جميع في وتطبيقه ، المجلس بدول ا(ولى

.م2015/1/1





ولى
ٔ
بدول المجلس الدليل الموحد ل�جراءات الجمركية  بالمنافذ ا�

العنــــوانرمز التبويب

01

ا
ستيراد  

المناطق الحرة –مكاتب البريد –شركات النقل السريع –سفن خشبية –بحري –بري –جوي 

المستودعات الجمركية–ا"سواق الحرة –

ا
ستيراد التجاري0101 ا
ستيراد التجاري0101

الشخصي ا
ستيراد0102

02

التصدير  

المناطق الحرة –مكاتب البريد –شركات النقل السريع –سفن خشبية –بحري –بري –جوي 

المستودعات الجمركية–ا"سواق الحرة –

تصدير المنتجات الوطنية 0201

إعادة تصدير البضائع0202

التصدير المؤقت0203



العنــــوانرمز التبويب

03

الجمركية" الرسوم " ا"وضاع المعلقة للضرائب 

ا
يداع –ا
يداع في المستودعات الجمركية –" الترانزيت " البضائع العابرة –ا2دخال المؤقت 

في المناطق وا"سواق  الحرة

ا2دخال المؤقت0301

) ATAالكارنيه (دفتر ا2دخال المؤقت 030101

) ATAالكارنيه (ا2دخال المؤقت بنظام دفتر ا2دخال المؤقت 03010101

) ATAالكارنيه (إعادة تصدير البضائع الداخلة بموجب دفتر ا
دخال المؤقت 03010102

) ATAالكارنيه (عبور البضائع بموجب دفتر ا
دخال المؤقت 03010103

ا
دخال المؤقت للسيارات السياحية ا2جنبية030102

"  الترانزيت " البضائع العابرة 0302

ا
يداع في المستودعات الجمركية 0303

ا
يداع في المناطق وا"سواق  الحرة 0304



العنــــوانرمز التبويب

الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها"  الرسوم " رد الضرائب 04

ا$عفاءات05

جنبية(ا$عفاءات الدبلوماسية 0501
ٔ
)البعثات ا-

ا$عفاءات العسكرية  0502

ا$عفاء الصناعي0503

ا$عفاء الشخصي0504

دوات المنزلية المستعملة050401
ٔ
متعة الشخصية و ا-

ٔ
إعفاء ا-

متعة الشخصية و الهدايا الواردة مع المسافرين050402
ٔ
إعفاء ا-

إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية 0505

استيرادها المعاد البضائع إعفاء0506

الخاصة ا-حتياجات ذوي مستلزمات إعفاء0507



العنــــوانرمز التبويب

حجار الكريمة/ا$قرار 06
ٔ
و ا-

ٔ
و المعادن النفيسة ا

ٔ
ول لحاملها ا

ٔ
دوات المالية القابلة للتدا

ٔ
و ا-

ٔ
ا$فصاح عن العمJت النقدية ا

إجراءات تخليص الطرود البريدية الواردة 07

إجراءات النقل بواسطة شركات النقل السريع 08

رد الضمانات النقدية  وا$فراج عن الضمانات المصرفية  09



الدروس المستفادة من مسيرة قيام ا�تحاد 
الجمركي لدول المجلس

 ا%جراءات وتوحيد ا%يضاحية ومذكرته التنفيذية و�ئحته الموحد الجمارك قانون نظام تطبيق�

  والعمل الجمركية، والنماذج
ٔ
 الخارجي العالم من الواردة السلع على الواحدة الدخول نقطة بمبدا

لية وفق واحدة لمرة الجمركية الرسوم وتحصيل
ٓ
ول المنفذ في عليها المتفق ا�

ٔ
 كنافذة المؤهل ا�

ولى دخول
ٔ
ولى دخول الجمركية وغير الجمركية ا%جراءات كافة وإنهاء المجلس لدول الجمركي لEتحاد ا
ٔ
 الجمركية وغير الجمركية ا%جراءات كافة وإنهاء المجلس لدول الجمركي لEتحاد ا

 لمقصدها البضائع انتقال عند البينية المنافذ في ا%جراءات تلك تكرار يتم � بحيث المطلوبة،

 حركة وانسيابية البينية، التجارة وزيادة التجاري  التبادل حركة على إيجابا انعكس النهائي،

عضاء الدول بين إنتقالها تكلفة وخفض السلع
ٔ
 .ا�



سعار خفض خEل من المستهلك رفاه زيادة�
ٔ
جنبية الوطنية السلع ا

ٔ
 المعوقات إزالة نتيجة وا�

مام
ٔ
سواق وفتح ، السلع تلك تنقل ا

ٔ
 .ا�

عضاء الدول الجمركي ا�تحاد مكن�
ٔ
مثل ا�ستخدام من ا�

ٔ
 من وا�ستفادة للموارد  ا�

 .المنافسة وزيادة الحجم اقتصاديات

 الوفاء وصعوبة للتجارة، انحراف من الحرة التجارة منطقة لوضع المصاحبة الصعوبات تجاوز �

  قواعد بمتطلبات
ٔ
  قواعد بمتطلبات ،%40 المضافة قيمة تحقيق اشتراط ذلك في بما الوطنية السلع على المنشا
ٔ
 ،%40 المضافة قيمة تحقيق اشتراط ذلك في بما الوطنية السلع على المنشا

عضاء الدول بين التنقل من المجلس دول في المنتجة الوطنية السلع كافة مكن مما
ٔ
 معفاة ا�

.الجمركية الرسوم من



فضل شروط على للحصول المجلس لدول الجماعي التفاوض تعزيز�
ٔ
 والتكـتEت الدول مع ا

 .الدولية ا�قتصادية

عضاء لدى منظمة التجارة  �
ٔ
ن تنسجم ترتيبات قيام ا�تحاد الجمركي مع التزامات الدول ا�

ٔ
ا

العالمية، بما في ذلك سقوف التعريفة الجمركية، والتواصل مع المنظمة في هذا المجال، تجنبا 

ي 
ٔ
ساسيين للدخول في مشاورات ومفاوضات مع الشركاء �

ٔ
طلب من قبل الشركاء التجاريين ا�

 GATT-XXVIIIالتجاريين المعنيين بهدف تعويضهم في إطار المادة  GATT-XXVIIIالتجاريين المعنيين بهدف تعويضهم في إطار المادة 

همية الرفع من مستوى اللجان التي تتولى مناقشة متطلبات قيام ا�تحاد الجمركي ، واختصارها في �
ٔ
ا

 .من اللجانعدد ممكن اقل 

، يمثل �
ً
خيرا

ٔ
ساسية �ستكمال السوق الخليجية المشتركةوا

ٔ
 .  قيام ا�تحاد الجمركي مرحلة ا



ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع 
ا مانة العامة لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية على شبكة ا-نترنت

 Pleas visit the GCC 

Website Website 

www.gcc-sg.org

متمنيا من هللا التوفيق للجميع  ،،،


