





مايــو ٢٠١٢م



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

أ  ت 
٥ ن د   جملس التعاون لدول اخلليج العربية . األمانة العامة .

    النظام الداخلي هليئة االحتاد اجلمركي لدول جملس التعاون . _ الريـاض : جملس
التعاون لدول اخلليج العربية ، األمانـة العامـة ؛ ٢٠١٢م 

١٨ ص ؛ ٢٠ سم .
           الرقم املوحد ملطبوعات الس : ٠٤٣٧ _ ٠٩١ / ح / ك / ٢٠١٢م

التعاون االقتصادي # التكامل االقتصادي # االتفاقيات االقتصادية #االحتاد اجلمركي
# السوق اخلليجية املشتركة # التعرفة اجلمركية # حترير التبادل التجاري # اهليئات

# النظام الداخلي # القوانني واللوائح # دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٣٣هـ  ـ  ٢٠١٢م



¡�¬aú¿@I¥�ñaú¿@I!@I¡"M





مقدمــة :
تـنفيذاً للمادة األوىل من االتفاقيـة االقتصادية بني دول جملس
التعاون ، واليت تقضي  بإقامـة احتاد مجركي لدول الس يطبق يف
موعد أقصاه  األول من  يناير ٢٠٠٣م ويتضمن كحد أدىن ما يلي:

• تعرفة مجركية موحدة جتاه العامل اخلارجي.
• أنظمة وإجراءات مجركية موحدة.

• نقطة دخول واحدة  يتم عندها حتصيل الرسوم اجلمركية املوحدة.
• انتقال السلع بني دول الس دون قيود مجركية أو غري مجركية ،
مع األخذ يف االعتبار تطبـيق أنظمة احلجر البيطري والزراعي ،

والسلع املمنوعة واملقيدة.
• معاملة السلع املنتجة يف أي من دول الس معاملة املنتجات الوطنية.

وقد بارك الس األعلى يف دورته الثالثة والعشرين اليت عقدت
يف الدوحة يف ديسمرب ٢٠٠٢م قيام االحتاد اجلمركي لدول الس يف
األول من ينايـر عام ٢٠٠٣م ، وأقر اإلجـراءات واخلطوات اليت
اتفقت عليها جلنة التعاون املايل واالقتصادي لقيام االحتاد اجلمركي ،
وتبعاً لذلك استفادت مـعظم الصناعات القائمة يف دول الس من
املزايا اليت وفرها االحتاد اجلمركي، وحققت التجارة البينية بني دول
الس ومع العامل اخلـارجي منواً ملحوظاً ، كما مت االتفاق منذ قيام
االحتاد اجلمركي على عـدد من اإلجراءات واآلليات اهلامة لتسهيل

 _ ٥ _



العمل مببـدأ املقصد النهائي ونقطـة الدخول األوىل وانتقال السلع
الوطنية واألجنبية بني الدول األعضاء.

ويأيت إنشاء هيئة االحتاد اجلمـركي لدول الس تنفيذاً لقرار
الس األعلى يف دورته الثانية والثالثني (الرياض ديسمرب ٢٠١١م)،
لتبدأ أعماهلا يف األول من يونيو٢٠١٢م وتفويض جلنة التعاون املايل
واالقتصادي بإقرار نظامها الداخلي . وذلك استكماالً للخطوات اليت
مت اختاذها لتنفيذ  قرار مقام الس األعلى يف دورته احلادية والثالثني
(أبوظيب _ ديسمرب ٢٠١٠م)، واملتضمن احملافظة على ما مت االتفاق
عليه يف إطار االحتاد اجلمركي لدول الس وضرورة االتفاق وحسم
القضايا املعلقـة اليت تعيق الوصول إىل وضعه النهائي، وأن يتم ذلك
وفق برنامج زمين يتم االتفاق عليه خالل عام ٢٠١١م ، ومن املأمول
أن تقوم  هيئة االحتاد اجلمـركي بدور فاعل يف استكمال متطلبات
االحتاد اجلـمركي بدول الس ، وقد حدد الـنظام الداخلي للهيئة
اهداف اهليئة ومهامها واختصاصاا وتشكيلها واجتماعاا ، وقد مت
اقرار  هذا النظام من جلنة الـتعاون املايل واالقتصادي يف اجتماعها

(٩٣)  بتفويض من الس األعلى يف دورته الثانية والثالثني .

األمانة العامة لس التعاون

 _ ٦ _
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املـادة األولـى
املسمـى

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي هليئة االحتاد اجلمركي لدول
جملس التعاون) .

املـادة الثانيـة
التعريفـات

يكون للكلـمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا النظام
املعاين املوضحة أمام كل منها مامل يقتض  السياق معىن آخر  :

- جملس التعاون : جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
- جلنـة التعاون املايل واالقتصادي : وزراء املـالية واالقتصاد بدول

جملس التعاون.
- األمانة العامة : األمانة العامة لس التعاون.

- اهليئة : هيئة االحتاد اجلمركي لدول جملس التعاون .
- النـظام : النظام الـداخلي هليئة االحتاد اجلـمركي لدول جملس

التعاون.

 _ ٧ _



املـادة الثالثـة 
أهداف اهليئـة 

دف اهليئـة إىل الوفاء مبتطلبـات االحتاد اجلمركي بني دول
الـس ومتابعة تنفيذها من خالل توحـيد السياسات اجلمركية يف

الدول األعضاء واختاذ التدابري الالزمة لذلك  .

املـادة الرابعـة
اختصاصات اهليئـة

ختتص هيئة االحتاد اجلـمركي بالشئـون ذات الصلة بالعمل
اجلمركي بـدول الس والتحقق من الـوفاء مبتطـلبات االحتاد

اجلمركي.

املـادة اخلامسة
مهـام اهليئـة

أوالً : مهام اهليئة خالل الفترة االنتقالية على النحو التايل :
١ _ استكمال دراسة آلية تـوزيع احلصيلة اجلمركية ، مبا يف ذلك
استمرار آلـية املقصد الـنهائي ، أو توزيع كـامل احلصيلة
اجلمركية (١٠٠%) ، ويـتم االتفاق على توزيع النسب وفقاً
ملعيـار صايف الواردات الفعلية وحيـسب ذلك وفقاً للمتوسط
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املتحرك لثالث سنوات ويعدل املتوسط املتحرك سنوياً، حبذف
سنة وإضافة سنة. 

٢ _ دراسة احلمـاية اجلمركية مبا يف ذلك أسلوب تطبيقها يف نقاط
الدخول األوىل وتضمني حصيلتها احلصيلة اجلمركية املشتركة ،

يف حالة االتفاق على آلية توزيع كامل احلصيلة اجلمركية.
٣ _ استكمـال دراسة التعامل مع السلع األمريكية اليت تستورد من

خالل مملكة البحرين وسلطنة عمان.
٤ _ توحـيد اإلجراءات اجلمركية والتـأكد من تطبيق املواصفات
واملقاييس واحلجر الزراعي والبيـطري ومراقبة السلع املمنوعة

واملقيدة واملقلدة واملغشوشة يف نقاط الدخول األوىل.
٥ _ اإلجراءات اليت يتم تطبيقها يف املنافذ األوىل مع العامل اخلارجي ال
يتم تكرارها يف املنافذ البينية ، ويقتصر الدور اجلمركي يف املنافذ

البينية على اإلجراءات اليت مل تتم يف نقاط الدخول األوىل .
٦ _ مراجعة موضوع محاية الوكيل احمللي من خالل دراسة القوانني
املـطبقة يف دول الس، بـالتنسيق مع جهـات االختصاص

األخرى.
٧ _ استكمال دراسة منتجات املصانع الوطنية املقامة يف املناطق احلرة

بدول الس.
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٨ _ استكمال البنية التحتية لشبكات احلاسب اآليل بالدول األعضاء
وربط سلطات اجلمارك فيمـا بينها الكترونياً من جانب ومع
مـركز املعلومات اجلمركي باألمـانة العامة لس التعاون من
جانب آخر وربط كافة املتعاملني مع مصاحل وإدارات اجلمارك
سواء القطاع اخلاص أو العـام حبيث يتم التعامل آلياً مع كافة

اإلجراءات والبيانات واإليرادات اجلمركية لدول الس.
٩ _ املساعـدة الفنية إلدارات اجلمارك بالدول األعضاء الستكمال
جتهيز منـافذ الدخول األوىل بـاحملاجر البيطـرية والزراعية
واملختربات اخلاصة والعـامة وفق معايري موحدة تطبق يف كافة

الدول األعضاء.
١٠ _ تقييم وتطوير آليات العمل املطبقة حالياً باملنافذ اجلمركية بدول

الس .
١١ _ وضع وتطوير كافة النماذج اجلمركية املعمول ا يف إدارات

اجلمارك بدول الس ومتابعة تطبيقها .
١٢ _ وضع ومتابعة تطبيق دليل موحد لإلجراءات اجلمركية بدول

الس  والعمل به يف مجيع منافذ الدخول األوىل .
١٣ _ أية مهـام أخرى تكلف ـا من قبل جلنة الـتعاون املايل

واالقتصادي.
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ثانياً : مهام هيئة االحتاد اجلمركي الدائمة على النحو التايل :
١ _ متابعة تطبيق قانون اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية ، والتعريفة

اجلمركية املوحدة لدول الس جتاه العامل اخلارجي.
٢ _ متابعة تطبيق اإلجراءات اجلمركية املوحدة وتطويرها ، والتأكد
من تـطبيق املواصفات واملقاييـس واحلجر الزراعي والبيطري
وحقوق امللكية الفكرية لضمـان عدم دخول السلع املمنوعة

واملقيدة مبا فيها املقلدة واملغشوشة عرب نقاط الدخول األوىل.
٣ _ التحقق من أن اإلجراءات اليت يتم تطبيقها يف املنافذ األوىل مع العامل
اخلارجي ال يتم تكراراها يف املنافذ البينية، ويقتصر الدور اجلمركي
يف املنافذ البينية على اإلجراءات اليت مل تتم يف نقاط الدخول األوىل.

٤ _ متابعة تطبيق القيمة لألغراض اجلمركية يف منافذ الدخول األوىل
جبميع الدول األعضاء وفق قانون اجلمارك املوحد لدول الس
والئحته الـتنفيذية ، مبا يف ذلك إنشاء قـاعدة بيانات موحدة

للقيمة لألغراض اجلمركية بدول الس .
٥ _ اإلشراف على التطبيقات العملية ملتطلبات االحتاد اجلمركي يف

منافذ الدخول األوىل واملراكز البينية بدول الس.
٦ _ متابعة استكمال البنية التحتية لشبكات وأنظمة احلاسب اآليل يف
اإلدارات واملنـافذ اجلمركية لدول الـس وربطها فيما بينها
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الكترونياً ومع مركز املعلومات اجلمركي باألمانة العامة لس
التعاون.

٧ _ متابعة تطبيق نظم إدارة املخاطر يف مجيع املنافذ اجلمركية للدول
األعضاء .

٨ _ متابعة تطبـيق نظام النافذة الواحدة بـاملنافذ اجلمركية بدول
الس.

٩ _ وضع آلية عـمل مناسبة لرصد وإحـصاء حركة التجارة بني
الدول األعضاء يف املنافذ البينية لألغراض اإلحصائية.

١٠ _ تشكيل فريق مايل ملراجعة وتدقيق اإليرادات اجلمركية بالدول
األعضاء بصفة دورية "ربع سنـوية" وتقدمي تقرير مفصل إىل

اهليئة لرفعه للجنة التعاون املايل واالقتصادي.
١١ _ حتديد سـاعات العمل يف مجيع املنافذ اجلمـركية بدول الس مبا
يضمن انسياب السلع  بني الدول األعضاء يف إطار االحتاد اجلمركي. 
١٢ _ معاجلة الصعوبات اليت تواجه انتقال السلع الوطنية واألجنبية

ووسائل نقلها وسائقيها بني دول الس.
١٣ _ املراجعة الدائمة لإلجـراءات املتبعة وما يصدر من تعليمات
جلمارك دول الس وحمـاولة تسهيل تنفيذها وإزالة أية عوائق

متنع تدفق وسهولة نقل السلع بني املنافذ البينية.
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١٤ _ اقتراح التعديالت املناسبة على التعريفة اجلمركية املوحدة لدول
الس وقانون اجلمارك املوحد والئحته التنفيذية وأية تشريعات

أخرى ذات صلة باالحتاد اجلمركي. 
١٥ _ تقوم اهليئة برفع تقارير دورية "سنوية" مفصلة إىل جلنة التعاون
املايل واالقتصادي عـن مستوى األداء باملنافذ اجلمركية األوىل
وعن سري العمل ذه املنافذ واقتراح اآلليات الالزمة لتطويرها.

١٦ _ متابعة مـا مت تنفيذه من متطلبـات االحتاد اجلمركي لدول
الس ووضع اخلطط املستقبلية اليت تكفل استمراره وتطويره.

١٧ _ اقتراح الوظائف املطلوبة إلدارة االحتاد اجلمركي باألمانة العامة
ومصادر شغل تلك الوظائف سواء عن طريق التعيني أو اإلعارة

من الدول األعضاء.
١٨ _ العمل على تبادل موظفي اجلمارك بني دول الس للعمل يف

املراكز اجلمركية ملدد حمددة دف تبادل اخلربات.
١٩ _ تبادل اخلربات ووضع بـرامج تدريبية مشتركة لتطوير العمل
اجلمركي وتنمية مهارات وقدرات موظفي اجلمارك واالستفادة

من املعاهد اجلمركية يف دول الس. 
٢٠ _ متابعة اخلطوات الالزمـة لتنفيذ التزامات دول الس جراء
انضمامها إىل االتفاقيات املنبثقة عن منظمة اجلمارك العاملية أو

أي منظمة دولية أو إقليمية أخرى.
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٢١ _ دراسة جدوى االنضمام إىل أي اتفاقية مجركية ثنائية أو متعددة
األطراف ، بصفة مجاعية أو كاحتاد مجركي . 

٢٢ _ توثـيق التعاون مع املكتب اإلقليمي لتبادل املعلومات للشرق
األوسط (ريلو).

٢٣ _ تعزيز عالقات التعاون والتنسيق بني الدول األعضاء يف جمال
مكافحة التهريب اجلمركي. 

٢٤ _ تعزيز الشراكة مع القطاع اخلاص. 
٢٥ _ الفصل يف اخلالفات اليت تنشأ عن تطبيق اإلجراءات اجلمركية يف

إطار  العمل اجلمركي بدول الس.
٢٦ _ أية مهام أخرى تكلف ا من قبل جلنة التعاون املايل واالقتصادي.

املـادة السادسة
تشكيل اهليئـة 

تتشكـل اهليئة من مدراء عامي اجلمارك بدول جملس التعاون ،
وتكون رئاسة اهليئة دورية حبسب دولة الرئاسة.

املـادة السابعة
اجتماعات اهليئـة

١ _ تعقـد اهليئة أربعة اجتماعات سنوياً يف مقر األمانة العامة أو يف
الدولة اليت تتوىل رئاسة الس األعلى ، وجيوز عقد اجتماعات
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استثنائية كلما دعت احلاجة لذلك وتتوىل األمانة العامة توجيه
الدعوة هلذه االجتماعات بالتنسيق مع  رئيس اهليئة.

٢ _ يكون اجتماع  اهليئـة  صحيحاً إذا حضره ممثلو  ثلثي الدول
األعضاء.

املـادة الثامنة
جدول أعمال اهليئـة 

١ _ ترسل اجلهات املختصة يف الدول األعضاء اقتراحاا باملوضوعات
اليت ترغب يف إدراجها يف جدول أعمال اجتماع اهليئة إىل األمانة

العامة قبل موعد االجتماعات العادية بشهر على األقل.
٢ _ تعد األمانة العـامة مشروع جدول األعمال الجتماعات اهليئة

متضمناً ما يلي :
( أ ) ما كلفت به من قبل جلنة التعاون املايل واالقتصادي .

(ب) ما قررت اهليئة يف اجتماع سابق عرضه على االجتماع.
(ج) تقارير اللجان الفرعية وفرق العمل.

( د ) اقتراحات الدول األعضاء.
(هـ) اقتراحات األمانة العامة.

٣ _ للدول األعضاء واألمانة العـامة طلب إدراج مسائل إضافية  تتسم
باألمهية أو االستعجال على جدول األعمال يف االجتماعات العادية

حىت بداية انعقادها حتت بند ما يستجد من أعمال.

 _ ١٥ _



املـادة التاسعة
أمانـة سر اهليئـة

١ _ تتوىل إدارة االحتاد اجلمركي باألمانة العامة سكرتارية أمانة سر
اهليئة وتنظيم أعماهلا الفنية ، وملدراء عامي اجلمارك اختيار من

يرونه مناسباً ألمانة سر اهليئة .
٢ _ تقوم األمانة العامـة بإرسال قرارات وتوصيات اهليئة وما يصحبها من

وثائق إىل الدول األعضاء خالل اسبوعني من تاريخ انتهاء االجتماع.

املـادة العاشرة
اللجان الفنيـة وفرق العمل

١ _ للهيئة يف سبيل أدائها ملهامها أن تنشئ جلاناً فنية أو فرق عمل.
٢ _ حتدد اهليئة مهام اللجان الفنية أو فرق العمل اليت تقوم بإنشائها.
٣ _ تشارك األمانة العامة يف أعمـال اهليئة واللجان الفنية أو فرق

العمل بناًء على تكليف من اهليئة.

املادة احلادية عشرة
اخلبــراء

للهيئة دعـوة خرباء بصفتهم الشخـصية أو ممثلني ألشخاص
اعتباريني لتقـدمي املشورة حول موضوع معني معروض على جدول
أعمال اهليئـة، ويكون حضورهم الجتماعـات اهليئة حمدوداً بفترة

 _ ١٦ _



منـاقشة املوضوع الذي دعوا من أجـله، وتتوىل األمانة العامة اختاذ
الترتيبات الالزمة لدعوة هؤالء األشخاص.

املادة الثانية عشرة
قرارات وتوصيات اهليئـة

١ _ تصدر قرارات اهليئة بإمجاع الدول األعضاء احلاضرة .
٢ _ تصدر توصيات اهليئة باألغلبية العادية ألصوات الدول األعضاء احلاضرة.
٣ _ تتوىل األمانـة العامة عرض القرارات والتـوصيات على جلنة

التعاون املايل واالقتصادي للبت فيها.
٤ _ تقوم األمانة العامة مبتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات اليت تصدر

عن اهليئة ، وفق اآلليات املعمول ا.

املادة الثالثة عشرة
أحكام عامة وختامية

١ _ ألي دولة من الدول األعضاء ولألمانة العامة اقتراح تعديل هذا
النظام.

٢ _ يـتم اعتماد وتعديل هـذا النظام من قبل جلـنة التعاون املايل
واالقتصادي وباقتراح من اهليئة .

٣ _ يبدأ العمل ذا النظام من تاريخ األول من يونيه ٢٠١٢م .
٤ _ يعرض على جلنة التعـاون املايل واالقتصادي أي خالف ينشأ

حول تفسري هذا النظام للتوجيه بشأنه.

 _ ١٧ _



مطبعة األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية


