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االتحاد الجمركي الخليجي
مفهوم االتحاد الجمركي:
هووا اطقة ووة التووت تسو فيه الووا الرسووا "الضورا " الجمركيووة والاوواا إل واءاوراقات اط يووهة لاتجووارة نو ن
دول االتح ووادط وتةف ووس ال ووا رس ووا "ضو ورا " امركي ووة ول وواا إل تجاري ووة وامركي ووة ا ووهة تج ووا الي ووالم
الخارجي.

أسس االتحاد الجمركي لدول املجلس:
•
•
•
•

نظا «قانان» ا ه للجمارك لهول اطجاس.
تير ة امركية ا هة تجا اليالم الخارجي.
اليمل نق ةة الهخال الاا هة.
اعتماد لاا إل وأنظمة تماثاة تسهل انت ال الساع داخل
االتحاد.
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قيام االتحاد الجمركي وانضمام دولة اإلمارات
أعان اطجاس األعلى في دورته الثالثة واليشرين والتت ع هت في الهو ة في ديسمبر  2002ط عن قيا
كحه أدنى ا يلي:
االتحاد الجمركي لهول اطجاس في ةاع عا  2003على أن تتضمن ٍّ
– تير ة امركية ا هة تجا اليالم الخارجي.
– أنظمة وإاراقات امركية ا هة.
– ن ةة دخال وا هة يتم عقهها تحصيل الرسا الجمركية اطا هة.
– انت ال الساع ن ن دول اطجاس دون قياد امركية وغ ر امركيةط ع االخذ بي ن االعتفار تةفيس
أنظمة الحجر الفيةري والزراعي والساع اطمقاعة واط يهة.
– يا اة الساع اطقتجة في أي ن دول اطجاس يا اة اطقتجات الاطقية.
• نقاق على اطرسا االتحادي رقم ( )55لسقة  2002ناطصادق على االتفاقية االقتصادية لهول
ً
اطجاس وتقفيذا لامادة األولى ن االتفاقية االقتصاديةط قيا االتحاد الجمركي لهول اطجاس في
ةاع عا  2003انضمت دولة اء ارات اليربية اطتحهة إلى االتحاد الجمركي.

إنشاء هيئة االتحاد الجمركي
فووي الووهورة الثانيووة والثلثو ن لامجاووس األعلووى التووت ع ووهت فووي اطما ووة اليربيووة السوويادية فووي ديسوومبر
 2011ط توم اطاا وة علووى إنشواق هيتووة للتحواد الجمركوي لووهول جاوس التيوواونط وأن تفوهأ أعمالهووا
ف ووي األول وون ياني ووا  2012ط وتف ووان لجق ووة التي وواون اط ووالي واالقتص ووادي ن و قرار نظا ه ووا ال ووهاخليط

وال ووذي ل ووهو إل ووى الا وواق نمتةاف ووات االتح وواد الجمرك ووي والت ووت ي ووتم تقفي ووذها بش و ل ت ا وول ض وومن
نرنا ج ز نت از لتةفيس الاضع النلائي للتحاد الجمركي في األول ن يقاير . 2015

ت ش و ل الهيت ووة وون عض وواية ووهراق ع ووا ي الجم ووارك ن ووهول جا ووس التي وواونط وت ووان ر اس ووة الهيت ووة
دورية نحس دولة الر اسة.

من أهم مهام هيئة االتحاد الجمركي
–است مال دراسة آلية تازيع الحصوياة الجمركيوةط نموا فوي الوم اسوتمرار آليوة اط صوه النلوائيط أو تازيوع كا ول الحصوياة الجمركيوة
ً
ً
()%100ط ويووتم االتف وواق عل ووى تازي ووع ال س و و ووا طيي ووار ب ووافي الووااردات الفياي ووة ويحس و ال ووم و ووا لامتاس و اطتح وورك ل ووثل
ً
سقاات وييهل اطتاس اطتحرك سقايا نحذو سقة وإضا ة سقة.
−دراسة الحماية الجمركية نما في الم أسااب تةفي ها في ن اط الهخال األولى وتضم ن صياتلا الحصياة الجمركية اطشتركةط
فووي الووة االتفوواق علووى آليووة تازيووع كا وول الحصووياة الجمركيووة +.راايووة اضوواا مايووة الاكيوول اطحلووي وون خوولل دراسووة ال وواان ن
اطةف ة في دول اطجاسط نالت سيس ع اهات االختصاص األخرى.
−است مال دراسة التيا ل ع الساع األ ري ية التت تستارد ن خلل ما ة الفحرين وساةقة عمان.
–تا يووه اءاوراقات غ وور الجمركيووة والتطكووه وون تةفيووس اطاابووفات واط ووايوس والحجوور الزراعووي والفيةووري و راقفووة السوواع اط اووهة
واطغشاشووة فووي ن وواط الووهخال األولووىط +اءاوراقات التووت يووتم تةفي هووا فووي اطقا ووذ األولووى ووع اليووالم الخووارجي ال يووتم ت رارهووا فووي اطقا ووذ
الفي يةط وي تصر الهور الجمركي في اطقا ذ الفي ية على اءاراقات التت لم تتم في ن اط الهخال األولى.
−است مال دراسة قتجات اطصانع الاطقية اط ا ة في اطقاطس الحرة نهول اطجاس.

أهم ال رارات الصادرة ن اطجاس األعلى واطتيا ة ناالتحاد الجمركي
•
•
•
•
•
•
•
•

االعتراو اطتفادل لاماابفات الخابة ن ل دولة إلى ن الابال إلى اابفات ا ه .
إعفاق ( )811ساية ن الرسا الجمركية.
إعفاق هخلت الصقاعة نهول اطجاس (اطستاز ات الهاخاة في اءنتاج) ن الرسا الجمركية.
إقا ة ركوز اطياا ات الجمركي لهول جاس التياون.
إعفاق اطاس الخا والقصف شغال ن الرسا الجمركية.
تا يه اءاراقات الجمركية.
اءاراقات التت يتم تةفي ها في اطقا ذ األولى ع اليالم الخارجي ال يتم ت رارها في اطقا ذ الفي ية.
إنشاق هيتة االتحاد الجمركي لهول جاس التياون.

الا ضة ال اد ة خابة ب
التيريف ناطصةلحات الجمركية
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