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 االتحاد الجمركي

  
 األهداف

 

تتلخص أهداف التعاون التجاري بين دول المجلس في العمل على إزالة الحواجز الجمركيةة بةين 
الةةدول اضعءةةام فيمةةا يخةةص موتجاتءةةا وإعمةةام تلةةا الموتجةةار مةةن الرلةةو  الجمركيةةة ومعاملتءةةا 

دير ، وخلق قةو  تماوءةية معاملة الللع الوطوية ، والعمل على توليق ليالار االلتيراد والتص
 جماعية في مجال االلتيراد والتصدير.

 

موطقة تجار  حةر  ، مة  اوتقلةر  1983وعمال بتلا اضهداف أقامر دول مجلس التعاون موذ عا  
  إلةةى إقامةةة االتحةةاد الجمركةةي لةةدول المجلةةس ممةةا جعلءةةا تممةةل قةةو  2003فةةي اضول مةةن يوةةاير 

ير التجار  مع االتحةاد اضوربةي أو التكةتالر االقتصةادية تماوءية جماعية لوام في لعيءا لتحر
 العالمية اضخرى ، أو في توليق ليالار االلتيراد والتصدير.

 

كما يلةعى المجلةس فةي هةذا المجةال إلةى تطةوير التعةاون بةين دولةن اضعءةام مةن خةالل وءةع 
المجلةةس وتعةةجيع الخطةط والبةةراما والمعةةروعار الكميلةةة بتحقيةةق االلةتراتيجية التجاريةةة لةةدول 

 التعاون بين القطاع الخاص من خالل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
 

 

 اإلنجازات

 

تءةةاعف حجةة  التجةةار  البيويةةة لةةدول مجلةةس التعةةاون وحةةو ععةةر  أءةةعاف موةةذ قيةةا  المجلةةس ، 
 ويعود ذلا إلى حد كبير إلى اإلجرامار التي اتخةذتءا الةدول اضعءةام مجتمعةة لتلةءيل اولةيا 

 الللع بيوءا من خالل الخطوار الرئيلة المالث التالية:

 (  2002ـ  1983إقامة موطقة التجار  الحر) 

   (2003إقامة االتحاد الجمركي )موذ عا 

 .توحيد التعريعار واإلجرامار الخاصة بالتجار  وااللتيراد والتصدير والجمارا 
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 أوالً : إقامة منطقة التجارة الحرة

 

تبةةادل التجةةاري أحةةد أهةة  مبةةررار أي تجمةةع اقتصةةادي ، لةةوام كةةان علةةى عةةكل يعتبةةر تحميةةز ال
موطقة تجار  حةر  أو اتحةاد جمركةي أو اتحةاد اقتصةادي . وتعتبةر زيةاد  التبةادل التجةاري هةدفا  
رئيلةةا  إلقامةةة أي اتحةةاد جمركةةي ، حيةةث إوةةن ووفقةةا  للو ريةةة االقتصةةادية فةة ن االتحةةاد الجمركةةي 

التجاري بين أعءائن عن طريق إزالة معوقار التجار  أو التقليل موءةا.  يؤدي إلى زياد  التبادل
وبدورها ف ن زياد  التبادل التجاري هي آلية التأمير الرئيلة التي يت  من خاللءا تحقيق اضهةداف 
اضخرى من إقامة االتحاد الجمركي ، ممل زياد  التخصص ، وتخميض اضلةعار وزيةاد  الكمةام  

د  رقعة اللوق وكمامتءا . وت ءر عدد من الدرالار أن االتحةاد الجمركةي ضي اإلوتاجية ، وزيا
تجمع اقتصادي يؤدي إلى رفع معدالر التبادل التجاري فيةن ، فعلةى لةبيل الممةال ارتمةع التبةادل 
التجاري بةين دول االتحةاد الجمركةي اضوربةي خةالل اللةووار االموتةي ععةر  اضولةى مةن قيامةن 

 .% تقريبا  600بولبة 
 

باتخةاذ  1981ولءذه اضلبا  ف ن دول مجلس التعاون عرعر موذ بداية إوعام المجلس في مةايو 

الترتيبار القاوووية والعملية الالزمةة إلوعةام نموطقةة التجةار  الحةر  لةدول المجلةسن عةن طريةق 
حكةا  ، وتءةمور اض 1981إبرا  االتماقية االقتصادية الموحد  التي ت  التوقيع عليءا في وةوفمبر 

 الرئيلة لموطقة التجار  الحر  لدول المجلس.

 

وتميةةزر موطقةةة التجةةار  الحةةر  بعةةكل رئيلةةي ب عمةةام موتجةةار دول مجلةةس التعةةاون الصةةواعية 
والزراعية وموتجار المروار الطبيعية من الرلةو  الجمركيةة عةريطة اصةطحابءا لعةءاد  موعةأ 

 ة ، إءافة لما يلي :من الجءة الحكومية المختصة في الدول المصدر  للبءاع

  اللةةماب بالةةتيراد وتصةةدير الموتجةةار الوطويةةة مةةن وإلةةى دول المجلةةس دوومةةا حاجةةة إلةةى
 وكيل محلي أو اتخاذ أية إجرامار لوى عءاد  الموعأ وموافلر التصدير.

  في حالة التيمام رلو  جمركية أو تأمين على أي بءاعة ذار موعأ وطوي بلةب  العةا
ا التأمين أو الرلةو  الجمركيةة لصةاح  البءةاعة بعةد التأكةد في صحة موعأها ، يعاد هذ

 من وطويتءا.

  العمل بو ةا  التخلةيص المةـوري إلوءةـام اإلجةرامار الجمركيةة للبءةائع التةي يصةطحبءا
 الملافرون بالمراكز الحدودية لدول المجلس.

 لس.إعداد بياوار الصادر للبءائع ذار الموعأ الوطوي بالمراكز الحدودية لدول المج 

  تخصيص ممرار خاصة في الموافذ بين الدول اضعءام لمواطوي دول المجلس وتوءع
 عليءا لوحار تحمل عبار  نمواطوو دول مجلس التعاونن.
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، والةتمرر وحةو ععةرين عامةا   1983وقد دخلر موطقة التجار  الحر  حيز التوميةذ فةي مةارس 
دول المجلةس . وخةـالل فتةر  موطقةـة حين حـل محلءةا االتحةاد الجمركةي لة 2002إلى وءاية عا  
 6 ( ارتمع حجـ  التبادل التجاري بين دول المجلس من أقل مةن 2002ـ  1983التجار  الحـر  )

  .2002مليار دوالر في عا   20إلى حوالي  1983مليار دوالر في عا  

 

 2003ثانياً : قيام االتحاد الجمركي لدول المجلس ـ يناير 

 

وقلةةة ووعيةةة فةةي العمةةل االقتصةةادي  2003مركةةي فةةي اضول مةةن يوةةاير عةةكل قيةةا  االتحةةاد الج

المعةةترا و ةةرا  إلةةى أن االتحةةاد الجمركةةي يقةةو  بعةةكل ألالةةي علةةى توحيةةد التعرفةةة الجمركيةةة 
وإزالةةة معوقةةةار التبةةادل التجةةةاري وتوحيةةد إجةةةرامار االلةةتيراد والتصةةةدير ومعاملةةة الموطقةةةة 

ركية واحد . وعلةى الةرغ  مةن تةأخر والد  االتحةاد الجغرافية للدول اللر اضعءام كموطقة جم
الجمركي لدول المجلس ، إال أون يعتبر اتحادا  متقدما  من الواحية القاوووية حيث ت  االتمةاق ملةبقا  
على أهـ  عواصره ، إذ توص الماد  اضولى مةن االتماقيةة االقتصةادية بةين دول المجلةس التةي تة  

علةى المبةادا الرئيلةة التاليةة لالتحةاد الجمركةي  2001يلمبر التوقيع عليءا في قمة ملقط في د

 لدول المجلس:

 تعرفة جمركية موحد  تجاه العال  الخارجي. .1

 أو مة وإجرامار جمركية موحد . .2

 وقطة دخول واحد  يت  عودها تحصيل الرلو  الجمركية الموحد . .3

 اوتقال الللع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية.  .4

ٍّ من دول المجلس معاملة الموتجار الوطوية.مع .5  املة الللع الموتجة في أي 
 

وكمةةا هةةو واءةةل مةةن المبةةادا التةةي يقةةو  عليءةةا االتحةةاد الجمركةةي لةةدول المجلةةس ، فةة ن الءةةدف 
اضلالي من إقامة ذلا االتحاد هو تحرير التجار  بين دول المجلس ، ولءذا ف ن القطاع الخاص 

ر بعكل مباعةر بقيامةن ، حيةث يلةمل لجميةع اللةلع الةوارد  مةن دول في جميع دول المجلس يتأم
المجلس اضخرى ، لوام كاور وطوية أو أجوبية ، بدخول اضلواق المحليةة دون تعرفةة جمركيةة 
ودون معوقار جمركية أو غير جمركية . ويلتموى من ذلا ما تمرءن بعض الةدول فيمةا يتعلةق 

الخاصةةة بةةالحجر البيطةةري والحجةةر الزراعةةي والتةةي  بةةالمواد المح ةةور  . كمةةا تحةةدد القواعةةد
تءموءا القاوووان الصادران بءذا العأن معاملة خاصة في حالة الحاجة إلى فرض حجر بيطري 

 أو حجر زراعي.
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 تأثير االتحاد الجمركي على حجم التجارة البينية

 

دى القرية  إلةى تلةا ال يتوقع أن تصل ول  الومو في التجار  البيوية في مجلس التعةاون فةي المة
الول  التي حققءا االتحاد اضوروبي ، فقد لةبق أن قةدرر درالةة قامةر بءةا اضماوةة العامةة قبةل 

% خةالل اللةووار اضربةع 30ـ  6قيا  االتحاد الجمركي أن يكون ومو التجار  البيوية في حةدود 
ي وتةة  حلةةابءا اضولةةى مةةن قيةةا  االتحةةاد الجمركةةي. وقةةد بويةةر تلةةا التوقعةةار علةةى ألةةاس واقعةة

بالتخدا  تجار  محاكا  تعتمد على نالوموذج القيالي لدول مجلس التعةاونن ، وذلةا و ةرا  إلةى 
التعابن الكبير بةين اقتصةاد دول المجلةس ، والخصةائص الءيكليةة لءةذه الةدول، والةتمرار بعةض 

 ال روف المقي د  للتجار  خالل المتر  االوتقالية.

 

يةةة لةةدول المجلةةس مةةن قيةةا  االتحةةاد الجمركةةي خةةالل فتةةر  قيامةةن ولمعرفةةة مةةدى االلةةتماد  المعل
القصير  ، فقد كان ءروريا  قياس مةدى الومةو فةي التبةادل التجةاري بعةد قيةا  االتحةاد الجمركةي 
ومقاروةةة هةةذا الومةةو بالمعةةدل التةةاريخي لومةةو التجةةار  البيويةةة خةةالل المتةةر  اللةةابقة لقيةةا  االتحةةاد 

 الجمركي.
 

لار ممصلة لءذا الغرض قامر بتحليل حج  التجار  البيوية في مجلس التعةاون وقد ت  إعداد درا
، لمقاروة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس قبل وبعد  2004إلى  1993خالل المتر  من 

 قيا  االتحاد الجمركي .
 

  البيويةة وقد كان مماجئا  أن تلا الدرالار وجدر ارتماعا  كبيةرا  فةاق التوقعةار فةي حجة  التجةار
. فلقد ارتمةع إجمةالي  2003في اضول من يواير عا   في دول المجلس بعد قيا  االتحاد الجمركي

 20.3  إلةةى 1993بليةةون دوالر فةةي عةةا   11.6حجةة  التبةةادل التجةةاري بةةين دول المجلةةس مةةن 
% 7.5% خةةةالل اللةةةووار الععةةةر ، أو حةةةوالي 75.5  ، أي بزيةةةاد  2002بليةةةون دوالر عةةةا  

  ، فقةد 2003ل مةن يوةاير مةن عةا  لوويا  في المتولط . أما بعد قيا  االتحةاد الجمركةي فةي اضو
 % .20ارتمع حج  التبادل التجاري البيوي بمعدل لووي تجاوز 

 

 

 ( 2007-2003الفترة االنتقالية لتطبيق االتحاد الجمركي )

 

( الةةـدول اضعءةةـام فرصةةة للتةةأقل  مةةع بعةةض جواوةة  2007ـ  2003تعطةةي المتةةر  االوتقاليةةة )

 :االتحاد الجمركي في الوواحي التالية
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 .التيراد اضدوية والملتحءرار الطبية* 

 .التيراد المواد الغذائية* 

 .التمرار الحماية الجمركية لبعض الللع* 

 .التمرار حماية الوكيل المحلي* 

 .التمرار بعض المءا  الجمركية للمراكز الحدودية بين دول المجلس* 

 

ها المجلس اضعلى اضحكةا  وتحدد وميقة نإجرامار وخطوار تطبيق االتحاد الجمركين التي أقر
الخاصة بالمتر  االوتقاليةة ، وبوءايةة تلةا المتةر  فمةن المقةرر أن يكةون تطبيةق االتحةاد الجمركةي 

 كامال  على جميع الللع ، ويصبل مجلس التعاون موطقة جمركية واحد .
 

 

 اإلجراءات العملية إلقامة االتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون 

 

  ت  تطبيق قاوون موحد للجمارا في جميع دول المجلس. وفةي اضول 2002 في اضول من يواير
  حققر دول المجلس خطو  هامة بتطبيقءا االتحاد الجمركي ، حيةث تة  االتمةاق 2003من يواير 

% علةةى جميةةع اللةةـلع 5علةةى تعرفةةة جمركيةةة موحةةد  لالتحةةاد الجمركةةي لةةدول المجلةةس بواقةةع 
  2003اد الجمركي ، والعمل بءا من اضول مةن عةءر يوةاير اضجوبية الملتورد  من خارج االتح

، مةةع إعمةةام عةةدد مةةن اللةةلع الءةةرورية مةةن الرلةةو  الجمركيةةة إءةةافة ل عمةةامار الجمركيةةة 
الوارد  في الو ا  )القاوون( الموحد للجمارا ، والتزامار بعض دول المجلـس لمو مةة التجةار  

كيةة علةى جميةع اللةلع اضجوبيةة فةي وقطةة الةدخول العالمية . وت  تطبيق جميع اإلجةرامار الجمر
اضولةةى فةةي أي مةةن دول المجلةةس بحيةةث يقةةو  المومةةذ اضول الةةذي دخلةةر عةةن طريقةةن البءةةاعة 
ب جرامار التمتيش والمعايوة على البءائع اضجوبية الوارد  إلين والتأكد مةن مطابقتءةا للملةتودار 

الجمركية الملتحقة عليءةا . وتتحةرا اللةلعة المطلوبة وخلوها من الممووعار والتيمام الرلو  
فيمةةةا بعةةةد بحريةةةة داخةةةل دول المجلةةةس ، وبموجةةة  ذلةةةا ، تةةة  إلغةةةام التعامةةةل بالوقةةةل بةةةالعبور 

 )التراوزير( للبءائع اضجوبية فيما بين دول المجلس باعتبارها موطقة جمركية واحد .

 

فريق مةن اضماوةة العامةة والةدول وفي إطار متابعة توميذ متطلبار تطبيق االتحاد الجمركي ، قا  
  ويوةاير 2003اضعءام بزيار  لبعض الموافةذ الجمركيةة بةدول المجلةس خةالل عةءري لةبتمبر 

  ، وذلا للتأكد من تطبيقءا لمتطلبار االتحاد الجمركي . وت  تبةادل مةو مين مةن إدارار 2005

خةةالل عةةءر مةةايو  الجمةةارا بةةدول المجلةةس للعمةةل فةةي الموافةةذ الجمركيةةة فةةي الةةدول اضعءةةام
   ، بءدف تبادل الخبرار الجمركية فيما بين الدول اضعءام. 2004
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وءةةمن الجءةةةود التةةةي تبةةذل لمتابعةةةة توميةةةذ متطلبةةةار االتحةةاد الجمركةةةي ، قةةةرر وزرام الماليةةةة 
 واالقتصاد بدول المجلس ما يلي :

   ب صةةدارها تقةةو  الةةدول اضعءةةام بتزويةةد اضماوةةة العامةةة بولةة  مةةن التعليمةةار التةةي تقةةو
لةة دارار أو المراكةةز )الموافةةذ( الجمركيةةة لةةديءا لتوميةةذ القةةرارار ذار الصةةلة بمتطلبةةار 

 االتحاد الجمركي ، لتقو  اضماوة العامة بتعميمءا على بقية الدول اضعءام.

  تكليةةف لجوةةة االتحةةاد الجمركةةي بلةةرعة االوتءةةام مةةن درالةةة المواءةةيع المرتبطةةة ب قامةةة
وءع جدول زموي لالوتءام من جميةع المعوقةار والصةعوبار التةي االتحاد الجمركي ، و

 تعترض لير االتحاد الجمركي.

  عد  مطالبةة لةلطار الجمةارا بةدول المجلةس الموتجةار الوطويةة بعةروط أكمةر مةن تلةا
التي تطالة  بءةا مميالتءةا مةن الموتجةار اضجوبيةة اضخةرى ، مةن حيةث عةكل ووةوع هيئةة 

 داللة الموعأ.

 لعمل في المراكز البيوية بين الدول اضعءام وذلا لتلءيل حركة اولةيا  زياد  لاعار ا
الللع بين الدول اضعءام وتعجيع التبادل التجةاري بيوءةا . وقةد قامةر إدارار الجمةارا 

 بالدول اضعءام ب صدار تعليماتءا للموافذ الجمركية البيوية بزياد  لاعار العمل فيءا.

 وتجةةار الوطويةةة بةةالترخيص الصةةواعي ل رلةةالية عةةد  ءةةرور  مطالبةةة إرلةةاليار الم
اضولى من إوتاج المصوع . وفي حالة العا في موعأ البءةاعة الوطويةة ، تةربط رلةومءا 

 الجمركية بالتأمين لحين إمبار موعأها.

  التأكيةةد علةةى أن تحمةةل الموتجةةار الوطويةةة داللةةة موعةةأ واحةةد  ، وفةةي حالةةة وجةةود داللتةةي
 الللعة الواحد  تمرض عليءا رلو  جمركية. موعأ )وطوية وأجوبية( على

  ( 2001االلتزا  الكامل بقةرار المجلةس اضعلةى فةي دورتيةن الماويةة والععةرين )ديلةمبر 
 ( والةةذي حةةدد بموجبةةن التعرفةةة الجمركيةةة الموحةةد  2002والمالمةةة والععةةرين )ديلةةمبر 

عة متمةق علةى لدول المجلس تجاه العال  الخارجي ، وعد  إعمام أي دولةة عءةو ضي لةل
 فرض رلو  جمركية عليءا إال بعد االتماق عليءا في إطار المجلس.

  في حالة رغبة أي من الدول اضعءةام إعمةام أي لةلعة ضلةبا  طارئةة ملةتقبال  ، تةدعو
الجتمةةاع طةةارا للجوةةة االتحةةاد الجمركةةي لمواقعةةة الموءةةوع ورفةةع التوصةةية الموالةةبة 

 س.لوزرام المالية واالقتصاد بدول المجل

  تةة  العةةروع فةةي إوعةةام مركةةز المعلومةةار الجمركةةي لةةدول مجلةةس التعةةاون الةةذي قةةرر
المجلس اضعلى إقامتن في مقر اضماوة العامة، لربط أجءز  الجمارا في الدول اضعءةام 

 وتلءيل حركة التبادل التجاري وتوفير المعلومار المتعلقة بءا.
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 اإلغراق ثالثاً : إنشاء مكتب األمانة الفنية لمكافحة

 

إوطالقةةا مةةن اضهةةداف اضلالةةية لمجلةةس التعةةاون لةةدول الخلةةيا العربيةةة ، واولةةجاما مةةع أهةةداف 
االتماقيةةة االقتصةةادية الراميةةة إلةةى تحقيةةق تكامةةل اقتصةةادي بةةين الةةدول اضعءةةام ، وو ةةرا لقيةةا  

  ، الةةذي مةةن أهدافةةن توحيةةد إجةةرامار 2003اإلتحةةـاد الجمركةةي فةةي اضول مةةن يوةةاير مةةن عةةا  

التصدير وااللتيراد ومعاملة الموطقة الجغرافية للدول اللر اضعءام كموطقة جمركية واحد  ، 
وضهمية الدور الذي تقو  بن الصواعار الخليجيةة فةي اقتصةادار دول المجلةس ، وبءةدف تعزيةز 
الةةدور الريةةادي للصةةواعة باعتبارهةةا الرافةةد اضلالةةي لعمليةةة التصةةدير وفةةتل اضلةةواق العالميةةة 

اعار الخليجيةةة ، ارتةةأر دول المجلةةس ، ال لةةيما بعةةد اكتمةةال اوءةةمامءا لمو مةةة التجةةار  للصةةو
العالميةةة ، أهميةةة اتخةةاذ التةةدابير الالزمةةة التةةي مةةن عةةأوءا أن تحمةةي الصةةواعار الخليجيةةة مةةن 
الممارلةةار الءةةار  فةةي التجةةار  الدوليةةة ، والتةةي توحصةةر فةةي اإلغةةراق والةةدع  والزيةةاد  غيةةر 

اردار ، والتةةي تتلةةب  بءةةرر للصةةواعة الخليجيةةة أو تءةةدد بوقوعةةن أو تعيةةق المبةةرر  فةةي الةةو
 قيامءا.

وفةةي هةةذا اإلطةةار ، اتخةةذ المجلةةس اضعلةةى فةةي دورتةةن الرابعةةة والععةةرين )الكويةةر ، ديلةةمبر 
( قرارا  ب عتماد القاوون )الو ا ( الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويءةية والوقائيةة 2003

  ، ليممل الخطو  اضولى 2004عاون كقاوون إلزامي اعتبارا من اضول من يواير لدول مجلس الت

 وحو تأليس مكت  اضماوة الموية لمكافحة اإلغراق لدول مجلس التعاون ، والذي من أهدافن: 
 

العمةةل ءةةمن مو ومةةة العمةةل الخليجيةةة اضخةةرى للمحاف ةةة علةةى الموجةةزار االقتصةةادية  .1
 في مجال الصواعة. لدول مجلس التعاون ، الليما

 الدفاع عن الصواعة الخليجية من مخاطر الممارلار الءار  في التجار  الدولية. .2

 دع  وتعزيز القدر  التوافلية للصواعار الخليجية. .3

 

وتأتي أهمية التحداث مكت  اضماوة الموية لمكافحة اإلغراق لةدول مجلةس التعةاون وتيجةة لتزايةد 
اا أكمةةر مةةن مالمةةة آالف تحقيةةق ممتةةوب فةةي مجةةال مكافحةةة هةةذه الممارلةةار عالميةةا  ، حيةةث هوةة

اإلغراق ، وأكمر من مائة ولةبعة وععةرين تحقيةق ممتةوب فةي مجةال الزيةاد  غيةر المبةرر  فةي 
الواردار. باإلءافة إلى ذلا ، ف ن توليق وتوحيد دول المجلس جءودها في هذا المجةال لةيدع  

التصدي لممل هذه القءايا مكلف للغاية ، ومن  الموقف التماوءي لدول المجلس . وأخيرا  ، ف ن
 عأن العمل الجماعي أن يقلل تلا التكاليف على الدول اضعءام. 

  
 


