
مجلس ددوولل بيین االموحدةة ااالقتصادديیة ااالتفاقيیة
هللا بعونن االتعاوونن

27/03/2014: االطباعة تارريیخ

االعربيیة٬، االخليیج لدوولل االتعاوونن مجلس في ااألعضاء االدوولل حكوماتت إإنن
.أأقوىى وورروواابط أأووثق تقارربب إإلى االدااعي االعربيیة االخليیج لدوولل االتعاوونن لمجلس ااألساسي االنظامم مع تمشيیاً
شعوبهھا٬، خيیر فيیهھ لما متيینة أأسس على بيینهھا فيیما ااالقتصادديیة االروواابط ووتدعيیم ووتوسيیع تنميیة في منهھا ووررغبة
وواالنظم وواالصناعيیة االتجارريیة االتشريیعاتت ووكذلك وواالنقديیة وواالماليیة ااالقتصادديیة سيیاساتهھا ووتوحيید تنسيیق على االعمل أأجل وومن

.فيیهھا االمطبقة االجمركيیة
:يیلي ما على ااتفقت فقد

1 االماددةة
االوططني االمنشأ ذذااتت االطبيیعيیة االثرووااتت وومنتجاتت وواالصناعيیة وواالحيیواانيیة االزررااعيیة االمنتجاتت باستيیراادد ااألعضاء االدوولل تسمح- أأ

.ااألخرىى ااألعضاء االدوولل إإلى االمنتجاتت تلك بتصديیر ووتسمح
االمنتجاتت معاملة االوططني االمنشأ ذذااتت االطبيیعيیة االثرووااتت وومنتجاتت وواالصناعيیة وواالحيیواانيیة االزررااعيیة االمنتجاتت جميیع تعامل- بب

.االوططنيیة

2 االماددةة
االثرووااتت وومنتجاتت وواالصناعيیة وواالحيیواانيیة االزررااعيیة االمنتجاتت كافة االمماثل ااألثر ذذااتت وواالرسومم االجمركيیة االرسومم من تعفى- 1

.االوططني االمنشأ ذذااتت االطبيیعيیة
إإذذاا االتفريیغ٬، أأوو االشحن أأوو االنقل أأوو االتخزيین أأوو ااألررضيیة ررسومم مثل محدددةة٬، خدمة مقابل يیجبى ما االرسومم٬، قبيیل من يیعتبر ال- 2

.االوططنيیة االسلع على مفرووضة االرسومم تلك كانت

3 االماددةة
عن االدوولل هھھھذهه في إإنتاجهھا عن االناشئة االمضافة االقيیمة تقل ال أأنن االوططني االمنشأ صفة االصناعيیة االمنتوجاتت الكتسابب يیشترطط- 1
االمنشأةة في ااألعضاء االدوولل موااططني ملكيیة نسبة تقل أأال يیشترطط كما. إإنتاجهھا إإتمامم عند االنهھائيیة قيیمتهھا من االمائة في) 40(

.االمائة في) 51 (عن لهھا االمنتجة االصناعيیة
.االمختصة االحكوميیة االجهھة من مصدقة منشأ شهھاددةة ااالتفاقيیة هھھھذهه بمقتضى باإلعفاء تتمتع سلعة كل تصحب أأنن يیجب- 2

4 االماددةة
.االخاررجي االعالم تجاهه تطبق موحدةة جمركيیة لتعرفة أأددنى حد ووضع على ااألعضاء االدوولل تعمل- 1
.االمنافسة ااألجنبيیة االمنتجاتت موااجهھة في االوططنيیة للمنتجاتت حمايیة إإيیجادد االجمركيیة االتعرفة توحيید أأهھھھداافف بيین من يیكونن- 2
ً االموحدةة االجمركيیة االتعرفة تطبيیق يیتم- 3 االترتيیباتت على ااالتفاقق وويیتم ااالتفاقيیة هھھھذهه نفاذذ تارريیخ من سنوااتت خمس خاللل تدرريیجيیا
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.االمذكورر االتارريیخ من سنة خاللل ذذلك لتحقيیق االتدرريیجيیة

5 االماددةة
)االتراانزيیت (االعبورر بطريیق ااألخرىى ااألعضاء االدوولل إإلى عضو ددوولة أأيي بضائع لمروورر االتسهھيیالتت كافة ااألعضاء االدوولل تمنح

.االثانيیة االماددةة من االثانيیة االفقرةة في وورردد بما ااإلخاللل عدمم مع ووذذلك نوعهھا كانن مهھما وواالضراائب االرسومم كافة من ووتعفيیهھا

6 االماددةة
االمحليیة٬، أأنظمتهھا بموجب ااألخرىى ااألعضاء االدوولل من أأيي أأررااضى إإلى إإددخالهھا االممنوعع للبضائع) بالتراانزيیت (االمروورر يیحظر
.االبضائع بهھذهه قواائم ااألعضاء االدوولل في االجمركيیة االسلطاتت ووتتباددلل

7 االماددةة
ااإلقليیميیة ااالقتصادديیة وواالتجمعاتت وواالتكتالتت ااألخرىى االدوولل تجاهه االتجارريیة ووعالقاتهھا سيیاساتهھا بتنسيیق ااألعضاء االدوولل تقومم
.معهھا االتجارريي االتعامل في متكافئة ووشرووطط ظظرووفف إإيیجادد على عمالً

ً :االتاليیة االتداابيیر ااألعضاء االدوولل تتخذ االهھدفف لهھذاا ووتحقيیقا
.وواالتصديیر ااالستيیراادد وونظم سيیاساتت تنسيیق- 1
.ااالسترااتيیجي االغذاائي االمخزوونن تكويین سيیاساتت تنسيیق- 2
.ااألعضاء للدوولل مشتركة منافع فيیهھا تتحقق االتي االحاالتت في مشتركة بصوررةة ااالقتصادديیة ااالتفاقيیاتت عقد- 3
ااحتيیاجاتهھا ااستيیراادد مجالل في ااألجنبيیة ااألططراافف مع االتفاووضي مركزهھھھا لدعم جماعيیة تفاووضيیة قوةة خلق على االعمل- 4

.االرئيیسيیة منتجاتهھا ووتصديیر ااألساسيیة

8 االماددةة
نفس االدوولل هھھھذهه من ددوولة أأيي في االتعاوونن مجلس ددوولل موااططني بمعاملة االكفيیلة االتنفيیذيیة االقوااعد على ااألعضاء االدوولل تتفق
:-االتاليیة االمجاالتت في تميیيیز أأوو تفريیق ددوونن موااططنيیهھا معاملة

.ووااإلقامة وواالعمل ااالنتقالل حريیة- 1
.وواااليیصاء ووااإلررثث االتملك حق- 2
.ااالقتصادديي االنشاطط مماررسة حريیة- 3
.ااألمواالل ررؤؤووسس اانتقالل حريیة- 4

9 االماددةة
للموااططنيین ااالقتصادديیة االمصالح رربط إإلى يیؤدديي بما االمشتركة االمشارريیع إإقامة على فيیهھا االخاصص االقطاعع ااألعضاء االدوولل تشجع
.االمجاالتت مختلف في

10 االماددةة
.بيینهھا فيیما ااالقتصادديي االتكامل إإلى االوصولل بهھدفف ااإلنمائيیة خططهھا بيین وواالتجانس االتنسيیق تحقيیق على ااألعضاء االدوولل تعمل

11 االماددةة
ووتسويیق ووتكريیر ااستخرااجج من مرااحلهھا بجميیع االنفطيیة االصناعة مجالل في سيیاساتهھا تنسيیق على ااألعضاء االدوولل تعمل- 1

.االطاقة مصاددرر ووتطويیر االطبيیعي االغازز ووااستغاللل ووتسعيیر ووتصنيیع
االمنظماتت ووفي االخاررجي االعالم إإززااء مشتركة موااقف ووااتخاذذ موحدةة نفطيیة سيیاساتت ووضع على ااألعضاء االدوولل تعمل- 2

.وواالمتخصصة االدووليیة

12 االماددةة
ً :-يیلي بما ااألعضاء االدوولل تقومم ااالتفاقيیة هھھھذهه في عليیهھا االمنصوصص لألهھھھداافف تحقيیقا

أأساسس على فيیهھا ااإلنتاجيیة االقاعدةة ووتنويیع االصناعيیة االتنميیة إإلى االمؤدديیة وواالوسائل االسيیاساتت ووووضع االصناعي االنشاطط تنسيیق- 1
.تكاملي

.ااحتيیاجاتهھا لسد فيیهھا االمحليیة ااإلنتاجج أأجهھزةة توجيیهھ ووززيیاددةة االصناعيیة ووأأنظمتهھا تشريیعاتهھا توحيید- 2
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فيیما وواالتكميیليیة ااألساسيیة االصناعاتت إإقامة ووتشجيیع ااالقتصادديیة وواالجدوويي االنسبيیة االميیزااتت حسب بيینهھا فيیما االصناعة توززيیع- 3
.بيینهھا

13 االماددةة
مجاالتت في بيینهھا فيیما االمشتركة االمشرووعاتت ووددعم إلنشاء خاصة أأهھھھميیة االتنسيیقيیة االعمليیاتت إإططارر في ااألعضاء االدوولل تولي

ااإلنتاجي وواالتشابك ااالقتصادديي االتكامل لتحقيیق مختلطة أأوو خاصة أأوو عامة أأمواالل برؤؤووسس وواالخدماتت وواالزررااعة االصناعة
.سليیمة ااقتصادديیة أأسس على االمشتركة وواالتنميیة

14 االماددةة
ووتشجيیع ددعم على تقومم أأصيیلة ذذااتيیة قاعدةة ااكتسابب بهھدفف االمشتركك االفني االتعاوونن مجاالتت ااستنباطط في ااألعضاء االدوولل تتعاوونن
االمنطقة حاجاتت ططبيیعة مع يیتالءمم بما االمستوررددةة االتكنولوجيیا تطويیع على ووتعمل وواالتكنولوجيیة االتطبيیقيیة وواالعلومم االبحوثث
.فيیهھا وواالتنميیة االتقدمم ووأأهھھھداافف

)13 االماددةة ااألصلي االنص في االماددةة هھھھذهه ترقم وورردد(

15 االماددةة
يیالئم بما تعديیلهھا أأوو منهھا ااألنسب ووااختيیارر االتكنولوجيیا نقل ووشرووطط ووترتيیباتت أأنظمة إإعداادد على ااألعضاء االدوولل تعمل

ً ذذلك كانن كلما- ااألعضاء االدوولل ووتقومم االمختلفة٬، ااحتيیاجاتهھا االحكوماتت مع ااألغرااضض هھھھذهه لتحقيیق موحدةة ااتفاقيیاتت بإبراامم- ممكنا
.ااألجنبيیة االتجارريیة أأوو االعلميیة االمؤسساتت أأوو

16 االماددةة
االدررجاتت كافة على وواالحرفي٬، وواالمهھني االفني وواالتأهھھھيیل للتدرريیب منسقة براامج ووتنفيیذ سيیاساتت بوضع ااألعضاء االدوولل تقومم

.ااألعضاء االدوولل في االتنميیة باحتيیاجاتت وواالتقنيیة٬، االتعليیم لربط االمستويیاتت كافة على االتعليیم مناهھھھج ووتطويیر وواالمرااحل٬،

17 االماددةة
االمهھن فئاتت لمختلف موحدةة ووتصنيیفاتت معايیيیر ووووضع االعاملة االقوىى مجالل في بيینهھا فيیما االتنسيیق على ااألعضاء االدوولل تعمل

ً االمختلفة االقطاعاتت في وواالحرفف ً بيینهھا فيیما االضاررةة للمنافسة تجنبا .االمتاحة االبشريیة االمواارردد من االقصوىى لالستفاددةة ووتحقيیقا

18 االماددةة
منهھا أليي االقاصدةة أأوو بأررااضيیهھا االماررةة ااألعضاء االدوولل لموااططني االعائدةة وواالبضائع االركابب نقل ووسائط ااألعضاء االدوولل تعامل
نوعهھا كانن مهھما وواالضراائب االرسومم كافة من ااإلعفاء ذذلك في بما لموااططنيیهھا االمملوكة وواالبضائع االركابب نقل ووسائط معاملة
.االدااخلي االنقل تعاططي ذذلك يیتناوولل أأال على

19 االماددةة
ااألساسيیة االبنيیة مشارريیع ووإإقامة تنسيیق على ووتعمل ووااالتصاالتت وواالبحريي االبريي االنقل مجاالتت في ااألعضاء االدوولل تتعاوونن- 1

ووتراابط االمشتركة ااالقتصادديیة االتنميیة تحقيیق إإلى يیؤدديي بما وواالطرقق وواالكهھرباء االماء وومحطاتت وواالمطاررااتت٬، كالمواانئ
.ااالقتصادديیة االنشاططاتت

مختلف في االمشتركك االعمل مجاالتت ووتطويیر بيینهھا االجويي وواالنقل االطيیراانن سيیاساتت تنسيیق على االمتعاقدةة االدوولل تعمل- 2
.االمستويیاتت

20 االماددةة
في االمختلفة االتسهھيیالتت ااستخداامم بحريیة ووحمولتهھا٬، منهھا أليي االمملوكة وواالقواارربب وواالسفن للبوااخر ااألعضاء االدوولل تسمح
مرووررهھھھا أأوو مواانئهھا في ررسوهھھھا عند سوااء االوططنيیة لمثيیالتهھا االممنوحة ووااألفضليیاتت االمعاملة نفس ووتمنحهھا االبحريیة٬، مواانئهھا
ووااإلصالحح وواالصيیانة االسطح على وواالتحميیل وواالتفريیغ وواالشحن وواالرسو٬، ااإلررشادد ووخدماتت االرسومم مجالل في ووذذلك بهھا٬،

.االمماثلة ااألخرىى وواالخدماتت االبضائع ووتخزيین

21 االماددةة
ااستثمارريیة سيیاسة ووضع إإلى االتوصل أأجل من ووذذلك باالستثمارر٬، االمتعلقة وواالقواانيین ااألنظمة توحيید إإلى ااألعضاء االدوولل تسعى
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.وواالتقدمم االتنميیة في شعوبهھا ووتطلعاتت مصالحهھا يیخدمم بما وواالخاررجيیة٬، االدااخليیة ااستثماررااتهھا توجيیهھ إإلى تهھدفف مشتركة

22 االماددةة
في بما االمركزيیة وواالبنوكك االنقد مؤسساتت بيین االتعاوونن ووززيیاددةة وواالمصرفيیة وواالنقديیة االماليیة سيیاساتهھا بتنسيیق ااألعضاء االدوولل تقومم
.بيینهھا فيیما االمنشودد ااالقتصادديي للتكامل متممة لتكونن االعملة توحيید على االعمل ذذلك

23 االماددةة
.للتنميیة ووااإلقليیميیة االدووليیة االمعوناتت تقديیم مجالل في االخاررجي٬، االصعيید على سيیاساتهھا تنسيیق على ااألعضاء االدوولل تعمل

24 االماددةة
االتنميیة ووأأوولويیاتت ااألعضاء االدوولل بيین االنمو مستويیاتت في االتفاووتت عنهھا٬، االمنبثقة االتداابيیر ووتقريیر ااالتفاقيیة تطبيیق في يیرااعى
ً إإعفاء منهھا أأيي منح وويیجوزز. فيیهھا االمحليیة أأووضاعع تقتضيیهھا االتي االضرووررةة حاالتت في ااالتفاقيیة أأحكامم بعض تطبيیق من مؤقتا
لدوولل االتعاوونن لمجلس ااألعلى االمجلس من ووبقراارر محدددةة٬، لمدةة ااإلعفاء وويیكونن توااجهھهھا معيینة ظظرووفف أأوو فيیهھا مؤقتة محليیة
.االعربيیة االخليیج

25 االماددةة
.ااالتفاقيیة هھھھذهه في االممنوحة تلك تفوقق عضو غيیر أأخرىى لدوولة تفضيیليیة ميیزةة أأيیة عضو ددوولة تمنح أأنن يیجوزز ال

26 االماددةة
.عليیهھا ااألعلى االمجلس مواافقة من أأشهھر أأرربعة بعد االمفعولل سارريیة ااالتفاقيیة هھھھذهه تصبح- أأ
.ااألعلى االمجلس بمواافقة ااالتفاقيیة هھھھذهه تعديیل يیجوزز- بب

27 االماددةة
.ااألعضاء للدوولل االمحليیة ووااألنظمة االقواانيین مع تعاررضهھا عند ااالتفاقيیة هھھھذهه ألحكامم االتطبيیق في ااألوولويیة تكونن

28 االماددةة
.االثنائيیة ااالتفاقيیاتت في وواالوااررددةة لهھا االمماثلة ااألحكامم محل ااالتفاقيیة هھھھذهه في االوااررددةة ااألحكامم تحل
.مم11/11/1981 االمواافق هھھھـ15/1/1402 في) االسعودديیة االعربيیة االمملكة (االريیاضض مديینة في عليیهھـا االتوقيیع تم

عمانن سلطنة                           االمتحدةة االعربيیة ااإلماررااتت ددوولة
قطر ددوولة                                                االبحريین ددوولة

االكويیت ددوولة                                االسعودديیة االعربيیة االمملكة

ررسميیة أأعالهه االمعرووضة االماددةة ااعتبارر عدمم االرجاء
االقطريیة االقانونيیة االبواابة
االقطريیة االقانونيیة االبواابة - االميیزاانن

االقطريیة االقانونيیة االبواابة - االميیزاانن  :: http://www.almeezan.qa/ViewAgreement.aspx?opt&agrID=1...
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