
  

1 

 عرض حول
 تطورات االتحاد الجمركي العربي

 والتبادل المعلوماتي العربي

 سامح عبدالكريم
 إدارة التكامل االقتصادي العربي

 2015/ 12/ 4-2: الدار البيضاء



  

 مكونات العرض

 العربي االقتصادي التكامل وإدارة العربية الجامعة عن مقدمة•

 

 .وأسسه العربي الجمركي االتحاد•

 

 .الموحدة العربية الجمركية اإلجراءات•
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 جامعة الدول العربية
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 إدارة التكامل االقتصادي العربي

قسم متابعة تنفيذ منطقة التجارة 
 الحرة العربية الكبرى

متابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي  -
 للمنطقة

 لجنة المفاوضات -

 لجنة التنفيذ والمتابعة -

 قواعد المنشأ -

 تحرير تجارة الخدمات  -

 قسم االتحاد الجمركي

لجنة االتحاد الجمركي -  

لجنة التعريفة -  

لجنة القانون -  

مجموعات التفاوض -  

قسم الشئون الجمركية 
 وتسهيل التجارة

 الترانزيت -

 الترجمات بين التوفيق -

 الجمارك مدراء اجتماع -

 الجمركية اإلجراءات لجنة -

 التجارة تسهيل موضوعات -

 الوحدة الفنية



  

 إدارة التكامل االقتصادي العربي

 :الرؤية

 وذلك العربية للدول الفعلية الحاجات لتحقيق والمتاحة الممكنة السبل كافة استخدام•

 .المحددة األوقات في احترافية وبطريقة جيدة خدمة تقديم خالل من

  االقتصادي التكامل بموضوعات عام وعي لخلق باإلدارة العاملين كافة كفاءة رفع•

   .العربي

 للتنسيق والدولية اإلقليمية والمنظمات الحكومية الجهات بين اتصال شبكة•

 والدولية، اإلقليمية التجارة منظومة في الفاعلية إلى يؤدي الذي التام والتكامل

 .للدول االقتصادية المنافع من األقصى الحد لتحقيق

 

 :المهمة

 من متميزة بصورة الفنية الخدمات تقديم في المهني األداء في المستمر التطوير•

   الشامل العربي االقتصادي التكامل تحقيق أجل
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 :األهداف
 العربية الحرة التجارة بمنطقة عضويتها من العربية للدول ممكنة استفادة أقصى تحقيق•

   .واالجتماعية االقتصادية الناحيتين من وذلك الكبرى،

 العربية الحرة التجارة منطقة إلنشاء التنفيذي البرنامج تطبيق خطوات وتقييم متابعة•

 التوصيات و بالمقترحات التقدم و المشورة، تقديم على السبل بكافة والعمل ، الكبرى

  .البرنامج تطبيق مسار تواجه التي والعقبات المشاكل تذليل بغرض

 التجارة منطقة إطار في التزاماتها مع %100 - %90 بنسبة العربية الدول توافق•

  .الكبرى العربية الحرة

 (الخاص والقطاع الحكومية) العربية بالدول المعنية الجهات كافة لدي وعي إيجاد•

 السياسة موضوعات فيها بما العربي االقتصادي التكامل بموضوعات والمعنية

    .التجارة وتسهيل واالستثمار والجمركية التجارية

   .باإلدارة للعاملين والفنية المؤسسية القدرات تطوير•

 الفني المستويين على وذلك العربي الجمركي االتحاد في للدخول العربية الدول تأهيل•

   .والمؤسسي



  

 االتحاد الجمركي العربي

 .مفهوم االتحاد الجمركي•
 واللوائح الجمركية "الضرائب" الرسوم فيها تستبعد التي المنطقة هو•

 "ضرائب" رسوم فيها وتطبق ، االتحاد دول بين للتجارة المقيدة واإلجراءات

  .الخارجي العالم تجاه موحدة وجمركية تجارية ولوائح جمركية

 

 أسس االتحاد الجمركي•

 .تعريفة جمركية موحدة–

 .قانون جمركي موحد–

 .معاملة سلع دول االتحاد معاملة السلع الوطنية–

 .نقطة دخول واحدة–

 إجراءات جمركية موحدة–
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 التعريفة الجمركية العربية الموحدة

 .اجتماعا   32عقدت لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة •

 

 .تم االتفاق على البنود الفرعية•

 

 .جاري التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية•

 

 .لجنة التوفيق بين الترجمات•
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 قاعدة بيانات التعريفة الجمركية



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 القانون الجمركي العربي الموحد

 اجتماع أول كان اجتماعا   26 الجمركي القانون لجنة عقدت•

 .2005 ديسمبر في

 الخليجي التعاون مجلس لدول الجمركي القانون اعتماد تم•

 باعتباره الموحد العربي الجمركي القانون عليه يبنى كأساس

 .عليها االعتماد يمكن حينذاك المشاريع أقرب

 (22) االجتماع في األولية بصورته القانون من االنتهاء تم•

 .بالقانون الخاصة التنفيذية الالئحة على العمل جاري•
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مادة لتنظيم جميع ( 181)بابا  و( 17)يتكون القانون الجمركي من •

 :العالقات التجارية في االتحاد الجمركي، ومن أهمهم

 التعريف يتم حيث العامة، واألحكام بالتعاريف والخاص األول الباب•

 .القانون داخل الموجودة المصطلحات بجميع

 

 الوثائق وكافة والتصدير االستيراد عمليات ينظم والذي الخامس الباب•

 .لهما الالزمة والمتطلبات والمعلومات

 

  عن الباب هذا ويتحدث الجمركي، التخليص مراحل السادس الباب•

 الجمركية الضرائب وتأدية البضاعة ومعاينة الجمركية البيانات

 البضائع عن واإلفراج األخرى والرسوم
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 ورد الجمركية للضريبة المعلقة األوضاعب والمتعلق السابع الباب•

 الجمركية الضريبة

 

   وواجباتهم اإلدارة موظفي حقوق عشر الحادي الباب•

 

 األبواب اهم من وهو الجمركية بالقضايا المتعلق عشر الثالث الباب•

 .القانون لجنة اجتماعات داخل نقاشا األبواب وأكثر
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 اإلجراءات الجمركية العربية الموحدة
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 اإلجراءات الجمركية العربية الموحدة

 .اجتماعا   14عقدت لجنة اإلجراءات الجمركية والمعلومات •
 

 .  دليل إجراءات جمركي عربي موحد•
 

 .الطلب من الدول تأهيل منافذها الجمركية•
 

 .دراسة االعتماد على مركز المعلومات الخليجي•
 

 .النموذج الجمركي العربي الموحد•
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