
 الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي االقتصادية االتفاقية
 بعون هللا

إن حكومات الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تمشيا مع  الظاعاا األساسعي 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابع  أوعو ، ورة عة مظع  فعي تظميعة 

رواب  االوتصادية فيما بيظها على أسس متيظعة لمعا فيع   يعر هععوبها، ومع  أ ع  وتوسي  وتدعيم ال
العمععع  علعععى تظوعععيق وتوحيعععد سياسعععتها االوتصعععادية والماليعععة والظقديعععة و ععع ل  التشعععر عات التجار عععة 

 والصظاعية والظام الجمر ية المط قة فيها. فقد اتفقت على ما يلي:
 الفصل األول 

 التبادل التجاري 
 لىالمادة األو 

توععما الععدول األعضععاء باسععتيراد المظتجععات الحراعيععة والنيواةيععة والصععظاعية ومظتجععات ال ععروات  -أ 
 الطبيعية ذات المظشأ الوطظي وتوما بتصدير تل  المظتجات إلى الدول األعضاء األ ر .

تعامععع   ميععع  المظتجعععات الحراعيعععة والنيواةيعععة والصعععظاعية ومظتجعععات ال عععروات الطبيعيعععة ذات  -ب 
 مظشأ الوطظي معاملة المظتجات الوطظية.ال

 المادة الثانية
تعفععى معع  الرسععوا الجمر يععة والرسععوا ذات األثععر المماثعع   افععة المظتجععات الحراعيععة والنيواةيععة  -1

 والصظاعية ومظتجات ال روات الطبيعية ذات المظشأ الوطظي.
ا األرضعية أو التخعح   ال يعتبر م  وبي  الرسوا ، معا يجبعي مقابع   دمعة منعددث ، م ع  رسعو   -2

 أو الظق  أو الشن  أو التفر غ ، إذا  اةت تل  الرسوا مفروضة على الول  الوطظية . 
 المادة الثالثة 

يشترط الكتواب المظتو ات الصعظاعية فعفة المظشعأ العوطظي أال تقع  الايمعة المضعافة الظاهع ة   -1
ا يععة عظعععد إتمععاا إةتا هعععا،  معععا ( فععي الما عععة معع  ايمتهعععا الظه40ععع  إةتا هعععا فععي وععع   الععدول عععع   

( 51يشترط أال تق  ةو ة ملكية مواطظي الدول األعضاء في المظشأث الصظاعية المظتجة لهعا عع   
 في الما ة.

يجب أن تصنب    سعلعة تتمتع  بافعفعاء بمقتضعى وع   االتفاايعة هعهادث مظشعأ مصعدوة مع    -2
 الجهة النكومية المختصة.

 المادة الرابعة
 مر يعععة موحععععدث تطبععععق تجععععا  العععععالم  لتعرفعععع األعضععععاء علععععى وضععع  حععععد أدةععععى  تعمععع  الععععدول -1

 الخار ي.



يكععون معع  بععي  أوععداا توحيععد التعرفععة الجمر يععة إيجععاد حمايععة للمظتجععات الوطظيععة فععي موا هععة  -2
 المظتجات األ ظبية المظافوة.

وععع    يعععتم تطبيعععق التعرفعععة الجمر يعععة الموحعععدث تعععدر جيا  ععع ل  معععس سعععظوات مععع  تعععار   ةفعععاذ  -3
 االتفااية و تم االتفاق على التدر  ات التدر جية لتنقيق ذل    ل سظة م  التار   الم  ور.

 المادة الخامسة
تمعععظا العععدول األعضعععاء  افعععة التوعععهي ت لمعععرور بضعععا   أا دولعععة عضعععو إلعععى العععدول األعضعععاء 

ةوعهعا وذلع  مع  األ ر  بطر ق العبور  التراةح ت( وتعفيها م   افة الرسوا والضرا ب مهما  عان 
 عدا اف  ل بما ورد في الفقرث ال اةية م  المادث ال اةية.
 المادة السادسة 

ينار المرور  التراةح ت( لل ضا   الممظوع إد الها إلعى أراضعي أا مع  العدول األعضعاء األ عر  
 بمو ب أةامتها المنلية، وتت ادل الولطات الجمر ية في الدول األعضاء ووا م به   ال ضا  .

 المادة السابعة 
تقععععوا الععععدول األعضععععاء بتظوععععيق سياسععععاتها وع واتهععععا التجار ععععة تجععععا  الععععدول األ ععععر  والتكععععت ت 
والتجمععات االوتصععادية افوليميعة عمعع  علعى إيجععاد طعروا وهععروط متكاف عة فععي التعامع  التجععارا 

 معها. وتنايقا له ا الهدا تتخ  الدول األعضاء التدابير التالية:
 ات و ةام االستيراد والتصدير.تظويق سياس -1
 تظويق سياسات تكو   المخحون الغ ا ي االستراتيجي. -2
عقعععد االتفاايعععات االوتصعععادية بصعععورث مشعععتر ة فعععي النعععاالت التعععي تتنقعععق فيهعععا مظعععاف  مشعععتر ة  -3

 للدول األعضاء.
 العمعع  علععى  لععق وععوث تفاوضععية  ماعيععة لععدعم مر حوععا التفاوضععي معع  األطععراا األ ظبيععة فععي -4

 مجال استيراد احتيا اتها األساسية و تصدير مظتجاتها الر يوية. 
 الفصل الثاني

 انتقال األموال واألفراد وممارسة النشاط االقتصادي
 المادة الثامنة

تظفق الدول األعضاء علعى القواععد التظفي يعة الكفيلعة بمعاملعة معواطظي دول مجلعس التععاون فعي أا 
 -واطظيها دون تفر ق أو تمييح في المجاالت التالية:دولة م  و   الدول ةفس معاملة م

 حر ة االةتقال والعم  وافوامة. -1
 حق التمل  وافرث وافيصاء. -2
 حر ة ممارسة الظشاط االوتصادا. -3
 حر ة اةتقال رؤوس األموال. -4



 المادة التاسعة 
مععا يععإدا إلععى ربعع  تشععج  الععدول األعضععاء القطععاع الخععا  فيهععا علععى إوامععة المشععار   المشععتر ة ب

 المصالا االوتصادية للمواطظي  في مختلف المجاالت.
 الفصل الثالث 

 التنسيق اإلنمائي 
 المادة العاشرة 

تعم  الدول األعضاء على تنقيق التظوعيق والتجعاةس بعي   ططهعا افةما يعة بهعدا الوفعول إلعى 
 التكام  االوتصادا فيما بيظها.

 المادث النادية عشرث
ألعضاء على تظويق سياساتها في مجعال الصعظاعة الظفطيعة بجميع  مراحلهعا مع  تعم  الدول ا  -1

 استخراج وتكر ر وتوو ق وتصظي  وتوعير واستغ ل الغاز الطبيعي وتطو ر مصادر الطاوة.
تعمع  العدول األعضعاء علعى وضع  سياسعات ةفطيعة موحعدث واتخعاذ مواوعف مشعتر ة إزاء العععالم  -2

 و المتخصصة. الخار ي وفي المظامات الدولية
 المادة الثانية عشرة

 -تنايقا لألوداا المظصو  عليها في و   االتفااية تقوا الدول األعضاء بما يلي:
تظوععيق الظشععاط الصععظاعي ووضعع  الوياسععات والوسععا   المإديععة إلععى التظميععة الصععظاعية وتظو عع   -1

 القاعدث افةتا ية فيها على أساس تكاملي.
هعععععا الصعععععظاعية وز عععععادث تو يععععع  أ هعععععحث افةتعععععاج المنليعععععة فيهعععععا لوعععععد توحيعععععد تشعععععر عاتها وأةامت -2

 احتيا اتها.
توز عععع  الصععععظاعة فيمععععا بيظهععععا حوععععب الميععععحات الظوععععبية والجععععدو  االوتصععععادية وتشععععجي  إوامععععة  -3

 الصظاعات األساسية والتكميلية فيما بيظها.
 المادة الثالثة عشرة 

تعععولى العععدول األعضعععاء فعععي إطعععار العمليعععات التظوعععياية أوميعععة  افعععة فةشعععاء ودععععم المشعععروعات 
المشتر ة فيما بيظها في مجعاالت الصعظاعة والحراععة والخعدمات بعرؤوس أمعوال عامعة أو  افعة أو 
مختلفععة لتنقيععق التكامعع  االوتصععادا والتشععاب  افةتععا ي والتظميععة المشععتر ة علععى أسععس اوتصععادية 

 سليمة.
 
 
 
 



 لفصل الرابعا
 التعاون الفني

 المادة الرابعة عشرة 
تتعاون الدول األعضاء في استظ اط مجاالت التععاون الفظعي المشعتره بهعدا اكتوعاب واععدث ذاتيعة 
أفعععيلة تقعععوا علعععى دععععم و تشعععجي  ال نعععوث والعلعععوا التطبيايعععة والتكظولو يعععة وتعمععع  علعععى تطو ععع  

  ات المظطقة وأوداا التقدا والتظمية فيها.التكظولو يا الموتوردث بما يت ءا م  طبيعة حا
 المادة الخامسة عشرة 

تعم  الدول األعضاء على إعداد أةامة وترتي ات وهعروط ةقع  التكظولو يعا وا تيعار األةوعب مظهعا 
بعببراا  – لمعا  عان ذلع  ممكظعا  –أو تعديلها بما ي  م احتيا اتها المختلفة، وتقوا الدول األعضاء 

 نقيق و   األغراض م  النكومات أو المإسوات العلمية أو التجار ة األ ظبية.اتفاايات موحدث لت
 المادة السادسة عشرة 

تقعععوا العععدول األعضعععاء بوضععع  سياسعععات وتظفيععع  بعععرامج مظوعععقة للتعععدر ب والتأويععع  الفظعععي والمهظعععي 
علعيم والنرفي، على  افة الدر ات والمراح ، وتطو ر مظاوج التعليم على  افة الموتو ات لعرب  الت

 والتقظية، باحتيا ات التظمية في الدول األعضاء.
 المادة السابعة عشرة 

تعم  الدول األعضاء على التظويق فيما بيظها في مجال القو  العاملة ووض  مععايير وتصعظيفات 
موحدث لمختلعف ف عات المهع  و النعرا فعي القطاععات المختلفعة تجظ عا للمظافوعة الضعارث فيمعا بيظهعا 

 ادث القصو  م  الموارد ال شر ة المتاحة.وتنايقا ل ستف
 الفصل الخامس 

 النقل و المواصالت 
 المادة الثامنة عشرة

تعامععع  العععدول األعضعععاء وسعععا   ةقععع  الر عععاب وال ضعععا   العا عععدث لمعععواطظي العععدول األعضعععاء المعععارث 
ا فعي بأراضيها أو القافدث ألا مظها معاملة وسعا   ةقع  الر عاب وال ضعا   المملو عة لمواطظيهعا بمع

ذل  افعفاء م   افة الرسوا الجمر ية و الضرا ب مهما  ان ةوعها على أال يتظعاول ذلع  تععاطي 
 الظق  الدا لي.

 المادة التاسعة عشرة 
تتعععاون الععدول األعضععاء فععي مجععاالت الظقعع  البععرا وال نععرا واالتصععاالت وتعمعع  علععى تظوععيق  -1

ومنطعات المعاء والكهربعاء والطعرق بمعا يعإدا  وإوامة مشار   البظية األساسية  المواةئ والمطعارات،
 إلى تنقيق التظمية االوتصادية المشتر ة وتراب  الظشاطات االوتصادية.



تعمعع  الععدول المتعاوععدث علععى تظوععيق سياسععات الطيععران والظقعع  الجععوا بيظهععا وتطععو ر مجععاالت  -2
 العم  المشتره في مختلف الموتو ات.

 المادة العشرون 
للبععوا ر والوععف  والقععوارب المملو ععة ألا مظهععا وحمولتهععا، بنر ععة اسععتخداا توععما الععدول األعضععاء 

التوهي ت المختلفة فعي مواة هعا ال نر عة، وتمظنهعا ةفعس المعاملعة واألفضعليات الممظوحعة لم ي تهعا 
الوطظية سواء عظد رسووا في مواة ها أو مروروا بها، وذل  في مجال الرسوا و  دمات افرهاد و 

  والتفر غ والتنمي  على الوطا والصعياةة واففع و وتخعح   ال ضعا   والخعدمات ، والشناالرسو 
 األ ر  المماثلة.

 الفصل السادس 
 التعاون المالي والنقدي 
 المادة الحادية والعشرون 

توعى الدول األعضاء إلى توحيد األةامة والقواةي  المتعلقة باالسعت مار، وذلع  مع  أ ع  التوفع  
ر ة مشعتر ة تهعدا إلعى تو يع  اسعت ماراتها الدا ليعة والخار يعة، بمعا يخعدا إلى وض  سياسة است ما

 مصالنها وتطلعات هعوبها في التظمية و التقدا.
 المادة الثانية و العشرون 

تقعوا الععدول األعضعاء بتظوععيق سياسعاتها الماليععة والظقديععة والمصعرفية وز ععادث التععاون بععي  مإسوععات 
  العمعع  علععى توحيععد العملععة لتكععون متممععة للتكامعع  االوتصععادا الظقععد والبظععوه المر ح ععة بمععا فععي ذلعع

 المظشود فيما بيظها.
 المادة الثالثة والعشرون 

تعمع  العدول األعضعاء علعى تظوعيق سياسعاتها علععى الصععيد الخعار ي، فعي مجعال تقعديم المعوةععات 
 الدولية وافوليمية للتظمية.

 الفصل السابع
 أحكام ختامية 

 ن المادة الرابعة والعشرو
يراعى في تطبيق االتفااية وتقر ر التعدابير المظب قعة عظهعا، التفعاوت فعي موعتو ات الظمعو بعي  العدول 
األعضععاء وأولو ععات التظميععة المنليععة فيهععا. و جععوز مععظا أا مظهععا إعفععاء مإوتععا معع  تطبيععق بععع  

ة أحكععاا االتفاايععة فععي حععاالت الضععرورث التععي تقتضععيها أوضععاع منليععة مإوتععة فيهععا أو طععروا معيظعع
توا ههععا و كععون افعفععاء لمععدث منععددث، وبقععرار معع  المجلععس األعلععى لمجلععس التعععاون لععدول الخلععيج 

 العربية.
 



 المادة الخامسة والعشرون 
ال يجوز أن تمظا دولة عضو أية ميحث تفضيلية لدولة أ ر  غيعر عضعو تفعوق تلع  الممظوحعة فعي 

 و   االتفااية.
 المادة السادسة والعشرون 

 تفااية سار ة المفعول بعد أربعة أههر م  موافقة المجلس األعلى عليها.تص ا و   اال -أ 
 يجوز تعدي  و   االتفااية بموافقة المجلس األعلى. -ب 

 المادة السابعة و العشرون 
تكععون األولو ععة فععي التطبيععق ألحكععاا وعع   االتفاايععة عظععد تعارضععها معع  القععواةي  واألةامععة المنليععة 

 للدول األعضاء.
 لثامنة و العشرون المادة ا

 تن  األحكاا الواردث في و   االتفااية من  األحكاا المماثلة لها والواردث في االتفاايات ال ظا ية. 
وعععع الموافعععق 15/1/1402تعععم التوايععع  عليهعععا فعععي مديظعععة الر عععاض  المملكعععة العربيعععة الوععععودية( فعععي 
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 دولة وطر  

 دولة الكو ت 
  
 


