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مقدمـة

تتمتع دول جملس التعاون الست )االمارات العربية املتحدة ، مملكة البحرين ،
اململكة العـربية السعودية ، سلطنة عمـان ، دولة قطر ، ودولة الكويت( بكامل
العضوية يف منظمة التجـارة  العاملية الشيء الذى يترتب عليه جمموعة من احلقوق
وااللتزامات املختلفة. فعضـوية دول اجمللس يف منظمة التجارة العاملية تلزمها بكل
االتفاقيات متعددة األطراف كحـزمة واحدة سواء منها تلك اليت مت التفاوض يف
شأهنا واالتفاق عليـها يف إطار اجلوالت التفاوضيـة السابقة، أو تلك اليت سيتم

التفاوض واالتفاق عليها يف اجلوالت احلالية واملستقبلية .
وتترتب على اتفاقيات منظمة التجارة العاملية التزامات ذات شقني:

) أ ( التزامات عامة : تنبع من املبادئ األساسية اليت تستمد شرعيتها من األهداف
واملبادئ األساسية للمنظمة. كمـا تترتب االلتزامات العامة للدول األعضاء
على االتفاقيـات القطاعيـة املختلفة مثل اتفـاقيات الزراعـة، وااللبسة
واملنسوجات، والشركات التجارية احلكـومية، والدعم والتدابري التعويضية
واجراءات الوقايـة ومكافحة اإلغراق، واحلواجز الفنية أمام التجارة، وتدابري
الصحة والصحة النبـاتية، واالتفاق العام لتجارة اخلدمات، واتفاقية اجلوانب

التجارية حلقوق امللكية الفكرية، وغريها من االتفاقيات.
)ب( التزامـات خاصة : يتم تضمينها يف "جداول االلتـزامات" املتعلقة بالتعرفة
اجلمركية اليت تقدمهـا الدول األعضاء يف جمايل التجارة يف السلع و"جداول
التزامات" أخرى تقدمها بالنسبة لتجارة اخلدمات. ويتم تقدمي هذه االلتزامات
إما  أثناء االلتحاق باملنظمة عند نشوئها ، أو يف إطار عملية انضمام كل دولة
على حدة. وختتلف جداول االلتزامات اليت تقدمها الدول األعضاء من دولة
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إىل أخرى حيث تعـكس نتائج املفاوضات الثنـائية والعديدة األطراف اليت
تسبق االنضمام  إىل املنظمة.

ومن جهة أخرى تنقسم قواعد منظمـة التجارة العاملية امللزمة جلميع الدول
األعضاء ومنها دول جملس التعـاون إىل قواعد حتكم سري التجارة يف السلع سواء
كانت سلعًا زراعية أو صناعيـة ، وقواعد ختص التجارة  يف اخلدمات ؛ وأخرى

تعىن حبماية حقوق امللكية الفكرية أثناء املعامالت التجارية.
كما جيب التوضيح  أن قواعــد منظمة التجارة العاملية ال متس االستثمار يف
جوانبه األساسية مثل الـنفاذ إىل األسواق، وحرية الدخـول، وتطبيق مبدأ الدولة
األوىل بالرعاية، واملعاملة الوطنية، واختيار القطاعات ومتطلبات الكفاءة وغريها، بل
تنحصر يف حيز ضيق من األنـشطة املتعلقة باالستثـمار األجنيب من خالل اتفاقية
اجراءات االستثمار املـتعلقة بالتجارة اليت متنع اللـجوء إىل شرط استعمال املكون
الوطين بداًل من األجنيب يف عمليات االسترياد والتصدير املتعلقني باالستثمار. وعالوة
على ذلك، ال تغطي االتفاقية املذكورة تدابري االستثمار املتعلقة بتجارة اخلدمات كما
تنحصر أحكام االتفـاق العام لتجارة اخلدمات يف زاويـة التواجد التجاري احملاط

بالشروط والقيود املنصوص عليها يف جداول التزامات الدول األعضاء.
كما جتدر اإلشـارة إىل أنه وعلى عكس حترير جتارة السلع اليت استغرقت فترة
زمنية طويلة )1947 ـ 1995م(، فـإن االتفاق العام لتجارة اخلدمات مت ادراجه
حديثًا يف النظام التجاري متعدد األطراف مع إنشاء منظمة التجارة العاملية يف 1 يناير
1995م على أساس منهجية مغايرة متنح مرونة كبرية يف عملية التحرير حيث تتيح
للدول األعضاء حق االختيار يف عـرض القطاعات اليت تعتزم حتـريرها وعرضها
للمنافسة اخلـارجية ، ووضع الشروط والقيود اليت تـراها ضرورية يف إطار عملية

حترير تدرجيي واختياري يف آن واحد.
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وحىت نعرض التزامات دول جملس التعاون يف منظمة التجارة ونقوم مبقارنتها
مع االلتزامات واالمتيازات املتاحة هلـا يف إطار عضويتها يف جملس التعاون لدول

اخلليج العربية، ميكن أن نتناول:
يف اجلزء األول: االلتزامات املترتبة عن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية بشقيها

املتعلقني بااللتزامات العامة وااللتزامات اخلاصة.
ويف اجلـزء الثاين: التزامـات دول اجمللس واالمتيازات املتـاحة هلا يف إطار

عضويتها  يف جملس التعاون .
ويف اجلزء الثالث: مقارنة التزامات دول اجمللس يف منظمة التجارة العاملية مع

االمتيازات املتاحة هلا من خالل عضويتها يف جملس التعاون.
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اجلزء  األول
التزامات دول جملس التعاون

يف منظمة التجارة العاملية

تتمتع الدول الست األعضـاء يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية بعضوية
منظمة التجارة العاملية مبوجـب التحاقها باملنظمة عنـد نـشأهتا بالنسبة ململكة
البحرين ودولة الكويت ودولة قطر واالمارات العربية املتحدة ، أويف إطار اجراءات
االنضمام إىل املنظمة مبوجب املادة XII من اتفاق مراكش املؤسس ملنظمة التجارة

العاملية بالنسبة لسلطنة عمان واململكة العربية السعودية.

جدول بيانات العضوية لدول جملس التعاون يف منظمة التجارة العاملية

ــــــــــــــ
املرجع  :  منظمة التجارة العاملية
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وبشأن التزامات دول جملس التعاون يف منظمة التجارة العاملية ،نقترح توزيعها
إىل حمورين أساسني: 

ـ يتعلق احملـور األول بااللتزامات العامة املترتبة على املبادئ األساسية للمنظمة،
وعلى االتفاقيات القطاعية واالتفاقيات اخلاصة األخرى. 

ـ ويتناول احملور الـثاين االلتزامات اخلاصة بكل دولة على حدة، واليت تتضمنها
جداول التنازالت وااللـتزامات املتعلقة بتجـارة السلع وجداول االلتزامات

اخلاصة بتجارة اخلدمات.
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احملور األول :  االلتزامات العامة
تنقسم االلتزامـات العامة لدول جملس التعاون يف مـنظمة التجارة العاملية إىل
الـتزامات تنبثق عن املبـادئ األساسية للمنـظمة ، وأخرى تستمـد الزاميتها من

االتفاقيات القطاعية ، واالتفاقيات اخلاصة األخرى.
أوال: االلتزامات املتعلقة باملبادئ األساسية:

أما املبادئ األساسية  فيمكن أن نلخصها يف ثالثة:
  ـ مبدأ الدولة األوىل بالرعاية.  

 ـ مبدأ املعاملة الوطنية .
 ـ قاعدة عدم فرض قيود كمية على عمليات االسترياد والتصدير.

1 ـ مبدأ الدولة األوىل بالرعاية:
يستند هذا املبـدأ املنصوص عليه يف املادة األوىل من االتـفاق العام للتعرفة
والتجارة )جات _ GATT( إىل عدم التمييز بني السلع األجنبية والشركاء التجاريني
األجـانب. ويلزم هذا املبدأ دول جملس التعـاون بأن تعمم أي ميزة أو تفضيل أو
حصانة تقدمها لسلعة صادرة عن دولة من الدول على السلع املماثلة جلميع الدول

األعضاء يف املنظمة. 
وبعبارة أخرى ال جيـوز لدول جملس التعاون أن تعامل السلع األجنبية معاملة
متييزية  فيمـا بينها وأن تفضل سلعة على األخرى بسبب منشئها أو مصدرها فيما
يتعلق بتطبيق الرسوم اجلمركية وكل أشكال الضرائب اليت يتم فرضها على عمليات
التصدير واالسترياد، والتحويالت املالية املتعلقة باالسترياد والتصدير، وكذلك فيما

يتعلق جبميع النظم واالجراءات املتعلقة باالسترياد والتصدير.
 ومع ذلك نـص االتفاق العام للتعـرفة والتجارة )GATT( يف مـادته الرابعة
والعشرين )XIV( كمـا يف  القرار املعتمد بتاريخ 28 نوفمرب 1979 على استثناء
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هام من تطبيق  مبدأ الدولة األوىل بالرعاية، وذلك هبدف فسح اجملال أمام اتفاقيات
االندماج االقتصادي اإلقليمي واتفاقيات منح األفضـليات  للدول النامية من قبل

الدول املتقدمة واتفاقيات تبادل األفضليات بني الدول النامية.
فبموجب املـادة الرابعة والعشريـن من اجلات وقرار 28 نوفمرب 1979م،
متكنت دول جملس التعـاون من أن تتبادل ميزات وأفضليات مجركية وغري مجركية
فيما بينها ـ  يف إطار االتفاقية االقتصادية املوقعة بتاريخ 31 ديسمرب 2001 م ـ
دون أن تكون ملزمة بتعميمها على باقي الدول األعضاء يف منظمة  التجارة العاملية.

2 ـ مبدأ املعاملة الوطنية:
تلتزم دول جملس التعاون مبـوجب مبدأ املعاملة الوطـنية يف املادة الثالثة من
االتفاق العام للتعرفة والتجـارة )GATT( أن ال تفرض ضرائب أو رسوما داخلية
على السلع املستوردة من اخلـارج أكثر أو أعلى من تلك اليت تفرضها على السلع
الوطنية املماثـلة، وأن ال تطبق أنظمة أو إجراءات داخلية تؤثر على التجارة كتلك
املتعلقـة بالنقل والتوزيع والبيع وغريها علـى السلع املستوردة من الدول األعضاء

حبيث متيز أو تفضل من خالهلا السلع الوطنية على السلع املستوردة. 
وبعبارة أخرى تلتزم دول جملس التعـاون مبعاملة السلع املستوردة من الدول
األعضاء عندمـا تعرب احلدود ويتم استخالص الرسوم اجلمركية عليها نفس املعاملة
اليت تتعـامل هبا مع السلع الوطنية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الداخلية واألنظمة

واالجراءات اليت تؤثر على التجارة كيفما كان نوعها.  
ومل يتم النص على أي استثـناءات هامة من تطبـيق هذا املبدأ إاّل ما يتعلق
بتطبيق القوانني اخلاصة باملشتريات احلكومية حلاجيات املؤسسات العمومية من دون
هدف بيعها يف األسواق احمللية أو ضخهـا يف عمليات التصنيع املخصص للبيع يف

األسواق الوطنية.
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فبموجب قاعدة املعاملـة الوطنية، ال جيوز لدول جملس التعاون أن تقدم أي
امتيازات للسلع اخلليجية تفضلها على السلع األجنبية، فيما يتعلق بالضرائب احمللية

والرسوم الداخلية واألنظمة والتدابري اليت تؤثر على التجارة. 
وقد مت تضييق االستثناءات من مبدأ املعـاملة الوطنية للحفاظ على املساواة وعدم
التمييز بني السلع الوطنية والسلع األجنبية، حىت يتم ضمان مناخ تسوده املنافسة العادلة

وتظل محاية السوق الداخلية يف احلاالت العادية من خالل الرسوم اجلمركية فقط.
3 _ قاعدة عدم اللجوء إىل القيود الكمية  يف التجارة: 

تلزم قواعـد منظمة التجارة العامليـة دول جملس التعاون أن ال تفرض قيودًا
كيف ما كان نوعها على عمليات االسترياد والتصدير بشكل عام. كما ال جيوز هلا
أن تفرض قيودًا كمية من خالل األنظمة الـداخلية اليت تفرض كميات معينة يف
عمليات اخللط والتحويل هبـدف فرض استخدام مواد وطنـية عوضًا عن املواد

األجنبية أو للتمييز بني املواد ذات املنشأ األجنيب.
ومع ذلك نصت قواعد منظمة التجارة العاملية على استثناءات هامة من تطبيق

قاعدة عدم اللجوء إىل  القيود الكمية يف عدة حاالت خاصة من بينها:
ـ حاالت رصد نقصان يف املـواد الغذائية الذي ميكن معه فرض قيود كمية على

عمليات تصدير تلك  املواد.
ـ حاالت ضرورة تطبيق مواصفات وأنظمة متعلقة بالتصنيفات ومراقبة اجلودة. 

ـ حاالت االسترياد من املنتجات الزراعية والـسمكية عندما يتعلق األمر بتطبيق
سياسات حكـومية يكون اهلدف منها احلد من منـافسة املنتجات الوطنية أو

امتصاص جزء من سلع وطنية أو احلد من  املنتجات احليوانية ألسباب خاصة.
ـ حاالت اهتزاز يف ميزان املـدفوعات حبيث يكون اهلـدف من القيود الكمية

استرجاع االستقرار املايل  اخلارجي للدولة.
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ويف إطار استعمال هذه االستثـناءات يشترط أن ال تتسم بالتمييز بني السلع
األجنبية حبيث إذا مت تطبيق تدابري علـى شكل قيود كمية على استرياد سلع ما ،
فالبد من فرضها بدون متييز على مجيع السلع األجنبية  املتشاهبة واملماثلة هلا أو اليت

ميكن أن تأخذ مكاهنا أو تعوضها يف السوق احمللية.
ثانيا: االلتزامات املنصوص عليها يف االتفاقيات القطاعية:

ينتج عن عضوية دول جمـلس التعاون يف منظمة التجارة العاملية التزامات خمتلفة
متعلقة باالتفاقيات  القطاعية واالتفاقيات اخلاصة األخرى .ومن أهم هذه االتفاقيات:

• اتفاقية  الزراعة.
• االتفاقيات اخلاصة بتيسري التجارة.

• االتفاقيات احلمائية. 
• اتفاقية اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية.

• اتفاقية اجراءات االستثمار املتعلقة بالتجارة.
• االتفاق العام لتجارة اخلدمات. 

1 _ اتفاقية الزراعة :
التزمت دول جملس التعاون مبوجب اتفاقية الزراعة باملسامهة يف تنفيذ الربنامج
اإلصالحـي اهلادف على املدى البعيد وبطريقـة تدرجيية إىل إرساء نظام عادل يف
جتـارة السلع الزراعية يعتمد على قواعد السوق. ويشتمل هذا الربنامج اإلصالحي
على التزامات خاصة تتعلق بتخفيض الرسوم اجلمركية على السلع الزراعية وحتسني
النفاذ إىل األسواق من جهة ومن جهة أخرى بتخفيض الدعم الداخلي يف القطاع

الزراعي والدعم املخصص للصادرات يف هذا القطاع. 
فدول جملس التعاون مطـالبة ـ باإلضافة إىل خفض كل أنواع الدعم الذي
حيدث تشوهات يف املبادالت وخيل باملنافسة ـ بتحسني النفاذ إىل أسواقها للسلع
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الزراعية ومشتقاهتا وذلك عرب ختفيـض رسومها اجلمركية وتثبيتها. وسنرى ذلك
بشيء من التفصيل يف احملور الثاين املتعلق بااللتزامات اخلاصة بالتنازالت والتعهدات

اجلمركية اليت وقعت عليها دول جملس التعاون كل دولة على حدة. 
أما فيما يتعلق بـااللتزامات العامة يف جمال التجارة يف السلع الزراعية فيمكن

تلخيصها فيما يلي:
• حتديد الرسوم املطبقة على السلع الزراعية يف جداول تنازالت الدول. 

• تثبيت الرسوم يف أسقف معينة ال جيب فرض رسوم أعلى منها يف املستقبل.  
• عدم اللجوء إىل قيود غري مجركية على استرياد املواد الزراعية ومشتقاهتا. 

• وضع آلية وقاية خاصة يف حالة ارتفاع مفاجئ حلجم االسترياد أو اخنفاض حاد
يف أسعار االستريادات حتت مستوى معني. 

• خفض الرسوم اجلمركية الناجتة عن حتويل التدابري غري اجلمركية برسوم مجركية
وخفض الرسوم اجلمركية اليت كانت مفروضة من قبل مبا قدره 24 باملائة خالل
10 سنوات باإلضافة إىل حظر الدعم املرتبط بالصادرات غري اخلاضع لتعهدات

التخفيض. 
• باإلضافة إىل االلتزامـات املنصوص عليها يف اتفاقـية الزراعة، تلتزم دول جملس
التعاون بقرار املؤمتر الوزاري العاشر املنعقد يف العاصمة الكينية نريويب يف الفترة ما
بني 15 و 19 ديسمرب 2015م، والذي يقضي بإلغاء دعم الصادرات يف القطاع
الزراعي بطريـقة فورية بالنسبة للدول املتقدمة وحسب فترات انتقالية مت حتديدها
بالنسبة للدول النامية: هناية عام 2018 بالنسبة للدول النامية، وهناية عام 2022م
بالنسبة للدول الناميـة فيما يتعلق بالدعم الذي مت من خالل اإلخطارات الثالث
اليت سبقت تاريخ اعتماد القرار الوزاري ، وهنـاية العام 2030م بالنسبة للدول

األقل منوًا والبلدان املستوردة الصافية للمواد الغذائية.
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2 _ االتفاقيات اخلاصة بتيسري املبادالت التجارية :
وضعت منظمة التجارة العامليـة عددًا من االتفاقيات اليت هتدف إىل تسهيل
املبادالت بني الدول األعضاء وإزالة العوائق املفترض وقوعها يف عمليات االسترياد

والتصدير للسلع . 
وتـتعلق هذه االتفاقيات بالتقييم اجلمركي وتراخيص االسترياد والفحص قبل
الشحن وقواعد املـنشأ اليت مت وضعها خالل جولـة أوروغواي التفاوضية واليت
أصـبحت جزءًا من اتفاقيات منظمة التجارة العاملية تلزم مجيع أعضائها إلزامًا تامًا،
باإلضافة إىل اتفـاقية تيسري التجارة اليت مت االتفـاق عليها خالل املؤمتر الوزاري

التاسع املنعقد يف بايل بتاريخ  3 ـ 6  ديسمرب 2013م.
ويف ما يلي نعرض بإجياز التزامات دول اجمللس يف كل من االتفاقيات املتعلقة

بتيسري التجارة: 
) أ ( اتفاقية التقييم اجلمركي:   

وتشمل اتفاقية التقييم اجلمركي مواد تلزم دول جملس التعاون اخلليجي على تبين
أنظمة عادلة وحمايدة يف تقييم السلع من أجل فرض الرسوم اجلمركية وأن تعمل على
أن يكون التقييم اجلمركي مطابقًا للحقائق التجارية للسلع ، وأن ال يتم تطبيق رسوم

تعسفية أو خيالية ال متت بصلة لقيمة السلعة موضوع التقييم اجلمركي.
كما تطالب االتفاقية دول جملس الـتعاون ومصاحلها اجلمركية بالعمل على
موائمة اجراءات وتدابري التقييم يف إطار برنامج املوائمة بني اإلجراءات املعمول هبا

لدى املصاحل اجلمركية للدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية.
ومن جهة أخرى، تلزم االتفاقية دول جملس التعاون بنشر كل القوانني والنظم
واالجـراءات اخلاصة بالتقييـم اجلمركي هبدف ارساء وتقويـة مبدأ الشفافية يف

األنظمة املذكورة  .
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)ب( اتفاقية تراخيص االسترياد :
أما اتفاقيـة تراخيص االسترياد فتلزم دول جملـس التعاون بعدم اللجوء إىل
إجراءات التراخيص من أجل االسترياد إال عنـد الضرورة. كما حددت االتفاقية
املعايري واملقاييس اليت تضمن عدم استعمال نظام تراخيص االسترياد املتعلقة ببعض

السلع اخلاصة هبدف إعاقة املبادالت التجارية.  
وتلزم اتفاقية تراخيص االسترياد دول جملس التعاون كذلك بنشر كل النظم واللوائح
اخلاصة بتراخيص االسترياد وإشعار منظمة التجارة العاملية بتلك النظم واالجراءات هبدف

ضمان الشفافية وتعزيز امكانية التنبؤ بالنسبة للمصدرين واملستوردين .
)ج( اتفاقية الفحص قبل الشحن :

تلجأ الدول إىل بعض الشركات املتخصصة لتقوم بالفحص قبل الشحن للسلع
املـوجهة إىل اخلارج فيما يتعلق باألسعـار والكميات واجلودة. وتلجأ الدول هلذا
النظام حلماية املصاحل املـالية للدولة املصدرة وتاليف الغش التجاري والتهرب  من
أداء الواجبات املفروضة. ويف هذا اإلطـار تلزم اتفاقية الفحص قبل الشحن دول
جملس التعاون بتطبيق املبادئ وااللتزامات املنصوص عليها يف اجلات على العمليات

اليت تقوم هبا تلك الشركات. 
وتتعلق هـذه املبادئ وااللتزامات بعدم التمييز والـشفافية ومحاية املعلومات
التجارية السرية ، وتاليف التأخري وعرقلة التجارة من قبل تلك الشركات أثناء القيام
بالعمليات املذكورة. كما تلزم االتفاقية بنشر القوانني والنظم املتعلقة بالتفتيش قبل

الشحن حىت يتم ضمان الشفافية وتعزيز التنبؤ فيما يتعلق  بتلك العمليات. 
) د ( قواعد املنشأ: 

هتدف االتفاقية على املـدى البعيد إىل موائمة قواعد املنشأ غري التفضيلية بني
الدول األعضاء وتوحيدها حىت يتم تطبيقها بكل شفافية وموضوعية وامكانية التنبؤ
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وعدم التمييز. وقد وضعت منظمة التجارة العاملية برناجمًا خاصًا ملوائمة قواعد املنشأ
فيمـا بني الدول األعضاء يتم العمل عليه داخل جلنة قواعد املنشأ رغم التعثر الذي
ما زالت تتعرض له هذه األنشـطة حىت اآلن، واليت كان من املنتظر أن تنتهي من

أعماهلا منذ أكثر من عشر سنوات . 
ويف انتظار امتام برنامج املوائمة املذكور ، تلزم االتفاقية اخلاصة بقواعد املنشأ
الدول األعضاء بعدم اللجوء إىل استعمال قواعد املنشأ كعوائق أمام التجارة الدولية
حيث جيب استعـماهلا مبنتهى الشفافية وأن تـتم إدارهتا مبوضوعية وبشكل متسق

وموحد وحيادي ومعقول. 
وجتدر اإلشارة إىل أن الدول تلجأ من جهة إىل تطبيق قواعد املنشأ  التفضيلية
يف حاالت تطبيق الرسوم اجلمركية التفضيلية يف إطار نظام األفضليات املعمم لفائدة
الـدول النامية أو أنظمة التبادل احلر والتكتالت االقتصادية اإلقليمية اليت تسمح هبا
مـنظمة التجارة العاملية مبوجب املادة 24 من اجلات أو قرار 28 نوفمرب 1979م.
وتلجأ الدول من جهة أخرى إىل قواعد املنشـأ غري التفضيلية عندما تعتزم تطبيق
أنظمة وتدابري ملكافحة املمارسات الضارة يف التجارة كمحاربة اإلغراق أو تطبيق
اإلجراءات التصحيحية مبوجب االتفاقـيات املتعلقة بذلك )اتفاقية حماربة اإلغراق

واتفاقية الدعم واالجراءات التصحيحية(. 
وبعبارة أخرى ال تلجأ الدول األعضاء إىل استخدام قواعد املنشأ يف تطبيقها
للرسوم اجلمركية اخلاضعة ملبدأ الـدولة األوىل بالرعاية لكوهنا رسوم معممة على
مجيع الـدول األعضاء ، وال تلجأ إىل قواعد املنشـأ إال عندما تعتزم تطبيق رسوم
مجركية تفضيلية أو متييزية يسمح هبا مبوجب قواعد منظمة التجارة العاملية من جهة

أو تطبيق تدابري مكافحة املمارسات الضارة يف التجارة من جهة أخرى.
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)هـ( اتفاقية تيسري التجارة :
أما اتفاقية تـيسري التجارة اليت مت االتفاق عليها مـؤخرًا يف مؤمتر بايل يف ديسمرب
2013م فمازالت إجـراءات دخوهلا حيز التنفيـذ جارية حىت اآلن حبيث يتطلب ذلك
مصادقة ثـلثي الدول األعضاء. وحني يكتمل النصاب وتـدخل االتفاقية املذكورة حيز
النفاذ ستكون دول جملس التعاون ملزمـة بتطبيق موادها أسوًة بباقي الدول األعضاء يف
املنظمة. وفيما يتعلق جبانب التنفيذ، تضمنت االتفاقية اجلديدة بنودًا تتيح مرونة كبرية يف

عملية التنفيذ حبيث مت منح الدول النامية احلق يف توزيع التزاماهتا إىل ثالث جمموعات:
• جمموعة )A( : وتشمل االلتزامات اليت تقرر الدولة  تنفيذها مباشرة بعد دخول

االتفاقية حيز النفاذ.
• جمموعة )B( : وتشمل االلتزامات اليت تقرر الدولة تنفيذها بعد مرور فترة انتقالية.
• جمموعـة )C( : وتشمل االلتزامات اليت تقرر الدولة  تنفيذها بعد احلصول على

مساعدة فنية هبدف بناء قدرات  متكنها من التنفيذ.
ويف هذا اإلطار وقبل دخول االتفاقية حيـز  النفاذ  بادرت منظمة التجارة
العـاملية إىل مطالبة الدول  النامية  بإخطـارها مبا تنوي تنفيذه مباشرة بعد دخول
االتفـاقية حيز النفاذ حتت جمموعة )A( .وقـد تلقت منظمة التجارة العاملية ردود

عدد كبري من الدول النامية يف هذا الشأن ومنها دول جملس التعاون.
وتـتضمن االتفاقية مـا يزيد على 40 التـزامًا يتعلق بصفة عـامة بتسريع
اإلجراءات اجلمركية وتـطوير فعاليتها من خالل الـتعاون بني املصاحل اجلمركية
واملصاحل األخرى املعنيـة حبركة السلع وعبورها  للحـدود الوطنية. كما تشمل
االتفاقية توضيح وحتسني مواد اتفـاقية اجلات اخلاصة حبرية عبور السلع  القاصدة
نقـاط تصدير هنائيـة غري نقاط العبور والرسـوم واالجراءات املتعلقة باالسترياد

والتصدير ونشر وتطبيق القوانني والنظم املتعلقة بالتجارة . 
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وتنص االتفاقية عـلى قواعد ملزمة  يف جوانب عديدة من تيسري التجارة من
بينها نـشر املعلومات املتعلقة باالسترياد والتصـدير واتاحتها عرب شبكة اإلنترنت
وانشاء نقاط االستعالم والقيام بعمليات االخطار واتاحة امكانية املشاورات املسبقة
حول مشاريع القوانني واللـوائح واصدار القرارات املسبقة امللزمة ملصاحل اجلمارك
واتاحـة امكانية املراجعة والطعن ورسوم العقـوبات ومعاجلة السلع قبل الوصول
واستخالص الرسوم عرب الوسائل اإللكتـرونية واإلسراع برفع احلجز على السلع
بشكل سريع فيمـا خيص السلع املعرضة للضيـاع واللجوء إىل وسطاء معتمدين
وختفيف عبء الوثائق املطلوبـة واستخدام الشباك الواحد وموائمة اإلجراءات يف
احلـدود والدخول املؤقت للسلع وتسهيل إجراءات العبور والتعاون الفين والتنسيق

بني املصاحل املختصة للدول األعضاء . 
3 _ االتفاقيات احلمائية أو اتفاقيات مكافحة املمارسات الضارة يف التجارة:

يف حماولة منها لوضع بعض احلدود حلـرية التجارة وانفتاح األسواق هبدف
احلد من الضـرر املمكن حدوثه يف إطار حترير التجـارة الدولية، وضعت منظمة
التجارة العاملية قواعـد يف غاية األمهية لتمنح الدول األعضاء وسائل قانونية حملاربة

هذه األضرار املمكنة  يف إطار قانوين واضح وموضوعي وملزم . 
وقد حتدث هذه األضرار بأسباب خمتلفة منها ما قد ينتج عن إغراق األسواق
الوطنيـة ومنها ما قد ينتج عن دعم السلطـات العمومية لبعض فروع اإلنتاج أو
الشركات مما يؤدي إىل أضرار يف األسواق املستوردة أو ضد منتجات منافسة لدولة
أو دول أخرى ومنهـا ما قد ينتج عن تدفق كميـات هائلة من السلع يف أسواق

وطنية حيدث من جرائه ضرر على تلك األسواق. 
فأمام افتـراض وقوع األضرار الناجتة عن هـذه املسببات الثالث املختلفة ،
وضعت منظمـة التجارة العاملية ثالث اتفاقيـات تعىن هبذه الظواهر. فاألوىل هي
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اتفاقية حماربـة اإلغراق، والثانية هي اتفاقية الدعم واإلجراءات التصحيحية والثالثة
هي اتفاقية اإلجراءات الوقائية  . 

) أ ( اتفاقية حماربة اإلغراق: 
من أهم هذه االتفاقيات امللزمة لدول جملس التعاون اتفاقية حماربة اإلغراق اليت
تعرف اإلغراق بأنه دخول سلعة إىل األسواق الوطنية بسعر أقل من  قيمتها احلقيقية
اليت تشكل عادة سعر نفس السلعـة أو ما مياثلها يف أسواق البلد املصدر هلا. ويف
حالة عدم وجود السلعة املماثلة  يف السوق املصدرة هلا فيتم اعتماد تكلفة اإلنتاج

إضافة هلامش معقول للربح ومصاريف البيع  . 
ولكي يـتم إثبات وقوع  اإلغراق وأحقية الـبلد املستورد يف اختاذ اإلجراءات
الالزمة أي تطبيق رسوم إغراق علـى السلع املستوردة، البد أن يشكل استرياد هذه
السلع  ضررًا على فرع من فروع اإلنتاج الوطنية ، وأن يتم اثبات العالقة السببية بني
دخول السلع املسـتوردة والضرر احملدث على فرع اإلنتاج الوطين. كما تنص اتفاقية
حماربة اإلغراق بوضـوح وبتفصيل دقيق على طرق تقـييم اإلغراق وإثبات الضرر

والعالقة السببية وكذلك طرق إجراء التحقيقات وتدابري تطبيق رسوم اإلغراق. 
 ويف هذا اإلطار فدول جملس التعاون مطالبة بإشعار منظمة التجارة العاملية جبميع
اإلجراءات اهلادفة إىل حماربة اإلغراق  مبـا فيها العزم على إجراء التحقيقات وأن
تقوم قبل ذلك بـوضع تشريعات يف جمال حماربة اإلغراق وإنشاء مؤسسات خمتصة

بالتحقيقات كإطار قانوين ومؤسسي الختاذ التدابري عند احلاجة يف هذا اجملال . 
)ب( اتفاقية الدعم واالجراءات التصحيحية:

أما اتفاقية الدعم واإلجراءات التصحيحية فتشتمل على قواعد قانونية وإجراءات
وطرق ملعاجلة األضرار الـيت قد تنجم عن دعم مت منحه لشركات أو فروع إنتاج يف

بلد التصدير مما قد يسبب أضرارا لفرع أو فروع إنتاج يف أسواق االسترياد.
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 وقد حددت املنظمة  الدعم مبفهـوم االتفاقية  يف الدعم املخصص لشركة أو
شركات أو لفرع  أو فروع إنتاج أو ملنطقة أو مناطق جغرافية معينة. 

كمـا عرفت الدعم بكونه يشمل مسامهة مالية من طرف السلطات العمومية
تنتج عنها ميزة تنافسية يف األسواق. 

وصنفت االتفاقية كذلك أنواع الدعم إىل دعم حمظور ودعم قد يؤدي إىل اختاذ
إجراءات إذا ثبت أن ضررًا نتج عنه على فرع أو فروع إنتاج يف بلد االسترياد .

أما الدعم احملظور فهو الدعم الذي يتـم اقترانه بنتائج التصدير أو استخدام
املكون الوطين. فهذا النوع من الدعم حمظور ومل يبقى هناك مربر إلبقائه ومن حق
كل دولة عضوأن تطعن فيه أمام جهاز تسوية املنازعات. ومعىن اقتران الدعم بنتائج
التصدير أو شرط استخدام املكون الوطـين هو أن تشترط السلطات العمومية أو
املؤسسات التابعـة هلا من الشركات أو فروع االنـتاج بلوغ مستوى معني من
النتائج يف التصدير كـي يتم تقدمي الدعم هلا، كأن تشترط يف دعم سلعة معينة أن
يتم تصدير كميات حمددة منها أو يتم استعمال كميات حمددة من املكون الوطين يف

عمليات إنتاجها.   
وتظل مجيع أنواع الدعم األخرى غري حمـظورة لكنها  مفتوحة  ألي تدابري
تقوم هبا الدول األعضاء إذا ما تضررت أسواقها من دخول السلع املدعومة وذلك

بفرض رسوم إضافية عليها .
ويتم حتـديد الضرر من خالل ثالثة أشكال أوهلا أن تتسبب االستريادات من
السلع املدعومة بضرر على فرع أو فروع إنتاج  للبلد املستورد ، وثانيها أن تتسبب
استريادات السلع يف ضرر جسيم على سوق البلد املشتكي )غالبًا يف حالت هتريب
أو احنراف الصادرات( ، وثالثها إذا تسببت الـسلع املدعومة عند دخوهلا إىل بلد
عضو يف إلغاء امليزات املـخولة لدولة أو دول أخرى مبوجب االلتزامات اجلمركية

املوقع عليها يف إطار اتفاقيات منظمة التجارة العاملية.  
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 وحىت تتمكن دول جملس التعاون من فرض رسوم إضافية على السلع املدعومة
كإجراءات تـصحيحية، تنص االتفاقية على وجـوب حتديد وجود سلع مدعومة
والضرر الناجم عنها والعالقة السببية بني دخول السلع املدعومة والضرر احلاصل . 

)ج( اتفاقية االجراءات الوقائية:
وتشكل اتفـاقية اإلجراءات الوقائية إىل جـانب االتفاقيتني املذكورتني أحد
أعمدة قـواعد مكافحة املمارسات الضارة يف منظمة التجارة العاملية. فقد مت وضع
هذه االتفاقية هبدف اللجوء إليها عندما تشكل كميات هائلة من السلع املستوردة
خطـرًا على أسواق البلد املـستورد. فإذا كان سبب األضـرار يف اتفاقية حماربة
اإلغراق هو اخنفاض سعـر السلع إىل أقل من قيمتها احلقيـقية ويف اتفاقية الدعم
واالجراءات التصحيحية هو  الدعم املمنوح للسلع ، فإن الضرر الذي قد ينجم يف
إطار اتفاقـية اإلجراءات الوقائية يكون نـاجتًا عن تدفق كميات كبرية من السلع

هتدد أسواق البلد املستورد. 
فبموجب هذه  االتفاقية ميكن لدول جملس التعاون إذا تضررت أسواقها أو فرع
من فروع إنتاجها من دخول كميات هائلة من سلع معينة أن تلجأ إىل احلد مؤقتًا من
استرياد تلك السلع. وكما هو الشأن يف االتفـاقيتني السابقتني ، البد لدول جملس
التعاون إذا عزمت على اختاذ إجراءات يف هذا اإلطار أن تعمل على حتديد الكميات
املستوردة من السلع وحتـديد الضرر احلاصل أو التهديد حبدوثه والعالقة السببية بني

تلك الكميات من السلع املستوردة والتهديد بالضرر أو حدوثه.
ويف هذا اإلطار جتدر اإلشارة إىل أن دول جملس التعاون تطبق القانون  املوحد
ملكافحة اإلغراق والتـدابري التعويضية والوقائيـة والئحته التنفيذية، كما شكلت
الـلجنة الدائمة من وكالء وزارات اجلهات املعنيـة بالدول األعضاء ختتص باختاذ
التدابري واالجـراءات وفقا ألحكام القانون املوحد مبا يف ذلك فرض التدابري املؤقتة
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واقتراح فرض التدابري النهائية ملكافحة االغراق والتدابري التعويضية النهائية ملكافحة
الدعم والتدابري الـوقائية النهائـية لتصحيح اخللل الذي يـترتب عن الزيادة يف

الواردات وغريها من االختصاصات املنصوص عليها يف القانون املوحد.
كما أنشأت دول اجمللس مبوجب نفس القانون مكتب االمانة الفنية ملكافحة
املمارسات الضارة يف الـتجارة الدولية حتت مظلة األمـانة العامة جمللس التعاون
ختتص بتنظيم أعمال اللجنة الدائـمة والتحضري الجتماعاهتا ومتابعة تنفيد قرارات
اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة وتقدمي املشورة والدعم الفين للمنتجني واملصدرين
اخلليجيني وتلقي شكاوى املمارسات الضارة وإجراء التحقيقات والعمل على نشر
الوعي وتنميـة املعرفة يف الدول األعضاء مبفاهـيم املمارسات الضارة يف التجارة

وغريها من االختصاصات املنصوص عليها يف القانون املوحد. 
4 ـ اتفاقيات املعايري واملواصفات:

تشكل اتفاقيـة العوائق الفنية أمام التجارة واتفـاقية تدابري الصحة والصحة
النباتيـة جمموعة قواعد ملـزمة لدول جملس التعاون تـتعلق باستعماالت املعايري
واملواصفات واألنظمة الفنية واإلجراءات املتعلقة هبا يف التجارة الدولية والعمل على

عدم استغالهلا  لفرض عوائق جديدة أمام التجارة . 
) أ ( اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة:

تعترف اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة بأحقية الدول يف وضع النظم الفنية
واملواصفات واملعايري من أجـل احلفاظ على صحة وسالمة املستهلكني للمنتجات

اليت يتم تروجيها يف األسواق الوطنية واليت يتم استريادها من اخلارج. 
وحـيث أن وجود عدد كبري من األنظمة الفنية واملواصفات يف السلع يشكل
صعوبات كبرية بالنسبة للمنتجني واملصدرين، وأنه باإلمكان استعماهلا كعوائق أمام
التجارة، مت وضع االتفاقية املذكـورة لتجنب استخدام تلك األنظمة واملواصفات
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واإلجراءات املتعلقة بتطبيقها يف عمليات االختبارات واستصدار شهادات املطابقة
استخدامًا سلبيًا. وبالتايل تلـزم االتفاقية دول جملس التعاون بأن ال تطبق األنظمة

الفنية واملواصفات واإلجراءات املتعلقة هبا بطريقة متييزية.
كـما تنص االتفاقية عـلى أن تتم إجراءات تقييم مطـابقة السلع  للمعايري
واملواصفات بشكل عادل ومنصـف ، وأن ال يتم منح ميزات تفضيلية غري عادلة
للسلع واملنتجات احملليـة من خالل تطبيق املواصفات واألنظمة الفنية واإلجراءات

املتعلقة هبا.
ومن جهة أخرى تشجع االتفاقية على تبين معايري ومواصفات دولية يكون من
السهل للمنتجني واملصدرين أن يعملوا على مطابقة سلعهم التصديرية هلا.  ويف هذا
اإلطار نصت االتفـاقية على وضع مدونة للممارسات اجليدة ومت فعاًل وضعها من
طرف أجهزة املـنظمة وبدأ العمل هبا من قبل العديد من الدول األعضاء والعاملني

االقتصاديني .
كما تشجع االتفاقية الدخول يف ترتيبات االعتراف املتبادل إلجراءات االختبار
واملطابقـة وإصدار الشهادات. كما تلزم االتفاقـية دول جملس التعاون بإنشاء نقاط
استعالمات وطنية يف هذا الـشأن ، وإشعار منظمة التجـارة العاملية بكل ما يتعلق
بذلك. وقد أنشأت املنظمة قاعدة بيـانات بالغة األمهية تشتمل على كل املعلومات

املتعلقة هبذا املوضوع )نظام معاجلة املعلومات اخلاصة بالعوائق الفنية أمام التجارة(.
)ب( اتفاقية  تدابري  الصحة والصحة النباتية:

 وللحفاظ على صحـة االنسان واحليوان والنباتات ، كان البد من وضع
معايري ومـواصفات وإجراءات من قبل حكومات دول العامل يف جمال ترويج املواد
الغذائية واستريادها وتصديرها. ومع  ضرورة وضع هذه املعايري واإلجراءات أصبح

من احملتمل أن تتحول أحيانًا إىل عوائق أمام املبادالت التجارية.
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لذلك وضعت منظمة التجارة العاملية اتفاقية إجراءات الصحة والصحة النباتية اليت
تلزم دول جملس التعاون بـاالمتناع عن استخدام تلك املعايري واإلجراءات هبدف منع
دخول سلع إىل أسـواقها احمللية أو حلماية السلع واملصانع الوطنية بطريقة غري مباشرة.
ويف هذا اإلطار، تلزم هذه االتفاقية دول جملس التعاون بأن تعتمد يف وضعها للمعايري
الصحية علـى األسس العلمية وأن ال يتم تطبيقهـا إال يف حدود احلفاظ على صحة

االنسان واحليوان والنباتات وأن ال يتم تطبيقها بطريقة متييزية بني الدول األعضاء .
كما تشجع االتفاقية دول اجمللس على اعتماد معايري ونظم وتوصيات  دولية
حىت يسهل تبنيها مـن قبل املنتجني واملصدرين كما ميكن لدول جملس التعاون أن
تطبق معايري أعلى من املستويات الدولية مع تربير ذلك علميًا. ويظل من حق دول
اجمللس أن تشترط استرياد املنتجات الزراعية والغذائية من مناطق خالية من األمراض
وتفتيش املنـتجات ومعاجلتها أو حتويلها أو اشتـراط حد أعلى من بقايا املبيدات

وحتديد نوعية اإلضافات املسموح هبا على املواد الغذائية.
كمـا تلزم االتفاقية املؤسسات املخـتصة  لدى دول اجمللس بأن تقوم بتقييم
األخطار على أسـاس علمي فقط وأن تعمل على حتديد احلد األعلى املقبول لتلك

األخطار.
وممـا ال شك فيه أن اتفاقية إجراءات الصحة والـصحة النباتية تشكل إطارًا
دوليًا متقدمًا يساعد الدول األعضاء وخاصة النامية  منها على إبرام اتفاقيات ثنائية
يف هذا اجملـال وفرض مواد يف االتفاقية الثنائـية هبدف جتنب استعمال املواصفات
واإلجراءات كعوائق أمام املـبادالت التجارية مهتدية وحمتجة يف ذلك مبواد اتفاقية

منظمة التجارة العاملية.
وبـاإلشارة إىل املواصفات واملقاييس ،جيب اإلشـارة إىل إنشاء  هيئة التقييس
لدول جملـس التعاون لدول اخلليج العـربية اليت هتدف إىل إعـداد واعتماد ونشر
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املواصفات القياسية اخلليجية املوحدة للـسلع واملنتجات ، وتوحيد أنشطة التقييس
املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللـتزام هبا بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول
األعـضاء. وتساهم هذه اإلجنازات اخلليجية يف تطويـر قطاعاهتا اإلنتاجية واخلدمية
وتنمية التجارة البينية ومحاية املسـتهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات
واملنتجات الزراعية اخلليجية. كما تساهم يف دعم االقتصاد اخلليجي وتقليص العوائق
الفنية أمام التجارة انسجامًا مع أهداف االحتاد اجلمركي والسوق اخلليجية املشتركة

ومتاشيًا مع احكام اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ومتطلباهتا القانونية والفنية .
5 ـ اتفاقيات خاصة أخرى:

 هناك عدد مـن االتفاقيات اهلامة األخرى امللـزمة لدول جملس التعاون تتعلق
األوىل حبمـاية حقوق امللكية الفكـرية أثناء العمليات التجـارية ، وتتعلق الثانية
بإجراءات االستـثمار املتعلقة بالتـجارة. أما الثالثة فـتتعلق بتحرير أسواق سلع
تكنولوجيـا املعلومات من كافـة الرسوم اجلمركيـة والرابعة ختص التجارة يف

اخلدمات.
) أ ( اتفاقية اجلوانب التجارية  حلقوق  امللكية  الفكرية :  

تشكل اتفاقية اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية جمموعة قواعد ملزمة
لدول جملس التعاون ، متنح  احلماية حلقوق املؤلف وبراءات االختراع ، والعالمات
التجارية ، واملـؤشرات اجلغرافية والرسوم والنماذج الـصناعية والدوائر املتكاملة
واألسـرار التجارية ، أثناء عمليات املبادالت التجارية يف مجيع مراحلها من مرحلة

تواجدها لدى اجلمارك إىل حني نفاذها إىل األسواق الوطنية.
وباإلضافة إىل االلتزام باحلماية املتضمنة يف االتفاقية، تلتزم دول جملس التعاون
بتطبيق مبدأي الدولة األوىل بالرعـاية واملعاملة الوطنية كما متت اإلشارة إليها يف

اجلزء املخصص للمبادئ األساسية.
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فبموجب املادة الرابعة من اتفاقيـة اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية
اخلاصة مببدأ الدولـة األوىل بالرعاية تلزم دول جملس التعاون بعدم التمييز فيما بني
حقوق امللكيـة الفكرية للدول األعضاء وأن ال تتعـامل مع حقوق ملكية فكرية

بشكل تفضيلي مقارنة مع حقوق ملكية فكرية على أساس مصدرها.
كما متنع املادة الثالثة اخلـاصة باملعاملة الوطنيـة التمييز بني حقوق امللكية

الفكرية الوطنية من جهة وحقوق امللكية الفكرية األجنبية من جهة أخرى.
فااللتزام بالقواعـد املتضمنة يف هذه االتفاقـية يلعب دورًا كبريًا يف تطوير
االستثمار وإنعاش املبادالت التجاريـة الدولية لدول جملس التعاون.  فاملستوردين
واملستثمرين األجانب يلجؤون يف جماالت االستثمار واملبادالت التجارية إىل البلدان
اليت تتوفر لديها أنظمة فعالة حلماية امللكية الفكرية كي حيموا سلعهم واستثماراهتم
ضد التقليد والتهريب. فمن الواضح أن البلدان اليت حتمي امللكية الفكرية وتضمن
احلقوق املتصلة هبا هي القادرة على الـتعامل يف املبادالت التجارية واالندماج يف

النظام التجاري الدويل. 
)ب( اتفاقية اجراءات االستثمار املتعلقة بالتجارة :

 تلزم اتفاقيـة إجراءات االستثمار املتعلقة بـالتجارة دول جملس التعاون بعدم
انتهاك البند الثـالث واحلادي عشر من االتفاق العـام للتعرفة والتجارة )اجلات(
واملـتعلقني باملعاملة الوطنية وعدم فرض قيود كمية على االسترياد ) املكون الوطين

بدل األجنيب( يف العمليات املتعلقة باالستثمار.
وجتدر االشارة إىل أن اتفاقية اجـراءات االستثمار املتعلقة بالتجارة ال تغطي
إجراءات االستثمـار املتعلقة باخلدمات من جهـة كما ال حتكم تنظيم االستثمار
األجنيب جبوانبه األساسية مثل حرية الـدخول ومعاملة االستثمار االجنيب واختيار
القطاعات ومتطلبات الكفـاءة من جهة أخرى. بل تنحصر يف حظر بعض تدابري
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االستثمار املتعلق باسترياد وتصدير السلع مثل املعاملة التمييزية يف عمليات االسترياد
والتصدير اخلاص بـالسلع واللجوء إىل شرط استخـدام املكون الوطين بداًل من

األجنيب يف عمليات االنتاج والتحويل. 
)ج( اتفاقية تكنولوجيا املعلومات :

هتدف اتفاقية تكنولوجيـا املعلومات إىل إزالة الرسوم اجلمركية بصفة كاملة على
مجـيع مواد تكنولوجيا املعلومات املنصـوص عليها يف القائمة املرفقة باإلعالن الوزاري
حول جتارة منتجات تكنولوجيـا املعلومات الذي مت اعتماده يف سنغافورة  بتاريخ 13
ديسمرب  1960م ، ورغم أن االتفاقيـة تنص على برنامـج يتعلق مبعاجلة العوائق غري
اجلمركية أمام منتجات تكنولوجيـا املعلومات، إال أهنا ال تلزم الدول املوقعة عليها إال
باإلعفاء من الرسوم اجلمركية وتغطية مجيع املنتجات املنصوص عليها يف إعالن سنغافورة
وتطبيق اإلعفاء اجلمركي املذكور على أساس مبدأ الدولة األوىل بالرعاية حبيث يتم إعفاء

منتجات مجيع الدول األعضاء  يف منظمة التجارة العاملية من دون متييز بينها .
وخالفًا لباقي االتفاقيات متعددة األطراف يف منظمة التجارة العاملية ، تشكل
اتفاقية تكنـولوجيا املعلومات اتفاقية اختـيارية انضمت إليها 82 دولة حىت هناية
2015م ميثل  97 باملائة من التجـارة الدولية يف جمال سلع تكنولوجيا املعلومات

من بينها  مجيع دول جملس التعاون. 
وأمام تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات وظهور منتجات جديدة، عمل بعض
األعضاء يف اتفاقية تكنولوجيـا املعلومات على توسيع قائمة املنتجات اخلاضعة هلا
بإضافة منتجات جديدة. وخالل املؤمتر الوزاري العاشر املنعقد يف نريويب يف الفترة
مـا بني 15 و 19 ديسمرب 2015م، توصلت 53 دولـة عضو من أصل الدول
األطراف 82 يف االتفاقية إىل توسيع اتفاقيـة تكنولوجيا املعلومات لتشمل 201

منتجًا اضافيًا من منتجات تكنولوجيا املعلومات.
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ويف هذا اإلطـار، التزمت األطراف الـثالثة واخلمسون بـإعفاء املنتجات
االضافية إعفـاًء كامال من الرسوم اجلمركية األمر الذي سيتيح للدول األعضاء يف
منظمة التجارة العاملية االستفادة يف جممـوعها من هذا االعفاء تطبيقا ملبدأ الدولة

األوىل بالرعاية. 
جتدر االشارة إىل أن دول اجمللس الست مل تنضم إىل هذا االتفاق األخري رغم
عضويتها يف النسخة األوىل منه وذلك لعدم مالئمة توسيع نطاق تطبيق االتفاقية إىل
منتجات جديدة مع مصاحلها يف هذه املرحلة األمر الذي يعفيها من االلتزام بالقائمة

االضافية.
) د ( االتفاق العام لتجارة اخلدمات :

يلزم االتفاق العام لتجارة اخلـدمات دول جملس التعاون بشكل عام مببدأين
أساسني من مبادئ مـنظمة التجارة العاملية واملستـندين إىل عدم التمييز فيما بني
موردي اخلدمات األجانب من جهـة )مبدأ الدولة األوىل بالرعاية( وبني املوردين

األجانب وموردي اخلدمات احملليني من جهة أخرى )املعاملة الوطنية(.  
ومع ذلك فإن طبيعة االلتزامات الناجتة عن االتفاق العام لتجارة اخلدمات تضمن
لدول جملس التعاون حق اخـتيار القطاعات اليت تعتزم عرضها للمنافسة اخلارجية مع
النص على القيود الـيت تواصل فرضها يف تلك القطاعات واألفضليات اليت حتتفظ هبا
لشركـاهتا أو للشركات اخلليجية أو لشـركات دول أخرى قد تربم معها اتفاقيات

تبادل األفضليات خبصوص النفاذ إىل األسواق وتطبيق قاعدة املعاملة الوطنية. 
ومن جهة أخرى تظل اخلـدمات العامة اليت تقدمها املـصاحل احلكومية مستثناة
صراحة من أحكام منظمة التجارة العاملية، كما ال حيظر االتفاق العام لتجارة اخلدمات
االحتكارات احلكومية احتكارات القطاع اخلاص وال يلزم احلكومات برفع القيود على

القطاعات اخلدمية حبيث يظل تنظيمها من االختصاصات املطلقة للحكومات.
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كما جيب توضيح موقع مبدأي الدولة األوىل بالرعاية )املادة الثانية( واملعاملة
الوطنية )املادة السابعة عشر( يف إطار االتفاق العام لتجارة اخلدمات.

فمبـدأ الدولة األوىل بالرعاية ينطبق علـى كل القطاعات اخلدمية يف الدولة
حبـيث تكون الدول ملزمة بأن تعمم أي تفضيل أو متييز متنحه خلدمات أو ملوردي
خدمات أجانب على بـاقي املوردين األجانب للدول األعضاء . ومع ذلك ينص
االتفاق العام لتجارة اخلدمات يف املادة اخلامسة على إمكانية اعتماد استثناءات من
تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية يف إطار االتفاقيات التجارية االقليمية تتيح امكانية
تبادل االمتيازات يف جمـال توريد اخلدمات فيـما بني الدول االطراف فيها دون

تعميمها على باقي الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية.  
باإلضـافة إىل ذلك يتيح االتفاق العـام لتجارة اخلدمات امكـانية اعتماد
االستثناءات اليت تراها مناسبة من حيث تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية مع النص

عليها صراحة يف قائمة مستقلة من قوائم التزاماهتا لدى منظمة التجارة العاملية.
أما مبدأ املعاملـة الوطنية فال يطبق إال على القطاعات اليت مت عرضها يف قوائم
االلتزامات اخلاصة للـمنافسة اخلارجية. فتقدمي قـائمة االلتزامات اخلاصة يف جتارة
اخلدمات تعين أن الدولة متنح النفاذ إىل أسواق اخلدمات واملعاملة الوطنية للشركات
األجنـبية  يف إطار القطاعات املعروضة يف قائمة التزاماهتا يف حدود الشروط والقيود
املبينة يف كل قطاع خدمايت على حدة. كما تنص الدولة العضو يف بداية قائمتها على
ما يسمـى بااللتزامات األفقيـة اليت تبني القيود املفروضـة بشكل عام على مجيع
القطاعات اخلدماتية الواردة يف القائمة، وغالبًا ما يتعلق األمر بالشكل الثالث لتوريد

اخلدمات )التواجد التجاري( والشكل الرابع )تنقل األشخاص الطبيعيني( .
وهكذا تقدمـت كل من الدول الست األعضاء يف جملـس التعاون مبناسبة
التحاقها أو انـضمامها إىل منظمة التجارة العاملية بقائمتني  تشمل التزامات خاصة
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يف جمال جتارة اخلدمات وتشمل القائمة األوىل القطاعات اخلدماتية اليت تقرر الدولة
فتح أسواقها للموردين األجانب مع النص علـى القيود املفروضة عليها   بالنسبة
للنفاذ إىل األسـواق وتطبيق مبدأ املعـاملة الوطنيـة. وتتضمن القائمـة  الثانية
االستثناءات املقرر تطبيقها على مبـدأ الدولة األوىل بالرعاية. وسنعرض يف احملور

املتعلق بااللتزامات اخلاصة لدول اجمللس لتفاصيل القوائم املذكورة.
ويف هذا االطار، جيب اإلشارة إىل عدم أحقية الدول األعضاء يف فرض قيود
أكثر من تلك املنصوص عليها يف قوائـم التزاماهتا  أو أن تعدل تشريعاهتا ونظمها
وشروطهـا مبا يفوق العوائق أمام جتارة اخلـدمات يف القطاعات الواردة يف قوائم
التزامـاهتا إال إذا أرادت أن حتسن حترير األسواق أو تعـزز  تطبيق مبدأي الدولة

األوىل بالرعاية  واملعاملة الوطنية.
كما يلزم االتفاق العـام لتجارة اخلدمات بنشـر القوانني واللوائح  املتعلقة
بقـطاع اخلدمات وإنـشاء نقاط استعالم الطالع املـوردين املهتمني على مجيع
املعلومات الضروريـة يف هذا الشأن ومنها القـوانني واللوائح الداخلية وجداول
االلتزامات لدى منظمـة التجارة العاملية ومتطلبـات املعايري واملواصفات اخلاصة

بالقطاعات اخلدمية. 
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احملور الثاين : االلتزامات اخلاصة
تشتمل التزامات دول جملس التعـاون اخلاصة يف منظمة التجارة العاملية على
تنازالت يف جمال السلع تتعلق بالرسوم اجلمركية والتعهدات املتعلقة بتخفيضها من
جهـة ، ومن جهة أخرى التزامـات يف جمال جتارة اخلدمات تـتعلق بالقطاعات
اخلدمـاتية املعروضة للمنافسة اخلارجية مع القيود احملتفظ هبا وكذلك باالستثناءات

من مبدأ الدولة األوىل بالرعاية يف جمال جتارة اخلدمات.
أواًل: االلتزامات اخلاصة  بالرسوم اجلمركية على السلع :

كما سبق ذكره ، قـدمت كل دولة من دول جملس التعاون مبناسبة التحاقها
مبنظمـة  التجارة العاملية أو انضمامها إليها قوائم تتضمن التزامات وتعهدات تتعلق
بالرسوم اجلمركية على السـلع الزراعية ومشتقاهتا وكذلك على السلع الصناعية.
وتشتمل هذه القـوائم على أعمدة تبني كل منها بالتتـابع بنود التعرفة اجلمركية
للسلـع وأوصافها ومستوى تثبيت سقوف التعرفـة اجلمركية املتعلقة هبا والرسوم

األخرى املفروضة على االسترياد إن وجدت.
وسنعرض فيما يلي االلتزامات )التنازالت اجلمركية( كل دولة من دول جملس
التعاون يف جمال جتارة السلع حسب اجلداول املقدمة ملنظمة التجارة العاملية يف هذا

الشأن:
1 ـ اململكة العربية السعودية :

تشتمل قائمـة تنازالت اململكة العربية السعوديـة لدى منظمة التجارة العاملية
املتعلقة بالسلع الزراعية والصناعية على 7151 بندًا من البنود املصنفة يف إطار النظام
املتسق للتعريفات اجلمركية للمنظمة العاملية للجمارك )HS(. ومن تلك البنود 7051
بندًا ختضع كلها للتقيـيم اجلمركي حسب قيمة السلعة )ad Valorem( و 19 بندًا
ختضع يف استرياداهتا لرسوم مجركية خمتلفـة ومركبة مثل التبغ ومشتقاته و 81 بندًا
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متعلقة بالسلع املمنوع استريادها إىل اململكة ألسباب دينية مثل املشروبات الكحولية
وحلوم اخلزنير ومشتقاهتا وآالت القمار وغريها .

وال يشكل نظام الرسوم اجلمركية املتصاعدة يف اململكة عائقا أمام املبادالت
التجارية ، إذ تتراوح ما بني معدل 4.2 باملـائة بالنسبة للسلع يف مراحل حتويلها
األوىل و 5 باملائة فيما يتعلق بالسلع نصف املصنعة و 5.5 باملائة فيما خيص السلع

منتهية التصنيع .
وتطبق اململكة الرسـوم اجلمركية على أساس مبـدأ الدولة األوىل بالرعاية
بشكل عام مبعدل 5.2 باملـائة )قبل دخول الرسم اجلمركي اخلليجي املوحد حيز
الـنفاذ(. وتصل الرسوم اجلمركية املفـروضة على السلع الزراعية إىل معدل 6.1

باملائة ، وعلى السلع الصناعية إىل معدل 5 باملائة .
وتشمل القائمة املتضـمنة للسلع املعفاة من الرسـوم اجلمركية املواد األولية
الزراعية، واملواد الغذائية األساسية، واملواد الكيميائية العضوية واملواد الصيدلية . كما
متنح اململكة العربية السعوديـة اإلعفاء التام من الرسوم اجلمركية على استرياد سلع
تكنولوجيا املعلومات املنصوص عليها يف اتفاق منظمة التجارة العاملية، اخلاص بتجارة
مواد تكنولوجيا املعلومات يف نسختها األوىل املتضمنة يف اإلعالن الوزاري لسنغافورة
)1996م( ، أما فيما يتعلق بالنسخة الثـانية لالتفاقية املذكورة املتفق عليها خالل
املؤمتر الوزاري العاشر يف نريويب )ديـسمرب 2015م( ، واليت قضت بتوسيع نطاق

تطبيقها إىل 201 منتج إضايف، فلم تقدم اململكة أي التزام يف هذا الشأن.
وفـيما يتعلق بتثبيـت الرسوم اجلمركيـة يف أسقف ال جيوز ال حاضرًا وال
مستقباًل الرفع من مستواها، التزمت اململكة بتثبيت الرسوم املتعلقة مبجموع السلع
100% املتضمنة بالقائمة اليت تقدمت هبا عند انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية.
ففيما يتعلق بالسلع الزراعية ، فقد ثبتت اململكة أسقف رسومها يف معدل 15.4
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باملائة ويف معدل 10.1 باملائة بالنـسبة للسلع الصناعية ، يف حني ثبتت رسومها
اجلمركية يف سقف 200 باملائة بالنسبة لبعض املنتجات كالتبغ ومشتقاته . 

وبشكل عام مينح الفارق بني الرسوم املطبقة والسقوف املثبتة مبدئيًا للمملكة
هـامشًا مهمًا لرفع الرسوم املذكورة عند الضرورة وقت ما أرادت ذلك مع تطبيق
الرسم اجلمـركي اخلارجي املوحد لدول اجمللس، فيمكن لدول اجمللس مبدئيًا الرفع
منـه بشكل مجاعي إذا كانت احلاجـة لذلك دون املساس بالتـزاماهتا يف منظمة

التجارة العاملية.
 ومن جهة أخرى التزمت اململكة بتعهدات مومسية فيما خيص تثبيت الرسوم يف
أسقف معينة بالنسبـة لبعض الفواكه واخلضر، حبيث يتم إعفائها من تلك الرسوم
خارج املـواسم املنصوص عليها يف حني ميكـن فرض رسوم عليها داخل املواسم
املذكورة تصل إىل 15 باملائة )بامية ، طماطم، خيار ، بطيخ ، مشام ، جزر، تفاح،

بصل جمفف(.
وباإلضافة إىل اإلعفـاءات اجلمركية يف إطار القانون اجلمركي املوحد لدول
جملس التعاون واملتعلق ببعض املؤسسـات اخلاصة مثل اهليئة الدبلوماسية والقوات
العسكرية واملـواد اخلاصة لالستـعمال الشخصي واالسـتريادات اليت تقوم هبا
اجلـمعيات اخلريية، تعفي اململكة من أداء الرسـوم اجلمركية كذلك املواد األولية
واملعـدات واآلليات املخصصة لشـركات اإلنتاج الوطنيـة والتابعة لدول جملس

التعاون  )417 بندًا من بنود التعريفات اجلمركية(.
2 ـ مملكة البحرين :

تفرض مملكة البحرين رسوما مجركية على أساس مبدأ الدولة األوىل بالرعاية
فيما يتعلق بقائمة حتتوي على 7303 بندًا من البنود املصنفة يف إطار النظام املتسق
للتعريفات اجلمركـية للمنظمة العاملية للجمارك. وهبدف فرض الرسوم اجلمركية،
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يـتم اعتماد قيمة السلع بشكل عام إال يف ما يتعلق بالتبغ ومشتقاته. ويعتمد تطبيق
الرسوم اجلـمركية على نظام التعرفة اجلمركية املوحدة جمللس التعاون لدول اخلليج

العربية الذي ينص على ثالث مستويات: صفر باملائة و 5 باملائة 100 باملائة . 
وتفرض مملكة البحرين 5.1 باملائة كمعدل للرسوم اجلمركية املطبقة على أساس
مبدأ الدولة األوىل بالرعاية بشكل عام. فبالنسبة للسلع الزراعية تصل الرسوم اجلمركية

املطبقة إىل معدل 7.5 باملائة وإىل 6.4 باملائة فيما يتعلق بالسلع غري الزراعية .
كما متنح مملكة البحرين اإلعفـاء التام من الرسوم اجلمركية على استرياد سلع
تكنولوجيا املعلومات املنصوص عليها يف اتفاق منظمة التجارة العاملية اخلاص بتجارة
مواد تكنولوجيا املعلومات يف نسختها األوىل املتضمنة يف اإلعالن الوزاري لسنغافورة
)1996( . أما فيما يتعلق بالنسخة الثانية لالتفاقية املذكورة املتفق عليها خالل املؤمتر
الوزاري العاشر يف نريويب )ديسمرب 2015(، واليت قضت بتوسيع نطاق تطبيقها إىل

201 منتج اضايف، فلم تقدم مملكة البحرين أي التزام يف هذا الشأن.
وخبصوص تثبيت الـرسوم اجلمركية يف أسقف معينة، أقدمت مملكة البحرين
على تثبيت 70.6 باملائة من جممـوع بنود تعريفاهتا اجلمركية، وضعت أغلبها يف
سقف 35 باملائـة ، يف حني مت تثبيت الرسوم املفروضـة على التبغ واملشروبات

الكحولية ـ 24 بند ـ يف سقفي  100 باملائة  و200 باملائة بالتتابع . 
وبذلك يصل معـدل الرسوم اجلمركية املطبقة على أساس مبدأ الدولة األوىل
بالرعاية يف مملكة البحرين إىل نسبة 5.1 باملائة قبل تطبيق الرسم اجلمركي اخلليجي
املوحد. كما يصل  معدل الرسوم املثبتة عند سقف  معني إىل نسبة 35.5 باملائة. 
ومتنع مملكة البحرين استرياد بعض السلع )14 بندا من البنود املصنفة يف إطار
النظام املنسق للتعريفـات اجلمركية(، مثل حلوم اخلزنيـر ومشتقاهتا واملخدرات

واألسلحة النارية للعب األطفال والعاج ومنتجاته.  
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وتفرض مملكـة البحرين نسبة 125 بـاملائة كرسوم مجـركية مطبقة على
املشروبات الكحولية ، وبـالنسبة للتبغ ومشتقاته يتم تطبيق نسبة بديلة تبلغ 100
باملائة على أساس قيمة السلعة، أو مبلغ خاص، األعلى منهما هو الذي يتم تطبيقه.

3 ـ دولة الكويت:
تطبق دولة الكويت الرسوم اجلمركية على أساس مبدأ الدولة األوىل بالرعاية
بالنسبـة لـ 7100 بندًا من بنود نظام التعرفة اجلمركية املنسق من بينها  7001

بندًا خيضع لنظام التقييم اجلمركي املبين على أساس قيمة السلع.
كما تطبق التعريفة اجلمركية املوحدة لدول جملس التعاون اخلليجي على مجيع
السلع ، أي صفر باملائة على السلع املعفـاة واملنصوص عليها يف االتفاقية والنظم
املوحدة لدول جمـلس التعاون ، و 5 باملائة على أغلب السلع، و 100 باملائة فيما

يتعلق بالتبغ .
كما متنح دولة الكويت اإلعفاء التام من الرسوم اجلمركية على استرياد سلع
تكنولوجيا املعلومـات املنصوص عليها يف اتفاق منظـمة التجارة العاملية اخلاص
بتجارة مواد تكنولوجيا املعلومات يف نسختها األوىل املتضمنة يف اإلعالن الوزاري
لسـنغافورة )1996( . اما فيما يتعلق بالنسخـة الثانية لالتفاقية املذكورة  املتفق
عليها خالل املـؤمتر الوزاري العاشـر يف نريويب )ديسمرب 2015( واليت قضت
بتوسيع نطاق تطبيقها إىل 201 منتج اضايف، فلم تقدم دولة الكويت أي التزام يف

هذا الشأن.
ويصل معدل الرسوم اجلمركية املطبقة يف دولة الكويت على أساس مبدأ الدولة
األوىل بـالرعاية إىل 4.8 باملـائة بشكل عام. ويصل نفس املعـدل بالنسبة للسلع
الزراعية إىل نسبة 5.4 باملائة ، وبالنسبة للسلع الصناعية إىل 4.6 باملائة ، وإىل 100

باملائة فيما يتعلق بالتبغ ومشتقاته.
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ويف ما يتعلق بتثبيت الرسوم استنادًا إىل التزامات منظمة التجارة العاملية فقد ثبتت
رسومها اجلمركية يف ما يتعلق بـ 99.5 باملائة من جمموع السلع املنصوص عليها يف
قائمة تنازالهتـا يف منظمة التجارة العاملية. وقد ثبتت تلك الرسوم اجلمركية يف سقف
100 باملائة بالنسبة جلميع السلع فيما عدا النفط اخلام والبترول واملواد البتروكيماوية.

4 ـ اإلمارات العربية املتحدة:   
تشتمل قائمة التنازالت لإلمارات العربية املتحدة لدى منظمة التجارة العاملية
على 7101 بند تعرفة مجـركية تطبق عليها أربع مسـتويات نسب من الرسوم
اجلمركيـة تتراوح من صفر باملائة و 5 باملائة فيما يتعلق بأغلبية السلع املستوردة ،
حيث تطبق التعرفة اجلمركية املوحدة لدول جملس التعاون وإىل 50 باملائة بالنسبة

للمشروبات الكحولية ، و 100 باملائة بالنسبة للتبغ ومشتقاته.  
وختضع حوايل 97 باملائة من قائمة اإلمارات العربية املتحدة للتقييم اجلمركي

املبين على قيمة السلعة . 
كما متنح اإلمارات العربية املتحدة اإلعفـاء التام من الرسوم اجلمركية على
استرياد سلع تكنولوجيا املعلومات املنصوص عليها يف اتفاق منظمة التجارة العاملية
اخلاص بتجارة مـواد تكنولوجيا املعلومات يف نسختها األوىل املتضمنة يف اإلعالن
الوزاري لسنغافورة )1996(. اما فيما يتعلق بـالنسخة الثانية لالتفاقية املذكورة
املتفق عليها خالل املؤمتر الوزاري العاشر يف نريويب ) ديسمرب 2015( واليت قضت
بتوسيـع نطاق تطبيقها إىل 201 منتجا اضافيا، فلم تقدم اإلمارات العربية املتحدة

أي التزام يف هذا الشأن.
كما أقدمت اإلمـارات العربية املتحـدة على تثبيت مستـويات رسومها
اجلمركية يف أسقف معينة على جمموع البنود املتضمنة بقائمة تنازالهتا لدى منظمة
التجارة العاملية. وتتراوح  تلك السقـوف املثبتة واليت ال جيوز فرض رسوم أعلى
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منهـا حاضرا أو مستقبال من صفر باملائـة إىل 200 باملائة. ففي ما يتعلق بالسلع
الزراعية فقد تعهدت اإلمارات بتثبيت السقوف املتعلقة هبا يف نسبة  15 باملائة .

أما فيما يتعلق بالسلع الصناعية، فالسقوف املثبتة تعادل 15 باملائة بالنسبة لغالبية
البنود املدرجة يف قائمة اإلمارات، فيما عدا بعض السلع منها ما يصل إىل 200 باملائة

ومنها ما مت تثبيت سقفه عند صفر أو غري ذلك من النسب األقل من 15 باملائة .
وتوفر اإلمارات قائمة بالسلع املمنوعة االسترياد والدخول إىل أراضيها، وتشمل
فيما تشمله حيوان اخلزنير احلي واجلمال والعاج ونبات املخدرات، واملخدرات ومادة

االسبستوس )احلرير الصخري( وغريها من السلع املضرة بالصحة والبيئة  .
وال تطبق اإلمارات نظام تراخيص االسترياد. وتطبق القانون املوحد ملكافحة
اإلغراق واإلجراءات التصحيحية والوقائية. ويوجد مكتب للمواصفات واملقاييس
وهيئة مركزية للنظم الفنية. وال يوجـد يف اإلمارات شركة جتارية للدولة مبفهوم
املـادة السابعة عشر لالتفاق العام للتعـرفة والتجارة . وال تطبق قواعد املنشأ غري
التمييزيـة وتصنف قواعد املنشأ التمييـزية إىل صنفني : األول يشترط 40 باملائة
مكون حملي ، فيما يتعلق بالصناعات التحويلية و20 باملائة فيما يتعلق بالصناعات

التجميعية تطبقها داخل اتفاقيات جملس التعاون واملنطقة العربية احلرة الكربى. 
5 ـ سلطنة عمان :   

تشتمل قائمة تنازالت سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العاملية على 7301
بند تعريفة مجركية.

وتطبق السلطنة على مجيع السلع املـضمنة يف قائمتها التقييم اجلمركي املبين
على قيمة الـسلعة ، باستثناء مواد التبغ ومـشتقاهتا ، اليت ميكن أن ختضع لرسوم
مجركية مركبة برسوم مجركية  حمتسبة على أساس قيمة السلعة، باإلضافة إىل رسوم

أخرى حتسب استنادا  إىل  عدد الوحدات.
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وتعـتمد السلطنة يف فرض رسومها اجلمركيـة على التعرفة اجلمركية املوحدة
لدول جملس التعاون واليت تشمل ثالث مستويات يف النسب املطبقة وهي صفر باملائة
و 5 باملائة بالنسبـة لغالبية السلع  املستوردة و 100 باملائة يف ما يتعلق باملشروبات

الكحولية وحلوم اخلزنير ومشتقاهتا .
ومتنح السلطنة اإلعفـاء من الرسوم اجلمركية علـى املواد األولية الزراعية،
واملواد الـغذائية األساسية، واملـواد الطبية والصيدليـة، وغريها من املواد األدبية

والعلمية، كالكتب واجملالت وغريها .
كما متنح سلـطنة عمان اإلعفاء التام من الرسوم اجلمركية على استرياد سلع
تكنولوجيا املعلومـات املنصوص عليها يف اتفاق منظـمة التجارة العاملية اخلاص
بتجارة مواد تكنولوجيا املعلومات يف نسختها األوىل املتضمنة يف اإلعالن الوزاري
لسـنغافورة )1996( . أما فيما يتعلق بالنسخـة الثانية لالتفاقية املذكورة  املتفق
علـيها خالل املؤمتر الوزاري العـاشر يف نريويب ) ديسمرب 2015(، واليت قضت
بتوسيع نطاق تطبيقها إىل 201 منتج إضايف، فلم تقدم سلطنة عمان أي التزام يف

هذا الشأن.
ومبناسبة انضمامها ملنظمة التجارة العاملية ، أقدمت سلطنة عمان على تثبيت
أسقف رسومهـا اجلمركية يف نسب معينة التزمت بعدم تطبيق رسوم بنسب أعلى
منها حاضرا ومستقبال. وتتراوح هذه السقوف ما بني الصفر و 200 باملائة ، اليت

ميكن تطبيقها على مواد التبغ واملشروبات الكحولية وحلوم اخلزنير.
ويظهر من قائمة تنازالت سلطنة عمان يف منظمة التجارة العاملية أن سقوف
الرسوم املتعلقة بالسلع الزراعية قد مت تثبيتها يف مستويات تقارب معدل 28 باملائة

واملتعلقة بالسلع غري الزراعية يف  مستويات  تقارب  11،6  باملائة .
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6 ـ دولة قطر : 
تتضمن  قائمة تنازالت دولة  قطر لدى منظمة التجارة العاملية 7300 بند من
بنود التعريفة اجلمركية للنظام املتسق للتعريفات اجلمركية للمنظمة العاملية للجمارك
تطبق عليها رسـوما مجركية تصل إىل 5 باملائـة ، يصل معدل الرسوم اجلمركية
املـطبقة على السلع الزراعـية 7.1 ويبقى معدل الرسـوم املفروضة على  السلع

الصناعية يف حدود 4.6. 
كما متنح دولـة قطر اإلعفاء التام من الرسـوم اجلمركية على استرياد سلع
تكنولوجيا املعلومـات املنصوص عليها يف اتفاق منظـمة التجارة العاملية اخلاص
بتجارة مواد تكنولوجيا املعلومات يف نسختها األوىل املتضمنة يف اإلعالن الوزاري
لسـنغافورة )1996( . اما فيما يتعلق بالنسخـة الثانية لالتفاقية املذكورة  املتفق
عليها خالل املـؤمتر الوزاري العاشـر يف نريويب ) ديسمرب 2015( واليت قضت
بتوسيع نطاق تطبيقها إىل 201 منتج اضايف، فلم تقدم دولة قطر أي التزام يف هذا

الشأن.
وتعتمد دولة قطر نظاما للتعريـفة اجلمركية يشتمل على أربع مستويات يف
النسب املطبقة تتراوح ما بني صفر و 5 و 20 و 100 باملائة ، كلها حتتسب على
أساس قيمـة السلعة يف عمليات تقييمها اجلمـركي باستثناء بعض السلع اليت يتم
تطبيق رسوم مجركية مـركبة يف شأهنا تضيف معيـار العدد إىل معيار القيمة يف

احتساب الرسوم املفروضة عليها .
هذا وقد اعتمدت دولة قطر فيمـا يتعلق برسومها اجلمركية سقوفا مثبتة يف
قائمة تنازالهتا لدى منظمة التجارة العاملية على جمموع البنود املتضمنة بالقائمة تصل
معدهلا إىل نسبة 15 باملـائة يف غالبيتها وإىل 24 باملائة فيما يتعلق بالسلع الزراعية

وإىل 14.5 باملائة  بالنسبة للسلع  الصناعية .
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ملخص التزامات دول اجمللس  اجلمركية)1(

ـــــــــــــــــــــ
)1( تطبق دول جملس التعاون التعرفـة اجلمركية املوحدة اليت تشتمل بصفة عـامة على مستويني : صفر باملائة
بالنسبة للسلع املعفاة من الرسوم اجلمركيـة ، و5 باملائة بالنسبة لغالبية السلع الزراعية والصناعية الواردة يف
قوائم دول اجمللس املتضمنة لبنود التعريفات اجلمركية اليت مت تقدميها ملنظمة التجارة العاملية ، وتظهر البيانات

املشار إليها يف اجلدول أعاله متوسط النسب املطبقة ومتوسط السقوف املثبتة لدى منظمة التجارة العاملية .
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ثانيا: االلتزامات اخلاصة  املتعلقة بتجارة اخلدمات:  
قبل أن نعرض لاللتزامات اخلاصة لكل دولة من دول  جملس التعاون يف جمال
جتارة اخلدمات، البد من توضيح طبيعة االلتزامات الناجتة عن االتفاق العام لتجارة
اخلدمات الذي مينـح للدول األعضاء حق اختيار القطـاعات اليت تعتزم عرضها
للمنـافسة اخلارجية مع النص على القيـود اليت تواصل فرضها يف تلك القطاعات
واألفضليات اليت حتتفظ هبـا لشركاهتا أو لشركات دول اجمللس أو لشركات دول
أخـرى قد تربم معها اتفاقيـات تبادل األفضليات وذلك فيـما يتعلق بالنفاذ إىل

األسواق وتطبيق املعاملة الوطنية.
كما جيب تـوضيح موقع مبدأي الدولة األوىل بالـرعاية ـ املادة الثانية ـ
واملعاملة الوطنية ـ املادة السابعة عشر ـ يف إطار االتفاق العام لتجارة اخلدمات. 
 فمبدأ الدولـة األوىل بالرعاية ، ينطبق على كل القطاعات اخلدمية يف الدولة ،
حبيث تكون الدول ملزمة بأن تعمم أي تفضيل أو متييز ، متنحه خلدمات أو ملوردي
خدمات أجانب على باقي املـوردين األجانب للدول األعضاء. ومع ذلك ينص
االتفاق العام لتجارة اخلدمات يف املادة اخلامسة على إمكانية اعتماد استثناءات من
تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية يف إطار االتفاقيات التجارية االقليمية تتيح امكانية
تبادل االمتيازات يف جمـال توريد اخلدمات فيـما بني الدول االطراف فيها دون

تعميمها على باقي الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية.  
باإلضـافة إىل ذلك يتيح االتفاق العـام لتجارة اخلدمات امكـانية اعتماد
االستثناءات اليت تراها مناسبة من حيث تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية مع النص

عليها صراحة يف قائمة مستقلة من قوائم التزاماهتا لدى منظمة التجارة العاملية.
أما مبدأ املعاملة الوطنية، فال يطبق إال على القطاعات اليت مت عرضها يف قوائم
االلتزامات اخلاصة للـمنافسة اخلارجية. فتقدمي قـائمة االلتزامات اخلاصة يف جتارة

 _ 45 _



اخلدمات تعين أن الدولة متنح النفاذ إىل اسواق اخلدمات واملعاملة الوطنية للشركات
األجنبية يف إطار القطاعـات املعروضة يف قائمة التزاماهتا يف حدود الشروط والقيود
املبينة يف كل قطاع خدمايت على حدة. كما تنص الدولة العضو يف بداية قائمتها على
ما يسمـى بااللتزامات األفقيـة اليت تبني القيود املفروضـة بشكل عام على مجيع
القطاعات اخلدماتية الواردة يف القائمة، وغالبا ما يتعلق األمر بالشكل الثالث لتوريد

اخلدمات )التواجد التجاري( والشكل الرابع  )تنقل األشخاص الطبيعيني( .
وهـكذا قدمت كل من دول جملس التعاون عنـد التحاقها أو انضمامها إىل
منظمـة التجارة العاملية قائمتني تشمل الـتزامات خاصة يف جمال جتارة اخلدمات.
تشمل القائمة األوىل القطاعات اخلدماتية اليت تقرر الدولة  فتح أسواقها  للموردين
األجانب مع النص على القيود املفروضة عليها بالنسبة للنفاذ إىل األسواق ولتطبيق
مبدأ املعاملة الوطنية. وتتضمن القائمة الثانية االستثناءات املقرر تطبيقها من طرف

الدولة على مبدأ الدولة األوىل بالرعاية.
كما جيب اإلشارة إىل أنه ال جيوز لدول جملس التعاون، مبوجب االتفاق العام لتجارة
اخلدمات، أن تفرض قيودا أكثـر من تلك املنصوص عليها يف قوائم التزاماهتا أو أن تعدل
تشريعاهتا ونظمهـا وشروطها مبا يفوق القيود الواردة يف قوائم التزاماهتا إال إذا أرادت أن

حتسن من انفتاح األسواق أو تعزز تطبيق مبدأي الدولة األوىل بالرعاية واملعاملة الوطنية.
ومن جهة أخرى نرى ضـرورة عرض األشكال األربعة لتوريد اخلدمات يف
اجلـدول أدناه لتسهيل فهم التزامات دول اجمللس لـدى منظمة التجارة العاملية يف

جمال جتارة اخلدمات:
1 _ الشكل االول: التوريـد عرب احلدود: يتم توريد اخلدمات من بلد إىل آخر
مثل توريد اخلدمـات املصرفية  او اهلندسيـة اليت ميكن ارساهلا عرب وسائل

االتصاالت او الربيد.
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2 _ الشكل الثاين: االستهالك يف اخلـارج: يتم توريد اخلدمات فوق أرض بلد
لالستهالك من قبل مستهلك من بـلد آخر، مثل خدمات السياحة أو صيانة

املراكب أو الطائرات.
3 _ الشكل الثالث: التواجـد التجاري: يتم توريد اخلدمات من قبل مورد من
بلـد فوق أرض بلد آخر من خـالل تواجد جتاري مثل شـركات التأمني

اوسلسلة الفنادق أو فروع البنوك.
4 _ الشكل الرابع: تواجـد االشخاص الطبيعيني : يتـم توريد اخلدمات من
موردي بلد داخل بلد آخر من خالل تواجد اشخاص طبيعيني مثل احملاسبني

واالطباء واملدرسني وغريهم.
ونتناول فيما يلي بشيء من التفصيل قائميت االلتزامات اخلاصة يف جمال جتارة
اخلـدمات لكل دولة من دول جملس التعاون لدى منـظمة التجارة العاملية. وكما
سبقت اإلشارة إليه تـشمل القائمة األوىل القطاعات اخلـدماتية اليت تقرر الدولة
عرضها للمنافسة اخلارجية مع النص على القيود املفروضة عليها، وتتضمن القائمة

الثانية االستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة األوىل  بالرعاية:
1ـ اململكة العربية السعودية :

تتضمن قائمة الـتزامات اململكة العربية الـسعودية يف جمال جتارة اخلدمات
التزامات أفقية مت التعهد هبا فيما يتعلق جبميع القطاعات اليت قررت اململكة عرضها
للمنافسة اخلارجية واليت تشتمل عليها قائمة التزاماهتا القطاعية. كما قدمت اململكة
من خالل قائمة مستقلة االستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية املفروض
تطبيقه مبدئيـا بشكل عام على مجيع القطاعات اخلدماتية يف اململكة مبوجب املادة

الثانية من االتفاق العام لتجارة اخلدمات .
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) أ ( االلتزامات األفقية:
فيما يتعلق بااللتزامات األفقية ، تشترط اململكة بالنسبة للتواجد التجاري أن
يتم إنشاء الشركـات طبقًا لقانون الشركات سـواء كانت شركات مسامهة أو
شركات حمدودة املسؤولية وأن يـتم تسجيلها لدى مصاحل اململكة املختصة، وأن
حتصل على موافقـة املديرية العامة لالستثمار إلقـامة تواجد جتاري طبقا للقانون
اخلاص باالستثمار األجنيب. وميكن لألجـانب أن حيصلوا على أمالك عقارية عرب
اإلرث، وميكن للشركات األجنـبية املأذون هلا أن تقتين عقـارات طبقا للقانون

والنظم اليت حتكم املسامهة األجنبية يف الشركات.
كما يتم تطبيق اإلجراءات الضريبية على كل الشركات املأذون هلا مع تطبيق
مبدأ الدولة األوىل بالرعاية واملـعاملة الوطنية. وتطبق الضريبة على الدخل بالنسبة
للشركات األجنبية يف حني يتم تطبيق الزكاة على املواطنني والشركات السعودية.
كما التزمت اململكة بأن ال تقوم يف املستقبل بأي تغيري ضرييب يكون أكثر عبًأ من

القانون اجلاري العمل به يف تاريخ انضمامها.
كما حيق للشركات األجنبية واملوردين األجانب للخدمات أن يتمتعوا بالدعم
املتاح يف اململكة غري أن بـعض املوردين السعوديني قد يستأثرون بالدعم يف بعض

القطاعات اخلدماتية .
أما فيمـا يتعلق بالشكل الـرابع لتوريد اخلدمـات واملتعلق بتنقل األشخاص
الطبـيعيني، فلم تلتزم اململكة خبصوص النفـاذ إىل األسواق واملعاملة الوطنية، وتظل
القوانني اليت حتكم تنقل األشخاص الطبيعيني ودخوهلم إىل اململكة هو الذي يؤخذ به.
كما تظل مدة اإلقامة لألشخاص الطبيعيني املشاركني يف لقاءات أعمال واجتماعات
لتأسيس شركات أو غريها بدون تقدمي مبيعات مباشرة ال تتعدى 180 يومًا يف السنة
مع احتساب الدخول املتعدد. أما بالنـسبة لألطر العليا وأطر التسيري فدخوهلا خيضع
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لشروط منها أن يكون الشخص قد عمل 3 سنوات على األقل بالشركة األم، وأن ال
يتعدى عدد األشخاص 25 باملائة من جمموع مستخدمي الوحدة املوردة للخدمات يف
اململكة. وال ميكن أن تفوق مدة الدخول أكثر من سنتني، قابلة للتجديد، كما ميكن

ختصيص بعض املناصب يف  الشركة األجنبية للمواطنني السعوديني.
)ب( االلتزامات القطاعية:

تتضـمن قائمة اململكة العربيـة السعودية عدة قطاعـات مت عرضها للمنافسة
اخلارجية مع اإلشارة إىل القيود املفـروضة على املوردين األجانب للخدمات املتعلقة
هبا. وميكن تصنيف هذه القطـاعات إىل جمموعة قطاعات منفتحـة نسبيا للمنافسة
األجنبية، وهي اخلدمات املهنية مبا يف ذلك اخلدمات القانونية واحملاسبة واالستشارات
الضريبية واخلـدمات اهلندسية واخلدمـات الطبية والصيدليـة واخلدمات البيطرية،
واخلدمات التربوية، واليت يسمح فيها باملسامهة األجنبية يف رأس مال الشركات مبا ال

يفوق 75 باملائة. كما ال يسمح للخرباء القانونيني املرافعة أمام احملاكم السعودية.
وتتضمن هذه اجملموعة كذلك اخلدمات املعلوماتية وخدمات البحوث والتنمية
وخدمات قروض اإلجيـار، واإلجيار بدون ربان، كإجيـارات السفن والطائرات
واآلليات املـزنلية واخلدمات االستشاريـة األخرى، كخدمات اإلشهار، ودراسة
السوق واستشارات اإلدارة والتحاليل الفنية، واخلـدمات التابعة للزراعة والصيد
والصناعة االستخراجيـة والصناعات التحويلية واخلدمـات التابعة لتوزيع الطاقة
واالستشارات الفنية والعلمية وإصالح اآلليات والطبع والنشر ، وخدمات املؤمترات
واخلدمـات التابعة هلا كالترمجة وخدمات البنـاء واهلندسة التابعة هلا باإلضافة إىل

خدمات التواصل وخدمات الربيد السريع .
وخبصوص خدمات التـوزيع سواء يف جتارة اجلملة أو الـتجزئة وخدمات
االمتياز فلم تضع اململكة قـيودا على دخول السوق واملعاملـة الوطنية فيما عدا
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التواجد التجاري، الذي حددت فيه املسامهة األجنبية يف رأس مال الشركة يف 51
باملائة عند االنضمام و 75 باملائة بعد ثالث سنوات من ذلك، وكذا اشتراط 15

باملائة سعوديني من املستخدمني.
وقد التزمت اململكة بفتح أسواقها يف هذه القطاعات املذكورة ومل تضع قيودا
يف شأهنا مبا يتعلق بدخول األسواق وباملعـاملة الوطنية ، باستثناء  اشتراط سقف

املشاركة األجنبية يف رأس مال الشركة املوردة للخدمات  يف 75 باملائة.
ومل تقدم املـملكة أي التزام يف القطاعات املذكورة فيما يتعلق بتواجد وتنقل

األشخاص الطبيعيني كما ورد يف االلتزامات األفقية. 
وفيما يتعلق باخلدمات السمعية البصرية مبا يف ذلك توزيع األفالم وخدمات اإلنتاج
والتوزيع لربامج الراديو والتلفـزيون، فلم تقدم اململكة أي التـزام فيما خيص التواجد

التجاري وتواجد األشخاص الطبيعيني وال يف التوريد عرب احلدود داخل اململكة.
ويف جمال اخلدمات الصحيـة، مل تتقدم اململكة بالتـزامات يف جمال توريد
اخلدمات عرب احلدود يف املمـلكة، ومل تفرض قيودًا على التواجد التجاري شريطة
اخلضوع للقـوانني السعودية اجلاري العمل هبـا يف هذا اجملال، وأخد املوافقة من

اجلهات السعودية املختصة .
ويف جمال اخلدمات الـسياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، مل تضع اململكة
قيـودًا فيما عدا التواجد التجاري لوكـاالت السفر الذي خيضع لتقييم احلاجيات
قياسـًا بعدد السكان. ويبقى تواجد األشخـاص الطبيعيني خاضعًا لقوانني التنقل

واإلقامة  يف اململكة كما ورد يف االلتزامات األفقية.
وخبصوص خدمات النقل البحري واخلدمات التابعة له، مل تضع اململكة قيودًا
ما عدا فيما يتعلق بتواجد األشخاص الطبيعيني كما مل تضع قيودًا يف جمال خدمات

اإلصالح والصيانة اخلاصة بالطائرات. 
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أما الصنف الثاين من القطاعات اليت مت  عرضها يف قائمة التزامات اململكة مع
االحتفاظ بقيود تقلص من انفتاح األسواق واملنافسة األجنبية فيها، فتتعلق خبدمات
االتصاالت األساسية وخدمات االتصاالت العمومية واخلاصة وخدمات االتصاالت

األخرى واخلدمات السمعية البصرية .
واشترطت املـملكة خبصوص اخلدمـات املالية، مبا فيهـا خدمات التأمني
واخلدمات املصرفية، بـأن يتم توريد اخلدمات عرب نظام تعاوين وعن طريق وكيل
سعودي فقط. ففي ما يتعلق جبميع أنواع التأمينات واخلدمات التابعة هلا، فلم تلتزم
اململكـة بالنسبة للتوريـد عرب احلدود داخل اململكة، ما عـدا يف التأمينات ضد
األخطار يف النقل البحـري واجلوي التجاري ونقل البضائع والبضائع املوجودة يف
حالة العبور الدويل، وإعادة التأمني وإعادة إسناده والسمسرة املتعلقة به، واخلدمات

التابعة له. ومل تضع قيودًا على االستهالك يف اخلارج ملواطنيها والقاطنني لديها.
وفيمـا يتعلق بالتواجد التجـاري ، فمسموح به بالنسـبة خلدمات التأمني
وخدمات التأمني علـى غري احلياة وإعادة التأمني وإعـادة إسناده شريطة أن يتم
تكوين الشركة على النمط التعاوين، إما حمليًا أو على شكل فرع ملؤسسة أجنبية مع
اشتراط سقف املسامهة األجـنبية يف رأس مال الشركـة يف 60 باملائة يف تاريخ
انضمام اململكة. أما فيما يتعلق بالوساطة يف التأمني واخلدمات التابعة للتأمني ميكن
للشركة أن تكون شركة مسامهة أو شركة حمدودة املسؤولية. كما مل يتم تقدمي أي

التزام  خبصوص تواجد األشخاص الطبيعيني يف هذا اجملال.
أما خبصـوص اخلدمات املصرفيـة، فلم يتم تقدمي التزامـات فيما عدا تقدمي
اخلدمات االستشارية وخـدمات أخرى تابعة كتحويل املعلـومات املالية ومعاجلة
البيانات. ومل تضع اململـكة قيودًا على خدمات الضمـانات وااللتزامات املصرفية
وعمليات البورصـة، باستثناء إدارة أموال املعاشـات اليت مل تتقدم فيه بأي التزام.
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وخبصوص التـواجد التجاري فلم تضع قيودًا علـى النفاذ إىل األسواق، شريطة أن
يكون التواجد على شكل شركة مسامهة، إما مكونة حمليًا أو فرعًا ملصرف أجنيب مع
حتـديد سقف املسامهة األجنبية يف رأس املال يف 60 باملـائة. وبالنسبة للمسامهة يف
إصدار القيم املـنقولة بكل أنواعهـا، مل تتقدم اململكة بـأي التزام يف جمال أموال
املعاشات واملقاصة وبيع املصارف اليت تظل من اختصاص املؤسسة السعودية املعنية .

)ج( االستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية:
وبالنسبة لتطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية على جمموع القطاعات اخلدماتية
واملنصوص عليه يف املادة الثانية من االتفـاق العام لتجارة اخلدمات ، فقد قدمت
اململكة استثنـاءات تتعلق بالنقل الربي وبالنـقل البحري ، وذلك بسبب وجود
اتفاقيات ثنائيـة لتبادل األفضليات بني اململكـة من جهة ومصر واألردن ولبنان

وسوريا وتركيا وتونس من جهة أخرى.
2 ـ مملكـة البحريـن : 

) أ ( االلتزامات األفقية :
أقـرت مملكة البحرين يف جتارة اخلدمات، بـالتزامات أفقية تسري على كل
القطاعات املنصوص عليـها يف القطاعات املعروضة للمنافسة اخلارجية واملنصوص
عليها يف قـائمة التزاماهتـا اخلاصة. وميكن تلخيص هـذه االلتزامات األفقية يف
عنصـرين، األول: هو أن النفاذ إىل أسواق البحـرين ال يتم إال من قبل شركات
توريد خدمات عـلى شكل شركات مسامهة، وال ميكن لشركة حمدودة املسؤولية
أن تقوم بأنشطة مصرفيـة. والثاين: هو أن متلك األراضي والعقارات األخرى ال

يسمح به للشركات األجنبية موردة اخلدمات  .
)ب( االلتزامات القطاعية:

أما فيما يتعلق بااللتزامات القطاعية، فمملكة البحرين مل تقدم التزامات إال يف
قطاع واحد هو قطاع اخلدمات املـالية، حيث قدمت التزامات يف جمال خدمات
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التأمني ـ املتعلق باخلارج فقط  ـ مبـا يف ذلك التأمني على احلياة والتأمني على
احلوادث والتأمني الطيب واخلدمات التابعة للتأمني، كالسمسرة مثال وإعادة التأمني.

 كما قدمت التزامات يف جماالت اخلدمات املصرفية ومشتقاهتا . والتزمت مملكة
البحرين عـند عرضها  لقطاع التأمني للمنافـسة اخلارجية بأن ال تفرض أي قيود على
األشكـال الثالث لتوريد اخلدمات، وهي التوريد عرب احلدود، واالستهالك يف اخلارج ،
والتوريد من خالل التواجد التجـاري . يف حني مل تتخذ أي التزام فيما خيص الشكل
الرابع لتوريد اخلدمات . وهو التوريد من خالل تواجد األشخاص الطبيعيني حبيث ظل

خيضع ملقتضيات التنقل املؤقت لألشخاص الطبيعيني داخل اململكة. 
أما فيما يتعلق باخلدمات املصرفـية، فتتضمن قائمة مملكة البحرين اخلدمات
املتعلقة بقبول الودائع وأموال أخرى، القابلة لالسترجاع، والقروض بكل أنواعها،
مبـا يف ذلك قروض االستهالك والقروض العـقارية ومتويل العملـيات التجارية،
خدمات االدعاءات، والتحويالت النقـدية، مبا يف ذلك بطاقات االئتمان واألداء
وشيكات السفر والكمبياالت، الضمانات وااللتزامات ،العمليات يف األسواق املالية
حلساب املؤسسة املصرفية أو حلساب الزبائن سواء يف البورصة أو يف أسواق خارج
التداول وكيفما كانت أدوات والقيم املـالية املعمول هبا، املسامهة يف اإلصدارات

بكل أنواعها واخلدمات التابعة هلا، وإدارة األصول واالستثمارات .
أكدت مملكة البحرين يف التـزاماهتا اخلاصة باخلدمات املصرفية على خضوع
القـطاع بشكل عام لإلطار التشريعي والـتنظيمي اجلاري العمل به على املستوى
الوطين، ولتوجيهات وإجـراءات املؤسسات املالية والنقدية البحرينية، واليت تتالءم
مع مقتضيات املادة السادسة من االتفاق العام لتجارة اخلدمات اخلاصة بالتشريعات

يف جمال اخلدمات والفقرة الثانية من  امللحق املتعلق باخلدمات املالية.
ففي مـا يتعلق بالنفاذ إىل األسواق، وضعت مملكـة البحرين عدة قيود على
الشكل األول ـ توريد اخلدمات عرب احلـدود داخل اململكة ـ والثالث لتوريد
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اخلدمات ـ التواجد التجاري ـ حبيث اشترطت رخصة من مؤسسة نقد البحرين
واخلضوع للقوانني واإلجراءات املعمول هبا يف هذا القطاع. ومل تضع أي قيد على
الـشكل الثاين ـ االستهالك يف اخلارج ـ ومل تلتـزم جتاه  الشكل الرابع املتعلق

بتواجد األشخاص الطبيعيني.
كما اشترطـت يف إنشاء فروع املصارف األجنبية كـشركات مسامهة حملية ال
تتعدي فيها املسامهة األجنبية 49 باملائة بالنسبة للفروع اليت تتم أنشطتها داخل البحرين
حلسـاب املقيمني يف البحرين. أمـا الفروع اليت ختتص يف عمليـات خارج البحرين

وحلساب غري املقيمني يف البحرين، فيمكن أن تصل مسامهتها إىل 100 باملائة.
ومن حيث تطبيق مبدأ املعاملة الوطنية، مل تفرض اململكة أي قيد على الشكل
األول والثاين، أما التواجـد التجاري فلم تلتزم بأي شيء فيما يتعلق بإنشاء فروع

للمصارف األجنبية.
)ج( االستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية:

أما فيما يتعلق باالستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية، فلم تقدم
مملكة البحرين أي استثناء يف املوضوع، وبالتايل يظل تطبيقه شامال لكل القطاعات
اخلدماتية، وعلى مجيع مـوردي اخلدمات األجانب طبقا للمادة الثانية من االتفاق

العام لتجارة اخلدمات.
3 ـ دولة الكويت 

) أ ( االلتزامات األفقية: 
تضمنت قائمـة االلتزامات اخلاصـة لدولة الكويـت يف عمودها املتعلق
بـااللتزامات األفقية اشـتراط قبول موردي اخلدمـات األجانب من طرف جلنة
املنـاقصات املركزية، واخلضوع ملقتضـيات برنامج األوفسيت الكوييت، واليت يتم

النص عليها يف عقد التوريد بني احلكومة الكويتية وموردي اخلدمات.
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ويظل امتالك وشـراء وبيع ومسسرة أسهـم الشركات الكـويتية خمصص
لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني الكويتيني. وميكن لألجانب االستثمار بطريقة غري

مباشرة يف األسهم الكويتية عرب صناديق التضامن اليت يتم نشر الئحتها مستقباًل.
وال يسمح لألجانب بتملك األراضي والعقارات. ومتنح األسبقية فيما يتعلق
باملشتريات احلكومية للشركات الكـويتية وللشركات األجنبية اليت أبرمت معها

عقودا يف هذا اجملال.  
وباستثناء املصارف واملؤسسات املالية وشركات التأمني والقطاعات األخرى
غري الواردة يف قائمة االلتـزامات اخلاصة لدولة الكويت، جيب أن يتم التوريد عن
طريق وكيل كويـيت، أو عرب شركة مسامهة يـكون فيها رأس املال الكوييت 51

باملائة على األقل . 
وتشترط دولة الكويت أن يلعب الـتواجد التجاري األجنيب دورًا يف التنمية
االقتصادية ويف نقل التكنولوجيا ويف إرساء برامج التكوين والبحوث، وأن ختصص

30 باملائة من املستخدمني للمواطنني الكويتيني . 
هذا ومل تقدم دولة الكويت أي التزام فيما خيص تواجد األشخاص الطبيعيني
باستثناء األطر املسرية واخلـرباء والفنيني ذوي اخلربة العالية، الذين خيضعون لنظام

الدخول واإلقامة املؤقتة لألشخاص الطبيعيني. 
)ب( االلتزامات القطاعية: 

واشتملت قائمة االلتزامات اخلاصة لدولة الكويت على قطاعات خدماتية، مثل
اخلدمات املهنية اخلاصة هبندسة البنـاء واهلندسة املدنية، وخدمات معاجلة املعلومات
والبحوث والتنميـة وخدمات االعالن، ودراسة السـوق واالستشارات املختلفة،
وخدمات البناء واخلدمات التابعة هلا، وخدمات التوزيع، سواء باجلملة أو بالتقسيط،
والسمسرة املتعلقة هبا، واخلدمات الصحية والسياحية والترفيهية والثقافية والرياضية .
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ومل تقدم دولة الكويت أي التزام يف هذه القطاعات اخلدمية فيما يتعلق بالتوريد
عرب احلدود واالستهالك يف اخلارج. يف حني مل تفرض قيودًا على الشكل الثالث لتوريد
اخلدمات، أي التواجد التجاري فيما عدا ما مت النص عليه يف االلتزامات األفقية. كما

مل تقدم أي التزام خبصوص تواجد األشخاص الطبيعيني كما سبق ذكر ذلك.
)ج( االستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية:

أما فيما يتعلـق باالستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية املنصوص
عليه يف املادة الثـانية من االتفاق العام لتجارة اخلـدمات، ضمنت دولة الكويت
قائمتها خبدمـات إصالح وصيانة الطائرات وبيع وتسويق خدمات النقل اجلوي ،
وخدمـات احلجز اإللكتروين اليت ختضع التفاقيات ثنائية وعديدة األطراف يف هذا
اجملال، واتفـاقيات االستثمار املربمة بـني دولة الكويت ودول أخرى. ويظل هذا

االستثناء ساري املفعول بالنسبة لكل الدول وملدة غري حمددة. 
4 ـ اإلمارات العربية املتحدة  :

) أ ( االلتزامات األفقية:
تشتمل قائمة اإلمارات العربـية املتحدة اخلاصة بتجارة اخلدمات على بعض
القيـود والشروط املفروضة بشكل عام على مجيـع القطاعات اخلدماتية املعروضة
للمنافسة اخلارجية، واملنصوص عليها يف نفس القائمة، من بينها أن يتم التوريد عرب
تواجـد جتاري على شكل مكتب متثيل، أو على شكل شـركة يتم إنشائها طبقًا
للقانون اإلمارايت املعمول به، والذي حيدد املسامهة  األجنبية يف رأس مال الشركات

يف 49 باملائة، مع عدم السماح لألجانب بتملك العقارات.
كما خيضع املـوردون األجانب للضريبة عـلى الدخل، يف حني ميكن أن تعفى
الشركات الوطنية وموردي اخلدمات اإلماراتيني من تلك الضرائب طبقا للفقرة )d( من
املادة )XIV(من االتفاق العام لتجـارة اخلدمات املتعلقة باالستثناءات العامة، باإلضافة

إىل ختصيص اخلدمات املدعومة من طرف الدولة ملوردي اخلدمات اإلماراتيني . 
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ومل تتقدم اإلمارات بالتزامات فيما يتعلق بتواجد األشخاص الطبيعيني باستثناء
األشخاص املوجودين يف سفر أعمـال، واألشخاص املنقولني داخل الشركة، من
أطر تسيري وخرباء غري قاطنني يف اإلمـارات منذ سنة على األقل. وال ميكن لعدد
األطر املـسرية واخلرباء، أن يتعدى أكثر من 50 باملائـة من مستخدمي الشركة،

وميكن دخول هؤالء األطر ملدة سنة واحدة متجددة يف حدود ثالث سنوات . 
)ب( االلتزامات القطاعية:

وتشتمل قـائمة االلتزامات القطاعية لإلمارات على خدمات احملاسبة واملراقبة
ومسك الدفـاتر وخدمات االستشارات الضريبـية وخدمات معاجلة املعلومات ،
وخدمـات البحوث والتنمية وخدمات اإلشهار ودراسة السوق واستشارات إدارة
األعمال والتحليالت الفنـية، وخدمات املؤمترات وخدمات الربيد وخدمات البناء
واهلندسة التابعة هلا، واخلدمات البيئية مبـا فيها الصيانة وإزالة النفايات وخدمات
الـصرف الصحي، واخلدمات السياحيـة والسفر ، ومل تضع قيودًا على النفاذ إىل
األسواق واملعاملة الوطنية يف األشكال الثالث األوىل لتوريد اخلدمات )التوريد عرب
احلدود واالستهالك يف اخلارج والتواجد التجـاري( ما عدا ما مت النص عليه من

شروط يف  االلتزامات األفقية السابقة الذكر.
ويف جمال اخلدمات املصرفيـة، مل تضع بشأهنا قيودًا على التوريد عرب احلدود
واالستهالك يف اخلارج، يف حني اشترطت يف التواجد التجاري أن يتم على شكل
مكتب متثيل ومل تلـتزم مبنح رخص لفروع جـديدة أو لتوسيع أنـشطة فروع

موجودة. كما مل تضع قيودًا على  املعاملة الوطنية فيما يتعلق بالفروع املوجودة .
)ج( االستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية:

وفـيما يتعلق باالستثناءات من تطبيق مبـدأ الدولة األوىل بالرعاية املنصوص
عليها يف املادة الثانية من االتفاق العام لتجارة اخلدمات، فضمنت اإلمارات العربية
املتحدة قـائمتها باالمتيازات اليت تتـبادهلا مع دول جملس التعاون اخلليجي، دون
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تعميمها على الدول األخرى يف مجيع القطاعات اخلدماتية. كما استثنت من مبدأ
الدولة األوىل بالرعاية قطاعات اخلدمات املالية مبا فيها اخلدمات املصرفية وخدمات
التأمني، نظرا لضيق الـسوق اإلمارايت، وكذلك لالحتفاظ بإمكانية إبرام اتفاقيات
تبادل املعاملة باملثل يف هذه القطاعات. وبذلك يظل التوريد يف تلك القطاعات من
قبل األجانب خاضعًا لقـرار السلطات اإلماراتية املختصـة فيما يتعلق بالدخول

والتأسيس والتوريد وإنشاء  فروع جديدة .
5 ـ سلطنة ُعمان :

) أ ( االلتزامات األفقية:
اشترطت سلطنة ُعمان يف التزاماهتـا األفقية بأن يكون التواجد التجاري يف
جمموع القطاعات املعروضـة للمنافسة األجنبية على شكل شركة، يتم إنشائها يف
إطار القانون الُعماين، الذي كـان حيدد املسامهة األجنبية يف رأس مال الشركة يف
نسبة 49 باملائة على األكثر ويف 70  باملائة ابتداًء من 1/ 1/ 2001. كما أصبح

يسمح بالتواجد التجاري عرب مكاتب التمثيل ابتداًء من نفس التاريخ .
ومل تلتزم سلطنة ُعمان بتواجد األشخاص الطبيعيني باستثناء الدخول املؤقت
لألشخاص الطبيعيني املوجودين يف سفر أعمال والذين ال يقيمون يف ُعمان، وأن ال
يتعدى دخوهلم 90 يومـا. كما يسمح بتنقل األشخاص من شركات خارجية ال
ممثل هلا يف ُعمان، واليت تقـوم بأنشطة مكثفة مع شـركات يف ُعمان مع حتديد
التواجـد يف 90 يوم كذلك. وبالنسبـة لألطر املسرية واملتخصصني فال جيب أن
يفوق عددهم 20 باملائة من جمموع مستخدمي الشركة وال يتعدى تواجدهم سنتني

قابلة للتجديد مرة واحدة .
كما ال يسمح ملوردي اخلدمات األجانب من أشخاص طبيعيني ومعنويني أن
يتملكـوا العقارات، لكن ميكنهم إجيار أراضي وعـقارات ضرورية ألنشطتهم يف

توريد اخلدمات ملدة 50 سنة قابلة  للتجديد.
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وختضع الشركات اليت هلا رأس املال األجنيب 70 باملائة على األقل للضرائب
على الدخل بنسبة مماثلة للنسبة املفروضة على الشركات الُعمانية، يف حني ميكن أن
يتم إخضاع الشركات اليت ميتلك فيها األجانب أكثر من 70 باملائة من رأس املال

لضرائب على الدخل أكثر من تلك  املفروضة على الشركات الُعمانية .
ب ـ االلتزامات القطاعية:

وتشتمل قائمة االلتزامـات القطاعية لسلطنة ُعمـان اخلدمات املهنية، مبا فيها
خدمات االستشارات القانـونية واحملاسبية والضريبيـة وخدمات اهلندسة املعمارية،
وخدمات اإلعداد احلضري، واخلـدمات الصحية وخدمات طب األسنان واخلدمات
البيطرية، وخدمات معاجلة املعلومات واخلدمات التابعة هلا، وخدمات البحوث والتنمية
وخدمات اإلشهار ودراسة الـسوق واستشارات إدارة األعمـال والتحاليل الفنية،
واخلدمات التابعة للـزراعة والقنص والغابات والصيد واخلـدمات التابعة لصناعات
التنقيب، واخلدمات التابعة للصناعات التحويلية ولتوزيع الطاقة واالستشارات العلمية
والفنية، وخدمات املـؤمترات وخدمات الربيد. ومل تضع قـيودًا على توريد هـذه

اخلدمات فيما عدا الشروط املنصوص عليها يف االلتزامات األفقية. 
وتشمل كذلك قائمة السلطنة اخلاصة بـااللتزامات القطاعية خدمات تنظيف
البنايات وخدمات التعبئة والتغليف اليت وضعت يف شأهنا قيودًا على التواجد التجاري،

حبيث حددت سقف  املسامهة األجنبية يف رأس مال الشركة يف نسبة 51 باملائة .
وضمنت سلطنة ُعمان التزاماهتـا القطاعية خبدمات االتصاالت ومل تضع قيودًا على
توريدها، حبيث مت حترير القطاع ابتداء من 1 يناير 2003 و 1 يناير 2005 للبعض منها .
وفيما يتعـلق باخلدمات السمعية البصرية مبا فيها توزيع األفالم، وبثها فقد مت
حتديد سقف املسامهة األجنبية يف رأس مال الشركة يف حدود 49 باملائة فيما خيص

التوزيع و 51 باملائة فيما يتعلق  بالبث.
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كما نصت السلطنة ضمن التـزاماهتا القطاعية على اخلـدمات العامة لتشييد
البنايات واخلدمـات العامة ألعمال اهلندسة املدنيـة واخلدمات التابعة هلا وخدمات
التوزيع باجلملـة وبالتقسيط، والسمسرة املتعلقـة هبا، وخدمات االمتياز واخلدمات

التربوية والتعليمية واخلدمات البيئية ومل  تضع قيودا على التوريد فيها.
وتضمنت القطاعات املنفتحة للمنافسة اخلارجية، كذلك خدمات التأمني اليت
مت حتـديد سقف املسامهة األجنبية يف رأس املال يف 70 باملائة، فيما يتعلق بالتواجد
التجـاري. وفيما خيص اخلدمات املصرفية، مل تلتزم سلطنة ُعمان خبصوص التوريد
عرب احلدود واالستهالك يف اخلارج باستثناء خدمات توفري املعلومات واالستشارات
املالية. أما فيما يتعلق بالتواجد التجاري، فلم تبقى هناك قيود منذ 1 يناير 2003
لتواجد فروع ملصـارف أجنبية ، كما حددت مـسامهة يف رأس مال املصارف
الُعمانية يف سقف ال يتعدى 35 باملائة، وأال يتعدى عدد فروع كل مصرف  أجنيب

أربعة فروع، كما هو احلال بالنسبة للمصارف الُعمانية .
ومشلت قـائمة التزامات سلطـنة ُعمان كذلك اخلدمـات الصحية مبا فيها
خدمات املستشفيات، بدون وضع قيود على التواجد التجاري، على أن ال يتعدى

عدد األسّرة يف كل مستشفى 50 وحدة .
ويف جمال اخلـدمات الفندقية وخدمات املطاعم، حددت سلطنة ًعمان سقف

املسامهة األجنبية يف رأس مال املطاعم يف نسبة 49 باملائة.
ومل تضع سلـطنة ُعمان قيودًا يف جمـاالت النقل البحري وخدمات إصالح
وصيانة الطائرات، فيما يتعلق بتوريد اخلدمات عرب األشكال الثالث األوىل، وهي
التوريد عرب احلدود، واالستهالك يف اخلارج، والتواجد التجاري. وحددت يف نفس
الوقت سقف املـشاركة األجنبية يف رأس مال الشـركة يف 51 باملائة فيما يتعلق
بتسويق خدمات النقل اجلوي واحلجز األوتوماتيكي وفرضت نفس القيد خبصوص

التواجد التجاري يف جمال خدمات نقل البضائع .
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)ج ( االستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية:
اشتملت قائمـة سلطنة ُعمان اخلاصة باالستثناء من تطبيق مبدأ الدولة األوىل
بالرعـاية خدمات النقل عرب املمرات املائية الداخلية ألسباب وجود اتفاقيات ثنائية
مع عـدد من الدول )هولندا، أملانيا، فرنسا ولوكسمبورغ( وخدمات بيع وتسويق
خدمات النقل اجلوي ألسباب توقيع املعاملة باملثل، وخدمات النقل الربي ألسباب
وجود اتفاقيات ثنائـية مع عدد من الدول )النمسا ، ألبـانيا، بلجيكا ، بلغاريا،
التشيك، قربص، كرواتيا، الدامنارك، سويسرا، ليـتوانيا ، فرنسا ،فنلندا، إيطاليا،
إيران، أملانيا، اليونان، لوكسـمبورغ، اململكة املتحدة، النرويج ،هولندا ، بولندا،
الربتغال، اسبانيا، السويد، سلوفاكيا، سوريا، تركيا واجملر( وإمكانية إبرام اتفاقيات

مماثلة يف املستقبل مع دول أخرى. 
6 ـ دولـة قطـر :

) أ ( االلتزامات األفقية:
تشتمل قائمة دولة قطر اخلاصة باخلدمات التزامات أفقية تسري على جمموع
القطاعات املنصوص عليها يف قائمتها تتعلق باألولوية احملتفظ هبا يف جمال اخلدمات
اليت توردها الشركـات الوطنية يف إطار املشتريات احلكومية، واليت ال متنح إال إذا

كان الفرق يف األسعار ال يتعدى10  باملائة )قانون رقم 6 لسنة 1987(.
وال يسمح بامتالك أو بيع أو شراء أو تبادل أسهم الشركات القطرية إال من طرف
األشخاص الطبيعيني واالعتباريني القطريني. وال يسمح لألجانب االستثمار يف الشركات
القطرية، كما ال ميكن ملوردي اخلدمات األجانب أن ميتلكوا األراضي والعقارات، حبيث

يظل اإلجيار هو  الوسيلة الستعمال األراضي والعقارات من طرف هؤالء املوردون .
وباستثناء اخلدمات املالية والقطاعات اليت مل يتم النص عليها وال على القيود
املتعلقة هبا، يتم الـتواجد التجاري من خالل وكيل قطري، أو عرب اختاذ أسهم يف
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شركة قطـرية. كما ميكن أن يشترط يف التواجد التجاري نقل التكنولوجيا وإقامة
البحـوث والتنمية وتكوين املستخـدمني احملليني. كما ميكن للموردين احملليني ان

يتميزوا باالستفادة من بعض الدعم واملعاملة التفضيلية .
ومل تتخذ دولة قطر أي التزام فيما يتعلق بتواجد األشخاص الطبيعيني باستثناء

الدخول واإلقامة املؤقتة بالنسبة لألطر املسرية واخلرباء والفنيني .
)ب( االلتزامات القطاعية:

وفيما يتعلق بااللتزامـات القطاعية، تضمنت قائمـة قطر خدمات احملاسبة
واملـراقبة ومسك الدفاتر اليت مل تضع يف شأهنا قيودا فيما خيص التوريد عرب احلدود
واالستهالك يف اخلارج ، يف حني نصت على جتميد النفاذ إىل السوق عرب التواجد

التجاري منذ مارس 1995 ومل تلتزم فيما يتعلق بتواجد األشخاص الطبيعيني .
ويف جمـال االستشارات الضريبيـة، مل يتم وضع قيود على األشكال الثالث
األوىل لتوريد اخلدمات، ال فيما يتعلق بـالنفاذ إىل السوق، وال خبصوص املعاملة

الوطنية. ومل تلتزم فيما يتعلق  بتواجد األشخاص الطبيعيني.
وفيما يتعلق خبدمـات اهلندسة املعمارية، مل تضع قطر قيودًا على التوريد عرب
احلدود واالستهالك يف اخلارج ، واقتصرت على وضع حتديد التواجد التجاري يف

املشاريع اليت تفوق  مائة مليون دوالر .
وتضمنت قائمة دولة قطر اخلدمات الطبية وخدمات طب األسنان ، ومل تلتزم فيما
يتعلق بالتوريد غرب احلدود واالستهالك يف اخلارج ومل تضع قيودًا على التواجد التجاري .
أما فيما يتعلق باخلدمات البيطرية فلم تضع قيودًا على األشكال الثالث األوىل
لتوريد اخلدمات. ومل تلتزم يف جمال خدمات معاجلة املعلومات وخدمات البحوث
والتنمية خبصوص التوريد عرب احلدود واالستهالك يف اخلارج ، ومل تضع قيودًا على

التواجد التجاري املتعلق هبا.
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ومل تضع دولة قطر قيودًا يف جمال خدمات دراسة السوق على أشكال التوريد
الثالث األوىل، يف حني مل تقـدم أي التزام يف جمال استشارات إدارة األعمال فيما
يتعلـق بالتوريد عرب احلدود واالستهالك يف اخلارج ، ومل تضع قيودًا يف شأهنا على

التواجد التجاري. كما مل تضع قيودًا على خدمات  التجارب والتحاليل الفنية.
ومل تقـدم دولة قطر أي التزام يف قطاع الربيـد ، ونصت على جتميد توريد
اخلدمات يف هذا اجملال من قبل املوردين األجانب منذ مارس 1995. ومل تقدم أي

التزام كذلك فيما يتعلق بتواجد األشخاص الطبيعيني. 
أما خبصوص خدمات البنـاء واخلدمات اهلندسية املتعلقة هبا، فلم تضع قيودًا
على التوريد عرب احلدود واالستهالك يف اخلارج ، يف حني حددت املشاريع املزمع
القيام هبا يف مـبلغ ال يقل عن  100 مليون دوالر. ومل تقدم أي التزام فيما يتعلق

بتواجد األشخاص الطبيعيني. 
ويف قطاع اخلدمـات البيئية، مل تلتزم قطر فيـما يتعلق بالتوريد عرب احلدود

واالستهالك يف اخلارج ومل تضع قيودًا على التواجد التجاري . 
ويف قطاعات خدمات التأمني واخلدمات املصرفية، مل تضع قيودًا على التوريد عرب
احلدود واالستهالك يف اخلـارج يف حني نصت على جتميد عـدد املوردين منذ مارس
1995. ومل تلتزم خبـصوص التوريد عرب احلـدود ومل تضع قيودًا على االستهالك يف

اخلارج وكذلك على التواجد التجاري يف قطاع اخلدمات السياحية وخدمات املطاعم.
)ج(  االستثناءات من تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية:

أما فيما يتعلق باالستثناءات على تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية، فلم تقدم
دولة قطر أي استثناء  يف املوضوع .
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اجلزء الثاين
التزامات وامتيازات دول اجمللس مبوجب اتفاقيات

جملس التعاون لدول اخلليج العربية

نصت االتفاقية االقتصاديـة بني دول جملس التعاون، املصادق عليها يف 31
ديسمرب 2001 ، يف ديباجتها على حتقيق مستويات متقدمة من التكامل واالندماج
االقتـصادي الذى يؤدي إىل سوق مشتركة واحتاد اقتصادي ونقدي فيما بني دول
اجمللس كأهداف أساسية لدول جملس التعاون. ويف هذا اإلطار، عملت دول اجمللس

على وضع وتطوير آليات وأنظمة ومؤسسات موحدة لبلوغ تلك االهداف.

احملور األول : االحتاد اجلمركي والتعرفة اجلمركية املوحدة: 
يشكل االحتاد اجلمركي الذى دخل حيز النفاذ يف 1 يناير 2003  خطوة من
أهم خطوات دول جملس التعاون يف مسـار االندماج االقتصادي املنشود. وينص

االحتاد اجلمركي على: 
1 _ إزالة مجيع العوائق اجلمركية وغري اجلمركية على تدفق السلع بني دول اجمللس
مع األخذ يف االعتبار األنظمة اخلـاصة باحلجر البيطري والزراعي، وكذلك
القوانني اخلاصة باملواد والسلع احملظورة. وتسعى دول اجمللس من خالل إزالة
العوائق اجلمركيـة امام جتارهتا الـبينية اإلعفاء الكـامل من مجيع الرسوم
والضرائب عند دخول السلع عرب احلدود الوطنية. كما هتدف إىل ازالة القيود
غري اجلمـركية املتعلقة باحلواجز املـمكنة األخرى، مثل املواصفات واملعايري
والنظم الفنيـة والتراخيص والـشهادات وغريها. وتـشكل إزالة العوائق

اجلمركية وغري اجلمركية عمودًا من األعمدة األساسية لالحتاد اجلمركي.
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2 _ تطبيق رسم مجركي خـارجي موحد مت حتديده يف 5 باملـائة لغالبية السلع
املستوردة واملنصوص عليها يف قوائم دول جملس التعاون املتعلقة ببنود التعرفة
اجلمركية املتسقة اليت مت تقـدميها ملنظمة التجارة العاملية. كما يشتمل الرسم
اجلمـركي املوحد على مستويـات أخرى، كاإلعفاء وتصنيف بعض السلع
كسلع خاصة وفـرض رسوم مركبة على البعض اآلخر من السلع من رسوم
حمسوبة على أساس القـيمة ، باإلضافة إىل رسوم أخرى حمسوبة على أساس

الوزن او العدد.
3 _ نقطة دخول واحدة لتحصيل الرسـوم اجلمركية اليت يتم هبا حتصيل الرسوم
اجلمـركية املوحدة علـى البضائع املستـوردة لدول اجمللس، وتطبيق مجيع
اإلجراءات اجلمركية على مجيع السلع األجنبية يف نقطة الدخول األوىل يف أي
من دول اجمللس، حبيث يقوم املنفذ األول الـذي دخلت عن طريقة البضاعة
بإجـراءات التفتيش واملعاينة على البضـائع األجنبية الواردة إليه والتأكد من
مطـابقتها للمستندات املـطلوبة وخلوها من املمنـوعات واستيفاء الرسوم
اجلمـركية املستحقة عليها. وتنتقل السلعة فيما بعد تلك االجراءات يف نقاط
الدخول االوىل دون استيفاء رسوم مجركية عليها يف الدول األعضاء األخرى

اليت تنتقل إليها داخل دول اجمللس.
4 _ النص على إمكانية حتصيل الرسوم والضرائب على السلع ذات الطابع اخلاص
من قبل الدولة املستـوردة هلا، وتصبح اإليرادات الناجتة عنها من حق الدولة

اليت تستوردها وتبقى خارج احلصيلة اجلمركية املشتركة لدول اجمللس . 
5 _ قوانني ونظم وإجراءات مجركية موحدة.  

6 _ إمكانية منع استرياد بعض البضائع حبيث يتم استرياد البضائع املمنوع استريادها
يف بعض الدول األعضاء واملسموح هبـا يف الدول األخرى مباشرة من قبل
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الدولة املـستوردة هلا أو عن طريق دولة عضو تسمح باستريادها شريطة عدم
عبورها ألراضي الدول األعضاء اليت متنع استريادها . 

7 _ تـبادل املعاملة الوطنية فيمـا خيص السلع اليت يتم إنتاجها على أراضي دول
اجمللس. ويتم تطبيق املعاملة الـوطنية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الداخلية
ومجيع التشريعات والنظم واإلجراءات املؤثرة على التجارة مبا يف ذلك النظم
واإلجراءات والتدابري اخلاصـة بالدعم وتلك املتعلقة بالنقل والشحن والطاقة

وغريها . 
8 _ معاملة مواطين دول اجمللس الطبيعيني واالعتباريني من قبل كل دولة عضو مثل

املعاملة اليت يتم التعامل هبا مع مواطنيها دون تفريق أو متييز.
9 _ ويف اطار االحتاد اجلمركـي، تواصل دول اجمللس تبادل االفضليات وامليزات
اجلمركية وغري اجلمركية فيما بينها يف جمال املبادالت التجارية وتدفق السلع
فيما بينها دون أن تعممها على باقي الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية
وذلك مبوجب املادة XXIV من االتفاق العام للتعـرفة والتجارة )اجلات(
اخلاص باالتفاقيـات التجارية االقليمية والقـرار املعتمد بتاريخ 28 نوفمرب

1979 املتعلق بتبادل امليزات بني الدول النامية.
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احملور الثاين : جوانب االندماج االقتصادي األخرى :
أوال: السوق اخلليجية املوحدة: 

نصت االتفاقية االقتصاديـة يف مادهتا الثالثة على أن تتم معاملة مواطين دول
اجمللس الطبيعيني واالعتباريني من الدول األعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق

أو متييز يف مجيع اجملاالت االقتصادية. 
وهكذا تشكل السـوق اخلليجية املوحدة خطـوة أساسية أخرى يف عملية
االنـدماج االقتصادي بني دول جملس التعاون حبيث تتيح تبادل املعاملة الوطنية بني

دول اجمللس لصاحل االشخاص الطبيعيني واألشخاص االعتباريني فيما يتعلق بـ: 
1 _ التنقل واإلقامة ملواطين دول اجمللس. 

2 _ تنقل رؤوس األموال.
3 _ العمل يف القطاع اخلاص والعام. 

4 _ ممارسة مجيع املهن والصناعات واحلرف. 
5 _ ممارسة مجيع األنشـطة االقتصادية واالستثمـار واخلدمات. ابتداء من سنة
2000 يسمح مبمارسة مجيع األنشطة االقتصادية واملهن دون حتديد باستثناء
قائمة حمددة من األنشطـة واملهن. ومت تقليص قائمة االستثناءات يف ديسمرب
2002. ومت بعد ذلك اختزال القـائمة املذكورة حىت أصبحت تقتصر على
خدمـات احلج والعمرة ومكاتب التـوظيف وتوريد العمـالة والوكاالت

التجارية . 
6 _ حق تداول وشراء األسهم وتأسيس شركات املسامهة وتطبيق املساواة التامة يف
املعـاملة بني مواطين دول اجمللس يف هذا اجملال ، وإزالة القيود اليت متنع ذلك.
ومازالت اجلهود متواصلة لتـحقيق األهداف املنشودة ، منها ربط األسواق
وفتحها أمام مجيع املواطنني اخلليجيني ، وإتاحة الفرص هلم من حيث اإلدراج
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املشتـرك بني األسواق املالية اخلليجيـة ، ووضع أنظمة لإلصدارات األولية
واإلجراءات الفنية لالكتتابات يف دول جملس التعاون . 

7 _ املساواة يف املعاملة الضريبية. 
8 _ حق متلك العقارات جلمـيع مواطين دول جملس التعاون. فبعد أن كان مقيدا
أصبح يسمح بتملك العقارات ألغراض السكن واالستثمار ومت تقليل الشروط

املقيدة له . 
9 _ السماح للمؤسـسات والوحدات اإلنتاجية يف الدول األعضاء بفتح مكاتب
للتمثيـل التجاري يف دول اجمللس األخرى ، وتطبيق املساواة التامة يف معاملة

فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية. 
10 _ البدء بفتح األسواق احمللية بدول اجمللس أمام املنافسة ودخول شركات خليجية

يف جمال االتصاالت.  
11 _ املعاش واحلماية االجتماعية جلميع مواطين دول جملس التعاون

12 _ التربية والصحة واخلدمات االجتماعية. 
13 _ إنشاء هيئة التقييس جمللس التعاون لدول اخلليج العربية ، وذلك مبوجب قرار
اجمللـس يف دورته الثالثة والعشرين( العام 1986 ديسمرب 2002. )وهتدف
اهليئة إىل إعداد واعتماد ونشر املـواصفات القياسية اخلليجية املوحدة للسلع
واملنتجات ، وتوحيد أنشطة التقييـس املختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام هبا
بالتعاون والـتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول األعضاء. مما يساهم يف تطوير
قطاعاهتـا اإلنتاجية واخلدمية وتنمية التجـارة بينها ومحاية املستهلك والبيئة
والصحة العامة وتشجيع الصناعات واملنتجات الزراعية اخلليجية ، وحيقق دعم
االقتصاد اخلليجي ، ويساهم يف تقليص احلواجز الفنية أمام التجارة انسجامًا

مع أهداف االحتاد اجلمركي والسوق اخلليجية املشتركة. 
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14 _ باإلضافـة إىل اجملهودات اليت تقوم هبا دول جملس التعاون يف تطوير السوق
اخلليجية املوحدة وخاصـة فيما يتعلق بتطبيق املعامـلة الوطنية يف قطاعات
خـدمات التوزيع ،اعتمـد اجمللس األعلى يف دورته الثامنـة والعشرين عام
2007م الصيغة املعدلـة لقواعد ممارسة النـشاط التجاري يف جمايل جتارة
التجزئة واجلملة ، حـيث مت مبوجب صيغة هذا التعديل حذف شرط اإلقامة
الـذي كان يشكل عائقا أمام ممارسة النشاط من قبل املواطنني األفراد ، كما
مت إلغاء النسبة اليت تـشترطها الدولة يف حالـة ممارسة هذا النشاط من قبل
شخص اعتباري. وقد أسهم هذا القرار يف حتقيق املواطنة االقتصادية اخلليجية
وهو استمرار لقرار اجمللـس األعلى يف دورته السابعة عام  1986 بالسماح
ملواطين دول اجمللس مبزاولة جتارة التجزئة واجلملة يف أي دولة عضو ومساواهتم

مبواطين الدولة وفق ضوابط حمددة.
15 _ السماح ملواطين دول اجمللس الطبـيعيني واالعتباريني مبمارسة نشاط النقل
بأنواعه يف الدول األعضاء ومعاملتهم معـاملة مواطين الدولة عند ممارستهم
ألنشطتهم يف جمال النقل الربي اخلاص باألشخاص والبضائع، متنح مجيع دول
جملـس التعاون لوسائط النقل اليت تنتـمي ألي دولة عضو، عند الدخول أو
العبور، املعاملة الوطنية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والتسهيالت املمنوحة

لوسائط النقل الوطنية.
16 _ ويف جمال النقل البحري بكل أنواعه التجارية، متنح الدول األعضاء وسائط
النقل البحريـة اليت تنتمي إىل أي دولة عضو نفس املعاملة التفضيلية اليت متنح
لنظرائهم الوطنيني يف استخدام مـرافقها، سواء أثناء رسو السفن مبوانئها أو
أثناء املرور ، وذلك فيمـا يتعلق بالرسوم والـضرائب، فضال عن خدمات
اإلرشاد للرسو، والشحن والتحميل والتفريغ، والصيانة واإلصالح والتخزين.
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17 _ السماح للناقالت الوطنية بالبيع املباشر لتذاكر السفر دون احلاجة إىل وكيل
عام أو كفيل حملي يف دول اجمللس مما يسـاهم يف تسهيل حصول املواطنني
واملقيمني على تذاكر السفر من الناقالت الوطنية مباشرة كما يساهم يف زيادة

دخل الناقالت الوطنية. 
ثانيا: السياسة التجارية املوحدة :

وهتدف السياسة التجارية املوحدة لدول اجمللس إىل: 
1 _ توحيد السياسـات اخلاصة باملبادالت التجاريـة الدولية والتعامل كوحدة
اقتصادية واحدة مع العامل اخلارجي ومنظمة التجارة العاملية واملنظمات الدولية
واإلقليمية األخـرى، مبا يف ذلك إجراء املفاوضـات ككتلة واحدة وإبرام

اتفاقيات بشكل مجاعي.
2 _ توحيد القوانني والنظـم واإلجراءات املتعلقة بالتجارة واملؤثرة على عمليات

االسترياد والتصدير:  
ـ القانون املوحد ملزاولة مهنة مراجعة احلسابات.  

ـ القانون املوحد للوكاالت التجارية .  
ـ القانون املوحد لإلشراف والرقابة على أعمال التأمني.  

ـ نظام السجل التجاري املوحد .  
ـ قانون  التجارة املوحد . 

ـ القانون املوحد ملكافحة التستر التجاري.  
ـ قانون مكافحة اإلغراق والتدابري التصحيحية والوقائية. 

ـ القانون املوحد للعالمات التجارية. 
ـ القانون اجلمركي املوحد. 
ـ قانون محاية املستهلك.  
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ـ قانون املنافسة. 
ـ قانون األسرار التجارية. 

ـ القانون املوحد ملزاولة مهنة مراجعة احلسابات.  
ـ القانون املوحد للتعامالت االلكترونية. 

3 _ تنشيط التبادل التجاري واالسـتثماري مع العامل اخلارجي، وتوسيع أسواق
صادرات دول اجمللس من املنتجـات الوطنية، والـدفاع عنها يف األسواق
اخلارجية ، وكذلك تفعيل دور القطاع اخلاص يف تنمية صادرات دول اجمللس
من السلع واخلدمـات ، وزيادة قدرته التنافـسية وحتسني شروط نفاده إىل

األسواق العاملية.
4 _ تبىن سياسة جتارية داخلية موحدة ومحاية األسواق احمللية.

5 _ تسهيل انسياب تنقل املواطنني والسلع واخلدمات ووسائط النقل. 
6 _ األخذ يف االعتبار احملافظة على البيئة ومحاية املستهلك.  

ثالثا: االحتاد النقدي والعملة املوحدة :
يعـد االحتاد النقدي كذلك هدفا أسـاسيا من أهداف االندماج االقتصادي
لدول اجمللس ومرحلة يف غاية األمهية من مراحل تطور التعاون االقتصادي فيما بني

دول جملس التعاون. 
وقد بذلت دول اجمللس جهودا يف سبيل  إتاحة الظروف والشروط الضرورية
لتفعيل االحتاد النقدي واليت تتعلق بالوصول إىل مستوى عايل من موائمة السياسات
االقتصاديـة ومنها على وجه اخلصوص السياسات النقـدية والسياسات الضريبية
والسياسات املصرفيـة وكذلك إرساء مقاييس موحـدة لالقتصاد الكلي خاصة
بالكفاءة واالستقرار االقتصادي واملايل والنقدي مثل نسبة العجز يف امليزانية ونسبة

املديونية ومستويات األسعار والتضخم . 
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رابعا: التعاون يف جمال االستثمار: 
وتشتمل اجملهودات الـيت تضطلع هبا دول اجمللس يف جمـال االستثمار على

األهداف التالية: 
1 _ توحيد القوانني والنظم الوطنية يف جمال االستثمار.

2 _ تبادل املعاملة الوطنية فيما يتعلق جبميع االستثمارات اليت يقوم هبا األشخاص الطبيعيون
واملعنويون من دول جملس التعاون أينما كانت يف كل من الدول األعضاء.

3 _ إدمـاج األسواق املالية يف الدول األعضاء وتوحيد مجيع القوانني والسياسات
املتعلقة هبا.

4 _ تبين مواصفات ومقاييس ومعايري موحدة بالنسبة جلميع املنتجات تطبيقا مليثاق
منظمة اخلليج للمواصفات واملقاييس.

5 _ املساواة يف مزاولة مجيع األنشطة االقتصادية واخلدمية.
6 _ متلك العقارات ألغراض استثمارية.

7 _ شراء ومتلك وتداول األسهم وتأسيس الشركات.
8 _ تنقل رؤوس األموال.

خامسا: توطني اليد العاملة :
ويرمي هذا املشروع احليوي إىل: 

1 _ توحيد القوانني وإزالة كل العوائق أمام تنقل اليد العاملة الوطنية فيما بني دول
اجمللس.

2 _ تسجيل اليد العاملة اخلليجية القادمة من أي دولة من دول اجمللس ضمن نسبة
التوطني يف دولة اإلقامة. 

3 _ تبين معايري موحدة للـوصف الوظيفي جلميع املهن والوظائف التجارية يف مجيع
القطاعات وتبادل املعلومات عن أسواق العمل ومناصب العمل الشاغرة وبرامج

التدريب املتاحة.
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جدول االمتيازات املتبادلة يف إطار جملس التعاون 
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مبدأ الدولة األوىل بالرعاية
)منظمة التجارة العاملية(

_ إزالة مجيع القيود اجلمركية وغري
اجلمركية أمام تدفق السلع بني
دول اجمللـس دون تعميم ذلك
على باقـي الدول األعضاء يف

منظمة التجارة العاملية.
_ تطبيق رسوم مجـركية موحدة

جتاه العامل اخلارجي.  
_ ميكـن استرياد السـلع املمنوع
دخوهلا إىل بعض الدول األعضاء
و املـسموح هبا يف دول أعضاء
أخرى مباشرة للدولة املستوردة
هلـا أو عن طريق دولـة عضو
تسمح بدخوهلـا شريطة عدم
عبورها ألراضي الدول األعضاء

اليت متنع استريادها . 

النفاذ إىل األسواق واملعاملة
الوطنية

_ االعفاء من الرسـوم اجلمركية
ورسوم االسترياد االخرى وازالة
العـوائق غري اجلـمركـية يف
املبادالت التجارية البينية وتدفق

السلع بني دول اجمللس.
_ املساواة يف املعاملة الضريبية 

_ املسـاواة يف تطبيـق القوانني
واللوائح و النظم اليت تؤثر على
التجارة. )لكـن ليس أقل من
املعامـلة اليت يتم التعامل هبا مع
السلـع األجنبيـة حني تعرب
احلدود ويتم استخالص الرسوم

اجلمركية عليها(.

التجارة يف السلع
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مبدأ الدولة األوىل بالرعاية
)منظمة التجارة العاملية(

_ تتيح املادة اخلامسة من االتفاق
العام لتجـارة اخلدمات تبادل
امليـزات بني دول اجمللس دون
تعميمهـا على الدول األخرى
استثنـاء من تطبيق مبدأ الدولة

األوىل بالرعاية. 
_ تـنص كل دولة من دول اجمللس
على القطاعات اليت تستثنيها من
تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية
يف قائمة مستقلـة ترفق بقائمة
االلتـزامات يف جمـال جتارة
اخلدمات. وتظل هذه القطاعات
املستثنيـة من تطبيق مبدأ الدولة
االوىل بالـرعاية جمـاال لتبادل
امليزات واالفـضليات بني دول

اجمللس.

النفاذ إىل األسواق واملعاملة الوطنية

_ املساواة يف املعاملة الضريبية.
_ التنقل واإلقامة.

_ العمل يف القطـاعات احلكـومية
واألهلية .

_ مزاولة األنشطة اخلدماتية.
_ ممارسة املهن واحلرف.

_ متلك العقـارات ألغراض استثمارية
وتقدمي اخلدمات.

_ تداول وشراء ومتلك األسهم وتأسيس
الشركات. 

_ باستثناء اجملاالت اليت مت عرضها للمنافسة
اخلارجية يف مـنظمة التجارة العاملية مع
القيود املفروضـة على التوريد األجنيب
فيها، تظل مجيع القطـاعات اخلدماتية
دون قيـود مفتـوحة امـام مواطين
وشركات دول اجمللـس فيما عدا قائمة
حمددة من األنشطة واملهن مت تقليصها إىل
أن أصبحت مقتصرة على خدمات احلج
والعمـرة ومكاتب التـوظيف وتوريد

العمالة والوكاالت التجارية

التجارة يف اخلدمات
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مبدأ الدولة األوىل بالرعاية
)منظمة التجارة العاملية(

_ معاملة تفـضيلية مقارنة مع
املستثمرين األجانب الذين ال
يتوفـر هلم  حرية النفاذ إىل
األسواق و املعـاملة الوطنية
واإلعفاء مـن متطلـبات
الكفاءة املفروضة وغريها من
القيود املـمكن فرضها على
االستثمار األجنيب، فيما عدا
قاعـدة عدم فرض استعمال
املكون الوطين املنصوص عليه
يف الترميس )TRIMs( وتطبيق
مبدأ الـدولة األوىل بالرعاية
فيمـا يتعلق بالقـطاعات
املعروضة للمنافسة اخلارجية
ضمن جدول التزامات كل

دولة من دول اجمللس.

النفاذ إىل األسواق واملعاملة الوطنية

_ مزاولـة مجيع األنشـطة
االقتصادية واالستثمارية . 

_ املساواة يف املعاملة الضريبية.
_ املـساواة التـامة يف متلك
وتداول األسهـم وتأسيس

الشركات.  
_ متلك العقارات. بعد أن كان
مقيدا أصبح يسمح بتملك
الـعقارات ألغراض السكن
واالسـتثمار ومت التقليل من

الشروط املقيدة. 
_ تنقل رؤوس األموال .

االستثمـار



اجلزء الثالث 
مقارنة التزامات دول اجمللس يف منظمة التجارة العاملية 

مع امتيازاهتا يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية

قبل أن نتناول مقـارنة التزامات دول اجملـلس يف منظمة التـجارة العاملية
واالمتيازات املتاحـة هلا يف جملس التعاون، البد من اإلشارة إىل أن منظمة التجارة
العاملية ليست منظمة اندماج اقتصادي ، وال هتدف إىل إنشاء منطقة تبادل حر وال
احتـاد مجركي ،بل تسعى إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من التحرير يف التجارة بطريقة
تدرجيية وإزالة أكرب قدر ممكـن من العوائق اجلمركية وغري اجلمركية للوصول إىل

نظام تبادل جتاري دويل يطبعه االنفتاح واالستقرار واملنافسة. 
يف حني هتـدف التكتالت االقتصادية اإلقليميـة إىل إرساء منطقة تبادل حر
واحتاد مجركي يف اجملال التجاري وتبادل أفضليات موسعة وانتهاج سياسات وطنية
موحدة وسياسات اندمـاجية مشتركة يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية

وغريها ، باإلضافة إىل اختاذ مواقف تفاوضية مجاعية جتاه العامل اخلارجي . 
ومع ذلك، يؤدي حترير التجارة وتزايد الـتزامات الدول يف منظمة التجارة
العاملية مع مرور الزمن وتطور املفاوضـات احيانا إىل اخنفاض االمتيازات املتاحة

داخل التجمعات اإلقليمية يف جتارة السلع واخلدمات. 
كما جتدر االشارة من جهة أخـرى إىل ان جمال االستثمار االجنيب  جبوانبه
االساسية املتعلقة حبرية الدخول واملعاملة الوطنية ومتطلبات النجاعة ظل حىت اآلن
خارج حتكم قواعد منظمة التـجارة العاملية ما عدا يف جزء بسيط منه يتعلق حبظر
املعاملة التمييزية يف االسترياد والتصدير املتعلق باالستثمار وفرض استخدام املكون

الوطين بدل املكون االجنيب يف العمليات االستثمارية.  
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وملقارنة التزامات دول جملس التعاون يف منظمة التجارة العاملية مع االمتيازات
املتاحة يف إطار عضويتها يف جملس التعاون ، نقترح تناوهلا من خالل احملاور الثالث
التـالية : املقارنة يف جمال جتارة السلع واملقارنة يف جمال جتارة اخلدمات واملقارنة يف

جمال االستثمار.
احملور األول: املقارنة يف جمال جتارة السلع: 

سنتناول املقارنة بني التزامات دول اجمللس واالمتيازات احلاصلة عليها يف إطار
جملس التعـاون من خالل عنصرين أساسـني ، األول : يتعلق مببدأ الدولة االوىل
بالرعاية وتعزيز النفاذ إىل األسـواق والتجارة البينية . والثاين : خيص تطبيق مبدأ

املعاملة الوطنية.  
1 _ تعزيز النفاذ إىل األسواق والتجارة البينية :

ان إقرار الرسم اجلمركي املوحد جتاه السلع املستوردة من العامل اخلارجي إىل
أسواق  االحتاد اجلمركي اخلليجي من جهـة وإزالة مجيع الرسوم اجلمركية  على
تدفق السلع بـني دول اجمللس من جهة أخرى مينح سلع دول اجمللس سبقا هاما يف
منافـستها مع السلع األجنبية. كما متنحهـا محاية واضحة داخل القطر اجلمركي

املوحد لدول اجمللس.
كما ان توحيـد النظم واإلجراءات اجلمركـية مبا فيها تصـنيفات التعرفة
اجلمركية واجراءات التقييم وحتديد املنشأ وتدابري الدخول املؤقت والعبور وغريها
من النظم املتعلقة باجلمارك تعمل على تيسري عمليات تدفق السلع بني دول اجمللس،

وهتيئ جماال مناسبا لصاحل السلع اخلليجية يف منافستها مع السلع األجنبية . 
ومن جهة أخرى يهيئ االحتـاد اجلمركي مناخا مـالئما إلزالة القيود غري
اجلمركية األخرى املـتعلقة بالنظم الفنية واملـواصفات واملعايري ونظم التراخيص
وعمليات الفحص، األمر الذي يزيد من سهولة انسياب البضائع بني دول اجمللس. 
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ومن جهة أخرى تلعب عمليات توحيد املقاييس واملعايري ومالئمتها مع املعايري
الدولية وتوحيد النظم الفنية وأنظمة وضع الشهادات وإجراءات املطابقة واالعتراف
املتبادل دورا هامـا يف تدفق السلع بني دول اجمللس ومنحهـا السبق يف مواجهة

املنافسة مع البضائع األجنبية داخل األسواق احمللية. 
ففي حني تعفى سلع دول اجمللس من الرسوم اجلمركية واإلجراءات اجلمركية
األخرى واحلواجز غري اجلمركية املختلفة، تظل استريادات السلع األجنبية الصادرة
من خارج القـطر اجلمركي اخلليجي املوحد خـاضعة للرسم اجلمركي اخلارجي
املوحد، باإلضافة إىل االجراءات اجلمركية والتدابري الفنية املرتبطة بالصحة والسالمة
اليت مل تعد تشكل عبئًا على تـدفق وانسياب السلع اخلليجية داخل أسواق جملس

التعاون يف اطار االحتاد اجلمركي اخلليجي .
وبعبارة أخرى، فـإن االحتاد اجلمركي مينح للسلع ذات املنشأ اخلليجي واليت
يتم تداوهلا يف أسواق دول اجمللس متييـزا واضحا، فيما يتعلق بالنفاذ إىل األسواق
اخلليجيـة داخل قطر مجركي واحـد، مقارنة مع السلع الصـادرة عن الشركاء
التجاريني األجانب، وذلك تطبيقا للمادة الرابعة والعشرين من االتفاق العام للتعرفة
والتجارة  GATT وقرار 28 نوفمرب 1979 ملنظمة التجارة العاملية الذي مينح حق

االستثناء من تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية . 
ومن الـناحية االقتصادية البحتة، ميـنح االحتاد اجلمركي لدول اجمللس مناخا
مـالئما لتطوير التجـارة البينية وذلك من خالل استبـدال بعض املنتجات احمللية
مبنتجات خليـجية أخرى تقدم ميزات نسبيـة يف عمليات انتاجها من جهة ومن
خالل استهالك املنتجـات ذات املنشأ اخلليجي  املتاحة بدال من املنتجات االجنبية
من جهة أخرى.  كما يتـيح  االحتاد اجلمركي على املدى املتوسط واملدى البعيد
مناخا مالئما لتعزيز االندماج االقتصادي لدول اجمللس من خالل عمليات ختصص
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الوحدات االنتاجية يف القطاعات والفروع اليت تقدم ميزات نسبية متكن من خوض
املنافسة داخل االسواق اخلليجية وخارجها. 

2 ـ تطبيق مبدأ املعاملة الوطنية  :
اما فـيما يتعلق بتطبيق قاعدة املعاملة الوطنية املنصوص عليها يف املادة الثالثة من
االتفاق العام للتعـرفة والتجارة )اجلات( واملتـعلقة بالضرائب والـرسوم الداخلية
والتشريعات والنظم املؤثرة على التجـارة ، فال يوجد فرق بني تطبيقها على السلع
اخلليجية والسلع األجنبية . فاتفاقية مـنظمة التجارة العاملية تلزم دول اجمللس بتطبيق
مبدأ املعاملـة الوطنية، أي معاملة سلع الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية ليس
أقل من معاملة السلع اخلليجية، تطبيقا شامال على كل السلع عندما تعرب احلدود وبعد

استخالص الرسوم اجلمركية الواجبة عليها بدون متييز بينها وبني السلع الوطنية.
وبعبارة أخـرى ختضع السلع املستوردة من اخلارج لنفس املعاملة اليت يتم التعامل
هبا مع السلع الوطنية فيما يتعلق بالضرائب احمللية والنظم والتشريعات الوطنية اليت تؤثر
على التجـارة. كما حتظر قواعد منـظمة التجارة العاملية تـطبيق التشريعات والنظم
والتـدابري املؤثرة على الشراء والبيع والـنقل والتوزيع واستعمال املنتجات يف األسواق
احمللية والنظم احمللية املتعلقة بالشروط الكمية احملددة للخلط والتحويل واستعمال كميات

معينة يف اإلنتاج بالشكل الذي مييز السلع الوطنية على حساب السلع األجنبية.
وال تسمح قواعد منظمـة التجارة العاملية بأي اسـتثناءات من تطبيق مبدأ
املعاملة الوطنية حبيث يصبح التعامل مع مجيع السلع يف األسواق احمللية لدول اجمللس
تعامال متساويا سواء كانت السلع خليجية أو أجنبية فيما عدا السلع اليت تدخل يف
اطار املشتريات احلكومية غري املوجهة إىل األسواق. وإن وجد هناك متييز أو تفضيل
يف تطبيق القوانني والنظم املتعلقة بالنقـل الداخلي للسلع فإمنا جيب أن يستند إىل

أسباب اقتصادية وليس على أساس بلد منشأ السلع. 
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ويعين ذلك أنه ال جيوز تقـدمي اي امتياز لـسلع دول اجمللس يف األسواق
اخلليجية مقارنة مع السلع االجنـبية فيما يتعلق بتطبيق مبدأ املعاملة الوطنية مبفهوم
مـنظمة التجارة العـاملية )املساواة يف فـرض الضرائب والرسـوم احمللية وتطبيق

التشريعات والنظم املؤثرة على التجارة(.  
وعلى العموم، فان املنتجات اخلليجيـة متتلك ميزات هامة مقارنة مع السلع
االجنبية من خالل انعـدام الرسوم اجلمركية عليـها اثناء تنقلها بني اسواق دول
اجمللس ، ومن خالل ختفيف عبء احلواجز غري اجلمركـية عليها مما مينحها سبقا
تنافسيـا جتاه املنتجات االجنبيـة اليت تظل خاضعة للرسـوم اجلمركية وللتدابري
واالجراءات غري اجلمركـية. يف حني ال يتيح االحتاد اجلمـركي اي متييز للسلع
اخلليجية يف اطـار تطبيق مبدأ املعاملة الوطنـية حني يتعلق االمر بتطبيق الضرائب
والرسوم احمللية والتشـريعات واللوائح املؤثرة يف الـتجارة حبيث يتم تطبيق هذه
الضرائب والرسوم والتشريعـات واللوائح بشكل متساوي ودون متييز بني السلع

اخلليجية والسلع االجنبية. 

احملور الثاين : املقارنة يف جمال جتارة اخلدمات :
أما يف جمال جتارة اخلدمات، فيختلف األمر كثريا عن جتارة السلع حبيث متنح
اتفـاقية منظمة التجارة العاملية للدول األعضاء احلق يف اختيار القطاعات اليت تعتزم
فتحها امام املنافسة اخلارجية واالحتفاظ بالقطاعات اليت تفضل ابقائها حكرًا على
الشركات واملوردين الوطنيني أو اخلليجيني. فمن خالل الطابع  االختياري يف حترير
قطـاعات اخلدمات، يظل هناك جمال كبـري لتمييز وتفضيل موردي اخلدمات من
دول اجمللس أمام موردي اخلدمات األجانب وذلك نظرا لطبيعة االلتزامات يف جتارة
اخلدمات لدى منظـمة التجارة العاملية من جهة ولضعف مستوى التحرير وانفتاح
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األسواق الذي تتسم به جتارة اخلدمات على صعيد النظام التجاري متعدد األطراف
من جهة أخرى. 

وقـبل تناول املقارنة بني الـتزامات دول اجمللس يف منظمـة التجارة العاملية
واالمتـيازات املتاحة هلا يف جملس التعاون ، جيـب التذكري بداية بأن االتفاق العام
لتجارة اخلدمات يسمح بإمكانية تبادل األفضليات يف جمال توريد اخلدمات يف إطار
االتفـاقيات االقتصادية اإلقليمية دون تعميمها على باقي الدول األعضاء يف منظمة

التجارة العاملية )املادة اخلامسة من االتفاق العام لتجارة اخلدمات(. 
وسنحاول يف هـذا االطار إبراز نقاط الفـرق بني التزامات دول اجمللس يف
منظمة التجارة العاملية واالمتيـازات املتاحة يف جملس التعاون عرب العناصر الثالث
التالية: أوال فيمـا خيص بالنفاذ إىل أسواق اخلدمات ، وثـانيا فيما يتعلق بتطبيق
املعاملة الوطنية يف القطاعات اخلدمية ، وثالثا فيما يرتبط بتطبيق مبدأ الدولة األوىل

بالرعاية يف جتارة اخلدمات. 
1 ـ النفاذ إىل أسواق اخلدمات :

يعين النفاذ إىل االسواق بالنـسبة لقطاع اخلدمات السماح ملوردي اخلدمات
بعرض خدماهتم يف االسواق الوطنيـة من خالل االنواع االربعة لتوريد اخلدمات

كما متت االشارة اليها يف اجلزء املتعلق بالتزامات دول اجمللس يف جمال اخلدمات.
وفـيما يتعلق بالنفاذ إىل أسواق اخلـدمات، عرضت دول جملس التعاون لدى
منظمة التجارة العاملية للمنافسة اخلـارجية عددا من القطاعات اخلدمية، وأحاطتها
بشروط خمتلفة علـى شكل قيود يزيد مستواهـا أو ينخفض حسب طبيعة القطاع
وحيويته واحتياجات الدولة فيه. وخيتلف عدد القطاعات املعروضة للمنافسة اخلارجية
والشروط احملاطة بتحـريرها من دولة إىل أخرى من دول اجمللس حسب احتياجات

كل دولة وظروف تفاوضها مع الشركاء التجاريني يف منظمة التجارة العاملية .
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ويف هذا اإلطار، حتتفظ دول اجمللس على عدد كبري من القطاعات اخلدمية  غري
منفتحة للـمنافسة االجنبية على االقل مبدئيـا لدى منظمة التجارة العاملية ميكن أن
تتبادل يف شـأهنا امتيازات خمتلفة تتعلق بـالنفاذ إىل االسواق بني موردي اخلدمات
اخلليجيني دون تعميمها على باقي املوردين من الدول األعضاء يف املنظمة نذكر من
بينها على سبيل املثال ال احلصر قطـاع النقل وقطاع االتصاالت وقطاع اخلدمات

السمعية البصرية وقطاعات التوزيع والقطاعات املصرفية وقطاعات التأمني وغريها.
كما جتدر االشارة إىل ان دول اجمللس مل تقدم أي التزام يف جمال توريد اخلدمات
عن طريق األشخاص الطبيعيني )الشكل الـرابع لتوريد اخلدمات( حبيث يظل توريد
اخلدمات من قبل االشخاص الطبيعيني االجانب يف مجيع دول اجمللس خاضعا للقوانني
واللوائح اخلاصة باهلجـرة وتنقل االشخاص. ويف هذا االطار، يتجلى بشكل واضح
هامش االمتياز الذي حيظى به مـواطنو دول جملس التعاون الذي حيق هلم أن يتنقلوا
بكل حرية داخل دول اجمللس والعمل يف الوظائف احلكومية واألهلية وممارسة احلرف

واملهن ومجيع األنشطة االقتصادية واخلدمية واالستثمارية بدون متييز أو تفريق.  
وختتلف عروض القطاعات اخلدمية للمنافسة األجنبية والقيود املفروضة عليها
من دولة إىل أخرى من دول جملس التعاون ، كما يظهر ذلك يف اجلدول املتضمن
اعاله باحملـور املتعلق بالتزامات دول اجمللس يف جمال اخلدمات والذي يعكس مدى
اهلامـش الكبري احملتفظ به ملوردي اخلدمات احملليني وملوردي دول اجمللس سواء من

األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني دون أي منافسة من قبل املوردين األجانب . 
كما تظهـر األفضلية احملتفظ هبا ملـوردي دول جملس التعاون يف النفاذ إىل
األسواق اخلدمية اخلليجية مقارنة باملوردين األجانب يف حتديد املسامهة األجنبية يف
رأس املال واليت ختتلف مـن دولة إىل أخرى من دول اجمللس ومن قطاع إىل آخر.
كما تتجلى االفـضليات املتبادلة يف هـذا االطار يف حق متلك العقارات للسكن
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ولألنشطة االقتصادية وحق شراء ومتلك وتداول األسهم وإنشاء الشركات من غري
قيود ودون متييز أو تفريق، مما مينح ميزة تفضيلية يف غاية األمهية يف جمال النفاذ إىل

األسواق اخلدمية اخلليجية مقارنة مع املوردين األجانب للخدمات . 
كما جتدر اإلشارة إىل وجود هامش آخر خبصوص النفاذ إىل األسواق اخلدمية
اخلليجية يف صاحل مواطين وشركات دول اجمللس يتعلق بالوكاالت التجارية وغريها

من اجملاالت املقتصرة على مواطين كل دولة من دول جملس التعاون على حدة.
2 ـ تطبيق مبدأ املعاملة الوطنية : 

أمـا فيما يتعلق مببدأ املعاملة الوطنية ، فالبد من  التذكري بأن تطبيقه يف جتارة
اخلدمات، علـى خالف التجارة يف السلع، يسري فقـط على القطاعات اليت مت
عرضها للمنافسة اخلارجية واملنصوص عليها يف قوائم التزامات الدول اخلاصة.  وما
مل يتم النص عليه يف القوائم املذكورة من القطاعات ال خيضع  ملبدأ املعاملة الوطنية
مما يتيح جماال كبريا لدول اجمللس يف تقدمي امليزات التفضيلية للمواطنني والشركات
اخلليجية املوردة للخدمات فيما يتعلق بالضرائب والتشريعات واللوائح املؤثرة على

التجارة وتقدمي الدعم وغريه من االفضليات.
ويعين ذلك ان لدول اجمللس احلق يف تبادل امليزات واالفضليات واالحتفاظ هبا
حصرا لصاحل املواطنني والشركات احمللية واخلليجية فيما يتعلق بالقطاعات اخلدمية
اليت مل يتم النص عليها يف جداول التزامات دول اجمللس لدى منظمة التجارة العاملية

يف جمال جتارة اخلدمات.
وحىت يف القطاعات اليت مت عـرضها للمنافسة اخلـارجية، فيمكن إخضاع
املوردين األجـانب للضريبة علـى الدخل وإعفاء الشركـات الوطنية وموردي
اخلدمـات احملليني من تلك الضرائب طبقا للفقرة )d( من املادة )XIV( من االتفاق

العام لتجارة اخلدمات املتعلقة باالستثناءات العامة. 
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هذا باإلضافة إىل ختصـيص الدعم يف القطاعات اخلدمية لفائدة مواطين دول
اجمللـس دون تعميمها على بـاقي موردي اخلدمات األجـانب مما يتيح  كذلك
إمكانيات كبرية لتقدمي امليزات التفضيلية اليت ميكن استغالهلا ملواكبة جهود موردي
اخلدمات لدول اجمللس ودعمها سواء كانوا من األشخاص الطبيعيني أو املعنويني. 

3 ـ تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية يف جتارة اخلدمات: 
جيب التذكري بداية أن مبدأ الدولة األوىل بالرعاية ينطبق على كل القطاعات
اخلدمية يف الدولة حبيث تكون الـدول ملزمة بأن تعمم أي تفضيل أو متييز متنحه
خلدمات أو ملوردي خدمات أجانب على باقي املوردين األجانب للدول األعضاء. 
ومع ذلك ينص االتفاق العام لتجارة اخلدمات على إمكانية حتديد استثناءات
من تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية يف إطار اندماج اقتصادي إقليمي مثل جملس
. )GATS( التعاون لدول اخلليج العربية )املادة اخلامسة من االتفاق العام للخدمات

هذا باإلضافة إىل االستـثناءات  املنصوص عليها يف قوائم االلتزامات اخلاصة
للدول األعضاء. وقـد قدمت دول اجمللس استثناءات من تطبيق هذا املبدأ يف جمال
اخلدمات كما أشـرنا إليها عندما تناولنا االلتزامات اخلاصة  لدول اجمللس يف جمال

جتارة اخلدمات. 
ويتجلى من عـرضنا لتلك االستثناءات أن دولتني من دول اجمللس ـ البحرين
وقطر ـ  مل تتقدم بأي استثـناء من تطبيق مبدأ الدولـة األوىل بالرعاية واكتفت
باالستثناءات املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من االتفاق العام لتجارة اخلدمات. يف
حني تقدمت أربع دول من دول اجمللـس ـ السعودية والكويت واإلمارات وعمان
ـ باستثناءات ضمن قوائم التزاماهتا اخلاصة هبا ميكن اجيازها يف كوهنا تستثين بعض
اجملاالت مثل النقل الربي والبحري وصيانة الطائرات وتسويق خدمات النقل اجلوي
وخـدمات النقل عرب املمرات املـائية الداخليـة وغريها وذلك من أجل االحتفاظ
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بإمكانية تبادل أفضليات مع باقي دول اجمللس ودول أخرى تربم معها اتفاقيات ثنائية،
دون تعميمها على باقي الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية. 

وبصفـة عامة توجد امكانيات عديـدة لتبادل امليزات واألفضليات فيما بني
دول اجمللس يف جماالت توريد اخلدمات مبا يصب يف صاحل مواطنيها وشركاهتا دون

أن يتم انتهاك التزاماهتا يف منظمة التجارة العاملية ميكن تلخيصها فيما يلي:  
_ منح احلريـة ملوردي اخلدمات من دول اجمللـس سواء االشخاص الطبيعيني او
االشخاص املـعنويني منهم دون متيـيز أو تفريق يف النفـاذ إىل اسواق توريد
اخلدمات واملعاملة الوطنية يف اجملاالت اخلدمية اليت مت عرضها للمنافسة األجنبية
وذلك يف اطار االسـتفادة من القيـود والشروط الـيت  متت احاطتـها هبا
واالستثناءات الـيت متت االشارة اليها يف قوائم التزامـاهتا لدى منظمة التجارة

العاملية خبصوص موردي اخلدمات االجانب. 
_ مـنح احلرية الكاملة ملوردي اخلـدمات من دول اجمللس دون متييز أو تفريق يف
النفاذ إىل اسواق اخلدمـات واملعاملة الوطنيـة يف اجملاالت اليت مل يتم عرضها

للمنافسة اخلارجية. 

احملور الثالث : املقارنة يف جمال االستثمار :
البد أن نذكـر بداية بان قواعد منظمـة التجارة العاملية ال تغطي االستثمار
االجنيب بطريقة مباشرة وكاملة بل اكتفت يف اطار اتفاقية تدابري االستثمار املتعلقة
بالتجارة ببعض جوانبه املتعلقـة باالسترياد والتصدير للسلع وذلك من خالل منع
اشتراط املكـون الوطين يف اإلنتاج بدل املكون االجـنيب كوسيلة لتفضيل املكون
الوطين يف عمليات االستثمار.  كما ان اتفاقية تدابري االستثمار املتعلقة بالتجارة ال

تغطي االستثمار يف قطاع اخلدمات.
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كـما أشارت منظمة التجارة العاملـية إىل االستثمار يف االتفاق العام لتجارة
اخلدمات يف جزء واحد من العناصر املكونة له وهي التواجد التجاري كشكل من
أشكال توريد اخلدمات والذي يظل خاضعا حلق الدول األعضاء يف اقرار النفاذ إىل
األسواق واملعاملة الوطنية وتطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية بعد ما يتم الترخيص

له بالنفاذ إىل األسواق بشروط وقيود وليس قبل ذلك. 
وبـعبارة أخرى ال خيضع االستثمار االجنيب لقواعد منظمة التجارة العاملية بل
تظل كل جوانبه اهلامة املشار إىل بعضها أدناه على سبيل املثال وليس احلصر خارج

تغطية  قواعد منظمة التجارة العاملية: 
1 _ النفاذ إىل األسواق.  

2 _ الدخول واختيار القطاعات.  
3 _ املسامهة يف رأس املال وتأسيس الشركات.  

4 _ دخول األشخاص الطبيعيني لتوريد اخلدمات.  
5 _ املعاملة الوطنـية مبا يتعلق بفرض الضرائب وتطبيق التشريعات والنظم املؤثرة

على االستثمار وتقدمي الدعم.  
6 _ تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية قبل النفاذ إىل األسواق اخلليجية. 

7 _ متطلبات النجاعة والكفاءة قبل الترخيص لالستثمار االجنيب مبا يف ذلك نقل
التكنولوجيا وختـصيص جزء من املنتجات للـتصدير، وخلق فرص العمل
وختصيص جزء من مناصب العمل للمواطنني وتدريب املسئولني واملستخدمني

احملليني وادارة عمليات التوزيع وغريها.
وامام الوضع القانوين لالستثمار االجنيب على صعيد العالقات االقتصادية الدولية،
يشكل االستثمار جماال هاما لتبـادل امليزات التفضيلية فيما بني دول اجمللس وللمضي
قدما يف تعميق االندماج االقتصادي الكامل بني دول اجمللس من خالل تعزيز االستثمار

بينها يف مجيع القطاعات دون االخالل بالتزاماهتا لدى منظمة التجارة العاملية.
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استنتاجات

من خالل عرض التزامات دول اجمللس يف منظمة التجارة العاملية ومقارنتها مع
االلتزامات و امليزات املتاحة هلا يف جملس التعاون ميكن استنتاج ما يلي:

الزال هناك هامـش هام لتبادل امليزات واألفضليات فيما بني السلع اخلليجية
واجملاالت التجارية املختلفة سواء يف املبادالت التجارية يف السلع ومعاملة املنتجات
اخلليجية من السلع معاملة تفضيليـة يف عبورها احلدود الوطنية بكل حرية ودون

قيود مجركية أو غري مجركية .
يف جمال جتارة السلع يشـكل االحتاد اجلمركي إطارا فعاال لتبادل األفضليات
لفائدة منتجات دول اجمللس فيما يتعلق بإعفائها من الرسوم اجلمركية واإلجراءات
اجلمركية املقيدة واحلواجز غري اجلمركية. ويظل الرسم اجلمركي اخلارجي املوحد

هو احلماية األساسية للسلع  اخلليجية داخل القطر اجلمركي اخلليجي الواحد .
كما ان جهود توحيد القوانني واملعـايري واملقاييس من شأهنا ان تعزز تبادل
امليزات واالفضليات لـصاحل املنتجات واملصانع والشركات اخلليجية ، وأن ختفف
من األعبـاء الفنية واحلواجز غري اجلمركية االخرى اليت تواجه التجارة البينية لدول

اجمللس. باإلضافة إىل تعزيز تنافسيتها جتاه املنتجات والشركات االجنبية.
ويف اطار جتارة اخلدمات مبا فيها خدمات التوزيع والنقل، يوجد هامش كبري
ميكن استغالله لتبادل امليزات واألفضليات فـيما بني دول اجمللس لفائدة مورديها
للخدمـات من أشخاص طبيعيني وشركـات. ويتمثل ذلك يف القطاعات اليت مت
عرضها للمنافسة اخلارجية بقيود وشروط حبيث ميكن ملوردي اخلدمات اخلليجيني
أن يقوموا بأنشطتهم معفيني من تلك القيود والشروط.  كما ظلت القطاعات اليت
مل يتم عـرضها للمنافسة اخلارجية  ضـمن قوائم التزامات دول اجمللس يف منظمة
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التجـارة العاملية حكرا على موردي اخلـدمات اخلليجيني من شركات واشخاص
طبيعيني يف جماالت عديدة ال  منافس فيها هلم. 

ومن جهة أخرى ميكن ملوردي اخلدمات من دول اجمللس االستفادة من الدعم
املتاح لـدى تلك الدول دون التزامها بتعميمه على غريهم من املوردين. ويف نفس
السياق ميكن إعفاء موردي اخلـدمات من دول اجمللس من الضرائب على الدخل

دون االلتزام مبعاملة املوردين األجانب بنفس املعاملة.
أما يف جمال االستثمار فاجملال مفتـوح على مصراعيه لتبادل األفضليات بني
مـستثمري دول اجمللـس دون تعميم تلك األفضلـيات على مسـتثمري الدول
األجانب. كما تظل دول جملس التعاون حرة يف تفضيل من تريد من شركائها يف
جمال االستثمار جبميع جـوانبه فيما عدا اجلوانب القـليلة اليت مت تناوهلا يف اجلزء
املخصص هلـا أعاله واملتعلقة حبظر ايثار املكون الوطين بدال من املكون األجنيب يف
عمليات اإلنتاج املتعلقة باالستثمار وبااللتزامات املربمة خبصوص التواجد التجاري

فقط يف إطار التزامات دول اجمللس مبوجب االتفاق العام لتجارة اخلدمات. 
وتظل استـراتيجيات التفاوض اجلماعـي عل كل األصعدة سواء يف منظمة
الـتجارة العاملية أو مع اجملـموعات االقتصاديـة اإلقليمية أو مع دول أخرى هي
الوسيلـة الفعالة يف االحتفاظ باهلوامش اهلامـة املتاحة لتبادل امليزات واالفضليات
واستغالل املزيد من االمكانيات لتبادل االفضليات دون تعميمها على باقي الدول

األعضاء يف منظمة التجارة العاملية.
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املراجع األساسية  باللغة اإلجنليزية

TRADE POLICY REVIEW

WT/TPR/S/294, 18/03/2014, Trade policy review of Bahrein. 
WT/TPR/S/295, 18/03/2014, Trade policy review of Oman.
WT/TPR/S/296, 18/03/2014, Trade policy review of Qatar.
WT/TPR/S/258, 04/01/202, Trade policy review of Kuwait.
WT/TPR/S/262/REV.1, 03/05/2012, Trade policy review of the UAE.  WT/
TPR/S/256, 14/12/2011, Trade policy review of Saudi Arabia. 

TRADE IN SERVICES

GATS/SC/97, 15/04/1994 , specific commitments, services , Bahrein. 
GATS/SC/97/Suppl.1,26/02/1998, specific commitments, services , Bahrein. 
GATS/SC/49, 15/04/1994 , specific commitments, services, Kuwait. 
GATS/SC/49/Suppl.1, 28/07/1995, specific commitments, services , Kuwait. 
GATS/SC/49/Suppl.2, 26/02/1998, specific commitments, services , Kuwait. 
GATS/EL/49, 15/04/1994, MFN exemptions, services, Kuwait.  
GATS/SC/121, 2/04/1996, specific commitments, services, UAE. 
GATS/EL/121, 02/04/1996, MFN exemptions, services, UAE. 
GATS/SC/120, 10/11/1995, specific commitments, services, Qatar. 
GATS/SC/132, 22/12/2000, specific commitments, services, Oman. 
GATS/SC/141, 29 /03/2006, specific commitments, services, Saudi Arabia.
GATS/EL/141, 29/03/2006, MFN exemptions, services, Saudi Arabia.  

TRADE IN GOODS 

WTO TRADE AGREEMENTS, WTO WEB SITE. 
XCVIII (98),  goods schedule, Bahrein. 
CXIV (114), goods schedule, Kuwait. 
CXXXI (131), goods schedule, Qatar.
CXXXII (132), goods schedule, UAE. 
CXLIX (149), goods schedule, Oman.
CLVIII, goods schedule, Saudi Arabia. 
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املراجع األساسية باللغة العربية

_ االتفاقية االقتصادية بني دول جملس التعاون ـ 31 ديسمرب2001، االمانة العامة
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية.

_ التقرير الشامل حول السوق اخلليجية املشتركة ـ  يناير  2011 ، األمانة العامة
جمللس التعاون لدول اخلليج العربية.  
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