
 

 األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

 

 

 
 

 

 ملشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي ا الدليل املوحد لربنامج

 
 

 

 (م2022 مايو) ولىالطبعة ال 



 األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية . قطاع الشئون االقتصادية  1

 

 الفهرس 

 2   ...........................................................................مقدمة .............................................

 3........  ............................................................................................................ التعاريف .1

 4.......  ................................................ التعاون لسجم دول يف اخلليجي املعتمد االقتصادي املشغل مفهوم .2

 5.....  ..................................................... اخلليجي املعتمد االقتصادي املشغل صفة طلب لتقديم املؤهلني .3

 5....... ................................ عاونالت جملس دول يف اخلليجي املعتمد االقتصادي املشغل لصفة األهلية شروط .4

 6  ..........................................................املعتمد اخلليجي االقتصادي املشغل صفة طلب تقديمخطوات  .5

 8....  ......................التعاون جملس دول يف اخلليجي املعتمد االقتصادي للمشغل املقدمة املزايانبذه عن قائمة  .6

 8........  .................................................................املتاحة والتسهيالت املزايا من االستفادة حصرية .7

 8  ............................................................اخلليجني االعرتاف املتبادل للمشغلني االقتصاديني املعتمدين .8

 9........ ......................اآلثار املرتتبة على منح صفة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي يف دول جملس التعاون .9

 10........ ..................اجلهة املختصة بإصدار شهادة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي يف دول جملس التعاون .10

 10............  ..................................................املعتمد اخلليجيادي فرتة صالحية صفة املشغل االقتص  .11

 11............ ...........................................تعليق أو إلغاء قرار اعتماد املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي .12

 13............................ .....................................................................الواجبات واملسؤوليات    .13

 13.....................  .........................ضوابط وإجراءات طلب التظلم للمشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي   .14

 

 :املالحق

 .ليجيمنوذج طلب االنضمام اىل برنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلمرفق  1.1

 .اخلليجي املعتمد مرفق منوذج التقييم الذاتي لربنامج املشغل االقتصادي 1.2

 .املزايا املقدمة للمشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي يف دول جملس التعاونب قائمة 1.3

 .مرفق ضوابط وإجراءات التظلم لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي 1.4

 .لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي املتبادل منوذج نص خطة عمل اتفاق االعرتافمرفق  1.5

 .لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي منوذج نص وثيقة اتفاق االعرتاف املتبادلمرفق  1.6

 .االعرتاف املتبادل لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي اتفاقاملذكرة التوضيحية آللية تطبيق مرفق  1.7

 



 األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية . قطاع الشئون االقتصادية  2

 

 مقدمة 

عتتالنالعة اتتةن نةنالتعتتنوانالتتنلالنواادت تتنس نلتعتتننالتعتتنوانلتت و نا نوافقتتجلن  تت

ععىنمننتوصعجلنإلاهنهائتةناااتنسنا مة تالن ننننن2018ال عق ن ننوفمربن(ن108اجتمنعهنن)

ن تشكالنفةيقنعملنالشغلناادت نس .ن2018(نال عق ن نأ تو ةن20اجتمنعهنن)

حات ننن2019يوناتوننن19ن–ن18ألو ن تتنيي ننوعق نفةيقنعملنالشغلناادت نس ناجتمنعهنا

توصلنإىلنع سنمننالتوصانتناهلنمةن شأانوضعن ةننملنموحت نلعمشتغلناادت تنس نالعتمت ننننن

مل،نلتننيعت أنأمتننوةت مةنننننا عاتتالنالعتمت ننععىنمستتو نسو نالعتن"نملالشتغلناادت تنس ننننن

تفتقنععاتهن نإرتنيننننةعسعةناإلم اسنوتسهالناإلجةاءاتنا مة اة،نأخذان نااعتبنينمننهونم

عملنمعنيرينأمننوتسهالنةعسعةناام اسن نالتتنيةنال ولاةنالذ نمتناعتمنسهنمنندبلنم ظمةن

ن نهذانالن .نسو نالعنا منيكنالعنلاة،نوالرباملنالعمو ن هنن ن

،ندةيتن  تةنالتعتنوانالتنلالنواادت تنس ننننن2019(نال عق ن ننوفمربن110و ناجتمنعهنن)

وطواتنال أمةنلععملنلفهو نالشغلناادت نس نا عاتالنالعتمت نو عفتجلناألمننتةنننناختنذنا 

العنمةن إع اسنسلالنموح نهلذانالغةض.نواةتتن ةنلتذل،،نتعتةضناألمننتةنالعنمتةنضتمننهتذهننننننن

الوثاقةنملسلالنالشتغلناادت تنس نا عاتتالنالعتمت ملنيتاتمننا وانتسناألةنةتاةنلعمشتغلننننننننن

وخنصتتةنم هتتنن تةوانومعتتنيريناى تتو نععتتىنصتتفةنالشتتغلنننا عاتتتالناادت تنس نالعتمتت ن

والا اتنوالتسها تنالم وحةنلعمؤةسنتنواألفةاسناىنمعنينهلذهننا عاتالناادت نس نالعتم 

،نومنوذجنموحت ن تنينننا عاتانينال فة،ن نإلضنفةنإىلنموج نلسئولانتنالشغعنيناادت نسيني

تةغسن ناانامن نإىلن ةننملنالشتغلناادت تنس ننننسو نالعننلعتقاامنالذاتالنلعمؤةسنتناليت

ن.ا عاتالنالعتم 

 

 

 

 

 

 



 األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية . قطاع الشئون االقتصادية  3

 

 التعاريف.1

يكون للكلمات واملصطلحات التالية، أينما وردت يف هذا الدليل املعاني املوضحة أمام كل منهاا،  

 ما مل يقتض السياق خالف ذلك: 

 .جملس التعاون لدول اخلليج العربيةدول  :دول اجمللس

 .وزير الذي تتبعه اإلدارة العامة للجمارك ال :الوزير

 .اإلدارة العامة للجمارك بدول جملس التعاون اخلليجي :اإلدارة

 :اجلهة املختصة
 .العضو املعنية بإدارة برنامج املشغل االقتصادي املعتمد بالدولة اجلمركية السلطة

الدائرة 

 اجلمركية:

أو جاوي أو باري أو يف أي مكاان  خار     النطاق الذي حيدده الوزير يف كل ميناء حبري 

 يوجد فيه مركز لإلدارة يرخص فيه بإمتام كل االجراءات اجلمركية أو بعضها.

جلنة التعاون 

املالي 

 واالقتصادي:

 وزراء املالية واالقتصاد بدول اجمللس.

هيئة االحتاد 

 اجلمركي:

 .بدول اجمللسمدراء هيئات وإدارات اجلمارك 

 ملشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي.فريق عمل ا الفريق: 

املشغل 

 االقتصادي:

 ةأو غا  مباشار   ةمباشار بسلسالة التزوياد الدولياة ولاه عالقاة      هو أي طارف مشاارك   

 .بالعمليات اجلمركية

املشغل 

االقتصادي 

املعتمد 

 اخلليجي: 

كل طرف مشارك يف سلسة التزويد بالتجارة الدولية ويكون حمل ثقة من السلطة 

املعتمادة   األمان والساالمة  االلتزام  واملتطلبات ومعاي الشروط  ويستويف اجلمركية

 .دوليًا

برنامج املشغل 

االقتصادي 

 :املعتمد

 االقتصاادي   عليهاا للمشاغل  هو برنامج يقادم ززماة مان املزاياا والتساهيالت املتفاق       

جاي  اخللياملعتماد  برنامج املشاغل االقتصاادي   يف املستويف للمعاي  املنصوص عليها 

 يف إطار عمل معاي  أمن وتسهيل سلسالة اإلماداد يف التجاارة الدولياة "ساي "     وذلك 

 . ملنظمة اجلمارك العاملية

دليل املشغل 

 االقتصادي 

املعتمد 

 اخلليجي: 

السياسة وإجراءات العمال واملتطلباات واملزاياا الاد تهادف اي تساهيل ودعاج برناامج         

 لتعاون اخلليجي.املشغل االقتصادي املعتمد بدول جملس ا

 املخاطر: 
األهلية مما يؤدي اي ازتمالية خمالفة التشريعات  شروطازتمالية عدم استيفاء 

 واألنظمة واإلجراءات والربوتوكوالت األمنية.
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منوذج التقييج 

 الذاتي: 
منوذج جيب أن يستكمل مان قبال عيامل املتقادمن لربناامج املشاغل االقتصاادي         

، ويتج من خالله توف  معلومات مفصلة عن املشاغل   ل اجمللسدو املعتمد اخلليجي يف

 .االقتصادي يف عيمل اجملاالت املطلوبة

 ززمة من التسهيالت الد يوفرها برنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي. املزايا: 

 االعرتاف املتبادل:

قتصادي املعتمد متعدد االطراف بصفة املشغل اال أو اعرتاف متبادل دولي ثنائياتفاق 

  األطراف.املتبادلة للمشغلن االقتصادين املعتمدين للربنامج لكال  املزاياتوف  ل

 حتسن خطة
 :االلتزام

تصحيحية تقوم بوضاعها اإلدارة اجلمركياة للمشاغل يف     خطة تتضمن على تداب 

دة اخلليجي ضامن ما   االقتصادي املعتمد شروط األهلية لصفة املشغلبالزال اإلخالل 

 .زمنية حمددة

 يف دول جملس التعاون  اخلليجي مفهوم املشغل االقتصادي املعتمد.2

" للحاجة إي تسهيل عمليات االست اد اخلليجي يستجيب برنامج " املشغل االقتصادي املعتمد     

األمن والتصدير وتيس  وتسريمل إجراءات التخليص اجلمركي واإلفراج عن السلمل واملساهمة يف تعزيز 

يف سلسلة اإلمداد يف التجارة اإلقليمية والعاملية، وذلك من خالل إبرام شراكة بن إدارات  والسالمة

 . اخلليجي الد ترغب يف االنضمام لربامج املشغل االقتصادي املعتمد املنشآت التجاريةاجلمارك 

بن إدارات اجلمارك على الثقة الد يتج بنائها  اخلليجي ويعتمد برنامج املشغل االقتصادي املعتمد

ؤالء السجل التارخيي هلعلى أساس  والتصدير جمال االست ادواملشغلن االقتصادين العاملن يف 

املشغلن االقتصادين والد تؤشر بامتثاهلج الكامل للقوانن واإلجراءات مما يؤدي إي منحهج معاملة 

لحدود، ومن ثج خفض التكالي  وادخار الوقت متييزية تعزز تسهيل وتسريمل عملياتهج التجارية العابرة ل

املنشآت أو  السلطات اجلمركيةوختفي  أعباء اإلجراءات بالنسبة لكافة األطراف املعنية سواء من 

 . التجارية

على أساس املعاي   اخلليجي ويف دول جملس التعاون مت تطوير برنامج املشغل االقتصادي املعتمد 

"اطار ضمن   العاملية اجلمارك منظمةمرتكزاته من املنطق الذي اعتمدته  داملعرتف بها دوليا، زيث يستم

، الذي ملنظمة اجلمارك العاملية" الدولية "سي "عمل معاي  أمن وتسهيل سلسلة التزويد يف التجارة 

وبالتعاون ممل اجلهات الرقابية املنشآت التجارية  و اجلمارك إدارات بن وثيقة شراكة إقامةيستند إي 

ا باعتبارهاملنشآت التجارية  هذه إيزيث ينظر  اإلمداد سلسلة أمنوالد تهدف إي تعزيز  حلدوديةا

 بالنسبة الزرتام القوانن وأمن سلسلة اإلمداد نظرا المتالكها خماطرمؤسسات موثوقة وال تشكل أي 

 متطلباتلل االمتثال يف ستمرا ستبأنه االفرتاض يدعجالذي  الكامل بااللتزام ةزافل تسجال

  .وتسهيالت يف عملياتها التجارية العابرة للحدودمزايا  اجلمركية واألمنية، ومن ثج منحها

هو امتياز طوعي، وسيتج  دول اجمللس ان التقديج لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي يف 

 .للمخاطر بنجاح بعد اكتمال عملية التحقق للشروط النظر يف طلبات املشاركة بناًء على امتثاهلا
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 املؤهلني لتقديم طلب صفة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي .3

من قبل املشغلن االقتصادين  اخلليجي ميكن تقديج طلب صفة املشغل االقتصادي املعتمد

 يستوفون احلاصلن على سجالت جتارية من اجلهات املختصة يف دول جملس التعاون ومن ميثلهج، والذين

 املعتمد اخلليجي.  االقتصادي املشغل لربنامج ةاألهلي شروط

يكون املشغل االقتصادي شخصا اعتباريا منخرطا يف األنشطة الد تغطيها القوانن اجلمركية 

 ويشكل طرفا يف سلسلة اإلمدادات للتجارة اخلليجية البينية وجتارة دول اجمللس ممل باقي دول العامل. 

  نحو التالي:على ال يقدم املشغل االقتصادي     

 يكون التقديج من قبل كل دول اجمللس تابعة هلا يفلفروع املشغل االقتصادي  يف زال امتالك .1

 التابعة. الفروع بشكل مستقل لإلدارة اجلمركية املختصة يف الدول املسجل فيها فرع

على مستوى  )مشغلن اقتصادين( األم جملموعة شركات املشغل االقتصادي يف زالة امتالك .2

دولة فيتج تقديج الطلب من قبل كل شركة )مشغل اقتصادي( بشكل مستقل لإلدارة ال

 اجلمركية املختصة.

يف زال تضمن السجل التجاري او الرخصة التجارية انشطة خمتلفة على مستوى الدولة ، فيمكن  .3

 .للمشغل االقتصادي تقديج طلب وازد عن كافة األنشطة التجارية لإلدارة اجلمركية املختصة

 يعرض اجلدول التالي املشغلن االقتصادين املنخرطن عادة يف سلسلة اإلمدادات الدولية: و

 مكاتب التخليص اجلمركي / خملصي اجلمارك  .5 املستوردون  .1

 لوجستيةالالشحن / وكالء اخلدمات وكالء النقل /  .6 املصدرون  .2

 مشغلي املستودعات وحمطات الشحن .7 املنتجون/الصناع  .3

 وكيل الربيد السريمل .8 املوانئ واملطارات مشغلي  .4

 الدوليةواإلمداد املشاركة يف سلسة التوريد  األخرى كافة االطرافو.  

 يف دول جملس التعاون  اخلليجي املعتمد شروط األهلية لصفة املشغل االقتصادي.4

األشخاص دول اجمللس أن يكون مقدم طلب صفة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي من  تشرتط

عاي  احلاصلن على سجالت جتارية من اجلهات املختصة يف دول اجمللس واملتوفرة لديهج املاالعتبارين 

ملنظمة  الدولية "سي ""اطار عمل معاي  أمن وتسهيل سلسلة التزويد يف التجارة املعرتف بها دوليا 

  ومنها: ، اجلمارك العاملية"

 لوائح اجلمركية والقوانن وااللتزامات األخرى ذات الصلة سجل مناسب لالمتثال للقوانن وال

 بالعمل اجلمركي

 (. 3االمتثال للمستوى املطلوب للقوانن واللوائح واإلجراءات لفرتة زمنية ال تقل عن ثالثة سنوات ) 
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 نظام إدارة السجالت مّيكن من الرقابة الداخلية الالزمة 

من احلفاظ على السجالت والرقابة الداخلية ويضمن االلتزام تطبيق نظام إجراءات وتداب  مّيكن  

 لنظج واإلجراءات اجلمركية وسجالت النقل. املطلوبة مبا يف ذلك ا باملعاي 

 

تطبيق نظام ومعاي  حماسبيه معتمده تسمح بإجراء الرقابة اجلمركية من خالل تتبمل السلمل  

 بها. املستوردة أو املصدرة وخمتل  العمليات املرتبطة

  املالءة املالية 

 

إثبات املالءة املالية من خالل إظهار تسوية الرسوم والضرائب وكافة املستحقات بدون تأخ  وسالمة 

 . الوضمل املالي

  ملنظمة اجلمارك العاملية الدولية "سي "اطار عمل معاي  أمن وتسهيل سلسلة التزويد يف التجارة   

 . (SAFE)تقييج املخاطر، وفقا ملعاي  ونظام ة يف سلسلة االمداد، تطبيق شروط االمن والسالم 

 

 اخلليجي صفة املشغل االقتصادي املعتمد طلب تقديم  خطوات.5

 ليةالتا للمراحل وفقا اخلليجي املعتمد االقتصادي املشغل صفة منح إجراءات تكون:  

1 

عتمد اخلليجي مرفقًا به كافة يقدم املشغل االقتصادي منوذج طلب صفة املشغل االقتصادي امل

الوثائق املطلوبة ، على ان تقوم اإلدارة اجلمركية بالدولة مبراجعتها وفقًا لإلجراءات املعتمدة 

( 30) زال تتجاوخالل فرتة ( من هذا الدليل 4الشروط املنصوص عليها يف البند ) استيفاءوالتحقق من 

قدم الطلب يف دول مل االمتثالالستعانة مبعلومات عن اإمكانية يوم من تاريخ تقديج الطلب ، وللدولة 

 املدة املذكورة . زال تتجاواجمللس  على سبيل االسرتشاد خالل فرتة 

2 

جيب ان يوافق مقدم الطلب على الكش  عن تقديج عيمل املعلومات والوثائق املطلوبة، عند مرزلاة  

اء عمليه التحقق وتقييج املخاطر. وتلتزم طلب االنضمام أو بعد اعتماد الطلب ويشمل ذلك النفاذ أثن

يف كل دولة بسرية املعلوماات وعادم اإلفصااح عنهاا جلهاات أخارى مان غا  موافقاة           اجلهة املختصة

 استثناء اجلهات القضائية واألمنية. باملشغل االقتصادي 

3 

 ستبدأ عملية التقييج والد سيتج من خالهلا التالي: 

 التقييج الذاتي: -أ

واملوافقة وبعد القبول  اخلليجي لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد ضماماالن ألغراض -

شكل ورقي أو إلكرتوني إي بطلب االنضمام  تقديج التجارية املنشأةعلى ، املبدئية 

اجلهة املختصة إلدارة اجلمارك يف إزدى دول اجمللس من خالل املستندات املطلوبة والنماذج 

 "1.2"مرفق ومنها منوذج التقييج الذاتي للمؤسسة التجارية. املعتمدة املشار إليها أعاله

 ويتج التقييج الذاتي للمؤسسة التجارية الد ترغب يف طلب صفة املشغل االقتصادي املعتمد -

يف دول اجمللس على أساس منوذج موزد بن دول اجمللس الذي ميكن حتميله من  اخلليجي
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 ارات اجلمركية يف دول جملس التعاون املواقمل اإللكرتونية للجهات املختصة باإلد

والتحقق من املعلومات والبيانات الواردة يف التقييج الذاتي  قتقوم اجلهات املختصة بالتدقي -

 اخلليجي ملقدم طلب االنضمام لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد

 تقييج سجل املخاطر:  -ب

جبممل وتقييج عيمل املعلومات  التقييج الذاتي تقوم اإلدارة اجلمركية مرزلة  اكتمال بعد -

 املتوفرة من قبل حمرك املخاطر اجلمركية.علومات املمبا يف ذلك  الصلة،املتازة وذات 

يعترب اجراء تقييج املخاطر من العناصر اهلامة ملعرفة نقاط القوة والضع  اخلاصة مبقدم   -

 . ملنشأة التجاريةا شخيص وزيارةعملية التخالل تغطيها  سيتج اجملاالت الدكافة والطلب 

 التشخيص. -ج

 عملية تشخيص الطلببدأ ت، التقييج الذاتي وتقييج سجل املخاطر اكتمال مرزلة د بع  -

التقييج الذاتي أو أية مالزظات واردة بناًء منوذج  للتأكد من صحة املعلومات الواردة يف 

  على تقييج سجل املخاطر . 

لة بالوصول اي مكان عملهج وسجالتهج سيسمح مقدم الطلب للدائرة اجلمركية يف الدو  -

واالمداد وممارسة االمتثال  سلسة التزويديتج تقييج التحقق. وذلك لتمكينهج من عملية 

  االعتماد.التجاري من خالل إجراءات 

من خالل عملية االعتماد ستتمكن إدارة اجلمارك من حتديد مدى تأهيل مقدم الطلب   -

 واملزاياواحلصول على التسهيالت  املعتمد اخلليجي للحصول على صفة املشغل االقتصادي

 االعتماد. املتفق عليها بعد 

4 

 باآلتي:يتج اخطار مقدم الطلب 

 الطلب:قبول     -1

 .سيتج اخطار مقدم الطلب بقبوله يف برنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي   -

  التصحيحية:اإلجراءات    -2

يومًا ويف زالة عدم االلتزام باملهلة املمنوزة يتج  (30) استكمال الوثائق املطلوبة خالل   -

  الطلب.رفض 

سيكون لدى مقدم الطلب  الشروط،عدم استيفاء أو  اإللتزام خطة حتسنزال وجود  يف   -

 قبل االدارةقابله للتمديد مبدة مماثله بناء على موافقة من  ( يومًا90فرتة مساح مدتها)

 .دائرة اجلمركية يف الدولةإلمتام تلك املتطلبات لل اجلمركية

 الطلب:رفض     -3

 ( يوما من تاريخ االخطار.30خالل ) التظلجميكن ملقدم الطلب   -

 .من تاريخ اإلخطار وازدةلن يتمكن مقدم الطلب من إعادة تقديج الطلب ملدة سنة   -

األهلية املطلوبة والد  شروطميكن أن يستند الرفض على عدم تلبية وازدة أو أكثر من   -

 بإبالغ مقدم الطلب جبميمل املسائل الد أدت اي اجلهة املختصة استيفائها. وستقوم جيب

 يف زال عدم اقتناع مقدم الطلب بالنتيجة.تظلج  الرفض، وإجراءات 
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 (1.3فق )مر يف دول جملس التعاون ياخلليج املعتمداملزايا املقدمة للمشغل االقتصادي  نبذه عن .6

 

 

  

    -اخلليجي ما يلي: املعتمد يف برنامج املشغل االقتصادي تشمل املزايا املمنوزة 

    إجرائية.مزايا 

   مزايا أمنية. 

    مالية.مزايا 

  .مزايا ممل اجلهات الرقابية واحلدودية 

  .مزايا اتفاق االعرتاف املتبادل 

    مزايا أخرى. 

 

 

 املزايا اخلليجية: 

 املعنياة، من قبل االدارة اجلمركياة بالدولاة    خلليجيا مبجرد منح صفة املشغل االقتصادي املعتمد

 .دول اجمللس ستحصل على ززمة من التسهيالت املعتمدة واملخصصة يف عيمل

  :املزايا الوطنية 

ماان قباال االدارة  اخلليجااي قااد متاانح االدارة اجلمركيااة املختصااة للمشااغل االقتصااادي املعتمااد 

يل املعاامالت اجلمركياة للمشاغل االقتصاادي     اجلمركية مزايا وزاوافز حملياة إضاافيةت لتساه    

 املعتمد يف الدولة ذاتها. )على ان تقوم كل دولة بنشرها يف مواقعها الداخلية(.

 

 املتاحة  والتسهيالت املزايااالستفادة من حصرية . 7

بق على املمنوزة باملشغل االقتصادي نفسه وتنط اخلليجي تتعلق صفة املشغل االقتصادي املعتمد           

 أنشطته التجارية وهو الوزيد الذي حيق له االستفادة من املزايا والتسهيالت املتازة مبوجب هذه الصفة. 

 

 اخلليجني املعتمدين. االعرتاف املتبادل للمشغلني االقتصاديني 8

 االعرتاف املتبادل احلجر األساس لتعزيز وتوسيمل نطاق برامج املشغلن املعتمدين اتفاق يشكل 

عرب العامل، حبيث يفتح اجملال للمشغلن املعتمدين يف بلدانهج لالستفادة من املزايا الد  ليجيناخل

االعرتاف املتبادل للمشغل املعتمد  املعتمدين لديها. وبالتالي يساعدتقدمها بلدان أخرى للمشغلن 

 تن اتفاقا بهذا الشأن.الطرفن يف  زال أبرمت هاتن الدول ما بنمتفق عليها  مزايا يف احلصول على

 1- اتفاقات االعرتاف املتبادل الثنائية: 

حيق للدول االعضاء إبرام اتفاقات االعرتاف املتبادل للمشغل االقتصادي بشكل ثنائي ممل  -

 العامل اخلارجي .

االتفاقات املربمة قبل دخول برنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي زيز النفاذ من  ءبقا -

بشكل ثنائي سارية التطبيق واستكمال مناقشات االتفاقات الد  لسدول اجمل قبل
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 جاري العمل عليها. 

 :اتفاقات االعرتاف املتبادل بشكل عاعي -2

االعرتاف املتبادل ، يتج اتفاقات على الدخول اجلماعي يف  دول اجمللس زال اتفاق يف -

 ل عاعي .التفاوض ممل العامل اخلارجي او التكتالت االقتصادية األخرى بشك

االستفادة من االتفاقيات التجارة احلرة الد يتج التفاوض عليها من قبل دول جملس يتج  -

 .  بشكل عاعي  االعرتاف املتبادل يف تضمن التعاون 

اتفاقيات التجارة احلرة ممل الدول أو التكتالت االتفاقات االعرتاف اجلماعي او يتج النص يف  -

تفاقيات التعاون واملساعدة اإلدارية املتبادلة يف املسائل توقيمل ا بإمكانية االقتصادية 

 .بشكل ثنائي ممل دول جملس التعاون اخلليجيعلى أن تتج   اجلمركية

بتوقيمل اتفاق اعرتاف متبادل لربنامج  دول اجمللس يف زال رغبة أي دولة عضو أو كافة -

مل معها من قبل إزدى التفاوض والتوقي املشغل االقتصادي ممل دولة مت االنتهاء مسبقا من

دول األعضاء، تقوم تلك الدولة بالتنسيق ممل بقية دول اجمللس لتمهيد توقيمل اتفاق 

االعرتاف املتبادل ممل الدولة الراغبة بالتوقيمل ممل بقية دول اجمللس أو حتويل االتفاق 

 الثنائي إي اتفاق عاعي.

 تبادل ( ) اخلطوات اخلاصة بشان االعرتاف امل 

ل االعرتاف املتبادل .إجراء دخو 

. حتديد الفريق اخلليجي 

. لية عمل املعلومات االزصائيات لتبادهلا بناء على متطلبات االعرتاف املتبادل  

 
 ( منوذج نص خطة عمل اتفاق االعرتاف املتبادل.1.5مرفق رقج ) -

 ( منوذج نص وثيقة اتفاق االعرتاف املتبادل.1.6مرفق رقج ) -

 ملذكرة التوضيحية والد تهدف اي توضيح  لية تطبيق االتفاق.ا( 1.7مرفق رقج ) -

 يف دول جملس التعاون  اخلليجي اآلثار املرتتبة على منح صفة املشغل االقتصادي املعتمد. 9

  اخلليجي يتج االعرتاف من قبل إدارات اجلمارك يف كافة دول اجمللس بصفة املشغل االقتصادي

ملختصة يف إزدى دول جملس صل على اعتماد من اجلهات الوطنية ااملعتمد ألي مشغل اقتصادي حي

 التعاون دون أي إجراءات إضافية .

  والتسهيالت املخولة له مبوجب  املزايايستفيد املشغل االقتصادي املعتمد يف دول جملس التعاون من

  .يف دول جملس التعاون  املزايا املقدمة للمشغل االقتصادي املعتمد 6صفة والواردة يف املادة  الهذه 

 املمنوزة من اجلهة املختصة يف دولة من  اخلليجي تعترب شهادة اعتماد املشغل االقتصادي املعتمد

 . اخلليجي املشغل االقتصادي املعتمددول اجمللس شهادة معتمده  خليجيا يف إطار برنامج 
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 يف دول جملس التعاون اخلليجي اجلهة املختصة بإصدار شهادة املشغل االقتصادي املعتمد -10

 اخلليجي املختصة بإصدار شهادة املشغل االقتصادي املعتمد  هي اإلدارات اجلمركية . 

 اإلدارات اجلمركية  من قبل  وفًقا لإلجراءات احملددة اخلليجي متنح صفة املشغل االقتصادي املعتمد

 .يف دول اجمللس

  اخلليجي منح صفة املشغل االقتصادي املعتمدعملية يف  بدول اجمللساإلدارات اجلمركية  تطبق 

 : دول اجمللس فيما يتعلق ببن موزدةمعاي  

o اخلليجي شروط حتديد أهلية املشاركة يف برامج املشغل االقتصادي املعتمد . 
o والتسهيالت املقدمة للمشغلن االقتصادين احلاملن هلذه الصفة. املزايا 
o  إجراءات التطبيق 
o  التقييج عمليات 
o  لية االعتماد  
o  املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي صفةإدارة 

 اخلليجي فرتة صالحية صفة املشغل االقتصادي املعتمد -11

 االلتزامات واملعاي  استيفاء ممل مراقبة اخلليجي متتد صالزية صفة املشغل االقتصادي املعتمد 

والتسهيالت املمنوزة حلاملها من تاريخ اعتمادها  املزاياويرتتب عليها االستفادة من مستمر  بشكل

 حلن تعليقها أو إلغائها من قبل اجلهة املختصة الد أصدرت شهادة االعتماد بشأنها.

 جتارية. ملنشأة الد متنح اخلليجي لصفة املشغل االقتصادي املعتمد زمنية زدود توجد ال 

  دول اجمللاس  يف اخللايجن  االقتصاادين املعتمادين   ممل االخذ بعن االعتبار أنه جيب على املشاغلن 

 مسؤولة عن التالي:  اجلهة املختصة احلفاظ على مستوى مناسب من االمتثال واألمن وتكون

 املراقبة املستمرة للمشغلن االقتصادين يف الدولة وذلك لتقييج أدائهج طوال فرتة االعتماد.   -1

 والد تقام مره وازدة علاى ى نتائج املراقبة والتقييج، حتديد واختاذ اإلجراءات املناسبة بناًء عل  -2

التفتاي  الفعلاي    اإلجاراءات  وقاد تشامل هاذه    كحاد أقصاى   سانوات كال ساس    األقل

والتفتي  الوثائقي والتدقيق على احلسابات وإعادة التحقق او زيارة اي املشغل االقتصادي 

   . اخلليجي املعتمد 

  على مواصلة  املعتمد اخلليجي تقييج مدى قدرة املشغل االقتصاديتقوم اإلدارات اجلمركية بإعادة

 " يف احلاالت التالية:اخلليجي تطبيق الشروط ومعاي  "املشغل االقتصادي املعتمد

o  ثار على قرار منح صفة املشغل عليها  زن تكون تغي ات يف القوانن واللوائح الد يرتتب 
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 .اخلليجي االقتصادي املعتمد

o ملراقبة املستمرة.يف إطار ا 

o .نتيجة معلومات مقدمة إي اإلدارات اجلمركية أو من جهات زكومية معنية  

 من خالل االندماج أو االساتحواذ أو   اخلليجي ال ميكن نقل أو تعين صفة ملشغل االقتصادي املعتمد

املعنياة   ختصاة اجلهاة امل  أو الكيان القانوني هلا وينبغي اخطار املنشأة التجارية التغي  يف هيكل

 بالتغ ات فورا. 

 اخلليجي املعتمد اعتماد املشغل االقتصاديتعليق أو إلغاء قرار .12

املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي سارية املفعول اي ان يتج تعليقها أو الغائها بسبب  صفةستكون 

 :يلمن هذا الدل (4)الفقرة عدم االمتثال للشروط واملعاي  املنصوص عليها يف 

 مؤقتا يف احلاالت التالية:  اخلليجي يتج تعليق صفة املشغل االقتصادي املعتمد -أ  

  اخلليجي.شروط اهلية منح صفة املشغل االقتصادي املعتمد اإلخالل بأزد  

 املشغل االقتصادي املعتمد  إذا اسفرت نتائج التدقيق واملتابعة عن وجود قصور يف التزام

اوضاعها على ان يتج  لتعديلرير توصيات هلا، يتج منحها مهلة ونتج عنها حت اخلليجي

 . طة حتسن االلتزامخمتابعتها يف تنفيذ التوصيات احملررة هلا من خالل 

 ورود إخباريات أمنية متس أمن الدولة . يف زال 

  استمرارية عضويتها يف برنامج املشغل االقتصادي املعتمد تعليقيف زال طلب اجلهة املتقدمة 

/ يف إطار طارئنظرًا لعدم قدرتها على االيفاء بشرط من الشروط املطلوبة ) زادث  اخلليجي

 . الشفافية والشراكة(

  اجلهة املختصة تراهاشهر أو خالل الفرتة الد  6قصى أكحد يتج وضمل خطة حتسن االلتزام. 

  احلاالت التالية:بصورة نهائية يف اخلليجي لغاء صفة املشغل االقتصادي املعتمدإيتج  -ب   

  شروط االهلية ، وبعد تأكد اإلدارة ب اخلليجي يف زال إخالل املشغل االقتصادي املعتمد

اجلمركية املختصة من الظروف الد أدت إي هذا اإللغاء من خالل نتائج التدقيق والتقييج 

ده كمشغل الد قامت به بهذا الشأن، أو ردا على مبادرة املشغل نفسه بطلب إلغاء اعتما

 اقتصادي معتمد.  

  يف زال انتهاء مدة التعليق املؤقت دون معاجلة مالزظات خطة التحسن املقرتزة من الفريق

 .املختص

 يف املخالفات أو جرائج  املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي عند صدور زكج نهائي يدين

 . التهريب اجلمركي

  عن ممارسة النشاط الذي منحت فيه صفة املشغل  اخلليجي املعتمد املشغل االقتصادي  توق

 . االقتصادي املعتمد اخلليجي
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 لنشاطها او تصفيتها او اندماجها ممل شركة  املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي يف زالة إنهاء

 ي .اخرى مما يرتتب عليه إلغاء كيانها القانون

وز تقديج طلب جديد إلعادة يف زال إلغاء صفة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي ال جي

اكتساب صفة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي إال بعد مضي ثالثة سنوات من تاريخ 

 إلغاء الصفة. 

 الد أصدرته يف زال اإلخالل بأزد  للجهة املختصة جيوز – اخلليجي املشغل االقتصادي املعتمد صفة

املشغل االقتصادي اخلليجي املعتمد  صفةغاء ( بتعليق أو ال4الشروط املنصوص عليها يف املادة )

 . اجلهة املختصة وتندرج هذه اإلجراءات متامًا ضمن اختصاص

  التواصل ممل  اجلهة املختصة لصفة املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي علىااللغاء قبل التعليق أو

 املشغل االقتصادي املعتمد لتحديد ما إذا كان ميكن الوصول اي زل. 

بإخطار املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي  اجلهة املختصة د ان يتج التعليق أو اإللغاء ، ستقوموبع

 . وتزويده باألسباب لذلك ًاأو الكرتونيكتابيًا 

اجلهة ا تراهاشهر أو خالل الفرتة الد  6كحد اقصى جيوز للمشغل االقتصادي املعلق أن يطلب 

 . ةمناسب املختصة

 الل بااللتزامات يتعلق باجلوانب األمنية، ميكن اختاذ إجراءات التعليق بصفة يف زال كان اإلخ

 فورية ودون إخطار مسبق حلن اختاذ القرار النهائي.

  يتج تعليق صفة املشغل االقتصادي املعتمد يف زال إخالل هذا األخ  بشروط أزكام االعتماد

 إللغاء. ولكن مل تتأكد اجلهة املختصة باكتمال ظروف وشروط ا

 ذا كانت هناك خمالفة يف أزدى دول األعضاء من قبل مشغل اقتصادي معتمد خليجي مت منحه ا

  :صفة مشغل اقتصادي من قبل دولة أخرى يتج اختاذ االجراءات اآلتية

اخلليجي واإلخطار  املعتمد املقدمة للمشغل االقتصادي للمزاياامكانية تعليق العمل   -1

أسباب و بتفاصيل املخالفة يتبمل هلا املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي الفوري للدولة الد

 التعليق.

تقوم الدولة الد أصدرت صفة املشغل االقتصادي بدراسة السبب أو االسباب الد أدت إي   -2

املشغل  صفةمن قبل الدولة املعنية باملخالفة، واختاذ االجراء املناسب خبصوص  املزاياتعليق 

 ي املعتمد اخلليجي وفق املعاي  واإلجراءات املطبقة.االقتصاد

تقوم الدولة الد أصدرت صفة املشغل االقتصادي بإخطار الدولة املعنية باملخالفة بنتيجة هذه   -3

 الدراسة الختاذ اإلجراءات املناسبة جتاهه بناًء على قرار الدولة الد أصدرته.

 صفةالختاذ االجراء املناسب يف زال تعليق أو الغاء  دول اجمللس يتج التواصل بشكل فوري بن 

 املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي. 
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                                                                                                                                         الواجبات واملسؤوليات -13

 الربنامج وإبالغ شروطبيف عيمل األوقات الوفاء  اخلليجي على املشغل االقتصادي املعتمد يتعن 

بالدولة يف زال عدم متكنه من االستمرار يف ذلك، كما جيب على املشغل  اجلهة املختصة

املنشأة  داخل –ان وجدت  -بالتغ ات الرئيسية   اجلهة املختصة أن يبلغ اخلليجي االقتصادي املعتمد

 لربنامج .شروط اوالد قد تؤثر على  لتجاريةا

 

   طلب التظلم للمشغل االقتصادي املعتمد اخلليجيضوابط وإجراءات  -14

 للدائرة اجلمركية  بالتظلج  ضد قرار  او الكرتوني جيوز ملقدم الطلب تقديج اخطار كتابي

، وينبغي ان  اجلهة املختصة يومًا من تاريخ استالم االخطار ويقدم الطلب اي 30الدائرة يف غضون 

. كما جيوز اجلهة املختصة يبن االخطار بالتظلج رد املشغل/مقدم الطلب على البيان الصادر عن

 )مرفقللمشغل/مقدم الطلب بتقديج طلب عقد جلسة استماع كجزء من عملية  التظلج . 

 (ضوابط وإجراءات طلب التظلج1.4
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