االتفاقية املوحدة للضريبة االنتقائية لدول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية

نوفمرب 2016م

إن الدول األعضاء يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية،
اإلمارات العربية املتحدة،
مملكة البحرين،
اململكة العربية السعودية،
سلطنة عمان،
دولة قطر،
دولة الكويت،
انطالقًا من األهداف الواردة يف النظام األساسي جمللس التعاون لدول اخللييج العربيية الراميية
إىل أهمية تنمية عالقات التعاون القائمة بينها يف خمتلف اجملاالت.
ومتاشياً مع أهداف االتفاقية االقتصادية بني دول جملس التعاون لسنة 2001م ،الي تسيع
إىل مراحل متقدمة من التكامل االقتصادي ،ووضع تشريعات وأسس قانونيية متماللية يف
اجملاالت االقتصادية واملالية ،ورغبةً يف تعزيز اقتصاد دول اجمللس ومواصيلة للططيوات الي
مت اختاذها إلقامة الوحدة االقتصادية بينها،
واسييتناد ًا إىل قييرار اجمللييس األعل ي يف دورت ي السادسيية والييثاللني (الري ياض 9 ،ي ي 10

ديسمرب 2015م) املتضمن تفويض جلنة التعاون اااولو ناتصتداوب

وساتممو مجيا

ااتطلبوت الالزمة إلصرار اتتفوصية ااوحدة للضريبة اتنتقوئية لادن للاا التعاون لادن
اخلليج العر ية نالتوصي عليهو.
فقد اتفقت عل ما يأتي:
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الباب األول
تعاريف وأحكام عامة
املادة ()1
التعاريف
يف تطبيق أحكام هذه االتفاقية ،يكون للكلمات والعبيارات اتتيية املعني امليبني قيرين
كل منها ،ما مل يقتض سياق النص معن آخر:
اجملليييييييييييييييييييييس :جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
االتفاقييييييييييييييييييية :االتفاقية املوحدة للضريبة االنتقائية لدول اجمللس .
الضييييييييييييييييييريبة :الضريبة االنتقائية لدول اجمللس.
الدوليييييية العضييييييو :أي دوليية تتمتييع بالعضييوية الكامليية يف اجمللييس وفق ياً لنظام ي
األساسي.
إقليييييل دول اجمللييييس :مجيع أقاليل الدول األعضاء.
اللجنييييية الوزاريييييية  :جلنة التعاون املالي واالقتصادي لدول اجمللس.
القييييييانون ا لييييييي :قانون الضيريبة االنتقائيية والتشيريعات ذات الصيلة الصيادرة عين
كل دولة عضو.
الشيييييييييييييييييييطص :أي شطص طبيعي أو اعتباري ،عام أو خاص  ،أو أي شكل آخير مين
أشكال الشراكة.
نظام (قانون) اجلميار
املوحييييييييييييييييييييييد :نظام (قانون) اجلمار املوحد لدول اجمللس.
اجلهيييية الضييييريبية :اجلهة أو اإلدارة احلكومية املطتصية يف الدولية بيةدارة و صييل
وتنفيذ الضريبة.
السييييلع االنتقائييييية :السلع اخلاضعة للضريبة وفق ًا ألحكام هذه االتفاقية.
السيييييلع االنتقائيييييية
املنتجيييييية لييييييياً :السلع االنتقائية املنتجة يف الدولة العضو.
اسيييييييتلاد السيييييييلع
االنتقائيييييييييييييييييية :دخول السلع االنتقائية من خارج إقلييل دول اجملليس اىل أيية دولية
عضو وفق ًا ألحكام نظام (قانون) اجلمار املوحد.
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الوضع املعلق للضريبة:

املسييييتودض الضييييري :
املييييييييرخص ليييييييي :

الضييريبة املسييتحقة:

الوضع الذي يعلق في استحقاق الضيريبة علي السيلع االنتقائيية
املنتجيية لييياً أو املسييتوردة وفقيياً ألحكييام املييادة ( )5ميين هييذه
االتفاقية.
املكان الذي يسمح في للمرخص ل بةنتاج  ،أو ويل ،أو حييازة،
أو ختزين  ،أو تلقي السيلع االنتقائيية املنتجية ليياً أو املسيتوردة
ت وضع معلق للضريبة.
الشطص املوافق ل مين قبيل اجلهية الضيريبية علي القييام ،خيالل
ممارسة عمل  ،بةنتياج السيلع ،أو وييل ،أو حييازة ،أو ختيزين ،أو
نقييل ،أو تلقييي السييلع االنتقائييية املنتجيية لي ياً أو املسييتوردة يف
مستودض ضري .
الضييريبة عليي السييلع االنتقائييية ،والوااييىل سييدادها إىل اجلهيية
الضريبية.

الشييطص امللييزم بسييداد
الضييييييييييييييييييريبة :الشييطص املسييوول وفق ياً ألحكييام هييذه االتفاقييية عيين احتسيياب
الضريبة املستحقة والتصريح عنها وسدادها.
سييىل علي أساسييها الضييريبة وفقياً ألحكييام هييذه
قيمة السلع االنتقائية :القيميية الي
االتفاقية.
قيميية أو كمييية التوريييدات ال ي تتجيياوز مييا نييص علي ي قييانون
أغراض األعمال :
اجلمار املوحد والئحت التنفيذية.
املسييييييييييييييييييييتورد :الشطص الذي يقوم باستلاد السلع االنتقائية

املادة()2
سريان االتفاقية
ظر استلاد ،أو تصدير أو إنتاج بعض
دون اإلخالل بالتشريعات النافذة يف دول اجمللس ال
السلع ،وأي قوانني ضرائىل غل مباشرة أخرى ،تسري أحكام هذه االتفاقية عل :
 .1إنتاج السلع االنتقائية داخل إقليل الدولة العضو.
 .2استلاد السلع االنتقائية إىل إقليل دول اجمللس.
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الباب الثاني
فرض الضريبة
املادة ()3
السلع االنتقائية ونسبة الضريبة
 .1تفرض الضريبة عل السلع الضارة بصحة االنسيان والبيةية والسيلع الكماليية وفيق
ددها اللجنة الوزارية.
القائمة والنسىل الضريبية املفروضة عليها ال
 .2للجنة الوزارية تعديل تلك القائمة والنسىل الضريبية املفروضة عليها.
املادة ()4
استحقاق الضريبة
 .1دون اإلخالل بأحكام املادة ( ) 5مين هيذه االتفاقيية ،تسيتحق الضيريبة يف تياري طير
السلع االنتقائية لالستهال .
 .2تعد السلع االنتقائية مطروحة لالستهال يف احلاالت اتتية:
أ -إنتاج السلع االنتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
ب -إفراج السلع االنتقائية من أي وضع معلق للضريبة.
ج -حيازة السيلع االنتقائيية خيارج أي وضيع معليق للضيريبة مل تسيدد الضيريبة
املستحقة عليها.
د -استلاد السلع االنتقائية ما مل تكن يف وضع معلق للضريبة.
ه -فقدان السلع االنتقائية أو تلفها يف وضع معلق للضريبة يف الدولة ال كانيت
فيها  ،و مل يثبت املرخص لي أن فقيدها أو تلفهيا نياتج عين أسيباب خاراية عين
سيطرت  ،وذلك وفقاً للشروط واإلاراءات ا ددة من الدولة العضو الي فقيدت
أو تلفت فيها السلعة.
املادة ()5
تعليق الضريبة
 .1تعلق الضريبة عل السلع االنتقائية يف احلالتني اتتيتني:
أ -إنتاج السلع االنتقائية أو ويل ،أو حيازة ،أو ختزين أو تلقيي السيلع االنتقائيية
املنتجة لياً من قبل املرخص ل .
ب -نقل السلع االنتقائية ت وضع معلق للضريبة يف أي من احلاالت اتتية:
 )1من مستودض ضري إىل مستودض ضري يف الدولة العضو ذاتها.
 )2من مستودض ضري إىل مستودض ضري يف دولة عضو أخرى.
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 )3ميين مسييتودض ضييري إىل مكييان خييروج السييلع ميين إقليييل دول اجمللييس
للتصدير أو إعادة التصدير وفق ًا ألحكام نظام (قانون) اجلمار املوحد.
 )4عند االستلاد إىل مستودض ضري يف دولة عضو.
 .2دد اللجنة الوزارية قواعد تطبيق هذه املادة وآلية تنقل السيلع االنتقائيية يت وضيع
معلق للضريبة بني الدول األعضاء.
املادة ()6
قيمة السلع االنتقائية
 .1دد القيمة ال تفرض عليها الضيريبة علي التبيو وفقياً لقيرار اجملليس األعلي يف
دورت الي ( )36أو أي قرارات الحقة للمجلس األعل بهذا اخلصوص.
 .2دد القيمة ال تفرض عليها الضريبة عل بقية السلع االنتقائية عل أساس سعر
بيع التجزئة هلذه السلع ،عل أن يكون سعر بيع التجزئة هو السعر ا يدد مين قبيل
املستورد أو املنتج للسلع االنتقائية ،أو وفق قائمة األسعار املعيارية الي سييتفق عليهيا
بشكل دوري بني اجلهات الضريبية يف دول اجمللس أيهما أعل .
الباب الثالث
سداد الضريبة
املادة ()7
الشطص امللزم بسداد الضريبة
الشطص امللزم بسداد الضريبة املستحقة هو:
 .1الشطص الذي ينتج سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة.
 .2الشطص الذي حيوز سلع انتقائيية مل تسيدد الضيريبة املسيتحقة عليهيا خيارج وضيع
معلق للضريبة وفقاً ملا دده اجلهة الضريبية.
 .3املرخص ل عند اإلفراج عن السلع االنتقائية من وضع معلق للضريبة.
 .4املرخص ل عند طر السلع االنتقائيية لالسيتهال بسيبىل فقيدانها أو تلفهيا يف وضيع
معلق للضريبة وفق ًا ألحكام البند( -2هي) من املادة ( )4من هذه االتفاقية.
 .5مستورد السلع االنتقائية.
 .6املرخص ل عند نقل السلع االنتقائية خالفاً لشروط التعليق املنصوص عليها يف امليادة
( )5من هذه االتفاقية.
 .7أي شطص آخر يطر سلعاً انتقائية لالستهال
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املادة ()8
مكان فرض الضريبة وآلية التحصيل
.1
.2
.3
.4

لغايات أحكام هذه املادة ،يقصد مبنفذ اليدخول األول :أول نقطية مجركيية ليدخول
السلع االنتقائية إىل إقليل دول اجمللس وفقاً لنظام (قانون) اجلمار املوحد.
تفرض الضريبة عل السلع االنتقائية املنتجة لياً يف الدولية العضيو الي طرحيت
فيها لالستهال كما هو دد يف املادة ( ) 4من هذه االتفاقية.
ت فرض الضريبة عل السلع االنتقائية املستوردة يف دولة منفيذ اليدخول األول للسيلع
ما مل تكن يف وضع معلق للضريبة.
بالنسبة للسلع االنتقائيية الي سيبق أن طرحيت لالسيتهال وخضيعت للضيريبة يف
دوليية عضييو و انتقلييت الحقياً إىل دوليية عضييو أخييرى ،تفييرض الضييريبة علي السييلع
االنتقائية يف منفذ دخول الدولة العضو األخرى.
الباب الرابع
اسرتداد الضريبة
املادة ()9
املبدأ العام

 .1دون اإلخالل بأحكام املادة ( )8من هذه االتفاقية ،حيق اسيرتداد الضيريبة املسيددة علي
السلع االنتقائية ال مت طرحها لالستهال يف الدولة العضيو يف حيال التصيدير أو إعيادة
التصدير ألغراض األعمال إىل خارج إقليل دول اجمللس.
 .2حيق اسرتداد الضريبة املسددة عل السلع االنتقائية يف حيال اسيتطدامها يف إنتياج سيلع
انتقائية أخرى خاضعة للضريبة.
 .3ألغراض البند ( )4من املادة الثامنة ،جيوز طلىل اسرتداد الضريبة االنتقائية املسددة من
اجلهة الضريبية يف الدولة العضو األوىل.
 .4دد اللجنة الوزارية حاالت االسرتداد اإلضافية يف حال عدم استهال السلع االنتقائيية
داخل الدولة العضو.
 .5دد الدولة العضو شروط وااراءات االسرتداد.
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الباب اخلامس
اإلعفاءات
املادة ()10
 .1تعف ي ميين الضييريبة السييلع االنتقائييية بشييرط املعامليية باملثييل اهليةييات الدبلوماسييية
والقنصييلية واملنظمييات الدولييية ورأسيياء وأعضيياء السييلكني الدبلوماسييي والقنصييلي
املعتمدون لدى أي دولة عضو.
 .2تعف من الضريبة السلع االنتقائية ال بصحبة املسافرين القادمني إىل أي دولية عضيو
عل أال تكون ذات صفة جتارية ،وأن تستويف الشروط والضيواب ا يددة يف نظيام
(قانون) اجلمار املوحد.
الباب السادس
متطلبات االمتثال
املادة ()11
االمتثال عند االستلاد والتصدير
 .1عل املستورد التصريح عن الضريبة املستحقة عند االستلاد وفقاً ملا هو منصيوص عليي
يف نظام (قانون) اجلمار املوحد  ،و دد الدولة العضو ااراءات السداد.
 .2تطبق إاراءات وآلية االستلاد والتصدير ا ددة يف نظام (قانون) اجلمار املوحيد علي
معامالت استلاد وتصدير السلع االنتقائية مبا ال يتعارض مع أحكام هذه االتفاقية.
املادة ()12
الرتخيص
للجهة الضريبية أن ترخص ألي شطص بتطصيص مستودض ضري وفقاً للشروط والقواعيد
ا ددة من قبل الدولة العضو.
املادة ()13
التسجيل
لغايات الضريبة يلتزم بالتسجيل كل من دده اجلهة الضريبية مين األشيطاص املليزمني
بسداد الضريبة وفق ًا ألحكام املادة ( )7من هذه االتفاقية.
املادة ()14
مسك وحفظ السجالت والدفاتر ا
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اسبية

 .1يتعني عل الشطص امللزم بالتسجيل مسك سجالت ودفاتر اسبية منتظمة ومسيتقلة
لتسجيل حركة السلع االنتقائية ،واملستندات املويدة هليا ،وحفظهيا بطريقية منظمية
ومنطقية ،مبا يسمح للجهة الضريبية مبراقبة صحة احتساب وسداد الضريبة.
 .2جيىل حفظ السجالت والدفاتر واملستندات املويدة هلا ،ملدة ( )5خيس سينوات مين نهايية
السنة املالية ال حدلت فيها تلك العملية ،ما مل يتواىل حفظهيا مليدة أطيول مبوايىل أي
من التشريعات النافذة يف كل دولة عضو.
املادة ()15
اإلقرار الضري
 .1جيىل عل الشطص امللزم بالتسيجيل ،تقيديل إقيرارات ضيريبية ،و يدد كيل دولية
عضو الفرتة أو الفرتات الضريبية اخلاصة بها عل أال تقل أي فرتة ضريبية عين شيهر،
وال تزيد عل سنة.
 .2حيق لكل دولة عضو استثناء املستوردين من تقديل اإلقرار الضري .
املادة ()16
سداد الضريبة
مع مراعاة أحكام املادتني (14و )15من هذه االتفاقية  ،جيىل علي الشيطص املليزم بتقيديل
اإلقرار الضري  ،سداد الضريبة املستحقة عين كيل شيهر مين السينة امليالديية خيالل ()15
خسة عشر يوماً من انتهاء الشهر.
املادة ()17
الرقابة والتفتيش
دد كل دولة عضو التدابل الالزمة للتحقق من صحة تطبيق الضريبة.
املادة ()18
وضع عالمة مميزة عل السلع االنتقائية
دد اللجنة الوزارية السلع االنتقائية ال يتل وضع عالمة مميزة عليها ،والقواعد الالزمية
لذلك يف إقليل دول اجمللس.
الباب السابع
تبادل املعلومات والتعاون بني الدول
املادة ()19
تبادل املعلومات
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 .1تتبادل اجلهات الضريبية يف الدول األعضاء املعلومات ذات الصيلة بتنفييذ أحكيام هيذه
االتفاقية ،أو بةدارة أو تنفيذ القوانني ا لية املتعلقة بالضريبة االنتقائية .
 .2مع مراعاة أحكام االتفاقييات الدوليية الي تكيون الدولية العضيو طرفيا فيهيا ،تعاميل
صل عليها اجلهة الضريبية عل أنها معلوميات سيرية بينفس الطريقية
املعلومات ال
صل عليها مبواىل القوانني ا لية لتلك اجلهة  ،وال جييوز
ال تُعامل بها املعلومات ال
الكشييف عنهييا إال لصشييطاص أو السييلطات (مبييا يف ذلييك ا يياكل واألاهييزة اإلدارييية)
املعنيني برب أو صيل الضريبة االنتقائية أو بتنفيذها أو إقامة دعاوى قضائية بشأنها
أو بتحديد االستةناف املتعلق بها أو باإلشراف عل ما سبق .وال جييوز هليوالء األشيطاص أو
السييلطات اسييتطدام تلييك املعلومييات إال لتلييك األغييراض فقي  ،وجيييوز هلييل كشييف هييذه
املعلومييات يف اإلاييراءات القضييائية يف ا يياكل العاميية أو يف األحكييام القضييائية.
صيل عليهيا اجلهية
وبصرف النظر عميا ذكير سيابقاً ،جييوز اسيتعمال املعلوميات الي
الضييريبية ألغييراض أخييرى عنييدما جتيييز قييوانني كلتييا الييدولتني اسييتعماهلا ملثييل هييذه
األغراض األخيرى ،وتسيمح اجلهية الضيريبية يف الدولية امليزودة للمعلوميات مبثيل هيذا
االستعمال.
 .3ال جيوز بأي حال من األحوال تفسل أحكام البندين ( )1و( )2مبا يودي إىل إلزام أي دولة
عضو مبا يأتي:
أ .تنفيذ إاراءات إدارية خمالفة لصنظمة واملمارسات اإلدارية يف تلك الدولة أو
يف دولة عضو أخرى.
ب .تقديل معلومات ال ميكن احلصول عليها مبواىل األنظمة أو التعليمات
اإلدارية املعتادة يف تلك الدولة أو يف دولة عضو أخرى.
ج .تقديل معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو األعمال أو الصناعة
أو األسرار التجارية أو املهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون
الكشف عنها خمالفاً للسياسة العامة (النظام العام).
 .4إذا طلبييت دوليية عضييو معلومييات مبواييىل هييذه املييادة ،فعل ي الدوليية العضييو األخييرى أن
تستطدم إاراءاتها اخلاصة جبميع املعلوميات املطلوبية حتي وإن مل تكين تليك الدولية
األخييرى يف حاايية إليهييا ألغراضييها الضييريبية اخلاصيية بهييا .ووضييع االلتييزام الييوارد يف
اجلملة السابقة للقيود الواردة يف الفقرة ( )3غل أن ال جيوز بأي حال من األحوال تفسل
هذه القيود عل أن يسيمح لدولية عضيو باالمتنياض عين تقيديل املعلوميات جمليرد انتفياء
مصلحتها ا لية فيها.
 .5ال جيوز بأي حال من األحوال تفسل أحكام الفقرة ( )3عل أنها تسمح لدولية متعاقيدة
باالمتناض عن تقديل املعلومات جملرد أن املعلومات حيتفظ بهيا مصيرف أو موسسية ماليية
أخرى أو شطص مفوض أو شطص يعمل بوكالية أو بصيفة ائتمانيية أو بسيبىل كونهيا
مرتبطة مبصاحل تتعلق بامللكية يف شطص ما.
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املادة ()20

نظام اخلدمة االلكرتوني

 .1عل كل دولة عضيو اسيتحدان نظيام خدمية الكرتونيي لغاييات االمتثيال باملتطلبيات
املتعلقة بالضريبة و عل األمانة العامة جملليس التعياون ليدول اخللييج العربيية اختياذ
التييدابل الالزميية إلنشيياء مركييز معلومييات ضييري وتشييغيل موقييع او نظييام الكرتونييي
مركزي ملتابعة املعلومات املتعلقة بالتوريدات البينية وتبادل هذه املعلومات بني اجلهيات
الضريبية املطتصة يف اليدول األعضياء ،علي أن يتضيمن املوقيع أو النظيام االلكرتونيي
التابع ملركز املعلومات الضري عل األقل عل املعلومات اتتية:
أ -رقل التعريف الضري لكل من املورد والعميل،
ب -رقل الفاتورة الضريبية وتاروها،
ج -وصف املعاملة،
د -مقابل املعاملة.
.2

.3
.4
.5

يف حال تطابق املعلومات املسجلة من قبل كل من املورد والعميل ،مينح كل منهميا رقيل
تأكيد جيىل االحتفاظ ب لغايات التدقيق من قبل اجلهة الضريبية املطتصية والتأكيد
من تطابق هذه املعلومات مع تلك املقدمة يف االقيرارات الضيريبية وغلهيا مين املعلوميات
ذات الصلة املقدمة عمال بأحكام هذه االتفاقية.
جيىل أن يكون النظام مولوق وآمن وال يسيمح للميورد أو العمييل الوصيول إىل أي بيانيات
غل تلك املتا ل االطالض عليها.
حيق للجهة الضيريبية املطتصية يف كيل دولية عضيو الوصيول إىل املعلوميات املتعلقية
بالتوريدات البينية.
يتيح النظام متابعة البات انتقال السلع إىل بلد املقصد النهائي.
املادة ()21
التعاون بني الدول االعضاء

 .1للدول االعضاء ،باقرتا ترفع االمانة العامة لدول اجمللس إىل اللجنة الوزاريية  ،اختياذ
التدابل الالزمة املتعلقة بالتعاون االداري بينها ،وخصوص ًا يف اجملاالت اتتية:
أ .تبادل املعلومات الالزمة لغايات
عضو.

ديد صحة الضيريبة بنياءع علي طليىل كيل دولية

ب .االتفاق عل إاراء عمليات تدقيق متزامنة واملشاركة يف عمليات تيدقيق تقيوم بهيا
أي دولة عضو بناءع عل موافقة الدول املعنية.
ج .املساعدة يف

صيل الضريبة واختاذ التدابل الالزمة املرتبطة بالتحصيل.
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 .2مع مراعاة أحكام االتفاقيات الدولية ال تكون الدولة العضو طرفاً فيها ،جييىل علي
كل دولة عضو أن تلزم موظفيها بعدم اإلفشاء أو استعمال املعلوميات الي حصيلوا عليهيا
يف سياق عملهل من دولة عضو أخرى لغايات أخرى غل مرتبطة بتنفيذ مهيامهل .ولكيل
دولة عضو ديد العقوبات املطبقة يف حال املطالفة.

الباب الثامن
الغرامات و التهرب الضري
املادة ()22
الغرامات
تفرض كل دولة عضو غرامات إدارية عند خمالفة احكام قانونها ا

لي .

املادة ()23
التهرب الضري
 .1يقصد بالتهرب الضري لغايات أحكام هذه املادة:
أ .إدخال أو اولة إدخال سلع انتقائية إىل الدولة العضيو أو إخرااهيا ،أو اولية
إخرااهييا منهييا بصييورة خمالفيية للتشييريعات املعمييول بهييا دون سييداد الضييريبة
املستحقة عليها ازئياً أو بالكامل ،أو خالفاً ألحكام املنع أو التقييد الواردة يف
قوانني الدولة العضو النافذة.
ب .إنتاج ،أو ويل ،أو حييازة ،أو ختيزين او نقيل ،أو تلقيي سيلع انتقائيية مل تسيدد
الضريبة املستحقة عليهيا بصيورة خمالفية ألحكيام هيذه االتفاقيية والقيوانني
ا لية بقصد التهرب من تأدية الضريبة املستحقة أو بقصد جتاوز أحكام املنع
أو التقييد الواردة يف قوانني الدولة العضو النافذة.
ج .تقديل مستندات أو إقيرارات أو سيجالت غيل صيحيحة أو ميزورة أو مصيطنعة أو
وضع عالمات غيل صيحيحة بقصيد التهيرب مين تأديية الضيريبة املسيتحقة أو
بقصد اسرتدادها دون وا حق .
 .2حيق لكل دولة عضو
.3

ديد حاالت أخرى من حاالت التهرب الضري .

دد الدولة العضو عقوبات التهرب الضري .
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املادة ()24
االعرتاضات والطعون
دد كل دولة عضو شروط وضواب االعرتاض عل قرارات اجلهية الضيريبية املطتصية ،ويشيمل ذليك
حق اللجوء إىل ا اكل ا لية املطتصة يف كل دولة عضو.

الباب التاسع
األحكام اخلتامية
املادة ()25
القواعد والشروط التنفيذية
ختتص اللجنة الوزارية بوضع القواعد والشروط الالزمة لتطبيق هذه االتفاقية وتفسلها.
املادة ()26
املالحق
تعترب أي مالحق يتفق عليها طبقًا هلذه االتفاقية ازءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقية.
املادة ()27
حل النزاعات
تعمل الدول االعضاء عل تسوية أي نزاض ينشأ بينها بشأن هيذه االتفاقيية بيالطرق الوديية ،
وهلا وباتفاقها اذا تعذر تسويت طبقا مليا تقيدم عيرض النيزاض علي التحكييل وفقياً لقواعيد
التحكيل ال يتفق عليها .
املادة ()28
التعديالت
جيوز بعد مو افقة مجيع الدول األعضاء ،وبناءع عل اقيرتا أي منهيا تعيديل هيذه االتفاقيية ،
ووضع نفاذ التعديل لذات اإلاراءات املنصوص عليها يف املادة ( )29من هذه االتفاقية.
املادة ()29
النفاذ
تقر هذه االتفاقية من قبل اجمللس األعلي وتصيادق عليهيا اليدول األعضياء وفقيا إلاراءاتهيا
الدستورية.
 .1تعترب االتفاقية نافذة اعتبار ًا مين إييداض وليقية تصيديق الدولية الثانيية ليدى
األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية.
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 .2تعمل كل دولة عضو عل اختاذ اإلاراءات الداخلية إلصيدار القيانون ا ليي
بهدف وضع أحكام االتفاقية حيز التنفيذ مبا فيها وضع السياسات واإلايراءات
الالزمة لتطبيق الضريبة مبا ال يتعارض مع أحكام هذه االتفاقية.
 .3تعد كل دولة عضو مل تطبق قانونها ا لي خارج نطاق تطبيق هذه االتفاقيية
إىل حني تاري نفاذ قانونها ا لي .
حررت هذه االتفاقية باللغة العربية بتاري 1438/ /هي ،املوافق 2016/ /م ،مين أصيل
واحد يودض لدى األمانة العامة جملليس التعياون ليدول اخللييج العربيية وتسيلل نسيطة مني
مطابقة لصصل لكل دولة عضو طرف يف هذه االتفاقية.
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