اتفاقية
الوحدة االقتصادية بين دول الجامعة العربية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أٌ ؽكٕيبد :
انًًهكخ األزدَٛخ انٓبشًٛخ
انغًٕٓزٚخ انزَٕعٛخ
عًٕٓزٚخ انعٕداٌ
انغًٕٓزٚخ انؼساهٛخ
انًًهكخ انؼسثٛخ انعؼٕدٚخ
انغًٕٓزٚخ انؼسثٛخ انعٕزٚخ
انغًٕٓزٚخ انؼسثٛخ انًزؾدح
انغًٕٓزٚخ انهجُبَٛخ
انًًهكخ انهٛجٛخ انًزؾدح
انًًهكخ انًزٕكهٛخ انًُٛٛخ
انًًهكخ انًـسثٛخ
دٔنخ انكٕٚذ
زؿجخ يُٓب ك ٙرُظٛى انؼالهبد االهزصبدٚخ ث ٍٛدٔل انغبيؼخ انؼسثٛخ ٔرٕطٛدْب ػهٗ أظط رالئى
انصالالالد انيجٛؼٛالالخ ٔانزبزٚاٛالالخ انوبئًالالخ ثُٓٛالالب ٔرؾوٛالالن أكعالالم ان الالسٔغ الشدْالالبز اهزصالالبدْب ٔنزًُٛالالخ
صسٔارٓب ٔنزأي ٍٛزكبْٛخ ثالدْب .
هد ارلوذ ػهٗ هٛبو ٔؽدح اهزصبدٚخ كبيهخ ثُٓٛب ٔػهٗ رؾوٛوٓب ثصٕزح ردزٚغٛخ ٔثًب ًٚكٍ يٍ
انعسػخ انز ٙرعًٍ اَزوبل ثالدْب يٍ انٕظغ انساٍْ ئنٗ انٕظغ انًوجم ثدٌٔ األظساز
ثًصبنؾٓب األظبظٛخ ٔذنك ٔكوب نألؽكبو اٜرٛخ :
انفصم األول
األهذاف وانىسائم
انمادة األونى
روالالٕو ثالال ٍٛدٔل انغبيؼالالخ انؼسثٛالالخ ٔؽالالدح اهزصالالبدٚخ كبيهالالخ رعالالًٍ ثصالالٕزح ب الالخ رهالالك انالالدٔل
ٔنسػبٚبْب ػهٗ هدو انًعبٔاح :
 -1ؽسٚخ اَزوبل األشابص ٔزؤٔض األيٕال
 -2ؽسٚخ رجبدل انجعبئغ ٔانًُزغبد انٕطُٛخ ٔاألعُجٛخ .
 -3ؽسٚخ اإلهبيخ ٔانؼًم ٔاالظزاداو ٔيًبزظخ انُ بغ االهزصبد٘ .
 -4ؽسٚخ انُوم ٔانزساَصٚذ ٔاظزؼًبل ٔظبئم انُوم ٔانًساكئ ٔانًيبزاد انًدَٛخ .
 -5ؽوٕم انزًهك ٔاإلٚصبء ٔاإلزس .
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انمادة انثاوية
نهٕ ٕل ئنٗ رؾوٛن انٕؽدح انًجُٛخ ك ٙانًبدح انعبثوخ رؼًم األطساف انًزؼبهدح ػهٗ اٜر: ٙ
 .1عؼالالم ثالدْالالب يُيوالالخ عًسكٛالالخ ٔاؽالالدح راعالالغ إلدازح يٕؽالالدح ٔرٕؽٛالالد نهزؼسٚلالالخ ٔانز الالسٚغ
ٔاألَظًخ انغًسكٛخ انًيجوخ ك ٙكم يُٓب .
 .2رٕؽٛد ظٛبظخ االظزٛساد ٔانزصدٚس ٔاألَظًخ انًزؼهوخ ثٓب .
 .3رٕؽٛد أَظًخ انُوم ٔانزساَصٚذ .
 .4ػود االرلبهبد انزغبزٚخ ٔارلبهبد انًدكٕػبد يغ انجهداٌ األ سٖ ثصٕزح ي زسكخ .
 .5رُعٛن انعٛبظخ انًزؼهوخ ثبنصزاػخ ٔانصُبػخ ٔانزغبزح اندا هٛخ ٔرٕؽٛد انز سٚغ االهزصالبد٘
ث كم ٚكلم نًٍ ٚؼًم يٍ زػبٚالب انالجالد انًزؼبهالدح كال ٙانصزاػالخ ٔانصالُبػخ ٔانًٓالٍ شالسٔطب
يزكبكئخ .
 .6رُعٛن ر سٚغ انؼًم ٔانعًبٌ االعزًبػ. ٙ
( .7أ) رُعالالالٛن ر الالالسٚغ انعالالالسائت ٔانسظالالالٕو انؾكٕيٛالالالخ ٔانجهدٚالالالخ ٔظالالالبئس انعالالالسائت ٔانسظالالالٕو
األ سٖ انًزؼهوخ ثبنصزاػالخ ٔانصالُبػخ ٔانزغالبزح ٔانؼوالبزاد ٔرٕرٛالق زؤٔض األيالٕال
ثًب ٚكلم يجدأ ركبكإ انلسص .
(ة) رالك ٙاشدٔاط انعسائت ٔانسظٕو ػهٗ انًكهل ٍٛيٍ زػبٚب اندٔل انًزؼبهدح .
 .8رُعٛن انعٛبظبد انُودٚخ ٔانًبنٛخ ٔاألَظًخ انًزؼهوخ ثٓب ك ٙثهداٌ األطساف انًزؼبهالدح رًٓٛالدا
نزٕؽٛد انُود ثٓب .
 .9رٕؽٛد أظبنٛت انزصُٛق ٔانزجٕٚت اإلؽصبئٛخ .
 .10ارابذ أٚخ ئعساءاد أ سٖ رهصو نزؾوٛن األْداف انًجُٛخ ك ٙانًبدر ٍٛاألٔنٗ ٔانضبَٛخ .
ػهٗ أَّ ًٚكٍ انزغبٔش ػٍ يجدأ انزٕؽٛد ك ٙؽبالد ٔأهيبز ب خ ثًٕاكوخ يغهالط انٕؽالدح
االهزصبدٚخ انؼسثٛخ انًُصٕص ػه ّٛك ٙانًبدح انضبنضخ يٍ ْرِ االرلبهٛخ .
انفصم انثاوي
اإلدارة
انمادة انثانثة
رُ أ ْٛئخ دائًخ رالدػٗ ( يغهالط انٕؽالدح االهزصالبدٚخ انؼسثٛالخ ) ٔرؾالدد يٓبيالّ ٔ الالؽٛبرّ ٔكوالب
ألؽكبو ْرِ االرلبهٛخ .
انمادة انرابعة
.1
.2
.3
.4

ٚزأنق انًغهط يٍ يًضم يزلسؽ أٔ أكضس نكم يٍ األطساف انًزؼبهدح .
ركٌٕ انوبْسح انًوس اندائى نًغهالط انٕؽالدح االهزصالبدٚخ انؼسثٛالخ ٔنهًغهالط أٌ ٚغزًالغ كال ٙأ٘
يكبٌ آ س ٚؼ. ُّٛ
ركٌٕ زئبظخ انًغهط نًدح ظُخ ٔثبنزُبٔة ث ٍٛاألطساف انًزؼبهدح .
ٚزار انًغهط هسازارّ ثأؿهجٛخ صهض ٙاأل ٕاد نألطساف انًزؼبهدح ٔنكم دٔنخ ٕد ٔاؽد.

انمادة انخامسة
ٚ -1إاشز انًغهط كال ٙيًٓزالّ نغالبٌ اهزصالبدٚخ ٔئدازٚالخ رؼًالم رؾالذ ئشالساكّ ثصالٕزح دائًالخ أٔ نًالدح
يإهزخ ٔٚؾدد انًغهط ا زصب ٓب .
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 -2رزأنق يجدئٛب انهغبٌ اندائًخ انزبنٛخ :
(أ) انهغُخ انغًسكٛخ نًؼبنغخ ان إٌٔ انغًسكٛخ انلُٛخ ٔاإلدازٚخ .
(ة) انهغُالالالخ انُودٚالالالخ ٔانًبنٛالالالخ نًؼبنغالالالخ شالالالإٌٔ انُوالالالد ٔانصالالالساكخ ٔانعالالالسائت ٔانسظالالالٕو
ٔان إٌٔ انًبنٛخ األ سٖ .
(ط) انهغُالالالخ االهزصالالالبدٚخ نًؼبنغالالالخ ان الالالإٌٔ انصزاػٛالالالخ ٔانصالالالُبػٛخ ٔانزغبزٚالالالخ ٔانُوالالالم
ٔانًٕا الد ٔانؼًم ٔانعًبٌ االعزًبػٔ . ٙنهًغهط أٌ ٚإنق نغبَب أ سٖ ػُد
انعسٔزح ؽعت يوزعٛبد انؾبعخ .
 -3رؼالال ٍٛكالالم يالالٍ ؽكٕيالالبد األطالالساف انًزؼبهالالدح يًضهٓٛالالب كالال ٙانهغالالبٌ اندائًالالخ انًالالركٕزح ٔٚكالالٌٕ نكالالم
طسف ٕد ٔاؽد كٓٛب .
انمادة انسادسة
 ُٚ .1أ ندٖ يغهط انٕؽدح االهزصبدٚخ انؼسثٛالخ يكزالت كُال ٙاظز البز٘ دائالى ٚؼُٛالّ انًغهالط يالٍ
انلُٔ ٍٛٛاناجساء ٔٚؼًم رؾذ ئشساكّ .
ٚ .2زٕنٗ انًكزت انلُ ٙاندائى دزاظخ ٔثؾالش انًعالبئم انزال ٙرؾالبل ئنٛالّ يالٍ هجالم انًغهالط أٔ يالٍ
هجم نغبَّ ٔػسض انجؾٕس ٔانًوزسؽبد انز ٙرإيٍ اإلَعغبو ٔانزُعٛن كال ٙاأليالٕز اندا هالخ
ك ٙا زصبص انًغهط .
 ُٚ .3الالئ انًغهالالط يكزجالالب يسكصٚالالب نءؽصالالبء ٚوالالٕو ثغًالالغ اإلؽصالالبءاد ٔرؾهٛهٓالالب َٔ الالسْب ػُالالد
االهزعبء .
انمادة انسابعة
ٚ .1إنق يغهط انٕؽدح االهزصبدٚخ انؼسثٛخ ٔاألعٓصح انًسرجيخ ثّ ٔؽدح رزًزغ ثبظالزوالل يالبنٙ
ٔئداز٘ ٔٚكٌٕ نٓب يٛصاَٛخ ب خ .
ٚ .2عغ انًغهط َظبيّ اندا هٔ ٙانُظى اناب خ ثبألعٓصح انزبثؼخ نّ .
انمادة انثامىة
الل يدح ال رزغبٔش شٓسا ٔاؽدا يٍ ربزٚخ َلبذ ْالرِ االرلبهٛالخ ٚزؼال ٍٛػهالٗ ؽكٕيالبد األطالساف
انًزؼبهالالدح رعالالًٛخ يًضهٓٛالالب كالال ٙانًغهالالط ٔكالال ٙانهغالالبٌ انًُصالالٕص ػهٓٛالالب كالال ٙانلوالالسح ( )2يالالٍ انًالالبدح
انابيعخ يالٍ ْالرِ االرلبهٛالخ ٔػهالٗ انًغهالط أٌ ٚجبشالس ػًهالّ كالٕز ر الكٛهّ  .كًالب ٚؼًالم انًغهالط كالٕز
يجبشسح انؼًم ػهٗ ركٕ ٍٚاألعٓصح انًسرجيخ ثّ .
انمادة انتاسعة
ٚجبشالس يغهالط انٕؽالدح االهزصالالبدٚخ انؼسثٛالخ ثصالٕزح ػبيالخ عًٛالالغ انًٓالبو ٔانعالهيبد انًُصالالٕص
ػهٓٛب كْ ٙرِ االرلبهٛخ ٔيالؽوٓب أٔ انالشيخ نزأي ٍٛرُلٛرْب كًب ًٚبزض ثصٕزح ب خ :

 -1في انىاحية اإلدارية :
(أ) انؼًم ػهٗ رُلٛر أؽكبو ْرِ االرلبهٛخ ٔيالؽوٓب ٔعًٛغ األَظًخ ٔانُصٕص انصالبدزح رُلٛالرا
نٓب أٔ نًالؽوٓب .
(ة) اإلشساف ػهٗ ئدازح انهغبٌ ٔاألعٓصح انًسرجيخ ثٓب .
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(ط) رؼ ٍٛٛانًٕرلٔ ٍٛاناجساء انزبثؼ ٍٛنهًغهالط ٔاألعٓالصح انًسرجيالخ ثالّ ٔكوالب نألؽكالبو انًوالسزح
ثًوزعٗ ْرِ االرلبهٛخ .
 -2في انىاحيتيه انتىظيمية وانتشريعية :
(أ) ٔظغ انزؼسٚلالبد ٔاألَظًالخ ٔانز السٚؼبد انزال ٙرٓالدف ئنالٗ ئَ البء يُيوالخ ػسثٛالخ عًسكٛالخ
يٕؽدح ٔئد بل انزؼدٚالد انالشيخ ػُد االهزعبء .
(ة) رُعالالٛن ظٛبظالالبد انزغالالبزح انابزعٛالالخ ثًالالب ٚكلالالم رُعالالٛن اهزصالالبد انًُيوالالخ ؽٛالالبل االهزصالالبد
انؼبنًٔ ٙثًب ٚؾون أْداف انٕؽدح االهزصبدٚخ انًُصٕص ػهٓٛب كْ ٙرِ االرلبهٛخ ٔٚكالٌٕ
ػود االرلبهبد انزغبزٚخ ٔارلبهبد انًدكٕػبد يغ انجهالداٌ األ السٖ ثًٕاكوالخ يغهالط انٕؽالدح
االهزصبدٚخ انؼسثٛخ .
(ط) رُعٛن اإلًَبء االهزصبد٘ ٔٔظغ ثسايظ نزؾوٛن ي بزٚغ اإلًَبء انؼسثٛخ انً زسكخ .
(د) رُعٛن انعٛبظبد انًزؼهوخ ثبنصزاػخ ٔانصُبػخ ٔانزغبزح اندا هٛخ .
(ْـ) رُعٛن انعٛبظبد انًبنٛخ ٔانُودٚخ رُعٛوب ٓٚدف نهٕؽدح انُودٚخ .
(ٔ) ٔظغ أَظًخ انُوم انًٕؽدح ك ٙانجهداٌ انًزؼبهدح ٔكرنك ٔظالغ أَظًالخ انزساَصٚالذ ٔرُعالٛن
انعٛبظخ انًزؼهوخ ثًٓب.
(ش) ٔظغ ر سٚؼبد انؼًم ٔانعًبٌ االعزًبػ ٙانًٕؽدح ٔرؼدٚالرٓب .
(ػ) رُعٛن انز سٚؼبد انعسٚجٛخ ٔانسظٕو.
(غ) ٔظغ انز سٚؼبد األ سٖ انًزؼهوخ ثبأليٕز انًجُٛخ كالْ ٙالرِ االرلبهٛالخ ٔيالؽوٓالب ٔانالشيالخ
نزؾوٛوٓب ٔرُلٛرْب .
(٘) ٔظغ يٛصاَٛخ انًغهط ٔاألعٓصح انًسرجيخ ثّ ٔئهسازْب .
انمادة انعاشرة
رـيالالَ ٙلوالالبد انًغهالالط ٔاألعٓالالصح انًسرجيالالخ ثالالّ يالالٍ اإلٚالالساداد انً الالزسكخ  ٔ .الالالل انلزالالسح انزالالٙ
رعجن رؾوٛن رهك اإلٚساداد رعبْى انؾكٕيبد ثزـيٛخ رهك انُلوبد ثُعت ٚؾددْب انًغهط .
انمادة انحادية عشرة
روزعالى ئٚالالساداد انًغهالط انً الالزسكخ ثال ٍٛؽكٕيالالبد األطالساف انًزؼبهالالدح ثبالرلالبم كًٛالالب ثُٓٛالب ػهالالٗ
أظبض اندزاظخ انزٚ ٙوٕو ثٓب يغهط انٕؽدح االهزصبدٚخ ػهٗ أٌ ٚزى ذنك هجم رُلٛر انٕؽالدح انغًسكٛالخ
.
انمادة انثاوية عشرة
ًٚالالالبزض انًغهالالالط ْالالالرِ انعالالالهيبد ٔانعالالالهيبد األ الالالسٖ انًٕكٕنالالالخ ئنٛالالالّ ثًٕعالالالت ْالالالرِ االرلبهٛالالالخ
ٔيالؽوٓب ثوسازاد ٚصدزْب ٔرُلرْب اندٔل األػعبء ٔكوب نأل ٕل اندظزٕزٚخ انًسػٛخ ندٓٚب .
انمادة انثانثة عشرة
رزؼٓد ؽكٕيبد األطساف انًزؼبهدح ثأٌ ال رصدز ك ٙأزاظٓٛب أٚخ هٕاَ ٍٛأٔ أَظًالخ أٔ هالسازاد
ئدازٚخ رزؼبزض ك ٙأؽكبيٓب يغ ْرِ االرلبهٛخ أٔ يالؽوٓب .
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انفصم انثانث
أحكاو اوتقانية
انمادة انرابعة عشرة
ٚ -1زى رُلٛر ْرِ االرلبهٛخ ػهٗ يساؽم ثًب أيكٍ يٍ انعسػخ .
 -2ػهٗ يغهط انٕؽدح االهزصبدٚخ انؼسثٛخ أٌ ٚعالغ كالٕز ر الكٛهّ يالخ ػًهٛالخ نًساؽالم انزُلٛالر ٔأٌ
(
ٚؾدد اإلعساءاد انز سٚؼٛخ ٔاإلدازٚخ ٔانلُٛخ نكم يسؽهالخ يالغ يساػالبح انًهؾالن اناالبص
ثالالبنايٕاد انالشيالالخ نزؾوٛالالن انٕؽالالدح االهزصالالبدٚخ انؼسثٛالالخ ) انًسكالالن ثٓالالرِ االرلبهٛالالخ ٔانالالر٘  ٚالالكم
عصءا ال ٚزغصأ يُٓب .
ٚ -3ساػ ٙانًغهط ػُد يجبشسرّ ا زصب برّ انًُصالٕص ػهٓٛالب كالْ ٙالرِ االرلبهٛالخ ثؼالط انؾالبالد
اناب خ ك ٙثؼط انجهداٌ انًزؼبهدح ػهٗ أٌ ال ٚام ذنك ثأْداف انٕؽدح االهزصبدٚخ انؼسثٛخ .
ٚ -4والالٕو انًغهالالط ٔكالالرنك األطالالساف انًزؼبهالالدح ثزُلٛالالر اإلعالالساءاد انًجُٛالالخ كالال ٙانلوالالسح انضبَٛالالخ يالالٍ ْالالرِ
انًبدح ٔكوب ألؽكبو ْرِ االرلبهٛخ .
انمادة انخامسة عشرة
ٚغٕش نجهد ٍٚأٔ أكضس يٍ ثهداٌ األطساف انًزؼبهدح ػود ارلبهبد اهزصبدٚخ رعالزٓدف ٔؽالدح أٔظالغ
يدٖ يٍ ْرِ االرلبهٛخ .
انفصم انرابع
انتصذيق عهى االتفاقية واالوضماو إنيها واالوسحاب مىها
انمادة انسادسة عشرة
ٚصالدم ػهالالٗ ْالالرِ االرلبهٛالخ يالالٍ انالالدٔل انًٕهؼالالخ ػهٓٛالب طجوالالب نُظًٓالالب اندظالزٕزٚخ كالال ٙأهالالسة ٔهالالذ
يًك ٍ ٔرٕدع ٔصبئن انزصالدٚن نالدٖ األيبَالخ نغبيؼالخ انالدٔل انؼسثٛالخ انزال ٙرؼالد يؾعالسا ثاٚالداع ٔصٛوالخ
رصدٚن كم دٔنخ ٔرجهـّ نهدٔل انًزؼبهدح األ سٖ .
انمادة انسابعة عشرة
ٚغٕش ندٔل انغبيؼخ انؼسثٛخ ؿٛس انًٕهؼخ ػهٗ ْرِ االرلبهٛخ أٌ رُعى ئنٓٛب ثاػالٌ ٚسظالم يُٓالب
ئنٗ األي ٍٛانؼبو نغبيؼخ اندٔل انؼسثٛخ انر٘ ٚجهؾ اَعًبيٓب ئنٗ اندٔل األ سٖ انًسرجيخ ثٓب
انمادة انثامىة عشرة
ٚغالالٕش نهجهالالداٌ انؼسثٛالالخ ؿٛالالس األػعالالبء كالال ٙعبيؼالالخ انالالدٔل انؼسثٛالالخ االَعالالًبو ئنالالٗ ْالالرِ االرلبهٛالالخ
ثًٕاكوخ اندٔل انًسرجيخ ثٓب ٔذنك ثاػالو ٚسظم ئنٗ األي ٍٛانؼبو نغبيؼخ انالدٔل انؼسثٛالخ انالر٘ ٚجهـالّ
ئنٗ اندٔل انًزؼبهدح أل ر يٕاكوزٓب .
انمادة انتاسعة عشرة
ٚغٕش أل٘ يٍ األطساف انًزؼبهالدح االَعالؾبة يالٍ ْالرِ االرلبهٛالخ ثؼالد يالسٔز ًالط ظالُٕاد يالٍ
اَوعبء كزسح االَزوبل ػهٗ أٌ ٚصجؼ االَعؾبة َبكرا ثؼد يالسٔز ظالُخ يالٍ رالبزٚخ ئػالالٌ انسؿجالخ كالٙ
االَعؾبة ئنٗ األيبَخ انؼبيخ نغبيؼخ اندٔل انؼسثٛخ .
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انمادة انعشرون
رصجؼ ْرِ االرلبهٛخ َبكالرح ثؼالد صالصالخ أشالٓس يالٍ ئٚالداع ٔصالبئن رصالدٚن صالالس يالٍ انالدٔل انًٕهؼالخ
ػهٓٛالالب ٔرعالالس٘ كالال ٙشالالأٌ كالالم يالالٍ انالالدٔل األ الالسٖ ثؼالالد شالالٓس يالالٍ رالالبزٚخ ئٚالالداع ٔصٛوالالخ رصالالدٚوٓب أٔ
اَعًبيٓب .
ٔئصجبرب نًب رودو هد ٔهغ انًُدٔثٌٕ انًلٕظٌٕ انًجُٛخ أظًبءْى ثؼد االرلبهٛخ َٛبثخ ػالٍ ؽكٕيالبرٓى
ٔثبظًٓب .
ػًهذ ْرِ االرلبهٛخ ثبنهـخ انؼسثٛخ كالٚ ٙالٕو االصُال ٍٛاناالبيط يالٍ ذ٘ انوؼالدح ْ 1376الـ انًٕاكالن
نهضبنالالش يالالٍ َٕٛٚالالٕ  ، 1957يالالٍ أ الالم ٔاؽالالد ٚؾلالالة ثبأليبَالالخ انؼبيالالخ نغبيؼالالخ انالالدٔل انؼسثٛالالخ ٔرعالالهى
ٕزح طجن األ م نكم دٔنخ يٍ اندٔل انًٕهؼخ ػهٗ ْرِ االرلبهٛخ أٔ انًُعًخ.
ػٍ انًًهكخ األزدَٛخ انٓبشًٛخ
ػٍ انغًٕٓزٚخ انزَٕعٛخ
ػٍ عًٕٓزٚخ انعٕداٌ
ػٍ انغًٕٓزٚخ انؼساهٛخ
ػٍ انًًهكخ انؼسثٛخ انعؼٕدٚخ
ػٍ انغًٕٓزٚخ انؼسثٛخ انعٕزٚخ
ػٍ انغًٕٓزٚخ انؼسثٛخ انًزؾدح
ػٍ انغًٕٓزٚخ انهجُبَٛخ
ػٍ انًًهكخ انهٛجٛخ انًزؾدح
ػٍ انًًهكخ انًزٕكهٛخ انًُٛٛخ
ػٍ انًًهكخ انًـسثٛخ
ػٍ دٔنخ انكٕٚذ
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