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عبدالهادي العجمي
اكد مدي����ر االدارة العامة للجمارك ابراهيم 
الغامن اهمية تضافر اجلهود واملزيد من العمل 
املشترك وفي ش����تى املجاالت اجلمركية بني 
دول مجل����س التعاون، خاص����ة في ظل هذه 
الظروف الدقيقة التي حتتاج منا هذا التضافر 

والتعاون.
جاء ذلك خالل ترؤس����ه اجللس����ة االولى 
لالجتماع ال� 39 ملدراء عمومي اجلمارك بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج والذي يعقد في 
الكويت في الفترة من 6 الى 7 اجلاري. وقال 
الغامن ان العمل اجلمركي اصبح اليوم س����مة 
من س����مات الدول املتقدمة والتي تتطلب منا 

مواكبتها على جميع االصعدة.
وقال الغامن: بنظرة الى مدى تطور العمل 
اجلمركي منذ نش����أة االحتاد اجلمركي وحتى 
يومنا هذا، فإننا نحم����د اهلل على ما وصلنا 
اليه خالل هذه الس����نوات حيث اصبح عملنا 
مش����هودا له امام الكثير من احملافل الدولية، 
وهذا ل����م يتحقق اال في ظل وج����ود الرغبة 
الصادقة وتكاتف اجلهود في رفع مس����توى 
العمل اجلمركي لدينا مما يجعلنا في مصاف 
الدول الكبرى. واشار الغامن الى ان هناك بعض 
االمور التي تتطلب منا ان نتخذ فيها التوصيات 
والقرارات احلاسمة بهدف الوصول الى التكامل 
في العمل اجلمركي، واضاف: من هذه االمور 
التي تشغل تفكيرنا ايضا والتي نأمل ان توفق 
دول املجلس في ايجاد احللول السريعة لها ان 
تستمر اللجان املختصة في تكثيف جهودها 
نحو العمل بنقطة الدخول الواحدة بش����كلها 
النهائي وتقليص مهام املراكز اجلمركية البينية 
بني دول املجلس، حيث سيساهم هذا االجراء 

في تس����هيل حركة التجارة البينية بني دول 
املجلس وتشجيع االستثمار ومن ثم التكامل 
االقتصادي والعكس صحيح فإن عدم العمل 
بنقطة الدخول الواحدة سيؤدي الى الكثير من 
الصعوبات ومنها تأخر االرساليات في املراكز 
اجلمركية بسبب وجود الكثير من االجراءات 
اجلمركية التي تتطلب القيام بها. ولفت الغامن 
الى ان تطبيق انظمة احلماية اجلمركية املنفردة 
على بعض السلع وايضا حماية الوكيل احمللي 
ميثل عقبة حقيقية امام مسيرة العمل اجلمركي، 
ان تطبيق اجراءات املقاصة وفقا ملا هي عليه 
في الوقت احلالي يش����كل عقبة امام مسيرة 
العمل اجلمركي، لذا فإن ذلك يتطلب استكمال 
اجراءات تطبيق الصندوق املشترك للحصيلة 
اجلمركية، واكد الغامن ضرورة تكثيف اعمال 
جلنة مراجعة قانون اجلمارك املوحد وضرورة 
االنتهاء من اعمالها للخروج بصيغة موحدة 
للقانون اجلمركي املوحد بعد ادخال التعديالت 
العمل  الضرورية وفق����ا ملتطلبات مس����يرة 
اجلمركي، وكذلك تكثيف عمل فريق مراجعة 
بعض االتفاقيات املنبثقة عن منظمة اجلمارك 
العاملية واالنتهاء م����ن االتفاقيات املكلفة بها 
بالشكل الذي ميكن معه تطبيقها بكل سهولة 
ويس����ر، وقال الغامن: يج����ب اتخاذ التوصية 
املناسبة نحو اعادة هيكلة التعرفة اجلمركية 
املوحدة بني دول املجلس وذلك اسوة مبا يتم 
م����ن اجراءات التعديل عل����ى قانون اجلمارك 
املوحد وذلك بعد مرور 7 سنوات على تطبيقه، 
ويبرر ذلك وجود العديد من السلع التي مازالت 
تخضع للضريب����ة اجلمركية في حني تعتبر 
من السلع األساسية التي يفترض اعفاؤها من 
الضريبة اجلمركية وعليه فإن األمر يتطلب ان 

يتواءم هيكل التعرفة اجلمركية مع تطلعاتنا 
ومصاحلنا االقتصادية وما ميكن ان ينعكس 
بصورة ايجابية على املواطن اخلليجي، واكد 
الغامن على ضرورة تفعيل دور األمانة العامة 
مبجلس التعاون ليكون لها الدور الفاعل في 
احملافل الدولية اسوة مبا هو عليه في االحتاد 
االوروبي. وأشار الغامن الى تفعيل نقطة الدخول 
األولى واملراكز البينية وحتى نبدأ بإلغاء املراكز 
البينية اقترحنا إلغاء حماية الوكيل واحلماية 
اجلمركية لتس����هيل مرور البضائع بني دول 
مجلس التعاون مش����يرا الى ان من املفترض 
ان تكون هناك نقطة دخول واحدة للبضائع 
ترسم في اول دولة تصل إليها البضائع بحيث 
تنساب وتظهر وكأنها سوق واحدة مثل السوق 

األوروبية.
ومن جانبه، قال االمني العام املساعد للشؤون 
االقتصادية محمد املزروعي: ما يتضمنه جدول 
اعم����ال االجتم����اع ال� 39 م����ن مواضيع هامة 
يعكس مدى ما تش����هده ادارات اجلمارك في 
دول املجلس من تنسيق وتعاون في مختلف 
اجلوان����ب احمللية والدولي����ة خاصة في هذه 
املرحل����ة من مراحل االحت����اد اجلمركي لدول 
املجلس والتي متر فيها دول املجلس مبرحلة 
انتقالية شهدت تطورا ومنوا كبيرا في التبادل 
التجاري بني دول املجلس ومع العالم اخلارجي، 
واضاف ان اسلوب العمل االقتصادي املشترك 
احدث نقلة نوعية ذات صلة مباشرة مبصالح 
املواطن اخلليجي مما ساعد على فتح االسواق 
اخلليجية امام املنتجات الوطنية وسهل انتقال 
السلع االجنبية بني اسواق الدول االعضاء دون 
استيفاء رسوم جمركية وس����اهم في تقليل 

تكلفة هذه السلع.

الغانم: تسهيل التجارة بين »التعاون« وصواًل للتكامل االقتصادي

إبراهيم الغامن متوسطا رؤساء الوفود املشاركة في االجتماع الـ 39 ملديري جمارك دول التعاون

اقتراح بإلغاء حماية الوكيل والحماية الجمركية لتسهيل مرور البضائع


