
  

 

   

 

  (01/2022 ( إعالن جمركي رقم 

لدول مجلس التعرفة الجمركية الموحدة تطبيق  بشأن

  (2022)التعاون لدول الخليج العربية اصدار 

 

 )2022(01/o. n NoticeCustoms  

Edition of the  2022On the implementation of the 

GCC Unified Customs Tariff 

لجنة التعاون المالي واالقتصادي في اجتماعها  بناء على قرار

للهوية االتحادية  كتاب الهيئة، و2021نوفمبر  7بتاريخ ( 114)

قم هـ أ ج/ق ر  والجنسية والجمارك وامن المنافذ

الموافقة على بشأن ، 21/1/2022 بتاريخ 2022/82/طج/

منظمة جدول التعرفة الجمركية الموحدة متضمنا تعديالت 

، واعتماده كنسخة أساسية 2022اصدار الجمارك العالمية 

 للتعرفة الجمركية الموحدة 

 

 فقد تقرر ما يلي:

 Pursuant to the decision of the Commission for Financial 

and Economic Cooperation in its 114th meeting on 

November 7th, 2021, and the Federal Authority for Identity, 

Citizenship, Customs and Ports Security’ letter with Ref. No.  

FCA/CS/T/2022/82 regarding the endorsement of the 

GCC Unified Customs Tariff incorporating the amendments 

contained in the 2022 Edition of the WCO Harmonized 

System (HS) Nomenclature and the adoption thereof as a 

fundamental instrument for unified customs tariff;   

 The following has been decided: 

 (1المادة )

الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس  جدولال يطبق

التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق إصدار 

2022 . 

 Article (1) 

The Unified Commodity Description and Coding Table of the 

GCC States shall be applied on the basis of the Harmonized 

System - Edition 2022. 

 (2المادة )

فة الجمركية والمنشأ الجهة المرجعية لحل تكون إدارة التعر 

كافة الخالفات واإلجابة عن االستفسارات المتعلقة بتطبيق 

 ة الجمركية الموحدةفالتعر 

 

 Article (2) 

The Tariff and Origin Department shall be the referential 

agency to answer any inquiries and settle any disputes that are 

related to the implementation of the GCC Unified Customs 

Tariff.  

 (3المادة )

من األول من فبراير يعمـــــل بهـــــذا اإلعالن الجمرك  اعتبـــــارا 

وعلى كــــافــــة  أحكــــامــــ ،كــــل مــــا يتعــــار  مع  ، ويلغى2022

اإلدارات المعنيـــة اتخـــاا اإلجراءات الالنمـــة لتنفيـــذه كـــل فيمـــا 

 يخص 

 

 Article (3) 

This Customs Notice shall enter into force starting February 

1st, 2022 and any prior provisions that contradict it shall be 

repealed. All concerned departments are required to take 

necessary actions to implement this notice in their scope of 

competence.  

 أحمد محبوب مصبح

 المدير العام

 

 Ahmed Mahboob Musabih 

Director General 

  Issued on 01/02/2022  01/02/2022صدر بتاريخ 

  


