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  اتفاق
  التعاون اإلداري المتبادل في القضايا الجمرآيةحول 

  الجمهورية اللبنانيةحكومة  العربية السورية و حكومة الجمهوريةبين
  

ن مخالفة قانون الجمارك تضر أذ تعتبران إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية إ
خوة القائمة بين  منهما في تعـزيز أواصر األ ورغبًةاالجتماعية والثقافية،بمصالح بلديهما االقتصادية والمالية و

  البلدين،

  ،رك المخالفات الجمرآية ومكافحتهاجل تداأ منهما بضرورة العمل من واقتناعًا

و أخرى التي تستوفى لدى استيراد وم الجمرآية والرسوم والضرائب األ ألهمية تأمين تقييم دقيق للرسونظرًا
  ،لخاصة بالموانع والقيود والرقابةلبضائع والتنفيذ الجيد لألحكام اتصدير ا

 على ًان تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد التخليقية المخدرة والسالئف يشكل خطرأذ تعتبران إو
  ،الصحة العامة وعلى المجتمع

دارتيهما إ بين ضل التعاون الوثيقن مكافحة المخالفات الجمرآية قد تكون أآثر فعالية بفأ منهما بيمانًاإو
لخاصة بالتعاون الجمرآيتين المرتكز على أحكام قانونية محددة، مع مراعاة توصيات منظمة الجمارك العالمية ا

  ،داري المتبادلاإل

  :اتفقتا على ما يلي

  ولل األالفص
  التعاريف: وًالأ

  : ولىالمادة األ
  :عتمد التعاريف التاليةألغراض هذه االتفاقية ت

  .رية وحكومة الجمهورية اللبنانيةحكومة الجمهورية العربية السو: الطرفان المتعـاقدان .1

 : دارة الجمرآيةاإل .2
 مديرية الجمارك العامة في سوريا :بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية

 دارة الجمارك في لبنانإ :انيةبالنسبة لحكـومة الجمهورية اللبن

نظمة التي لها عالقة التنفيذ الواردة في القوانين واألو أجموعة القواعد القابلة للتطبيق هو م: التشريع الجمرآي .3
جراء جمرآي آخر سواء أآانت إو أي أتخزين وتبديل وسائط النقل باالستيراد والتصدير والترانزيت وال
بالتقييدات و أدارة الجمارك إخرى التي تستوفيها  والضرائب األمتعلقة بالرسوم الجمرآية والرسوم

  .موالجراءات مكافحة تبييض األإ دارة المذآورة وآذلكرات التي تتم مراقبتها من قبل اإلوالمحظو

راضي الوطنية للطرفين تكاليف المختلفة المفروضة ضمن األهي الرسوم والضرائب وال: الرسوم الجمرآية .4
  .بدل الخدمات المقدمةر المساعي وجوأللتشريع الجمرآي والتي ال تتضمن  المتعاقدين تنفيذًا

  . محاولة مخالفة للتشريع الجمرآيآل مخالفة أو: المخالفات الجمرآية .5

  .)اعتباري(و معنوي أآل شخص طبيعي : الشخص .6

  .هي البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد: البيانات الشخصية .7

و اتصاالت أو تقارير أو مستندات أ) آذلكو لم تكن أو محللة أسواء آانت معالجة ( أية معطيات :المعلومات .8
  .و نسخ مصدقة عنهاأنية والموثقة خرى بأي شكل آانت بما فيها االلكتروأ
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 لهذه 1966عاهدة  من م2-1و الترآيبية المعددة في الالئحتين أهي المواد الطبيعية : المواد التخليقية المخدرة .9
  .المواد

حدة حول  من معاهدة األمم المت4-3-2-1 الترآيبية المعددة في اللوائحو أهي المواد الطبيعية : المؤثرات العقلية .10
  .1971هذه المؤثرات لعام 

نتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعددة في الالئحتين إالمواد الكيميائية المستعملة في هي : السالئف .11
  .رة والمؤثرات العقليةواد المخدمن معاهدة لألمم المتحدة حول االتجار غير المشروع للم 2–1

  .رآية التي تتقدم بطلب المساعدةدارة الجماإل:  الملتمسةاإلدارة .12

  .لجمرآية المطلوب تقديم المساعدةدارة ااإل: دارة المطلوب منهااإل .13

  هدافاأل :ثانيًا

    :ثانيةالمادة ال
تأآيد تبادل فعال وحثيث طار تعاون في المجال الجمرآي بين البلدين لإل الطرفان المتعاقدان على تأسيس يعم

و المتاجرة بالمخدرات أواستقصاء ومكافحة تهريب البضائع وفوري للمعلومات خصوصا فيما يتعلـق بمنع 
  .موال ومكافحة تبييض األوالمؤثرات العقلية والسالئف وغيرها من المخالفات الجمرآية

   يالفصل الثان
  مجال التطبيق

   : المادة الثالثة
 للشروط المحددة في دارية بينهما وفقًاإلدارة الجمرآية المساعدة امتعاقدان بواسطة اإلن اليتبادل الطرفا .1

ي عنها ومكافحتها االتفاق بقصد التطبيق الصحيح للتشريع الجمرآي وتدارك المخالفات الجمرآية والتقص
  .والتحقيق فيها

ل من البلدين وفي تنظيمية النافذة في آحكام القانونية والألطار اإن نطاق هذه االتفاقية في تقدم المساعدة ضم .2
  . الجمرآية والمصادر المتاحة لهادارةإلحدود اختصاص ا

ن داري المتبادل بين الطرفين المتعاقدين وبما ال يتعارض مع اتفاق التعاوقتصر هذا االتفاق على التعاون اإلي .3
رى لدى الجهة المطلوبة خأدارة إة دارية المطلوبة تدخل في نطاق صالحيذا آانت المساعدة اإلإالقضائي و
  .و الترتيبات المطبقةأك االتفاق ذا آانت معروفة وآذلإدارة لى ذلك وتحديد هذه اإلإن يشار أمنها يجب 

  . للحؤول دون تنفيذ طلب المساعدةي شخصن ال تعطي الحق ألأاالتفاقية يجب حكام هذه أن إ .4

  ل الثالث الفص
  في مجال التعاون: وًالأ

  :  بعة المادة الرا
ل المعلومات المتوفرة التي يمكن رساإ على طلب السلطة الجمرآية ألي من الطرفين يقوم الطرف اآلخر ببناًء .1

  : ن تساعد في تطبيق التشريع الجمرآي بما في ذلكأ
  صحة استيفاء الرسوم والضرائب الجمرآية  –
  غراض الجمرآية دقة تحديد القيمة لأل –
  ريفةتحديد تصنيف البضائع في التع –
  تحديد منشأ البضائع –
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  .موالن في مجال مكافحة تبييض األالتعاو .2

  : ي هذا االتفاق المعلومات التاليةيتضمن التعاون آما هو محدد ف .3
  .وسائل الخاصة بمكافحة المخالفاتعمال التنفيذية الالزمة لمنع المخالفات الجمرآية وخاصة الاأل –
  .سائل الجديدة الرتكاب المخالفاتالو –
  .عن التنفيذ الناجح لوسائل تقنيةالستنتاجات الناجمة المالحظات وا –
  .يات المتعلقة بالمسافرين والشحنتطوير الوسائل والتقن –

  : المادة الخامسة
خر بتبادل  على طلب الطرف اآلو بناًءأة منها دارة الجمارك في آل من الطرفين المتعاقدين بمبادرإتقوم  .1

خالفات والتقصي عنها التشريع الجمرآي وتدارك المن تساهم بصحة تطبيق أالمعلومات التي يمكن 
  .ومكافحتها

آانت  ن تتصرف آما لوأدارة الملتمسة عليها جراء أي تحقيق لحساب اإلإلى إدارة الجمرآية عندما تبادر اإل .2
  .خرىأ على طلب أي سلطة وطنية و بناًءأتقوم بذلك لحسابها 

  تبادل المعلومات والوثائق: ثانيًا

   :ةالمادة السادس
خرى دارة الجمارك في الدولة األإحدى الدولتين المتعاقدتين ترسل إدارة الجمارك في إ على طلب من ًءابن .1

عمال التي يمكن  والمعلومات عن األ، عند االقتضاءةنسخا عن المستندات الجمرآية ووثائق الشحن، مصدق
  .لفة جمرآية في الدولة الملتمسةن تشكل مخاأ

خرى عن دارة الجمارك في الدولة األإتفيد حدى الدولتين المتعاقدتين إلجمارك في دارة اإى طلب  علًءبنا .2
  .صليةولة الملتمسة للمستندات األمطابقة بعض الوثائق التي قد تكون مستندات لبيان جمرآي في الد

  : المادة السابعة
خرى مارك في الدولة األدارة الجإرسل حدى الدولتين المتعاقدتين تإدارة الجمارك في إ على طلب من ًءبنا .1

  : ومات المتعلقة بالمواضيع التاليةالمعل
لى الدولة إمشروعة لى الدولة الملتمسة قد جرى تصديرها بصورة إذا آانت البضائع المستوردة إما  –

  .المطلوب منها
ب ى الدولة المطلولإدخالها بصورة مشروعة إذا آانت البضائع المصدرة من الدولة الملتمسة قد جرى إما  –

  .منها

  .رآية المتبعة في تخليص البضائعجراءات الجمن تتضمن هذه المعلومات اإلأيجب  .2

  : المادة الثامنة
ن تقوم بجمع هذه أدارة الجمارك المطلوب منها المعلومات ال تملك المعلومات المطلوبة، عليها إذا آانت إ .1

  .نظمة النافذةألن واالمعلومات آما تفعل لحسابها ضمن حدود القواني

جابة طلب مماثل من الدولة المطلوب منها المعلومات إدارة الجمارك الملتمسة غير قادرة على إذا آانت إ .2
لى الدولة المطلوب منها المعلومات ضمن الطلب وفي هذه الحالة تكون الدولة المطلوب إبالغ ذلك إفعليها 

 .و عدمهأجابة الطلب إها مخّيرة بمن

  : المادة التاسعة
 الحالة تتعهد الدولة الملتمسة صلية فقط عندما تكون صور المستندات غير آافية وفي هذهألت اتطلب المستندا .1

  .قصى سرعة ممكنةأتلك المستندات بعادة إب
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و المصدقة وفي أصلية ت األيداعها المستنداإيمكن نقل المعلومات الكترونيا ما لم تّصر الدولة الملتمسة على  .2
  .لى المعلومات وفهمهاإة الوصول توضح الرسالن أب  يجًارسال الكترونيحال اإل

  الفصل الرابع
  حاالت خاصة من التعاون: وًالأ

  :  المادة العاشرة
خرى ضمن دارة الجمارك في الدولة األإحدى الدولتين المتعاقدتين تقوم إدارة الجمارك في إ على طلب بناًء

  :  وما يتوفر لها من مصادر بمراقبةصالحياتها

  .بقيامهم بارتكاب مخالفات جمرآيةشخاص المشتبه األ –

شتبه     – ة         أالبضائع الم ات جمرآي ا موضوع مخالف ر م         أو  أنه دة لتجارة غي ا مع ى   إشروعة  نه راضي الطرف    أل
  .خراآل

  .تعمالها الرتكاب مخالفات جمرآيةوسائط النقل المشتبه باس –

  .تخدامها الرتكاب مخالفات جمرآيةماآن المشتبه باساأل –

  علومات عن تهريب بعض البضائع التي لها أهمية خاصةم: ثانيًا

  : المادة الحادية عشرة
و نوايا من أعمال أ على طلب تبادل المعلومات الهامة التي لها عالقة بو بناًءأدارة الجمارك بمبادرة منها إتقوم 

  : حدى الدولتين المتعاقدتين والتي لها عالقة بتهريبإن تؤلف مخالفات جمرآية في أشأنها 

  .ة المواد النووي– المتفجرات – الصواريخ –سلحة األ –

  .و أثريةأية و ثقافأالكبيرة التي لها أهمية تاريخية عمال الفنية األ –

  .و الصحة العامةأطرة على البيئة خرى وآذلك المواد الخو السامة األأرات والسالئف والمواد التخليقية المخد –

ة ولك    لى السلطات األإ هذه المادة  المستحصل عليها وفقيمكن نقل المعلومات   – ا   خرى في الدول ن ال يمكن نقله
  .لى دولة ثالثةإ

  الفصل الخامس 
  تبادل الطلبات 

  : المادة الثانية عشرة
  .الجمارك في الدولتين المتعاقدتيندارتي إبمقتضى هذا االتفاق يتم تبادل التعاون مباشرة بين  .1

ئق ن ترفق هذه الطلبات بكافة الوثاأاالتفاق بصورة خطية ويجب ام هذا حكأل يتم تبادل طلبات التعاون وفقًا .2
ذا اقتضت الضرورة على إ ن تقدم هذه الطلبات شفويًاأمكن جراء التحقيق ويو ضرورية إلأالتي تعتبر مفيدة 

  . فيما بعد وبالسرعة القصوى خطيًان يتم تأآيدهاأ

  : من هذه المادة/2/ وفقا للفقرة ن تتضمن الطلباتأيجب  .3
  .دارة الجمارك الملتمسةإم اس –
  .سباب الطلبأو أموضوع  –
  .ليها الطلبإقانونية التي يستند المواد ال –
  .و المعنويين موضوع التحقيقأيين شخاص الطبيعمعلومات مفيدة عن األ –
  .ت الموضوع المراد االستعالم عنهملخص الوقائع وحيثيا –
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ل  البلدين بتسمية الموظفين المولجين تباددارة الجمارك في آل منإجل تنفيذ هذا االتفاق تقوم أومن  .4
سماء مع صفة آل منهم ووظيفته وأرقام الهاتف والفاآس ويمكن ترتيب المعلومات ويتم تبادل لوائح األ

  . فروع التحقيق في آل من البلديناتصال مباشر فيما بين

  الفصل السادس 
  التحقيقات الجمرآية 

  : المادة الثالثة عشرة
 جمرآية في الدولة الملتمسة عمال تشكل مخالفاتأخرى التحقيق في تي الجمارك من األرداإحدى إلدى طلب  .1

  .دارة الجمرآية الملتمسةلى اإلإن ترسل هذه المعلومات أالجمارك المطلوب منها المعلومات دارة إعلى 

نها تعمل أيق آما لو التحقدارة الجمارك بهذا إ في الدولة التي يتم فيها وتقوم  للقوانين النافذةيتم التحقيق وفقًا .2
  .لحسابها

ثناء التحقيق بموافقة أن يتواجدوا أفي بعض الحاالت الخاصة يمكن لموظفي الجمارك في الدولة الملتمسة  .3
الدولة التي تجري التحقيق ويستفيدون خالل هذا التواجد من ذات الحماية الممنوحة لموظفي الجمارك لديها 

  .ها في أحكام التشريعات النافذةعنويخضعون لذات الموجبات المنصوص 

 يمكن لموظفي الجمارك من الدولة الملتمسة الذين يحضرون التحقيق في الدولة المطلوب منها التحقيق وفقًا .4
  . بهن يتدخلوا مباشرًةأحقيق دون ن يقدموا استشارات فقط لمصلحة التأعاله أ )3(للفقرة 

  الفصل السابع 
  استعمال المعلومات والوثائق 

  : مادة الرابعة عشرةال
  وفي التحقيقات وحصرًاداريًاإ لهذا االتفاق يمكن استعمالها قًان المعلومات والوثائق التي يجري تبادلها وفإ .1

خرى غير تلك المحددة في أية وال يمكن استعمالها في غايات غراض هذه االتفاقدارة الجمرآية ألمن قبل اإل
  . هذه الوثائقوافقة الدولة مصدرةال بمإتفاق هذا اال

و وثائق متبادلة بين الدولتين بموجب هذا االتفاق مهما آانت طبيعتها لها الطابع السري أية معلومات أن إ .2
لتمسة لهذه ن تبقى آذلك وتتمتع بالحماية آمثيالتها من الوثائق التي لها هذا الطابع في الدولة المأويجب 

  .المعلومات والوثائق

  ن الفصل الثام
  شهود والاء رالخب

  : المادة الخامسة عشرة
مام أرى لموظفيها بالمثول خ تسمح الدولة األحدى الدولتين المتعاقدتينإدارة الجمارك في إ على طلب بناًء .1

، وآذلك بتقديم راء وشهود في قضية مخالفة جمرآيةخر آخبقليم الطرف اآلإو مجلس قضائي في أمحكمة 
  .و نسخ مصدقة عنهاأوضوع البحث، ضية مالملفات والمستندات التي تعتبر ضرورية للق

 ن تقومأعاله وأ )1( للفقرة وظفين المرسلين وفقًان تقوم بحماية المأدارة الجمارك الملتمسة إوجب على يت .2
 .قامتهمإو أبتحمل نفقات سفرهم 
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  الفصل التاسع 
  االستثناءات من المساعدة 

  : المادة السادسة عشرة
و أ من شأنها المساس بالسيادة ة منصوص عليها في هذا االتفاق عندما يكونيمكن االمتناع عن تقديم مساعد .1

ذا آانت إو أحد الطرفين المتعاقدين خرى ألساسية الوطنية األو بالمصالح األأو بالنظام العام أمن العام ألبا
  . مهنيأو تجاري أو لسر صناعي رقًاتشكل خ

أو ن تقديمها يخل بمتابعة التحقيقات القضائية اا رأت  إذدارة المطلوب منها تأجيل تقديم مساعدةيمكن لإل .2
دارة الملتمسة لتحديد مساعدة اإلدارة المطلوب منها المفعول، في هذه الحالة تستشير اإلجراء ساري الإب
  .دارة المطلوب منهاالتي تحكم اإلمكانية تقديم المساعدة وفق الشروط والظروف إ

  . ودون تأخير للـدولة الملتمسةيًار الرفض خطوفي حال رفض تقديم المساعدة يجب تبري

  اشر الفصل الع
  المساعدات التقنية 

  : المادة السابعة عشرة
  : بينهما المساعدة التقنية وتتضمنداراتا الجمارك ضمن نظام متفق عليه فيماإتتبادل 

  .مات في استعمال المعدات التقنيةتبادل الخبرات والمعلو –

  .تدريب موظفي الجمارك –

  . الخبرات في القضايا الجمرآيةادلتب –

  . وثيقة بالتشريع الجمرآيتبادل المعلومات العلمية والتقنية التي لها عالقة –

  الفصل الحادي عشر 
  اريف المص

  : المادة الثامنة عشرة
تتحمل الدولة المطلوب منها المصاريف الالزمة لتنفيذ الطلبات الناتجة عن هذا االتفاق باستثناء ما يتعلق  .1

  .شخاص غير موظفين في الجماركأطة يف الشهود والخبراء والترجمة التي تجري بواسبمصار

  . لتحديد آيفية تحمل هذه النفقاتذا آانت نفقات التنفيذ باهظة فيجري التشاور بين الفريقينإ .2

ن تكون موضوع مفاوضات أن المصاريف الناجمة عن تنفيذ المادة السابعة عشرة من هذا االتفاق يجب إ .3
  .دارتي الجمارك في البلدينإبين ة ضافيإ

  الفصل الثاني عشر
  وضع االتفاق موضع التنفيذ وتعديله 

  : المادة التاسعة عشرة
على السوري مانة العامة للمجلس األآال الجانبين وآذلك ممثلين عن األتشكل لجنة مشترآة تضم أعضاء من  .1

  :اللبناني وتعمل على
  .االتفاقمفصلة لتسهيل تنفيذ هذا وضع ترتيبات  –
  .فاق تطبيق هذا االتأو شك ينجم عن تفسير أول آل مشكلة العمل على ح –
  . الناجمة عن تطبيق هذا االتفاقتسوية الخالفات –
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على مانة العامة للمجلس األبلدين بالتناوب وذلك بدعوة من األتجتمع اللجنة عند االقتضاء في آل من ال .2
  .ى طلب أحد الطرفين المتعاقدينعل  بناًءأو بمبادرة منها أوبناني السوري الل

  :المادة العشرون
ن تاريخ تبادل  مصول الدستورية في آل من البلدين المتعاقدين ويعمل به اعتبارًا لأليصدق هذا االتفاق وفقًا

  .على السوري اللبناني للمجلس األمانة العامةبرامه عبر األإالمذآرات المقرة ب

   : المادة الحادية والعشرون
خر خطار أحد الفريقين الطرف اآلإشهر من أمحددة ويوقف العمل به بعد ثالثة  لمدة غير  االتفاق ساريًايبقى هذا

  .على السوري اللبناني للمجلس األمانة العامةبرغبته عدم المتابعة عبر األ

  هذا االتفاق على ثالث نسخ أصلية حرر
  14/1/2004تاريخ ب

 لجمهورية العربية السوريةعن حكومة ا عن حكومة الجمهورية اللبنانية
 وزير المالية وزير المالية

 محمد الحسين. د فؤاد السنيورة

  


