اتفاقية بين
اإلدارة االتحادية لإليرادات العامة في جمهورية األرجنتين
و
اإلدارة العامة للجمارك في الجمهورية العربية السورية للتعاون
والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية

ـ إن اإلدارة االتحادية لإليرادات العامة في جمهورية األرجنتين واإلدارة العامـة
للجمارك في الجمهورية العربية السورية ،المشار إليهما فيما بعد بالطرفين:
يعتبران المخالفات للتشريعات الجمركية هـي إرـرار بالملـالال االاتلـادية
والتجارية والمالية واالجتماعية والثقافية لكال البلدين.
ويعتبران من األهمية بمكان التأكيد على التقييم الدايق واستيفاء الرسوم والررائب
والرسوم الجمركية األخرى والنسب المفرورة على استيراد تلـدير البرـائ ،
إرافة إلى التطبيق اللحيال للتشـريعات الجمركيـة المتعلقـة بـالمن والتقييـد
واإلجراءات األخرى المتعلقة بالسياسة التجارية.
ويأخذان باالعتبار أن الجهود لمن المخالفات للتشريعات الجمركية والتأكيد علـى
التحليل الدايق للرسوم والررائب والرسوم األخرى تكون أكثر فاعلية من خالل
التعاون بين اإلدارتين الرريبيتين للطرفين.
ويعبران عن القهما العميق من ازدياد معدالت المرور غير المشـرو للعقـااير
المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية لألشخاص ويأخذان بالحسبان حقيقة أنهـا
تمثل خطراً على لحة الشعب والمجتم .
ويأخذان باالعتبار المعاهدات الدولية ذات الللة التي تعـزز المسـاعدة الثنائيـة
المتبادلة ،وكذلك توليات مجلس التعاون الجمركي (المنظمة العالمية للجمارك).
واد اتفقتا على ما يلي:
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المادة ()1
تعاريف
ألغراض هذه االتفااية:
أ ـ القوانين الجمركية :وتعني أي شروط اانونية مترمنة في القوانين والمراسـيم
واألوامر اإلدارية وأي أنظمة معيارية ناشئة عنها ،فيمـا يتعلـق باسـتيراد
وتلدير ونقل البرائ وأية إجراءات جمركية متعلقة بالرسـوم الجمركيـة
والررائب وأية رسوم أخرى يتم تحليلها من ابل اإلدارات الجمركيـة ،أو
تتعلق بإجراءات المن والتقييـد والمراابـة المنفـذة مـن ابـل اإلدارتـين
الجمركيتين.
ب ـ الررائب والرسوم الجمركية وتعني أي رسـوم تجبـى علـى العمليـات
الجمركية وأية ررائب أخرى أو نسب أو مساهمات يقـ تحلـيلها علـى
عاتق السلطات الجمركية المواعة وتستوفى على اللادرات والواردات أو ما
يتعلق بها.
ج ـ التعديات الجمركية :وتعني أي انتهاك أو محاولة انتهاء للقوانين الجمركية.
د ـ العقااير المخدرة :أي مادة طبيعية أو مركبة مذكورة في القائمـة ( )1و ()2
التفااية  1691الوحيدة للمواد المخدرة.
هـ ـ المواد المؤثرة بالحالة العقلية لألشـخاص :أي مـادة طبيعيـة أو مركبـة
مذكورة في القائمة ( )1و ( )2و ( )3و ( )4لمعاهدة األمم المتحـدة 1691
الخالة بالمواد المؤثرة بالحالة العقلية لألشخاص.
و ـ المواد المستخدمة في لناعتها والمواد الكيماوية األوليـة وتعنـي أي مـادة
كيميائية تستخدم تحت الراابة في لناعة العقااير المخدرة والمواد المـؤثرة
بالحالة العقلية لألشخاص المذكورة في القوائم ( )1و ( )2و ( )3و ( )4مـن
معاهدة األمم المتحدة لعام  88رد المرور غير المشرو للعقااير والمـواد
المؤثرة بالحالة العقلية لألشخاص.
-2-

ز ـ إدارة الجمارك :اإلدارة العامة للجمارك في الجمهورية العربية السـورية أو
اإلدارة االتحادية لإليرادات العامة في جمهورية األرجنتين.
المادة ()2
مجال االتفاقية
 1ـ تقدم المساعدة رمن إطار هذه االتفااية وفقـ ًا للقـوانين المحليـة ورـمن
لالحيات وموارد اإلدارتين الجمركيتين.
 2ـ تتعاون اإلدارتين الجمركيتين لكال الطرفين وتساعدان بعرهما فـي المنـ
والبحث ومكافحة التعديات الجمركية وفقاً ألحكام هذه االتفااية.
المادة ()3
مجال المساعدة
 1ـ إذا طلبت إدارة جمارك أحد الطرفين بشكل محدد ،تقوم إدارة الجمارك لـدى
الطرف اآلخر بتقديم كافة المعلومات المتوفرة التي ستكون مفيـدة لرـمان
تطبيق التشريعات الجمركية ومن رمنها:
أ ـ رمان التقييم اللحيال للبرائ لرمان الرسوم الجمركية.
ب ـ تحديد لنف ومنشأ البرائ .
 2ـ تترمن المساعدة المقدمة بموجب هذه االتفااية (لكن ليس بطريقـة مشـددة)
تبادل المعلومات فيما يتعلق بـ:
أ ـ اإلجراءات الجبرية التي تفيد في من التعديات الجمركية وبالتحديد الوسـائل
الخالة بمكافحة هذه التعديات.
ب ـ األساليب األخرى المتبعة في ارتكاب هذه الجرائم.
ج ـ المالحظات والقرارات النابعة من التطبيق المثمر للمساعدة الجديدة ولتقنيات
اإلجبار.
د ـ التقنيات والطرق الحديثة (المطورة) للتعامل م البرائ والمسافرين.
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المادة ()4
تبادل المعلومات والوثائق
 1ـ إذا طلب أحد الطرفين بشكل محدد ،يقوم الطرف اآلخر بتقـديم نسـع عـن
الوثائق الجمركية ووثائق الشحن ونسع ملداة عنهـا فـي حـال طلبهـا
ومعلومات عن المهام المنفذة أو المخطط لها والتي تمثل أو يمكن أن تمثـل
انتهاكاً للتشريعات الجمركية النافذة لدى الطرف الطالب.
 2ـ إذا طلب أحد الطرفين بشكل محدد ،يقوم الطرف اآلخـر باإلفلـاع عـن
المعلومات المتعلقة بلحة الوثائق الرسمية التي تعد بناءً على تلريال تقـوم
به اإلدارة الجمركية لدى الطرف الطالب.
المادة ()5
 1ـ في حال طلب أحد الطرفين بشكل محدد ،يقوم الطرف اآلخر باإلفلاع عـن
المعلومات التالي:
أ ـ إذا كانت البرائ المستوردة إلى أراري الطرف الطالب اد تـم تلـديرها
بشكل اانوني من أراري الطرف اآلخر.
ب ـ إذا كانت البرائ الملدرة من أراري الطرف الطالب اد تـم اسـتيرادها
بشكل اانوني إلى أراري الطرف اآلخر.
 2ـ تحدد المعلومات المذكورة أعاله أيرـًا اإلجـراءات الجمركيـة لتخلـيص
البرائ .
المادة ()6
 1ـ في حال لم تكن اإلدارة الجمركية للطرف المطلوب منه تملـك المعلومـات
المطلوبة ،يقوم ذلك الطرف باتخاذ الخطوات الالزمة للحلول علـى تلـك
المعلومات وكأنه يعمل لنفسه وذلك وفقًا للتشريعات المحلية.
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2ـ إذا كانت اإلدارة الجمركية للطرف الطالب غير اادرة على تنفيذ طلب ممـال
يقدمه الطرف المطلوب منه ،يجب عليها عندئذ توريال ذلـك فـي طلبهـا،
وستكون االستجابة لهذا الطلب خارعة لتقدير الطرف المطلوب منه.
المادة ()7
 1ـ يتم طلب النسع األللية للوثائق في حال كانت النسع الملداة غير كافيـة،
وتعاد هذه النسع األللية بأسر وات ممكن.
 2ـ يمكن إرسال المعلومات عبر الوسائل اإللكترونية ،وبالرغم من ذلك ترسـل
الوثائق األللية أو نسع عن الوثائق المذكورة سواء تم طلب ذلـك بشـكل
محدد من ابل الطرف لاحب الطلب أو إذا كان اد طلبها من ابل.
المادة ()8
الطلبات الخاصة للمساعدة
إذا طلب أحد الطرفين بشكل محدد من الطرف اآلخر ،يقوم الطرف اآلخر ورمن
لالحياته وموارده بمراابة:
أ ـ األشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا انتهاكات للتشريعات الجمركيـة أو يشـك
بأنهم ارتكبوا هذه االنتهاكات.
ب ـ البرائ المعروف بأنها مور انتهاكات للتشريعات الجمركية أو التي يشك
بكونها كذلك.
ث ـ وسائل النقل المعروف بأنها تستخدم بارتكاب تعديات جمركية أو يشك بأنها
استخدمت بارتكاب هذه التعديات.
المادة ()9
 1ـ تقدم اإلدارتين الجمركيتين لبعرهما ـ بمبادرة ذاتية أو بناءً على طلـب ـ
كافة المعلومات ذات الللة التي تتعلق بنشاط منفذ أو مخطط له والذي يشكل
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أو يبدو أنه يشكل أو يبدو أنه يشكل انتهاء للقوانين الجمركية ألحد الطـرفين
وذلك فيما يتعلق بـ:
أ ـ األسلحة ،القذائف ،المواد المتفجرة والنووية.
ب ـ األعمال الفنية ذات القيمة التاريخية أو األثرية أو المستحاثية أو العلميـة أو
الثقافية.
ج ـ العقااير المخدرة والمواد المـؤثرة بالحالـة العقليـة لألشـخاص والمـواد
المستخدمة في لناعتها والمواد السامة والمواد الكيماوية األولية ،باإلرـافة
إلى النفايات والكيماويات الرارة باإلنسان والبيئة.
د ـ دخول أو خروج األوراق المالية بكمية أكبر مما تسمال به القوانين النافذة في
دولتي الطرفين.
2ـ ال يُسمَال للطرفين بالكشف عن المعلومات الناجمة من تطبيق هذه المـادة ألي
حكومة أو شخص طبيعي أو اعتباري أو مجموعة ال يكونـون جـزءاً مـن
تطبيق هذه االتفااية بدون موافقة خطية من الطرف اآلخر ،وم ذلك يمكـن
نقل هذه المعلومات إلى جهات حكومية أخرى في دولة الطرف المعني.
المادة ()11
تبادل الطلبات
 1ـ تقدَّم المساعدة والتعاون المشار إليهما في هذه االتفااية من ابـل الطـرفين.
ويجب أن تتفق إدارتي الجمارك على الوثائق المستخدمة لهذا الغرض.
 2ـ تقدَّم طلبات المساعدة وفقاً لهذه االتفااية خطياً .ويجب أن يترـمن الطلـب
المعلومات الررورية للتنفيذ .ويمكن تقديم الطلبـات شـفوياً فـي حـاالت
استثنائية إال أنه يجب تأكيدها خطياً بأسر وات ممكن.
 3ـ يجب أن تترمن الطلبات المشار إليها في الفقرة  1المعلومات التالية:
أ ـ اإلدارة الجمركية الطالبة.
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ب ـ اإلجراءات المتخذة إن وجدت.
ج ـ سبب الطلب والغرض منه.
د ـ القوانين وأي إجراءات اانونية تشير إلى الغرض من الطلب.
هـ ـ المعلومات حول األشخاص الطبيعيين واالعتباريين وأي كيان اانوني يسمال
له من ابل دولتي الطرفين بالمشاركة في العمليات الجمركية الخارعة لهـذه
االتفااية.
و ـ ولف مختلر للمسألة ايد الدراسة.
 4ـ تقدم الطلبات بلغة الطرف المطلوب منه أو باإلنكليزية.
 5ـ تقوم اإلدارتين الجمركيتين لغرض تنفيذ أحكام هذه االتفااية بتعيين مـوظفين
مسؤولين عن االتلاالت وتتبادالن اائمة بأسمائهم ومؤهالتهم وأراام هواتفهم
وفاكساتهم كما يتفقان على أن تكون إدارتهم على اتلال م بعرها.
المادة ()11
التحقيقات الجمركية
 1ـ إذا طلب أحد الطرفين بشكل محدد يقوم الطرف اآلخر ببدء كافة التحقيقـات
الرسمية بشأن العمليات المخالفة أو التي اد تكون مخالفة للقوانين الجمركيـة
لدى الطرف الطالب ،ويقوم الطرف المطلوب منـه بإيلـال نتـائذ هـذه
التحقيقات إلى الطرف الطالب.
 2ـ تنفذ التحقيقات الرسمية المذكورة في الفقرة  1وفق التشريعات السارية فـي
أراري الطرف المطلوب منه ،وتتلرف اإلدارة الجمركية لـدى الطـرف
المطلوب منه كما لو أنها تقوم بالتحقيق لنفسها.
 3ـ يمكن ألحد الطرفين في ظروف خالة وبموافقة الطرف اآلخر أن يفـوض
موظفيه بالمثول في التحقيقات حول انتهاكات القوانين الجمركية التي تتم في
أراري الطرف الطالب.
-7-

 4ـ ال يتلرف الموظفون الجمركيون المتواجدون في أراري الطـرف اآلخـر
تنفيذاً للفقرة  3إال في حدود اللالحية االستشارية وال يشاركون فعلياً بـأي
حال في التحقيق أو يقابلون أي شخص يتم التحقيق معه وال يكون لهـم دور
أو مساهمة في فعاليات التحقيق.
المادة ()12
استخدام المعلومات والوثائق
 1ـ تستخدم المعلومات والوثائق المستلمة وفقاً لهذه االتفاايـة فـي اإلجـراءات
القرائية واإلدارية والتحقيقات ،وال يجوز أن تستخدم هذه المعلومـات ألي
أغراض أخرى غير تلك الواردة في االتفااية يتم التعامل معه على أنه سري
ويتمت بنفس الحماية الممنوحة للمعلومات والوثائق بموجب اـوانين الدولـة
التي ادمت هذه المعلومات.
المادة ()13
الخبراء والشهود
 1ـ يمكن إلدارتي الجمارك عند الطلب أن تفوض موظفيها بالمثول كخبـراء أو
شهود في اإلجراءات اإلدارية والقرائية المنفذة في أراري الطرف المتعااد
اآلخر وتقدم السجالت والوثائق أو األدلة األخرى أو النسع الملـداة عـن
الوثائق المذكورة إلمكانية كونها ررورية لهذه اإلجراءات.
2ـ تلتزم اإلدارة الجمركية للطرف الطالب باتخاذ التدابير الرـرورية لحمايـة
الموظفين وسالمتهم الشخلية خالل إاامتهم على أراري دولتها وفقاً ألحكام
الفقرة ( )1من هذه المادة.
تتحمل اإلدارة الجمركية للطرف الطالب تكاليف االنتقال والتكاليف اليومية لهؤالء
الموظفين.
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المادة ()14
االستثناءات من مسؤولية تقديم المساعدة
 1ـ تقدم المساعدة والتعاون وفقاً لهذه االتفااية بما يتوافق م التشريعات المحلية
للطرف المطلوب منه ورمن لالحيات وموارد إدارته الجمركية.
 2ـ إذا اعتبرت اإلدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة أن االستجابة لمثل هذا
الطلب والتعاون تشكل خطراً على السيادة أو األمن أو أي ملـالال حيويـة
لدولتها فيمكنها رفض طلب المساعدة أو تقديمها رمن شروط.
 3ـ عند رفض طلب المساعدة يتم إبداء أسباب هذا الرفض خطي ًا للطرف الطالب
وبدون تأخير وبدون الحاجة لتوريال أررية هذه األسباب.
المادة ()15
المساعدة الفنية
تقدم اإلدارتين الجمركيتين باالتفاق المتبادل المساعدة الفنية وتترمن:
أ ـ تبادل الخبرات والمعلومات في استخدام أجهزة المراابة.
ب ـ تدريب موظفي الجمارك.
ج ـ تبادل الخبراء في المسائل الجمركية.
د ـ تبادل بيانات علمية وفنية معينة تتعلق بالتطبيق الفعال للقوانين الجمركية.
المادة ()16
التكاليف
 1ـ يتخلى الطرفان عن كافة المطالبات بالتكاليف الناشئة عن هذا االتفاق باستثناء
تكاليف الخبراء والشهود والمفسرين من غير الموظفين الحكوميين.
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 2ـ في الحاالت التي تتطلب تكاليف غير عادية أو كبيرة لتنفيذ الطلب ،يتشـاور
الطرفان لتحديد الشروط واألحكام التي يتم تقديم الطلب وفقاً لهـا باإلرـافة
إلى طريقة تحمل عبء هذه التكاليف.
 3ـ التكاليف الناشئة من المساعدة الفنية الواردة في المادة ( )15من هذه االتفااية
تخر لترتيبات خالة بين اإلدارتين الجمركيتين للطرفين.
المادة ()17
الدخول حيز النفاذ واإلنهاء
 1ـ يقوم الطرفان المتعاادان بإخطار بعرهما خطي ًا بأنهما استكمال اإلجـراءات
القانونية الداخلية الالزمة لدخول هذه االتفااية حيز النفاذ  ،وبمجرد اسـتالم
آخر اإلخطارات تدخل هذه االتفااية حيز النفاذ.
 2ـ يمكن إنهاء هذه االتفااية في أي وات من ابل أي من الطرفين مـن خـالل
إشعار ألولي يوجه إلى الطرف اآلخر.
 3ـ يدخل مثل هذا اإلشعار حيز النفاذ في أول يوم من الشهر الذي يلـي فتـرة
الثالث أشهر بعد استالم اإلشعار من ابل الطرف اآلخر.
أبرمت في بيونس آيرس في الثاني من تموز  2212على نسختين ألليتين باللغـة
اإلسبانية واإلنكليزية وفي حال حلول أي خالف في تفسير أحكام هذه االتفاايـة
يسود النص اإلنكليزي.
عن

عن

اإلدارة االتحادية لإليرادات العامة

اإلدارة العامة للجمارك

في جمهورية األرجنتين

في الجمهورية العربية السورية
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