اتفاقية
بين حكومة الجمهورية العربية السورية
وحكومة جمهورية أرمينيا
حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية
إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية أرمينيا المشار إليهماا
فيما يلي بالطرفين المتعاقدين؛
آخذتين بعين االعتبار بأن مخالفات التشريع الجمركي ضارة بالمصالح االقتصادية
والتجارية والضريبية (المالية) واالجتماعية والثقافية لبلديهما؛
وإدراكاً منهما بأهمية التأكيد على دقاة التقياي( (التخماين) وتحصاير الرساو(
والضرائب وأية نفقات جمركية أخرى تفرض على استيراد أوتصادير البضاائع
باإلضافة إلى ضرورة التنفيذ الصحيح لشروط المنع والتقييد والرقابة؛
وإدراكًا منهما بضرورة التعاون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ تشريعاتهما الجمركية؛
وقلقهما البالغ بخصوص حج( تزايد التجارة غير المشروعة بالعقااقير المخادرة
والمواد المؤثرة عقلياً ( )Psychotropicوالمواد المستخدمة في صاناعتها والميار
إلى تزايدها؛
وآخذتين بعين االعتبار إلى حقيقة خطورتها على صحة الناس والمجتمع؛
وإيماناً منهما بأن األعمار المتعلقة بمنع مخالفات التشريع الجمركي والتجارة غير
المشروعة بالعقاقير المخدرة والمواد الماؤثرة عقليااً ( )Psychotropicوالماواد
المستخدمة في تصنيعها يمكن تحقيقها بفاعلية أكثر بين إدارتي الجمارك لديهما؛
وآخذتين بعين االعتبار أيضاً االتفاقيات الدولية ذات الصلة التاي تشاجع علاى
المساعدة الثنائية المتبادلة وكذلك إلى توصيات مجلس التعاون الجمركاي حاور
المساعدات اإلدارية المتبادلة في  /5/كانون األور 3551؛

قد اتفقتا على ما يلي:
القسم األول
أحكام عامة
المادة /1/
تعاريف
ألغراض تنفيذ االتفاقية الحالية فإن التعابير المعددة أدناه لها المعاني التالية:
 1ـ «إدارة الجمارك» :بالنسبة لحكومة الجمهورية العربياة الساورية مديرياة
الجمارك العامة.

وبالنسبة لحكومة جمهورية أرمينيا لجنة الجمارك العامة؛
 2ـ «التشريع الجمركي» :األحكا( النافذة والمطبقة على أراضي دولتي الطرفين
والموضوعة عن طريق القوانين أو األنظمة الخاصة باالستيراد والتصادير
ونقر البضائع سواء أكانت متعلقة بالرسو( الجمركية أو الضارائب أو أياة
رسو( أخرى أو بإجراءات المنع والتقييد والرقابة؛
 3ـ «المخالفة الجمركية» :تعني أي خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي؛
 4ـ «الكيان» :أي كيان طبيعي أو قانوني؛
 5ـ «الطرف الطالب» :إدارة الجمارك التي تقد( طلب ًا للمسااعدة فاي المساائر
الجمركية؛

 6ـ «الطرف المطالب» :إدارة الجمارك التي تستل( طلب المساعدة في المساائر
الجمركية؛
 7ـ «العقاقير المخدرة» :المواد المدرجة على الئحاة اتفاقياة األما( المتحادة
األحادية حور العقاقير المخدرة لعا( ( )3593وتعديالتها األخرى؛

 8ـ «المواد المؤثرة عقلي ًا ( :»)Psychotropic Substanceالمواد المدرجة على
الئحة اتفاقية األم( المتحدة حور المواد المؤثرة عقلياً لعا(  3593وتعديالتها
األخرى؛
 9ـ «المواد المستخدمة في صناعتها» :المواد المستخدمة غالب ًا في إنتاج العقاقير
والمواد المؤثرة عقلياً المدرجة في الجادور ( )3والجادور ( )2الملحقاين
باتفاقية األم( المتحدة ضد التجارة غير المشروعة فاي العقااقير المخادرة
والمواد المؤثرة عقلياً المؤرخة في  22كانون األور 3511؛
 11ـ «التسليم المراقب» :تقنية السماح لشاحنة الماواد غيار المشاروعة أو
المشبوهة من العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة عقلياً أو المواد البديلة عنهاا

بالمرور خارج أو عبر أو في أراضي دولتي الطرفين المتعاقدين بمعرفاة
وتحت إشراف إدارتيهما المختصة بقصد تحديد هوية األشخاص المتاورطين
في ارتكاب التجارة غير المشروعة لتلك البضائع؛
 11ـ «الترانزيت» (المرور ا العبور) ترحير أحد الطرفين المتعاقدين للبضاائع
عبر أراضي دولة الطرف المتعاقد اآلخر إلى بلد ثالث.
المادة /2/
مجال االتفاقية
 3ا يقو( الطرفان في إطار االتفاقية الحالية بتقدي( المسااعدة المتبادلاة فيماا
بينهما:
آ ا من أجر التأكد من التنفيذ الفوري للتشريع الجمركي؛
ب ا من أجر منع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها؛
ج ا في تبادر الوثائق المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي؛
د ا لمنع التجارة غير المشروعة للعقاقير المخدرة أو المواد الماؤثرة عقليا ًا أو
المواد المستخدمة في صناعتها والتحقيق فيها؛

 2ا تقد( المساعدة بين الطرفين المتعاقدين وفقًا لتشاريعاتهما الوطنياة وضامن
اختصاصهما ووسائلهما المتاحة.
القسم الثاني
المساعدة المتبادلة
المادة /3/
المجال
يقو( الطرفان بتقدي( المساعدة المتبادلة في مجار اختصاصيهما وبموجب شروط
االتفاقية الحالية لمنع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها.
المادة /4/
وسائل االتصال
 3ا تت( المساعدة المتبادلة عبر االتصار المباشر بين الموظفين المعينين من قبار
رؤساء إدارتي جمارك الطرفين ذوي الصلة.
 2ا في حار ل( تكن لدى إدارة جمارك الطرف المطالب الصالحية باالرد علاى
الطلب تبلغ إدارة الجمارك الطالبة عن ذلك وتوجا الطلاب إلاى اإلدارة
المختصة.
 1ا يت( تبادر المعلومات وفقًا لالتفاقية الحالياة باللغاات الرسامية للطارفين
المتعاقدين مرفقة بالترجمة اإلنكليزية.
المادة /5/
شكل ومضمون طلبات المساعدة
 3ا تقد( طلبات المساعدة وفقًا لالتفاقية الحالية خطياً وتدع( الطلباات بالوثاائق
المطلوبة ويجوز قبور الطلبات المقدمة الناجمة عن حالاة ملحاة بشاكر
استثنائي على أن تعزز خطياً على الفور.
 2ا تتضمن طلبات المساعدة المعلومات التالية:

أ ا اس( الطرف الطالب؛
ب ا اس( الطرف المطالب؛
ج ا موضوع وسبب الطلب؛
د ا أسماء وعناوين الكيانات التي هي هدف للتحقيق إذا تمت معرفتها؛
ها ا يجب توضيح مضمون الطلب ووصف الحالة والظروف وكاذلك وصاف
الحقائق المتعلقة بالمخالفات الجمركية المرتكباة ووصافها القاانوني وفقا ًا
للتشريع الوطني لدولة الطرف الطالب؛
 4ا إن ل( يستوفِ الطلب االحتياجات الرسمية يجوز طلب تصحيح أو إكمال .
المادة /6/
المساعدة عند الطلب
 3ا تقو( إدارتا جمارك الطرفين بإعال( بعضهما البعض بناء على الطب فيما
إذا كانت البضائع المصدرة من أراضي دولة أحد الطرفين قاد اساتوردت
بشكر قانوني إلى أراضي دولة الطرف اآلخر .تتضمن المعلومات المرسلة
بناء على الطلب بيانات حور اإلجراءات الجمركية المطبقة أثناء تخلايص
البضائع.
 2ا تقو( إدارة جمارك أحد الطرفين بناء على طلاب إدارة جماارك الطارف
اآلخر وضمن سلطتها بتقدي( المعلومات المتعلقة با:
أ ا وسائر النقر المشتب بأن يت( استخدامها في المخالفات الجمركية داخر أراضي
دولة الطرف الطالب؛
ب ا البضائع التي يعتبرها الطرف الطالب موضوع نشاطات غير قانونية؛
ج ا األشخاص المعروفين أو المشتب به( من قبر الطرف الطالب بالتورط فاي
مخالفة جمركية؛

د ا األماكن التي يت( تخزين البضائع فيها والتي يشتب بأن يت( ارتكاب نشااطات
غير قانونية فيها.
 1ا تقو( إدارة جمارك أحد الطرفين بناء على طلب إدارة الجماارك الطارف
اآلخر بتقدي( أية معلومات متوفرة عن النشاطات التي يمكن أن تنتج عنهاا
مخالفات جمركية داخر أراضي دولة الطرف الطالب.
 4ا تقو( إدارتا جمارك الطرفين بناء على الطلب بتقدي( البياناات الضارورية
المتعلقة بالنقر وشحن البضائع كالوثائق اإلدارية أو التجارية أو أية معلومات
أخرى تتعلق بحج( هذه البضائع ووجهتها.
 5ا بناء على طلب أحد الطرفين يقو( الطرف اآلخر وفق ًا للقوانين والمراساي(
التشريعية النافذة في أراضي دولت

بإعال( السالطات المختصاة بإخطاار

األشخاص المقيمين في أراضي دولته( باإلجراءات أو القرارات التي يتخذها
الطرف الطالب بخصوص أية مسألة تنج( عن االتفاقية الحالية أو الترتياب
لذلك.
 9ا يقو( كر طرف بناء على الطلب وضمن مجار اختصاص وسلطت

برقابة

خاصة ضمن فترة محددة من الزمن على حركة البضائع المبينة في الماادة
( )1بما فيها حركة األشخاص ووسائر النقر.
المادة /7/
تنفيذ الطلبات
 3ا تقو( إدارة الجمارك التي يت( توجي الطلب لها باتخاذ التدابير الالزمة لتلبياة
الطلب ويجوز إرسار المعلومات المقدمة عن طريق الوسائر اإللكترونية.
 2ا تنفذ طلبات المساعدة المقدمة ضمن إطار المادة الحالياة وفقا ًا للقاوانين
والمراسي( التشريعية لدولة الطرف المطالب .وفي حار عد( إمكانياة تنفياذ
الطلب يقو( الطرف المطالب بإعال( الطرف الطالب بذلك.

 1ا يجوز إلدارة جمارك أحد الطرفين ضمن اختصاصها ولمتابعة الطلب المقد(
من قبر إدارة جمارك الطرف اآلخر القيا( بالتحقيقات الالزماة بماا فيهاا
تفتيش األشخاص المشتب بارتكابه( مخالفات جمركية.
 4ا يجوز إلدارة جمارك أحد الطرفين متابعة للطلب المقاد( مان قبار إدارة
جمارك الطرف اآلخر القيا( بالتأكد والرقابة والتحقق للتوصر إلاى اإلدراك
الذي هو من اختصاص اإلدارة الجمركية المطالبة إليجاد الحقائق المتعلقاة
بالحاالت التي تندرج في إطار االتفاقية الحالية.
 5ا ينفذ طلب أحد الطرفين الذي يفترض مسبق ًا إجراءات خاصة عندما تحاين
الفرصة ووفقاً لتشريع بلد الطرف المطالب والفقرة ( )2من المادة الحالية.
 9ا عندما يقد( الطرف الطالب طلبًا للمساعدة يتعذر تحقيقا
المطالب قرارًا بتحقيق

يتخاذ الطارف

حسب استنساب .
المادة /8/
المساعدة الطوعية

 3ا تقو( إدارتا جمارك الطرفين بتقدي( المساعدة المتبادلة بدون طلاب مسابق
عندما تعتبرانها ضرورية للتنفيذ الصحيح للتشريع الجمركي حور ما يلي:
أ ا العمليات غير القانونية؛
ب ا الوسائر أو األساليب الجديدة المستخدمة في إدارة هذه العمليات؛
ج ا البضائع المعروف بأنها موضوع مخالفات جمركية؛
د ا األشخاص الذين تحو( حوله( الشبهات التي لها مبرر للشك بتاورطه( فاي
مخالفات جمركية؛
ها ا وسائر النقر المشتب بأنها تستخد( في مخالفات جمركية.
 2ا يوفر كال الطرفين المساعدة الطوعية المذكورة آنف ًا وال سيما فاي الحااالت
التي قد تسبب ضرراً جوهرياً لالقتصاد أو الصحة العامة أو أمن الدولاة أو

أية مصالح حيوية للطرف اآلخر؛ كالتجارة غير المشروعة فاي األسالحة
والمتفجرات والذخائر والمواد النووية والعقاقير المخدرة والماواد الماؤثرة
عقلياً أو المواد المستخدمة في تصنيعها واألشياء ذات القي( األثرية واألعمار
الفنية أو األعمار ذات القي( الثقافية األخرى.
المادة /9/
التحقيقات
 3ا بناء على طلب اإلدارة الجمركية ألحد الطارفين تقاو( اإلدارة الجمركياة
للطرف اآلخر بالبدء باستفسار رسمي فيما يتعلق بالعمليات التاي تكاون أو
تبدو متعارضة مع التشريع الجمركي للطرف الطالب.
 2ا يت( تسيير هذه التحقيقات ضمن إطار التشريع النافذ لدولة الطرف المطالاب.
يتصرف الطرف المطالب كما لو أن نابع من مصالح الخاصة.
 1ا يجوز للطرف المطالب أن يسمح لموظفي الطرف الطالب أن يتواجدوا فاي
هذه التحقيقات وينبغي أن يكون بحوزته( تفويضات خطية صادرة عن إدارة
جمارك الطرف الطالب.
المادة /11/
الخبراء والشهود
 3ا بناء على طلب السلطات القضائية أو اإلدارية ألحد الطرفين يجوز أن تسمح
اإلدارة الجمركية للطرف اآلخر لموظفيها بالعمر كخبراء أو كشاهود فاي
السلطات القضائية أو اإلدارية فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية.
ال بخصوص الحقائق المكتشافة أثنااء واجبااته(
 2ا يقد( هؤالء الموظفون دلي ً
المكتبية.
 1ا يجب أن يبين طلب المثور بوضوح عن أية قضايا وفي أياة اختصاصاات
ينبغي أن يمثر ألجلها الموظف.

 4ا يت( طلب مثور الموظفين الجمركيين كخبراء وكشهود وفقاً لتشاريع دولتاي
الطرفين وبالتقيد بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكاون كلتاا دولتاي
الطرفين طرفين متعاقدين فيها.
المادة /11/
استخدام المعلومات والسرية
 3ا تستخد( المعلومات والوثائق ووسائر االتصار األخرى المساتلمة بموجاب
االتفاقية الحالية فقط ألغراض االتفاقية الحالية .ولن تبلغ أو تساتخد( ألياة
أغراض أخرى دون الموافقة الخطية إلدارة الجمارك التي توفرها.
 2ا تتمتع الطلبات والمعلومات وأية وسائر اتصار أخرى تستلمها إدارة جماارك
أحد الطرفين بأي شكر بموجب االتفاقية الحالية بنفس الحماية التي تطبقهاا
إدارة الجمارك المستلمة على نفس النوع من الوثائق والمعلومات المساتلمة
بموجب التشريع الوطني للدولة الطرف .وفي إطار االتفاقية الحالية تعتبار
البيانات والوثائق والمعلومات األخرى المرسلة بناء على الطلب إلى الطرف
اآلخر سرية بالنسبة للطرف المستل(.
 1ا يجوز إلدارتي الجمارك ضمن إطار االتفاقية الحالية وألغراضها وبالتقياد
بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون كلتا دولتي الطارفين المتعاقادين
طرفاً فيها أن تستخدما كدلير المعلومات والوثائق المستلمة في إطار االتفاقية
الحالية في الدعاوى المعروضة أما( المحاك( أو السلطات اإلدارية.
 4ا تنظ( إمكانية استخدا( هذه المعلومات والوثائق كادلير فاي المحااك( وفقا ًا
للتشريع الوطني لدولة كر طرف.
المادة /12/
التبليغ
يقو( الطرف المطالب بناء على الطلب ووفقاً للتشريع النافذ فاي أرض دولتا
بإبالغ الكيانات الطبيعية أو القانونية المعنية التي تقي( في أرض دولت أو المنشاأة

فيها عن الوثائق والقرارات المستلمة من قبر الطرف الطالب فيما يتعلق بالقضايا
الناجمة عن االتفاقية الحالية.
المادة /13/
اإلعفاءات من االلتزام بتقديم المساعدة
إذا اعتبرت إدارة جمارك الطرف المطالب بأن تلبية الطلب ستخر بنظا( الدولة أو
أمنها أو مصالحها الوطنية يجوز أن ترفض تقدي( المساعدة أو تقادمها بموجاب
شروط معينة.
في حار رفض طلب المساعدة تقد( أسباب الرفض خطياً إلى الطرف الطالب بدون
تأخير.
المادة /14/
نفقات المساعدة
تغطى النفقات المترتبة أثناء تنفيذ هذه االتفاقية من قبر أحد الطرفين فاي األرض
التي نجمت عنها.
لن يطالب الطرفان بتسديد هذه التكاليف بشكر متبادر باستثناء النفقاات المتعلقاة
بالشهود والخبراء والمترجمين الشفويين والكتابيين.
القسم الثالث
التعاون الجمركي
المادة /15/
نطاق التعاون
 3ا تقو( إدارتا جمارك الطرفين بتطوير التعاون الجمركي إلاى أعلاى درجاة
ممكنة .ويتعاون الطرفان على وج التحديد في المجاالت التالية:
آ ا إيجاد قنوات اتصار بين سلطاتهما الجمركياة فاي األماور ذات المصالحة
المشتركة والمحافظة عليها؛

ب ا أية مسألة إدارية أخرى تتعلق باالتفاقية الحالية والتي قد تتطلب من وقات
آلخر إجراءاتهما المشتركة.
 2ا يتضمن التعاون الجمركي في إطار االتفاقية الحالية كافة المسائر المتعلقاة
بتطبيق التشريع الجمركي.
المادة /16/
التعاون في مجال اإلجراءات الجمركية
يتبادر الطرفان المعلومات والخبرة فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بتحسين إجاراءات
التقنيات الجمركية إضافة إلى أنظمة الكمبيوتر من أجر تلاك األغاراض وفقا ًا
ألحكا( االتفاقية الحالية.
القسم الرابع
أشكال خاصة من التعاون
المادة /17/
مراقبة األشخاص والبضائع ووسائل النقل
تبقي إدارة جمارك أحد الطرفين ضمن اختصاصها ومواردها وبمبادرة خاصاة
منها أو بناء على طلب إدارة جمارك الطرف اآلخر على المراقبة على:
آ ا الدخور إلى أرض دولة أحد الطرفين والخاروج منهاا بالنسابة ألشاخاص
معروف أو يشتب بارتكابه( لمخالفات جمركية فاي أرض دولاة الطارف
اآلخر؛
ب ا بضائع معروف أو يشتب بأنها موضع تجارة غير مشروعة من وإلى أرض
دولة الطرف اآلخر؛
ج ا أية وسائر نقر معروف أو يشتب بأن يت( اساتخدامها الرتكااب مخالفاات
جمركية في أرض دولة الطرف اآلخر.

المادة /18/
التسليم المراقب
 3ا تتعاون إدارتا جمارك كال الطرفين في تطبيق طريقة التسلي( المراقب.
 2ا يت( قرار تطبيق طريقة التسلي( المراقب على أساس قضية إثر قضاية وماع
التقيد بالتشريع النافذ في دولتي الطرفين.
المادة /19/
التدابير ضد التجارة غير المشروعة في العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة عقلياً
والمواد المستخدمة في صناعتها

 3ا تساعد كلتا إدارتي الجمارك بعضهما البعض في منع التجارة غير المشروعة
في العقاقير المخدرة أو المواد المؤثرة عقليااً أو الماواد المساتخدمة فاي
صناعتها والتحقيق فيها بناء على الطلب أو بمبادرة خاصة منهماا بتقادي(
كافة المعلومات ذات الصلة لبعضهما حور:
آ ا طرق مكافحة التجارة غير المشروعة بالعقاقير المخدرة أو الماواد الماؤثرة
عقليًا أو المواد المستخدمة في صناعتها؛
ب ا المعلومات المتعلقة بمبادئ المراقبة الجمركية على العقاقير المخدرة والمواد
المؤثرة عقلياً أو المواد المستخدمة في تصنيعها والطرق الجديدة و وساائر
اكتشافها؛
ج ا الخبرة في استخدا( األجهزة التقنية وكالب الجمارك المدربة علاى الكشاف
بالش( (الكالب البوليسية) لمصادرة المخدرات؛
د ا الطباعة والمنشورات العلمية والمهنية األخرى والكتيبات التعليمياة المتعلقاة
بمكافحة التجارة غير المشروعة لألدوية المخدرة والمواد المؤثرة عقليااً أو
المواد المستخدمة في صناعتها؛
ها ا المعلومات المتعلقة باألنواع الجديدة من العقاقير المخدرة والمواد الماؤثرة
عقلياً ومكان إنتاجها والطرق التي يستخدمها المهربون وأساليب إخفائها؛

و ا المعلومات المتعلقة بتعيين النوع والتحالير المخبرية للعقاقير المخدرة والمواد
المؤثرة عقليًا والمواد المستخدمة في تصنيعها.
 2ا تقو( إدارة جمارك أحد الطرفين بتزويد إدارة جمارك الطرف اآلخر بنااء
على الطلب أو بمبادرة خاصة منها بكافة المعلومات المتعلقة با:
أ ا الكيانات الطبيعية والقانونية والشركات المعروف بمشاركتها أو يشاتب بأنهاا
تشارك في استيراد العقاقير المخادرة والماواد الماؤثرة عقليااً والماواد
المستخدمة في صناعتها أو التجارة غير المشروعة فيها؛
ب ا الطرق والوسائر الجديدة المستخدمة في التجارة غير المشاروعة للعقااقير
المخدرة والمواد المؤثرة عقلياً والمواد المستخدمة في صناعتها؛
ج ا البضائع والطرود البريدية المعروف أو المشتب بأنها هادف لتجاارة غيار
مشروعة في العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة عقلياً والمواد المستخدمة فاي
صناعتها؛
د ا أية وسائر نقر معروف أو يشتب بأنها تستخد( في التجارة غير المشروعة في
العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة عقليًا والمواد المستخدمة في صناعتها.
القسم الخامس
األحكام النهائية
المادة /21/
تنفيذ االتفاقية
 3ا يعهد بتنفيذ االتفاقية الحالية إلى إدارتي جمارك الطرفين.
 2ا يجوز أن ترتب إدارتا جمارك الطرفين من أجر أن تكون خدمات التحقياق
الخاصة بهما على اتصار مباشر فيما بينهما.
 1ا تسوى االختالفات المتعلقة بتنفيذ االتفاقية الحالية مان خاالر المفاوضاات
واالستشارات بين إدارتي جمارك الطرفين.

 4ا يجوز إجراء التعديالت والتنقيحات على االتفاقية الحالية بناء على الموافقاة
المتبادلة بين الطرفين والتي ستصاغ ببروتوكور وساتدخر حياز التنفياذ
بالتوافق مع اإلجراءات المنصوص عليها لدخور االتفاقية الحالية حيز التنفيذ.
المادة /21/
دخول االتفاقية حيز التنفيذ وإنهائها
 3ا تدخر االتفاقية الحالية حيز التنفيذ بعد تاريخ استال( آخر إشعار عبر القنوات
الدبلوماسية بإنجاز اإلجراءات الداخلياة ذات الصالة المنصاوص عليهاا
بالتشريع الوطني للطرفين.
 2ا تسري االتفاقية الحالية ألجر غير مسمى ما ل( يبلغ أحد الطرفين المتعاقادين
خطياً وعبر القنوات الدبلوماسية الطرف المتعاقد اآلخر خطياً عان نيتا
بإنهاء االتفاقية قبر ستة أشهر من اإلنهاء.
 1ا لن يؤثر إنهاء االتفاقية الحالية على عملية إنجاز أية برامج ومشاريع بادأت
أثناء سريان االتفاقية الحالية ما ل( يتفق الطرفان على خالف ذلك.
حررت في دمشق بتاريخ  2229/33/1على نسختين أصليتين باللغات العربياة
واألرمينية واإلنكليزية وجميع النصوص لها نفس المصداقية .وفي حار وجود أي
اختالف في تفسير أحكا( هذه االتفاقية يعتمد النص اإلنكليزي.
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