اتفاقية تعاون إداري المتبادل في المسائل
الجمركية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة و
حكومة الجمهورية العربية السورية
إن حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة وحكومة
الجمهورية العربية السورية المشار إليهما فيما بعد
"بالطرفين المتعاقدين" .إيمانا منهما بأن مخالفات
بالمصالح
اإلخالل
إلى
تؤدي
الجمركية
التشريعات
االقتصادية والتجارية والمالية واالجتماعية والثقافية
للبلدين.
ً لالحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية
وضمانا
والضرائب والرسوم األخرى على الصادرات والواردات من
السلع فضال عن تنفيذ األحكام المتعلقة بالحظر والتقييد
والرقابة.
ً أن اإلجراءات ضد المخالفات الجمركية يمكن
واقتناعا
أن تكون أكثر فاعلية بالتعاون الوثيق بين إدارتيهما
الجمركيتين.
ً بازدياد مسار وحجم االتجار غير المشروع
واهتماما
في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وباعتبارها تشكل
خطرا على الصحة العامة والمجتمع.
وأخذا بعين االعتبار أيضا االتفاقيات الدولية ذات
الصلة المشجعة للمساعدة الثنائية المتبادلة فضال عن
توصيات منظمة الجمارك العالمية.
اتفقا على ما يأتي-:

تعريفـــات
المــــــــادة ( ) 1
ـة
ـالحات التاليـ
ـد بالم ـ
ـة يد ـ
االتفاقيـ
ـراه هـ
ألغـ
الم عاني المو ضحة قرين كل من ها ما لم ي دض سياق ا لنص
خالف ذلك :
أ) "اإلدارة الجمرك ية " :في دو لة اإل مارات العرب ية
المتحدددة " الهي ددة االتحاديددة للجمددارك " و فددي
الجمهور ية العرب ية ال سورية "المدير ية العا مة
للجمارك".
ب) "الت شريعات الجمرك ية " :األح كام المن صوص علي ها
فددي التشددريعات واألنظمددة المتعلقددة باالسددتيراد
والت صدير وع بور ال سلع أو أ ية إ جراءات جمرك ية
أخرى سواء أكان ذلك متعلقا بالرسوم الجمركية أو
ال ضرائب أو أ ية ت كاليف أ خرى تح صلها اإلدارات
الجمركيددة أو بددءجراءات الحظددر أو القيددود أو
الرقابة التي تفرضها اإلدارات الجمركية.
ج) "المطال بة الجمرك ية" :مب لغ الر سوم الجمرك ية
دي أو
دخأ الطبيعد
دطة الشد
دا بواسد
درر دفعهد
دي تقد
التد
االعت باري بءقليم ال طرف المتعا قد وال تي ال يم كن
ً ألي سددبب مددن
ً أو جألئيددا
اسددتردادها سددواء كليددا
األسباب.
د) "الرسددوم الجمركيددة" :جميددع الرسددوم والضددرائب
المحصددلة وقددس االسددتيراد فددي إقليمددي الطددرفين
المتعا قدين ال سارية بمو جب ال قانون الجمر كي و
جداول التعريفة الجمركية النافذة.
ه) "المخال فة الجمرك ية" :أي إ خالل أو شروع في إ خالل
بالتشريعات الجمركية.
و) "الطددرف الطالددب" :اإلدارة الجمركيددة الطالبددة
للمساعدة.
ز) "ال طرف المط لوب م نه" :اإلدارة الجمرك ية المط لوب
منه المساعدة.
ح) "ال مواد الم خدرة" :أ ية مادة طبيع ية أو مرك بة
مبينة في القائمتين 1و 2من اتفاقية األمم المتحدة
ددنة 1691
دددرة لسد
ددواد المخد
ددول المد
دددة حد
الوحيد
وتعديالتها.

ط)

ي)

ك)
ل)

م)
ن)

"المؤثرات العقلية" :أية مادة ذات اصل طبيعي أو
مركددب مبينددة فددي القددوائم  )4 )3 )2 )1مددن
اتفاق ية األ مم المت حدة حول ال مؤثرات العقل ية
لسنة  1691و تعديالتها.
"ال مواد الكيميائ ية المراق بة الداخ لة في إن تاج
المددواد المخدددرة والمددؤثرات العقليددة" :مددواد
كيميائيددة مراقبددة تسددتخدم فددي إنتدداج المددواد
المخدددرة والمددؤثرات العقليددة المبينددة فددي
القائمتين  1و 2من اتفاقية األمدم المتحددة لسدنة
 1611لمكافحة االتجدار غيدر المشدروع فدي المدواد
المخدرة والمؤثرات العقلية.
دي
دا فد
دار إليهد
دواد المشد
دة" :المد
دلع الحساسد
"السد
المادة الرابعة من هذه االتفاقية.
معالجة
"المعلومات" أي بيانات سواء كانس بيانات ُ
ً كان شكلها
أو خضعس للتحليل والمراسالت األخرى أيا
بما في ذلك المراسالت اإللكترونية أو المعتمدة أو
المصدقة،
"الشخأ " الشخأ الطبيعي واإلعتباري على حد سواء
ما لم يقتض النأ خالف ذلك،
"البيانات الشخصية" أي بيانات تتعلق بشخأ طبيعي
ّف اليه.
ّف أو يمكن التعر
معر
ُ

) 2
المددددددددادة
ناـــاق االتفاقيـــة
 .1ألغراض تطبيق التشريعات الجمركية وتفعيل أحكام هذه
االتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدين باالتي:
أ) ت سهيل وت سريع حر كة الم سافرين و تدفق ال سلع بين
إقليميهما.
ب) الت عاون وم ساعدة بع ضهما ا لبعض في م نع مخال فات
التشريعات الجمركية والتحقيق فيها.
ج) توفير المعلو مات األ خرى ال ستخدامها في تنف يذ
التشريعات الجمركية عند الطلب.
د) الت عاون في ب حث وت طوير وتطب يق إ جراءات جمرك ية
جد يدة وال تدريب وت بادل األ فراد والمو ضوعات ذات
المصلحة المشتركة.
ه) ي قوم الطر فان المتعا قدان ب قدر الم ستطاع بت بادل
قائ مة الر كاب الم سافرين بين إقلي مي ال طرفين

بالو سائل المتا حة إن توافرت لإلدارات الجمرك ية
وذلك عند الطلب.
 .2تقدم الم ساعدة المتبادلة بموجب هذه االتفاقية وفقا
لل قوانين ال سارية في إق ليم ال طرف المط لوب م نه في
حدود كفاءة وموارد اإلدارة الجمركية.
 .3تط بق هذه االتفاق ية في إقلي مي دول تي ال طرفين
المتعاقدين.
المــــــــادة ()3
مراقبة األشخاص والسلع ووسائل الندل
 )1تقوم اإلدارة الجمركية عند الطلب بالرقابة
على:
أ) األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الذين ارتكبوا
أو يشتبه في ارتكابهم مخالفات ضد التشريعات
الجمركية أو االشتراك في االتجار غير المشروع في
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد
الكيميائية الداخلة في تصنيعها.
ب) السلع المستخدمة أو ما يشتبه في استخدامها في
ارتكاب مخالفات ضد التشريعات الجمركية أو ألغراض
االتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات
في
الداخلة
الكيميائية
والمواد
العقلية
تصنيعها.
ج) أية وسائل نقل مستخدمة أو يشتبه في استخدامها
الرتكاب مخالفات ضد التشريعات الجمركية ألغراض
االتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات
في
الداخلة
الكيميائية
والمواد
العقلية
تصنيعها.
د) الطرود البريدية المشتبه في استخدامها ألغراض
غير مشروعة.
وفقا
الجمركيتان،
االداراتان
تستطيع
)2
االتفاق
وبموجب
لدولتيهما
المحلية
للتشريعات
فيما بينهما وتحس رقابتيهما،
والترتيب المتبادل
السماح باستيراد أو تصدير أو عبور البضائع
المتورطة في عمليات نقل غير قانونية إلى اإلقليم
الجمركي ألي من الدولتين  ،بغية إجهاض هذه
العمليات وايقافها في حالة إذا كانس عملية منح ذلك

التصريح خارجة عن نطاق إختصاص اإلدارة الطالبة ،
ًً وراء
يتعين على تلك االدراة بذل كافة مساعيها سعيا
التعاون مع السلطات المحلية التي تتمتع بتلك
الصالحية او إحالة القضية الى تلك السلطة.
المــــــــادة ()4
إجراءات مكافحة االتجار غير المشروع في السلع الحساسة
تتبادل اإلدارتان الجمركيتان عند الطلب و بقدر
المستطاع جميع المعلومات ذات الصلة بشأن أي فعل
منظم تم تنفيذه أو قصد تنفيذه يشكل أو يمكن أن
يشكل مخالفة ضد التشريعات الجمركية لدولتي
الطرفين المتعاقدين يتعلق بدددددما يلي :
أ) االتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها.
والمتفجرات
والذخيرة
األسلحة
في
ب) االتجار
والمواد النووية والمواد الخطرة على البي ة
والصحة العامة.
والتاريخية
الفنية
األعمال
في
ج) االتجار
والثقافية وذات القيمة األثرية.
د) االتجار في السلع الخاضعة لف ة مرتفعة من
الرسوم الجمركية والضرائب.
الثمينة
واألحجار
المعادن
في
ه) االتجار
والمصنوعة منها .
و) االتجار في األوراق النقدية والعملة المعدنية
والسندات القابلة للتداول.
لألديان
المعادية
المواد
في
ز) االتجار
والمعتقدات والمخلة بالنظام العام واآلداب العامة .
ح) اإلتجار بالمنتجات المقلدة أو المقرصنة التي
تنتهك حقوق الملكية الفكرية.
ي) أجناس الحيوانات والنباتات المهددة
باالنقدددراض والمنتجددددات المصنعة منها.
المــــــــادة ()5
تبادل المعلومات
 -1يجوز لإلدارتين الجمركيتين أن تتبادال عند الطلب
أية معلومات أو أي نسخ من المستندات ذات العالقة يمكن
أن تساعد في تنفيذ إجراءات أكثر فاعلية تتعلق باآلتي:
أ) تحديد القيمة الجمركية،

ب) تصنيف السلع بموجب تعريفتهما الجمركية،
ج) تحديد منشأ السلع.
 -2يرفق مع أي معلومات متبادلة هذه اإلتفاقية كافة
المعلومات ذات الصلة لغايات التفسير واإلستخدام في
ما يتعلق بهذا األمر.

المــــــــادة ()6
يجوز لإلدارتين الجمركيتين أن تتبادال عند الطلب
المعلومات اآلتية:
أ) ما إذا كانس سلع مستوردة من إقليم دولة طرف
متعاقد قد تم تصديرها بصفة قانونية إلى إقليم
دولة الطرف المتعاقد اآلخر.
ب) ما إذا كانس سلع مصدرة إلى إقليم دولة طرف
متعاقد قد تم استيرادها بصفة قانونية من إقليم
دولة الطرف المتعاقد اآلخر.
ج) المعلومات المتصلة بالحاالت التي يكون فيها لدى
الطرف الطالب شك حول المعلومات المقدمة من قبل
صاحب العالقة أو من يمثله.

المــــــــادة ()7
يجوز لإلدارتين الجمركيتين أن تتبادال عند الطلب أية
معلو مات تتع لق بمخال فات الت شريعات الجمرك ية ال سارية
في إقلي مي ا لدولتين وب صفة خا صة معلو مات ذات صلة
بداالتي:
أ) األ شخاص الطبيع يون واالعت باريون ا لذين ارتك بوا أو
ي شتبه في ارت كابهم مخال فات للت شريعات الجمرك ية
أو اال شتراك في االت جار غ ير الم شروع في ال مواد
الم خدرة وال مؤثرات العقل ية وال مواد الكيميائ ية
الداخلة في تصنيعها.
ب) ال سلع ال تي ت كون أو ي شتبه في كون ها مو ضوعا
دي
دروع فد
در المشد
دار غيد
دة أو لالتجد
دة جمركيد
لمخالفد

ال مواد الم خدرة وال مؤثرات العقل ية و ال مواد
الكيميائية الداخلة في تصنيعها.
ج) و سائل الن قل الم ستخدمة أو ي شتبه با ستخدامها
الرت كاب مخال فات ضد الت شريعات الجمرك ية أو في
االت جار غ ير الم شروع بالمواد الم خدرة وال مؤثرات
العقليددة والمددواد الكيميائيددة الداخلددة فددي
تصنيعها.
المــــــــادة ()8
إذا لم ي كن لدى اإلدارة الجمرك ية المط لوب من ها
المعلومات المطلوبة فلها اتخاذ خطوات للحصول على تلك
ً للتشريعات السارية في إقليم دولتها.
المعلومات وفقا
المــــــــادة ()9
 .1تقدم اإلدارة الجمركية لدى أحد الطرفين المتعاقدين
لإلدارة الجمرك ية لدى ال طرف اآل خر  -ع ند الط لب -
المستندات الجمركية ،ومستندات الشحن وسجالت األدلة أو
دراءات
دن اإلجد
دات عد
داء معلومد
دا ،وإعطد
ددقة عنهد
دخ مصد
نسد
المتخذة أو التي يرغب في اتخاذها التي تشكل أو يجوز
أن ت شكل مخال فة ضد الت شريعات الجمرك ية ال سارية في
إقليم الدولة األخرى.
 .2ي جوز ن قل المعلو مات المقد مة إ لى ال طرف المتعا قد
اآل خر ع بر الو سائل االلكترون ية بدالً عن الم ستندات
المحددة في هذه االتفاقية على أن تحتوى على اإليضاحات
الضرورية لتفسيرها واستخدامها.
المادة ()10
المعلومات المتعلدة بالمخالفات الجمركية
 .1تقوم أي من اإلدارتين الجمركيتين بتألويد اإلدارة
األخرى سواء بموجب طلب أو مبادرة منها بمعلومات حول
ّذة التي تشكل أو
األنشطة المخططة أو الجارية أو المنف
المشتبه بأنها تشكل مخالفة جمركية.
 .2في الحاالت التي ينطوي عليها ضرر لإلقتصاد أو الصحة
العامة أو األمن العام أو أي مصلحة حيوية أخرى في أي
دولة من دولتيّ اإلدارتين الجمركيتين ،تبادر اإلدارة
ً بتقديم هذه
الجمركية في الدولة األخرى حيثما كان ممكنا
المعلومات دون تأخير.

المــــــــادة ()11
شكل ومحتوى طلبات المساعدة
 .1ت قدم الطل بات بمو جب هذه االتفاق ية كتا بة وتح توي
ع لى المرف قات ال ضرورية لتحقيق ها وي جوز في ال حاالت
اال ستثنائية ت قديم الطل بات شفاهة ع لى أن يتم تأك يدها
كتابة خالل فترة زمنية ال تتجاوز  92ساعة.
 .2يجب أن تحتوي الطلبدات بموجدب البندد  )1فدي هدذه
المادة على ما يأتي:
أ) اإلدارة الجمركية مقدمة الطلب.
ب) اإلجراءات المطلوبة.
ج) موضوع وأسباب الطلب.
د) التشدريعات والقدوانين األخدرى التدي تشدير إلدى
موضوع الطلب.
ه) البيانددات الدقيقددة والمفصددلة عددن األشددخاص
الطبيعيين واالعتباريين موضوع التحقيق.
و) ملخأ للوقائع ذات الصلة بموضوع الطلب.
ز) أية معلومات أخرى قد تساعد على تنفيذ الطلب.
 .3في حالة عدم استيفاء الطلدب لمتطلبدات البندد )2
من هذه المادة ،فيجوز طلب تعديله.
المــــــــادة ()12
المساعدة في استرداد الماالبات الجمركية
على اإلدارتين الجمركيتين عند الطلب السعي لتقديم
مساعدة لبعضهما البعض السترداد المطالبات الجمركية متى
كا نس الت شريعات الداخل ية ل كال ال طرفين ت سمح بذلك و قس
تقديم الطلب.
المــــــــادة ()13
التحديدات الجمركية
 .1إذا ت قدمس اإلدارة الجمرك ية بط لب ل طرف متعا قد،
تقوم اإلدارة الجمركية لدى الطرف المتعاقد اآلخر ببدء
التحق يق في العمل يات المخال فة للت شريعات الجمرك ية
السارية في إقليم الطرف الطالب .ويبلغ الطرف الطالب
بنتائج ذلك التحقيق.
ً للت شريع ال ساري في إق ليم
 .2ت جري التحقي قات وف قا
دولة الطرف المطلوب منه.

في ال حاالت الخا صة ي جوز ل موظفي اإلدارة الجمرك ية
.3
للطددرف الطالددب وبموافقددة اإلدارة الجمركيددة للطددرف
دد
ده عند
دوب مند
ديم المطلد
دور إلقلد
در الحضد
دد اآلخد
المتعاقد
التحق يق في مخال فات الت شريعات الجمرك ية لدى ال طرف
األخير .وعليهم إثبات صفاتهم الرسمية.
 .4ي كون م س ول اإلدارة الجمرك ية لدى ال طرف الطا لب
الذي حضر إلقليم الطرف المطلوب منه وفقدا للبندد )3
من هذه المادة بمثابة استشاري فقط وال يجوز له بأية
حال من األحوال أن يشارك تحس أية ظروف في التحقيق أو
يلت قي باأل شخاص ا لذين يتم ا ستجوابهم أو الم شاركة في
أي إجراء تحقيقي.

المــــــــادة ()14
استخدام المعلومات والوثائق
 .1ي جوز ت سليم المعلو مات والو ثائق المتعل قة باالت جار
غ ير الم شروع في ال مواد الم خدرة وال مؤثرات العقل ية
وال مواد الكيميائ ية الداخ لة في ت صنيعها  -في إ طار
هذه االتفاق ية  -إ لى ال سلطات الحكوم ية األ خرى أو
الو كاالت النظام ية ل كال ال طرفين الم س ولة عن رقا بة
المددواد المخدددرة والمددؤثرات العقليددة والمددواد
الكيميائ ية الداخ لة في ت صنيعها في ما ال يت عارض مع
االتفاقيددات وااللتألامددات الدوليددة التددي يكددون أحددد
الطرفين طرفا فيها مع مراعاة أحكام المادة  )11مدن
هذه االتفاقية.
 .2يجوز لإلدارة الجمركية التي تم تألويدها بالمعلومات
ً ألغراضددها
والمسددتندات بموجددب هددذه االتفاقيددة سددندا
ونطاق ها ،ا ستخدامها كأد لة خالل اإل جراءات اإلدار ية
والقضائية وطلبات االتهام.
 .3ي جوز ا ستخدام ت لك الم ستندات والمعلو مات لت قديم
ً
األد لة أ مام المحك مة وأن ي حدد و ضعها ال قانوني وف قا
لقوانين دولة اإلدارة الجمركية المستلمة.
 .4ي جوز ا ستخدام أ ية معلو مات أو إخبار ية م ستلمة ضمن
إ طار الم ساعدة اإلدار ية بمو جب هذه االتفاق ية ف قط
ألغددراض هددذه االتفاقيددة بواسددطة اإلدارة الجمركيددة،
با ستثناء ال حاالت ال تي ت قدم في ها اإلدارة الجمرك ية

ت لك المعلو مات لج هات حكوم ية أ خرى دا خل الدو لة
وتوا فق اإلدارة الجمرك ية المان حة لت لك المعلو مات
صراحة وخط يا ع لى ا ستخدامها أل غراض أ خرى أو بوا سطة
سلطات حكوم ية لأل طراف المتعا قدة ،غ ير أ نه ال ي جوز
نقلها إلى طرف ثالث.
المــــــــادة ()15
سرية المعلومات
مع مراعاة الفقرة )2من المادة  ،)13يجب معاملدة
أ ية معلو مات أو إخبار ية ا ستلمس بمو جب هذه االتفاق ية
بسرية وأن تكون على األقل خاضعة لذات الحماية والسرية
ال تي يخ ضع ل ها ذات نوع المعلو مات أو األخ بار أو بمو جب
التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد الذي تسلمها.

المــــــــادة ()16
عند تبادل بيانات شخصية بموجب هذه االتفاقية ،فعلى
الطرفين المتعاقدين ضمان مستوى حماية هذه البيانات
وفق التشريعات الداخلية.
المــــــــادة ()17
الخبراء والشهود
 .1يجوز لإلدارة الجمركية لدى الطرف المطلوب منه
تفويض موظفيها ،وبموافقتهم ،الظهور كخبراء أو شهود
أمام السلطات القانونية أو اإلدارية لدى الطرف الطالب.
و على أول ك الموظفين تقديم األدلة التي حصلوا عليها
خالل أداء واجباتهم.
 .2يجب على اإلدارة الجمركية لدى الطرف الطالب اتخاذ
جميع التدابير الالزمة لحماية األمن الشخصي للموظفين
خالل إقامتهم في إقليم دولتها بموجب البند  )1من هذه
المادة ،وتتحمل اإلدارة الجمركية لدى الطرف الطالب
تكلفة اإلقامة واالنتقال والمصاريف اليومية لهؤالء
الموظفين.
 .3يجب أن يشير طلب الحضور بوضوح في أية دعوى أو
مرحلة أو محكمة وأية صفة يظهر بها الموظف.

 .4يقدم طلب حضور لموظفي الجمارك كخبراء أو شهود
وفقا لقوانين دولتي الطرفين المتعاقدين.
المــــــــادة ()18
استثناءات من واجبات تدديم المساعدة
 .1في حالة إذا ما اعتبر الطرف المطلوب منه أن
التقيد بالطلب يمس بسيادة أو أمن أو مصالح أخرى مهمة
ً لهذه االتفاقية
لدولته فيجوز له رفض المساعدة وفقا
ً أو تقديم المساعدة وفقا لشروط وأحوال
ً أو جألئيا
كليا
معينة.
 .2إذا كان الطرف الطالب للمساعدة ،ال يستطيع تقديم
ذات المساعدة للطرف المتعاقد اآلخر ،فعليه ذكر هذه
الواقعة في الطلب .ويكون التقيد بذلك الطلب وفقا
لتقدير الطرف المطلوب منه.
 .3في حالة رفض الطلب ،يجب إخطار الطرف الطالب خطيا
بذلك بأسرع ما يمكن.

المــــــــادة ()19
تبسيط اإلجراءات الجمركية
تقوم اإلدارتان الجمركيتان كما يتفق عليه باتخاذ
الترتيبات الضرورية لتبسيط إجراءات الجمارك ألجل تسهيل
وتسريع حركة البضائع بين إقليمي دولتي الطرفين
المتعاقدين.
المــــــــادة ()20
المساعدة الفنية
يجوز لإلدارتين الجمركيتين تألويد بعضهما البعض
بالمساعدة الفنية في المسائل الجمركية كما يلي:
أ) تبادل الموظفين إلطالعهم على الوسائل المتقدمة
المستخدمة في الرقابة الجمركية.
ب) تبادل المعلومات والخبرة في استخدام المعدات
الفنية للرقابة الجمركية.
ج) تدريب موظفي الجمارك لدى الطرفين المتعاقدين.
د) تبادل الخبراء في المسائل الجمركية.

) تبادل البيانات العلمية والفنية
بتطبيق األحكام الجمركية.

الخاصة المتعلقة

)21

المــــــــادة
التكاليف
 .1يتحمل الطرف المطلوب منه جميع التكاليف المتعلقة
بتنفيذ الطلب ،على أن يتحمل الطرف الطالب مصاريف
الخبراء وتكلفة الترجمة والنسخ والبدالت والنفقات
المتصلة بسفر األشخاص.
 .2إذا تبين من خالل تنفيذ الطلب أنه من الواضح أن
التنفيذ الكامل يستلألم نفقات استثنائية في طبيعتها
الطرفين
لدى
الجمركيتان
اإلدارتان
فتتشاور
المتعاقدين لتقرير الشروط واألحوال التي يمكن في
ضوئها استمرار التنفيذ.

المــــــــادة ()22
تنفي االتفاقية
يتم التعاون والمساعدة المتبادلة المذكورين في
.1
هذه االتفاقية بواسطة اإلدارتين الجمركيتين لدى
الطرفين المتعاقدين.
 .2تسعى اإلدارتان الجمركيتان على توفير المعلومات في
ظل هذه االتفاقية سواء أكانس متوفرة لديها أو التي
يمكن الحصول عليها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة
في كال الطرفين.
 .3يجتمع ممثلو اإلدارتين الجمركيتين لدى الطرفين
المتعاقدين ،عند الحاجة ،على األقل مرة في السنة
بالتناوب فيما بينهما ،ألجل تقييم تنفيذ أحكام هذه
االتفاقية وحل المسائل العملية األخرى المتعلقة
اإلدارتين
بين
المتبادلة
والمساعدة
بالتعاون
الجمركيتين لدى الطرفين المتعاقدين.
 .4تحدد اإلدارتان الجمركيتان لدى الطرفين المتعاقدين
باالشتراك آلية تطبيق هذه االتفاقية.

 .1ألغراض هذه االتفاقية ،تحدد اإلدارتان الجمركيتان
لدى الطرفين المتعاقدين األشخاص المس ولين عن
االتصاالت كما تتبادالن قوائم بأسمائهم وعناوينهم
وأرقام هواتفهم وفاكساتهم وبريدهم االلكتروني وأية
وسائل اتصال لهؤالء الموظفين ،وأن يتم االتصال
المباشر بين هؤالء األشخاص على أن يتم تبادل هذه
القوائم بالطرق الدبلوماسية ،وفي حالة تغيير تلك
القوائم يتم اإلخطار بذات اآللية المشار إليها في هذه
المادة.
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المــــــــادة ()23
تسوية المنازعات
تسوى جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ
هذه االتفاقية عبر المفاوضات بين الطرفين
المتعاقدين.
ّى النألاعات أو المشكالت غير المبتوت
تسو
ُ
من خالل الطرق الدبلوماسية.
فيها

المــــــــادة ()24
التعديالت والتغييرات
تتم الموافقة على أية تعديالت أو تغيرات في هذه
االتفاقية بين الطرفين المتعاقدين وتدخل حيأل التنفيذ
ً ألحكام المادة .)21
وفقا
المــــــــادة ()25
نفاذ وإنهاء االتفاقية
ً من
 .1تدخل هذه االتفاقية حيأل النفاذ بعد ثالثين يوما
تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين المتعاقدين.
 .2تظل هذه االتفاقية سارية لمدة خمس سنوات وتتجدد
تلقائيا لفترات مماثلة بذات الشروط الواردة فيها ما
لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بتوجيه إخطار كتابي
هذه
بءنهاء
برغبته
الدبلوماسية
القنوات
عبر
االتفاقية ،على أن يسري اإلنهاء بعد ثالثة أشهر من
تاريخ تسلم اإلخطار ،ومع ذلك تظل اإلجراءات التي سبق

وبدء باتخاذها محكومة بهذه االتفاقية إلى حين انتهاء
تلك اإلجراءات.
 .3يجتمع الطرفان المتعاقدان لمراجعة هذه االتفاقية
بناء على طلب من أحدهما عند نهاية خمس سنوات من
تاريخ سريانها ما لم يخطر أحدهما اآلخر كتابً
ة بان
تلك المراجعة غير ضرورية.
ً بذلك فان الموقعين أدناه المفوضين حسب األصول
إشهادا
من حكومتيهما وقعا هذه االتفاقية.
حررت في  .........بتاريخ ........
من نسخين أصليتين باللغة العربية

ع /حكومة
اإلمددارات العربيددة المتحدددة
السورية

ع /حكومة
الجمهوريددة العربيددة

