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 اتفاقية التعاون الجمركي العربي
******** 

 إن حكومات :
 المملكة األردنية الهاشمية 
 اإلمارات العربية المتحدة 

 مملكة البحرين 
 الجمهورية التونسية

 لشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ا
 جمهورية جيبوتي 

 المملكة العربية السعودية 
 جمهورية السودان

 الجمهورية العربية السورية
 جمهورية الصومال الديمقراطية

 جمهورية العراق 
 سلطنة عمان
 دولة فلسطين

 دولة قطر
 جمهورية القمر المتحدة

 دولة الكويت 
 الجمهورية اللبنانية 

 ليبيا
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 جمهورية مصر العربية 
 ة المغربية المملك

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
 الجمهورية اليمنية

 التي يشار إليها فيما بعد باألطراف المتعاقدة .
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 :الديباجة
فررري إطرررار جامعرررة هررراال ااتياقيرررة المبرمرررة فررري ن األطرررراف المتعاقررردة إ -

 لرر  دارات الجمركيررة إلن التعرراون الوقيررق بررين االرردول العربيررة ت تعتبررر  
مررن  المجرراات ااقتصررادية والتجاريررة وااجتماعيررة ل علرر  ترريقير فعررا
 نتمكررررررللتعرررررراون الجمركرررررري واإلدار   عررررررداد قواعررررررد مالئمررررررة خررررررالل إ

 .التجارة عل الجمارك من ااستجابة للتغيرات الرئيسية التي طر ت 
ضرورة التعاون الجمركي واإلدار  في إطار منطقرة التجرارة ا تدرك ا  و  -

لتحقيرق اليائردة  ضرمانا العربي  تحاد الجمركيالحرة العربية الكبرى واا
ممررررا  قرترررر  القمررررل العربيررررة والمجلرررر  ااقتصرررراد  وااجتمرررراعي بهرررراا 

 الشين.
ن هرررراال ااتياقيررررة تهرررردف إلرررر  تعزيررررز التعرررراون بررررين اإلدارات  وحيرررر   -

جرررررائل الجمركيررررة العربيررررة لتبررررادل المعلومررررات والتحريررررات لتيرررراد   يررررة 
تضررررر الترررري الرررردول األطررررراف  مخاليررررات للتشررررريعات الجمركيررررة فرررريو 

 من كافة النواحي والمجاات األخرى اات العالقة.بمصالحها 
تتضرررمن األهرررداف والمبررررادى   اتياقيرررة عربيرررة قتناعهرررا برررين وجرررود او  -

األطررراف المتعاقرردة بتطبيقهررا مررن شررين   تلتررزلالمرراكورة  عررالال ت والترري 
 جررررا اتإلن يررر د  الررر  تحقيرررق درجرررة عاليرررة مرررن تبسررريط وتنسررريق ا 

تسرهيل لزيادة كيرا ة و الجمركية ت والا  يعتبر من األهداف األساسية 
 العربية البينية.التجارة 
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عترافررررا بضرررررورة التعرررراون فيمررررا يخررررت المسررررائل المتعلقررررة بتطبيرررررق او  -
مواجهرررة الجررررائل المبررراد   والممارسرررات الجمركيرررة للررردول األعضرررا  ل

 .والمخاليات الجمركية
دراكرررا منهرررا  - المتزايرررد تجررراال  مرررن وتسرررهيل سلسرررلة  العرررالميبااهتمرررال وا 

 التزويد في التجارة الدولية.
وبيهميررة تحقيررق الترروازن بررين االتررزال وتسررهيل التجررارة لضررمان حركررة  -

التجرارة المشررروعة وللوفررا  بمتطلبررات الردول لحمايررة المجتمرر  والحيررا  
 عل  اإليرادات الجمركية.

جرررا ات  حكررال و والمواقيررق الدوليررة الترري تتضررمن  لالتياقيرراتومراعرراة  - ا 
الح ررر والقيررد والمنرر  واتخرراا ترردابير خاصررة عنررد الرقابررة فيمررا يتعلررق 

 البضائ . نقلب
يمانررران منهرررا برررين مكافحرررة  - تكرررون  كقرررر الجمركيرررة  المخاليررراتالجررررائل و وا 

 .فعالية في  ل التعاون الوقيق بين إدارتها الجمركية
 قد اتيقت عل  ما يلي :ف -

 المادة األولى
 "التعاريف"

الررواردة لعبرارات لكلمررات واإلغرررات تطبيرق هرراال ااتياقيرة باد يقصر 
 -يلي:التالية ما  دناال المعن  المبين إزا  كل منها 

 اتياقية التعاون الجمركي العربي. :االتفاقية .1

 ااتياقية.هاال في األطراف الدول العربية  المتعاقدة:طراف ألا .2

 اإلدارة العامة للجمارك. ة:اإلدار  .3
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وامررر والقرررارات ألالقرروانين  وا وقررانون الجمررارك  :التشررريا الجمركرري .4
سرررتيراد والتصررردير والعبرررور إلالمتعلقرررة باواألن مرررة حكرررال ألالمطبقرررة وا

دارات الجمركيرررة إلبتطبيقهررا اتقررول والتخررزين وتررداول البضررائ  والترري 
الح ررر والقيررود ترردابير بن مررة المتعلقررة ألطررراف المتعاقرردة وكررالك األل
 .جر ات المراقبةا  و 

كررل خرررق  و محاولررة خرررق للتشررري   :الجمركيررةريمررة والملالفررة الج .5
 الجمركي.

التشررررري  المنطقررررة الترررري يجررررر  فيهررررا تطبيررررق  :المنطقررررة الجمركيررررة .6
 .طراف المتعاقدةألبالنسبة ل الجمركي

الجمركيررررة المتبادلررررة بررررين جرررررا ات إلا :داري المتبرررراد  إلالتعرررراون ا .7
التشري  غايات تطبيق ل اإلدارات الجمركية بهدف التعاون فيما بينها 

للوقايررة مررن الجرررائل والمخاليررات الجمركيررة والبحرر  عنهررا  الجمركرري 
 وردعها.

التعاون في كافة المجاات الجمركية الينية  التعاون الفني المتباد : .8
 المتبادلة بين اإلدارات الجمركية لغايات تطبيق هاال ااتياقية.

سرات التري تقرول بهرا والممار جرا ات إلامجموع  :جراءات الجمركيةإلا .9
 اإلدارات الجمركية لتطبيق التشري  الجمركي.

ك لضمان االتزال جرا ات التي تطبقها الجمار إلا :المراقبة الجمركية .11
 .التشري  الجمركيب
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يعنرري القرروانين واألن مررة والمعررايير الترري تيرضررها  :التشررريا الرروطني .11
مروا وتكرون مع تالمتعاقردةالسلطات المختصة لدى    من األطرراف 

و تلرررك المعاهررردات النافررراة والتررري   المعنررريتبهرررا داخرررل  راضررري البلرررد 
 .يعتبر البلد المعني ملتزما بها

 إعتبار .و  كل شخت طبيعي  :شلصال .12

بيانررررات سرررروا  كانررررت معالجررررة  و محللررررة ال :اإللبرررراراتو  المعلومررررات .13
خررررى بررري  شررركل كانرررت بمرررا فيهرررا األمراسرررالت التقرررارير و والوقرررائق الو 

المتعلقررررررة بالمسررررررائل  رونيررررررة  و المصرررررردقة  و الموققررررررةلكتنسررررررخها اإل
 .الجمركية

توبران مك المتعاقردة يكرون األطررافطلب    إدارة جمركية في  :الطلب .14
مطلرررروب المسرررراعدة فيهررررا وفقررررا ألحكررررال هرررراال ويتضررررمن المعلومررررات ال

 ااتياقية.

طلررررب تالترررري  ركادارة الجمررررإ :للمسررررا دة الطالبررررةالجمركيررررة دارة إلا .15
 .المساعدةتقديل 

التررري  ركاالجمررر إدارة :المسرررا دة منهرررا المطلررروبالجمركيرررة دارة إلا .16
 .ساعدةالمتقديل منها طلب ي

 هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل  دا  خدمة. الرسوم: .17

المبررالغ الترري تحصررل علرر  البضررائ  وفررق هرري  الجمركيررة: الضررريبة .18
  حكال التشري  الجمركي.
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ي معرين مرن قبرل ول جمركي  و مو ف حكومئمسكل هو  : وئمس .19
 إدارة الجمارك.

إجرررا ات المراقبررة الترري تررتل حررول عمليررة التصرردير  :التسررليم المراقررب .21
مرررررن  و المررررررور عبرررررر  و اإلسرررررتيراد الررررر  إقلررررريل دولرررررة  و عررررردة دول 
لبضاعة مرسلة بشركل غيرر قرانوني  و مشرتب  برالك وبهردف الكشرف 

ت عررن وتحديررد ااشررخات المعرراونيين  و مرتكبرري الجرررائل والمخاليررا
 الجمركية.

اعتماد معايير اانتقائية ليحت ومعاينة اإلرساليات  إدارة الملاطر: .21
 الجمركية المستوردة والمصدرة.

 

 

 

 

 المادة الثانية
 تطبيق االتفاقية" نطاق"

تلترزل األطرراف األحكال الواردة في هاال ااتياقيرة ألغرات تطبيق  
مررن خررالل فيمررا بينهررا ادلررة المتعاقرردة بتقررديل المسرراعدة اإلداريررة والينيررة المتب
التطبيررق السررليل مررن  جررل إدارة الجمررارك لررديها وفقررا ألحكررال هرراال ااتياقيررة 

للتشررري  الجمركرري ولمنرر  وتقصرري ومكافحررة الجرررائل والمخاليررات الجمركيررة 
 ولضمان  من سلسلة التزويد في التجارة العربية والدولية.
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 الثالثةالمادة 
 "اإلدارية المسا دة"

المطلررروب الجمركيرررة التشرررريعات الوطنيرررة تقررردل اإلدارة  مررر  مراعررراة 
الطالبرررررة كرررررل الجمركيرررررة منهرررررا المسررررراعدة بنرررررا  علررررر  طلرررررب إلررررر  اإلدارة 

جررررررا ات الجمركيرررررة الوطنيرررررة المييررررردة إلالمعلومرررررات الخاصرررررة بالتشرررررري  وا
 الجمركية. الجريمة  و المخالياتن يللتحريات التي تجر  بش

 

 الرابعةالمادة 
 "داريةاإل لمسا دةاحاالت "

المسرراعدة  طررراف المتعاقرردةألا تتبررادل تمرر  مراعرراة التشررريعات الوطنيررة
المتعلقرة بالمسراعدة اإلداريرةت و بنا  عل  طلبت جمي  المعلومات تلقائيان  

 اآلتية:في المسائل  وعل  وج  الخصوت
مخاليررررات جرررررائل  و العمليررررات والبضررررائ  الترررري مررررن شررررينها  ن تشرررركل  -1

 عل   ن تتضمن ما ييتي: المتعاقدة ألطراف اجمركية في إحدى 
الوض  الجمركي للبضائ  المصدرة من  راضي الطرف المطلوب  (  

 من  المساعدة واإلجرا ات الجمركية المتخا بشينها.

للطرررررف  المنطقررررة الجمركيررررة اا كانررررت البضرررراعة المصرررردرة مررررن إ (ب 
المطلرروب منرر  المسرراعدة الرر  المنطقررة الجمركيررة للطرررف الطالررب 

قد تل تصديرها بشكل قانوني وفقرا للشرروط واإلجررا ات لمساعدة ل
 المعمول بها.
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  مررن  ااا كانررت البضرراعة المنقولررة بالعبوريترانزيررتي عبررر دولررة  (ج 
 طراف المتعاقدة قد تل نقلها بشكل قانوني.ألا

و المخطرررط لهرررا  معاينتهرررا  تمرررت التررري المشرررروعةالعمليرررات غيرررر  (د 
حكرل التهريرب  و المشرتب  بهرا مرن  حرد  تعتبر تهريبرا  و فريوالتي 

 األطراف المتعاقدة.

مخاليررررات للتشررررري  الجمركرررري  و جرررررائل  و األشررررخات الرررراين ارتكبرررروا  -2
 .المتعاقدة  شرعوا في  في إحدى األطراف

ات مخاليرررجررررائل  و النقرررل التررري يقبرررت  نهرررا تسرررتعمل ارتكررراب وسرررائط  -3
 المتعاقدة. جمركية في األطراف

 

 ةمسالمادة اللا
 "الجمركية"المراقبة 

تقرول اإلدارة ت بموجرب الطلرب المقردل و م  مراعاة التشرريعات الوطنيرة  -1
إلر  الجمركية نتائج المراقبة بتقديل المطلوب منها المساعدة الجمركية 
 -ييتي:حول ما الطالبة ت الجمركية اإلدارة 

 –سررررررروا  كانرررررررت فررررررري النقرررررررل  و فررررررري المسرررررررتودعات  -البضرررررررائ  (  
و مخاليات  بإستخدامها في ارتكاب جرائل  المشتب و المستخدمة  

 جمركية بالمنطقة الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.
وسررررائط النقررررل المسررررتخدمة  و المشررررتب  بإسررررتخدامها فرررري إرتكرررراب  (ب 

جرررائل  و مخاليررات جمركيررة بالمنطقررة الجمركيررة للطرررف المتعاقررد 
 .ةلمساعدلالطالب 
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 و المشررتب  بإسررتخدامها إلرتكرراب جرررائل  و   األمرراكن المسررتخدمة (ج 
مخاليات جمركية في المنطقة الجمركيرة للطررف المتعاقرد الطالرب 

 لمساعدة.ل
األشرررخات المرررررتكبين  و المشررررتب  بإرتكررررابهل جرررررائل  و مخاليررررات  (د 

 جمركيرررررررة فررررررري المنطقرررررررة الجمركيرررررررة للطررررررررف المتعاقرررررررد الطالرررررررب
ون مررن المنطقررة وخاصررة  ولئررك الرراين يرردخلون ويخرجرر .للمسرراعدة

 .للمساعدة الجمركية للطرف المتعاقد الطالب
 

يجوز إلدارة الجمرارك بري  طررف متعاقرد القيرال بتلرك المراقبرة إاا كران  -2
لررديها مررا يرردعو ل عتقرراد بررين  نشررطة مخططررة قائمررة  و منجررزة تشرركل 
فيما يبردو جريمرة  و  مخاليرة جمركيرة فري المنطقرة الجمركيرة  لطررف 

 متعاقد  خر.
 االترررررزالبالمررررردى الرررررالزل لضرررررمان  محرررررددةالمراقبرررررة الجمركيرررررة  تكرررررون -3

 بالتشري  الجمركي.
دارة إالجمررررارك إدارات الجمركيررررة تسررررتخدل المراقبررررة تطبيررررق ألغرررررات  -4

الترررررري تقررررررول علرررررر  تحليررررررل المخرررررراطر لتحديررررررد األشررررررخات  المخرررررراطر
والبضائ  ووسائط النقل التي يجب  ن تخض  لليحت والمدى الالزل 

 وكافة المخاطر ااخرى. لليحت 
جرا ات رقابيرة تسرتند إعل  الجمركية المراقبة ن تشتمل  ن مة  يجب  -5

 ال  التدقيق .
تكنولوجيرررررررا المعلومرررررررات والتجرررررررارة باسرررررررتخدال الجمرررررررارك إدارات تقرررررررول  -6

 لكترونية من  جل تعزيز الرقابة الجمركية .إلا
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 المادة السادسة
 "المعلوماتتباد  "

ت تلقائيرران  و بنررا  علرر  طررراف المتعاقرردة ألاجمررارك  تتبررادل إدارات 
 -ما ييتي: بشينطلبت جمي  المعلومات 

التررري قررد تنطرررو  علرر  الحررراق ضرررر بااقتصررراد  و الصرررحة الحرراات  -1
 العامة  و األمن العال  و بمصلحة حيوية إلحدى األطراف المتعاقدة.

لجمركرررري  و مخاليررررات للتشررررري  اجرررررائل  و األشررررخات الرررراين ارتكبرررروا  -2
علررررر  ارتكررررراب جررررررائل  و مخاليرررررات يشرررررتب  بإقررررردامهل  و شررررررعوا فيررررر  

 ااطراف المتعاقدة.في إحدى جمركية 

مخاليرررات جررررائل  و النقرررل التررري يقبرررت  نهرررا تسرررتعمل ارتكررراب  طوسرررائ -3
 المتعاقدة. األطراف جمركية في إحدى

رة النقررل المصرردرة  و العرراب طاإلحصررائيات عررن حركررة البضررائ  ووسررائ -4
 .المتعاقدة بين األطراف

والطرررق الوسررائل بااتجاهررات و العلميررة والينيررة الترري تتعلررق المعلومررات  -5
 المخاليات الجمركية.الجرائل  و ارتكاب الجديدة المستخدمة 

التقرردير الصررحير للرسررول والضرررائب الجمركيررة والتقرردير السررليل لقيمررة  -6
يرة للسرل  وتحديرد يلتعر غرات الجمركية وتحديرد تصرنيف األالبضائ  ل

 .السل  الصحير يمنش
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 ةسابعالمادة ال
 "تباد  الوثائق"

تلقائيررران  و بنرررا  علررر  المتعاقررردة تقرررول إدارات الجمرررارك فررري األطرررراف  -1
طلب إحداهما بتبادل جمي  المعلومات التي تتوفر لرديها والتري يمكرن 

بررين  استخالصررها مررن الوقررائق الجمركيررة المتعلقررة بالبضررائ  المتبادلررة
ت ويمكررن إرسررال جرررائل  و مخاليررات جمركيررةهرراال الرردول والترري تشرركل 

علرررر  شرررركل نسرررر  مطابقررررة  و  –ة عنررررد الضرررررور  –هرررراال المعلومررررات 
عليهرررا لهررراال الوقرررائق بعرررد التيكرررد مرررن صرررحتها وسرررالمتها مرررا  مصرررادق
  مكن.

عنهررا  صرلألو صرور طبررق ا و محاضررر  تقرارير المسررتندات والتبرادل  -2
لمعلومرررات المتررروفرة لرررديها والمتعلقرررة بالعمليرررات التررري تتضرررمن جميررر  ا

نهرررا تشررركل خرقرررا للتشرررري  الجمركررري فررري  و يشرررك فررري  التررري اكتشررريت 
 المتعاقدة.األطراف 

 

 لثامنةالمادة ا
 "قوا د المنشأ"

التعرراون فيمررا بينهررا بالمتعاقرردة طررراف ألفرري ا دارات الجمركيررةإلتقررول ا -1
وقواعرررردها ي العربيررررة قواعررررد المنشررررلحكررررال العامررررة ألتطبيررررق الضررررمان 

التيصررريلية ومرررا تضرررمنت  تلرررك األحكرررال مرررن موضررروعات اات عالقرررة 
 ترتيبات التعاون اادار .دالة المنشي و و  وشهادةالنقل المباشر ك

عنررررد الشررررك فرررري دالررررة  الرقابررررة الالحقررررةالمتعاقرررردة طررررراف ألا   تبنررررت -2
 .المنشي
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 التاسعةالمادة 
 "تبسيط االجراءات الجمركية"

باتخرررراا الترتيبررررات فرررري األطررررراف المتعاقرررردة دارات الجمركيررررة إلل اتقررررو  -1
جرررل  جررررا ات الجمركيرررة مرررن إلاوتوحيرررد وتنسررريق الضررررورية لتبسررريط 

حركة البضائ  بين األطراف المتعاقدال وا سيما مرن خرالل مرا تسهيل 
 ييتي:

جررا ات إلالممارسرات وا برامج تهدف الر  اسرتمرارية تحردي  تبني (  
 تعزيز ورف  الكيا ة واليعالية . من  جلالجمركية 

جرررررا ات الرقابيررررة إلدارة المخرررراطر واإسرررراليب حديقررررة مقررررل تبنرررري   (ب 
 ستخدال األمقل لتكنولوجيا المعلومات .إلالمستندة ال  التدقيق وا

 م  الجهات المختصة والقطاع الخات داخل الدولة.التعاون  (ج 
طررررراف ألا يفررررالمنافررررا الجمركيررررة  بررررين العمررررل تنسرررريق إجرررررا ات  (د 

 وخاصة البرية.المتعاقدة 
عنرررد لالسترشررراد بهرررا إن وجررردت سرررعار المرجعيرررة للسرررل  ألاتبرررادل  (ه 

  .جرا  التقييل الجمركيإ
دارات الجمركيررررة علرررر  توحيررررد مسررررميات وهياكررررل إلالتعرررراون بررررين ا (و 

 المتبادلة. الجمركية عل  البضائ الرسول مقابل الخدمات 
كبررر ممررا هررو منصرروت عليرر   سررهيالت تقررديل ت المتعاقرردة  لألطررراف -2

 .ااتياقيةهاال في 
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 المادة العاشرة
 "الفنية ةالمسا د"

علرر  التعرراون الينرري فرري األطررراف المتعاقرردة دارت الجمركيررة تعمررل اإل -1
 ية :تفي العمل الجمركي فيما بينها وا سيما في المجاات اآل

بهرردف نشررر المعرفررة المتعلقررة بالوسررائل الحديقررة ن يتبررادل المررو ي (  
 .المستخدمة في العمل الجمركي

 .األجهزة الينية تبادل المعلومات والخبرة في استخدال (ب 
 .المتبادل لمو يي الجماركتدريب ال (ج 
 ادل الخبرا .تب (د 
 الدراسات والبحو .تبادل  (ه 
المسررررررائل  تدريبيررررررة حرررررولالدورات الرررررتنييرررررا برررررررامج بنرررررا  المقرررررردرة و  (و 

 الجمركية.
علرررررررق برررررررالقوانين واألن مرررررررة الالزمرررررررة فيمرررررررا يت المعلومرررررررات تبرررررررادل (ز 

 .جرا ات والممارسات إلا تداريةإلت التوجيهات االجمركي 
طررررراف المتعاقرررردة فرررري ااسررررتيادة مررررن برررررامج بنررررا  المقرررردرة تتعرررراون األ -2

 الجمركية التي تن مها المن مات الدولية.
حقوق الملكيرة اليكريرة حماية الدولي في مجال تعزيز التعاون العربي  -3

ل البررررامج والررردورات اات مرررن خرررال التجرررار  والتقليرررد الغررر  ومكافحرررة
 العالقة وتبادل الخبرات في مجال التشريعات المتعلقة بها.
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 الحادية  شرالمادة 
  الملكية الفكرية"حقوق "حماية 

 

علر  طلرب   و بنرا ن  تلقائيرافري األطرراف المتعاقردة  دارات الجمركيرة ل -1
خررق  لمكافحرةتطبيرق اإلجررا ات الحدوديرة  بهدفالتنسيق فيما بينها 

ختصاصرات إلحقوق الملكية اليكرية والرك فري حردود اإلمكانيرات  و ا
 الوطنية. التشريعات المخولة لها في إطار 

نشرررا  وحررردات مختصرررة إفررري األطرررراف المتعاقررردة  دارات الجمركيرررة لررر -2
  .ية اليكريةالملكحماية حقوق ب

 
  شر الثانيةالمادة 

 "الغش التجاري والتقليد "مكافحة
علر  طلرب   و بنرا ن فري األطرراف المتعاقردة تلقائيران  دارات الجمركيرة ل -1

الغر   كافحرةتطبيق اإلجرا ات الحدودية لم بهدفالتنسيق فيما بينها 
ختصاصرررررات إلوالرررررك فررررري حررررردود اإلمكانيرررررات  و ا التجرررررار  والتقليرررررد

 ة لها في إطار القوانين الوطنية. المخول
نشرررا  وحررردات مختصرررة إفررري األطرررراف المتعاقررردة  دارات الجمركيرررة لررر -2

 .الغ  التجار  والتقليد لمكافحة
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  شر الثالثةالمادة 
 "وتموي  اإلرهاب "مكافحة غس  األموا 

 

فررري األطرررراف ت تعمرررل اإلدارات الجمركيرررة مررر  مراعررراة التشرررريعات الوطنيرررة
تبرررادل المعلومرررات والمعطيرررات حرررول لعلررر  التعررراون فيمرررا بينهرررا المتعاقررردة 
والررررررك حسررررررب  المشررررررتب  فرررررري كونهررررررا مرتبطرررررة بغسررررررل األمرررررروالالعمليرررررات 

 ختصاصات المخولة ل دارات الجمركية في هاا المجال.إلا
 

  شر الرابعةالمادة 
 ""اللبراء والشهود

ول دارة المطلررروب منهرررا المسررراعدة السرررماا لمو ييهرررا برررالمق يجررروز لررر -1
قضرررائية فررري إقلررريل الطررررف  ات و جهررر  و شرررهود  مرررال محررراكلكخبررررا  

وضوع يتعلرق بتطبيرق قرانون التشرري  في مللمساعدة المتعاقد الطالب 
 الجمركي.

ر ياتخرراا جميرر  الترردابللمسرراعدة يجررب علرر  اإلدارة الجمركيررة الطالبررة  -2
الالزمرررة لتررروفير الحمايرررة واألمرررن الشخصررري للخبررررا  والشرررهود خرررالل 

 ( من هاال المادة.1ل في إقليل دولتها بموجب البند )إقامته
يجب  ن يتضمن طلب المقول البيانات الكافية عن القضية المطلوب  -3

 .بشينهاتقديل الشهادة  و الخبرة 
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  شر اللامسةالمادة 
 " تبليغ الطلبات"

يجب إبالغ طلبات ( من هاال ااتياقية 3مراعاة ما تقضي ب  المادة ) -1
دارات الجمرارك مباشررةت وتحردد إموجرب هراال ااتياقيرة برين المساعدة ب

بتزويرررد تصرررال رسرررمية لهررراا الغررررت وتقرررول إدارة جمركيرررة نقطرررة إكرررل 
والترري برردورها تقرررول لجامعررة الرردول العربيررة بتياصرريلها  اامانررة العامررة

فرري األطررراف المتعاقرردة بررإبالغ تلررك المعلومررات إلرر  إدارات الجمررارك 
 األخرى.

تقررديل طلررب المسرراعدة دارة الجمركيررة الطالبررة للمسرراعدة علرر  اإليجرب  -2
بموجررب هرراال ااتياقيررة خطيررا  و الكترونيررا ومصررحوبا برري  معلومررات 
تعتبرر مييردة لتلبيررة الطلرب ت ويجرروز لر دارة الجمركيررة المطلروب منهررا 

ت ويجرررروز تقررررديل ب تيكيررررد خطرررري للطلبررررات االكترونيررررةطلررررالمسرررراعدة 
وف الررركت ويجرررب تيكيرررد الطلبرررات الطلبرررات شررريهيا إاا اقتضرررت ال رررر 

الشررريهية بيسررررع مرررا يمكرررن خطيرررا  و بوسررريلة الكترونيرررة إاا كررران الرررك 
 مقبوا ل دارتين. 

( مررن هرراال المرررادة 2الطلبرررات المقدمررة وفقررا لليقررررة ) يجررب  ن تتضررمن -3
 -التياصيل التالية:

 .للمساعدة سل اإلدارة الجمركية الطالبةا (  
المساعدة المطلوبةت مبررات  القضية الجمركية اات الصلةت نوع (ب 

 الطلب.
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وصيا موجزا للقضية قيد الن ر واألحكال اإلدارية والقانونية التي  (ج 
 تنطبق عليها.

إاا كانرررت - سرررما  وعنررراوين األشرررخات الررراين يتعلرررق بهرررل الطلرررب (د 
 معروفة.

اتخرراا إجرررا  للمسرراعدة فرري حالررة  ن تطلررب اإلدارة الجمركيررة الطالبررة  -4
المسررراعدة تلترررزل اإلدارة الجمركيرررة المطلررروب منهرررا  تةمعينرررطريقرررة  و 

 بالك الطلب حسب التشري  الوطني لديها.
الجمركيررررة دارة إللرررردى ا المطلوبررررةفرررري حالررررة عرررردل ترررروفر المعلومررررات  -5

يجرررروز لهررررا  ن تسررررتعين بيحرررردى الجهررررات ت المسرررراعدة المطلرررروب منهررررا
 المختصة للحصول عل  تلك المعلومات.

 

 السادسة  شر المادة 
 "التحقيقات"

يجرررروز للمررررو يين المعينررررين علرررر  وجرررر  الخصرررروت مررررن قبررررل اإلدارة  -1
وبموافقرة اإلدارة الجمركيرة المطلروب منهرا للمسراعدة الجمركية الطالبة 

ولغرررت تقصرري  –المسرراعدة ووفقررا للشررروط الترري قررد تمليهررا األخيرررة 
 -الجريمة والمخالية الجمركية القيال باآلتي:

ئق والسجالت وغيرها من البيانات اات اإلطالع عل  الوقا (  
الصلة لدى اإلدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة للحصول 

 عل  المعلومات المتعلقة بالجريمة  و المخالية الجمركية.
 البياناتالحصول عل  نس  من الوقائق و السجالت وغيرها من  (ب 

 .اات الصلة المتعلقة بتلك الجريمة  و المخالية الجمركية
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المشاركة كمراقبين في كافة التحقيقات التي تقول بها اإلدارة  (ج 
 الجمركية المطلوب منها المساعدة داخل إقليمها الجمركي.

 

فرري المنطقررة للمسرراعدة عنررد تواجررد مررو يي اإلدارة الجمركيررة الطالبررة  -2
الجمركيرررة التابعرررة للطررررف المتعاقرررد األخرررر فررري الحررراات المنصررروت 

( من هاال المادة فين  يتوجب عليهل  ن يقدموا فري 1عليها في اليقرة )
 .جمي  األحوال ما يقبت صيتهل الرسمية

يكرررون المو يرررون  قنرررا  تواجررردهل فررري إقلررريل الطررررف المتعاقرررد اآلخرررر  -3
ين عرن    مخاليرة قرد يرتكبونهرات مسرئولبموجب شروط هاال ااتياقيرة 

لطررف ويتمتعون بني  الحمايرة المتاحرة لمرو يي الجمرارك مرن الرك ا
 المتعاقد للغاية المنصوت عليها في قوانينها الوطنية.

عمليرررررات فررررري التحقيرررررق  دارة الجمركيرررررة لطررررررف متعاقررررردإلاا طلبرررررت اإ -4
تقررررول اإلدارة الجمركيررررة لرررردى الوطنيررررة الجمركيررررة  هامخاليررررة لتشررررريعات

الطررررف المتعاقرررد اآلخرررر بالبرررد  فررري التحقيرررق وتبليرررغ الطررررف الطالرررب 
 .تحقيقللمساعدة بنتائج الك ال

قلررررريل دولرررررة الطررررررف إفررررري  الررررروطنيتجرررررر  التحقيقرررررات وفقرررررا للتشرررررري   -5
 المطلوب من .

الررا  للمسرراعدة دارة الجمركيررة لرردى الطرررف الطالررب إلا مسررئوليكررون  -6
ستشررار  فقررط ابمقابررة المسرراعدة المطلرروب منرر  الطرررف قلرريل إلحضررر 

يرة  رروف فري  ن يشرارك تحرت  حروال ألوا يجوز ل  بيية حرال مرن ا
و المشرراركة فرري  شررخات الرراين يرتل اسررتجوابهل ألو يلتقرري با قيرق التح

 .التحقيق اتجرا إ
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 السابعة  شر المادة 
 "المراقب لتسليما"

السرماا لحركرة -بموجرب ترتيبرات متبادلرة -يجوز ل طراف المتعاقدة  -1
البضرررررائ  غيرررررر المشرررررروعة  و المشررررربوهة الخارجرررررة مرررررن  قاليمهرررررا  و 

-بمعرفررة إدارة الجمررارك وتحررت رقابتهررا-منهررا الداخلررة إليهررا  و العررابرة
 بغية التحقيق في المخاليات  و الجرائل الجمركية  و مكافحتها.

اا لل يمكن القيال بتلك التحركات تحت  -2 إدارة الجمارك فيتعين مراقبة وا 
عليهرررا السرررعي لبرررد  التعررراون مررر  السرررلطات الوطنيرررة المختصرررة التررري 

 موضوع إل  تلك السلطات.ال حيلت  تتمت  بتلك الصالحية  و 
 

 الثامنة  شر  المادة
 "سرية المعلومات واستلدامها وحمايتها"

تعتبر اإلخبارات  و المعلومات التي تل الحصرول عليهرا بموجرب هراال  -1
يجب  ن تح ر  برني  درجرة الحمايرة التري تح ر  و ت  سرية ااتياقية

ات بررررار للطرررررف المتعاقررررد المررررزود لهرررراال ااخالتشررررريعات الوطنيررررة فرررري 
 والمعلومات.

تستعمل ااخبارات  و المعلومرات التري ترل الحصرول عليهرا فري إطرار  -2
ت ما لل تررخت ق هاال ااتياقية حصريان ألغراضهاالتعاون اإلدار  وف

غرررات بالسررماا باسررتعمالها ألدمتها صررراحة اإلدارة الجمركيررة الترري قرر
 . خرى  و من طرف سلطات  خرى

 



 - 21 - 

يتعرررين علررر   تبموجرررب هررراال ااتياقيرررة عنرررد تبرررادل البيانرررات الشخصرررية -3
اادارة الجمركيرررة الطالبررر  لهررراال البيانرررات  ن تررروفر لهرررا نيررر  مسرررتوى 
الحمايرررررة التررررري تيررررري بمتطلبرررررات التشرررررري  الررررروطني لرررررالدارة الجمركيرررررة 

 المطلوب منها.

 
 التاسعة  شرالمادة 

 "االستثناءات"
 و لسرررريادة ل اانتهاكرررريجرررروز رفررررت تقررررديل المسرررراعدال إاا كانررررت تشرررركل  -1

و    طررف ت ألرئيسرية وطنيرة و مصرلحة  السياسة العامة  و من األ
و عدل توافقها م   و مهنية  و تجارية  تتضمن خرق لسرية صناعية 

 دارية والقانونية.إلالمحلية االتشريعات 
يجرروز تيجيررل تقررديل المسرراعدة ااا كانررت هنرراك  سررباب ترردعو ل عتقرراد  -2

  و إجرررا  قيررد التنييررا.ائية دعرروة قضرربينهررا سررتخل بمجرررى تحقيررق  و 
ويتعرررين فررري مقرررل تلرررك الحالرررة علررر  اادارة المطلررروب منهرررا المسررراعدة 

لتحديرررد مرررا إاا كررران باامكررران للمسررراعدة التشررراور مررر  اادارة الطالبرررة 
تقررديل المسرراعدة وفررق  حكررال  و شررروط قررد تشررترطها اإلدارة المطلرروب 

 منها المساعدة.
دة تينبغي إبردا   سرباب الررفت  و عند رفت  و تيجيل تقديل المساع -3

 التيجيل خطيا وبيسرع وقت ممكن.
إاا كانررررررت اإلدارة الطالبررررررة  سررررررتقنائية وألسررررررباب مبررررررررةافرررررري حرررررراات  -4

ترررتمكن مررن تلبيرررة طلرررب مماقررل لررر دارة المطلررروب منهرررا لرررن للمسرراعدة 
ويتوقف تلبيرة  تعليها التنوي  إل  الك في طلبها المساعدة فين  يتعين

 عل  تقرير اإلدارة المطلوب منها المساعدة.الك الطلب 
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 العشرونالمادة  
 والمصاريف" النفقات "

( مرررن هرراال المرررادة يتحمرررل 3( و )2ليقررررتين )مرر  مراعررراة مرررا ورد فرري ا -1
المترتبرة العاديرة الطرف المطلوب من  المساعدال النيقات والمصراريف 

 عل  تنييا هاال ااتياقية.
النيقررات والبرردات الترري يررتل دفعهررا  ةديتحمررل الطرررف الطالررب للمسرراع -2

الرررررر  الخبرررررررا  والشررررررهود وكررررررالك مصرررررراريف المترررررررجمين والمترررررررجمين 
 اليوريين من غير مو يي الدولة.

ااا كرران تنييررا الطلررب يسررتلزل نيقررات كبيرررة  و غيررر عاديررة فينرر  يتعررين  -3
علرر  الطرررفين المتعاقرردين التشرراور لتحديررد الشررروط الترري سرريتل تنييررا 

 بها وكييية تحمل النيقات والمصاريف.الطلب بموج
 

 الحادية والعشرونالمادة 
 "تنفيذ االتفاقية"

المسررراعدة المتبادلرررة المررراكورة فررري هررراال ااتياقيرررة تقرررديل يرررتل التعررراون و  -1
تحرردد اآلليررة و ت بواسررطة اادارات الجمركيررة لرردى ااطررراف المتعاقرردة 

في األطرراف مركية التنيياية لتطبيق  حكال هاال ااتياقية اإلدارات الج
 .المتعاقدة

غرررررات هرررراال ااتياقيررررة تتحررررردد اادارات الجمركيررررة لرررردى ااطرررررراف أل -2
مسررررمياتهل سررررمائهل و يقرررروائل ب نقرررراط ااتصررررال. كمررررا تتبررررادلالمتعاقرررردة 
لكترونرري و يررة وسررائل ألرقررال هررواتيهل وبريرردهل ا عنرراوينهل و الو يييررة و 

 .به ا  المو يين اتصال
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كيرررررررة لررررررردى ااطرررررررراف المتعاقررررررردة اتخررررررراا كافرررررررة علررررررر  اادارات الجمر  -4
ااجرررا ات مررن اجررل إبقررا  العالقررة مباشرررة بررين المررو يين المسررئولين 

 عن التحقيقات ومكافحة المخاليات الجمركية.
 

 الثانية والعشرونالمادة 
 ""تسوية المناز ات

تتل تسوية المنازعات المتعلقة بتنييا هاال ااتياقية عن طريق التياوت مرا 
وفررري حالرررة  تل طرررراف المتعاقررردال قررردر المسرررتطاع إلدارات الجمركيرررةبرررين ا

 تعار الك يتل تسويتها عن طريق القنوات الدبلوماسية.
 

 المادة الثالثة والعشرون
 "أحكام  امة"

تعتبر  حكال هراال ااتياقيرة حردا  دنر  للتعراون الرا  يمكرن تبادلر  برين  -1
 .المتعاقدة األطراف

ل برين األطرراف يرة مر     تعراون متبرادا تتعارت  حكال هاال ااتياق -2
 و تطبيقرررررا اتياقيرررررات قنائيرررررة  و متعرررررددة  بمحرررررت إرادتهررررراالمتعاقررررردة 

 األطراف  برمتها  و قد تبرمها في هاا المجال.
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 المادة الرابعة والعشرون
 نضمام"ال ا"التصديق و 

ألن متهررا يصرردق علرر  هرراال ااتياقيررة مررن الرردول الموقعررة عليهررا طبقررا  -1
دع وقرائق التصرديق لردى اامانرة العامرة لجامعرة الردول الدستورية وترو 

إيرداع وقيقرة تصرديق كرل دولرة وتبلغر  إلر  العربية التي تعرد محضررا ب
 األخرى.المتعاقدة األطراف 

ل إليهرا ضريجوز لدول الجامعة غير الموقعة علر  هراال ااتياقيرة  ن تن -2
غ برررإعالن يرسرررل إلررر  األمرررين العرررال لجامعرررة الررردول العربيرررة الرررا  يبلررر

 .األخرىالمتعاقدة األطراف انضمامها إل  
 

 المادة اللامسة والعشرون 
 "نفاذ االتفاقية"

تردخل هرراال ااتياقيررة حيررز النيراا بعررد شررهر مررن إيرداع وقررائق تصررديق سررب  
شين الدول األخرى بعد مضري شرهر في وتسر  عليها  ةمن الدول الموقع

مانرة العامرة لجامعرة لدى األمن تاري  إيداع وقيقة تصديقها  و انضمامها 
 .الدول العربية

 

 المادة السادسة والعشرون 
 "تعدي  االتفاقية"

قتراا من ا و ب تقية بنا  عل  طلب من  حد  طرافهاتعدل هاال ااتيا
األمانة العامة لجامعة الدول العربية ويدخل هاا التعديل حيز النياا بعد 

يداع وقائق التصديق علي  من  موافقة المجل  ااقتصاد  وااجتماعي وا 
 قبل قلقي الدول األطراف كحد  دن .
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 والعشرونالسابعة المادة 
 "االنسحاب من االتفاقية"

يجوز أل  طرف متعاقد  ن يعلن عن رغبتر  فري اانسرحاب مرن هراال  -1
ااتياقيرررة بوقيقررررة مكتوبررررة تررررودع لرررردى األمانررررة العامررررة لجامعررررة الرررردول 

 العربية.
حق الدولرة بعرد مضري سرتة  شرهر يعتبر اانسحاب نافا الميعول في  -2

 من تاري  إيداع وقيقة اانسحاب.

 عندما يخطر طرف متعاقد باانسرحاب مرن هراال ااتياقيرة طبقرا لليقررة -3
( مرررن هررراال المرررادة فرررإن التزامررر  بيحكرررال هررراال ااتياقيرررة فيمرررا يتعلرررق 1)

 قبل تاري  نياا اانسحاب ي ل قائما.تل تقديم  الا  لتعاون ابطلب 

 
رجررب  16مدينررة الريررات بترراري  تياقيررة باللغررة العربيررة فرري حررررت هرراال اا

مرن  صرل واحرد يحير  فري األمانرة العامرة  2115مرايو  5الموافرق  1436
لكرل دولرة مرن الردول لجامعة الردول العربيرة وتسرلل صرورة مطابقرة لألصرل 

 الموقعة عل  ااتياقية  و المنضمة إليها.

 


