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اجلريدة الر�سمية العدد )911(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/60 

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان

وحكومة اجلمهوريةالرتكية ب�ساأن امل�ساعدة فى املجال اجلمركى

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلـــى اتفاقيـــــــة بيـــن حكومـــــــة �سلطنـــــــة عمـــــــان وحكومـــــــة اجلمهوريـــــــة الرتكيـــــــة ب�ســـــــاأن 

امل�ساعـدة فى املجال اجلمركـى املوقعــة فـى م�سقــط بتاريــخ 28 ربيــع الثانــى 1431هـ املوافـق 

13 ابريل 2010م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها .

املــادة الثـانيـــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 26 من جمادى الأوىل  �سنة 1431هـ

املـوافـــق : 11 من مايــــــــــــــــــــــــو  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة اجلمهورية الرتكية

ب�ساأن امل�ساعدة فى املجال اجلمركى 

واإميانا   ،  ) بالطرفني  اإليهما  )ي�سار  تركيا  جمهورية  وحكومة  عمان  �سلطنة  حكومة  اإن 

منهما باأن اجلرائم �سد قوانني اجلمارك �سارة بامل�سالح القت�سادية والتجارية واملالية 

والجتماعيـــة والثقافيــــة لبلديهمــــا ، واإميانــــا منهمـــا باأهميـــة تقديــــم التقديــــر ال�سحيــــح 

والتح�سيــــل للر�ســـوم اجلمركيــــة وال�سريبيــــة والر�ســـوم الأخــــرى عنـــد ا�ستيــــراد وت�سديــر 

الب�سائــع ، وبنفـــ�ص القــدر تنفيذ الن�ســـو�ص املتعلقـــة باملوانـــع والقيـــود والرقابـــة  ، واإميانـــا 

منهما باأن جهود منع اجلرائم �سد قوانني اجلمارك ، واجلهود املبذولة ل�سمان التح�سيل 

حتقيقها  ميكن  قد   ، اأخرى  ر�سوم  واأية   ، وال�سرائب  وال�سادر  الوارد  لر�سوم  ال�سحيح 

بارتفاع  واهتمامهما  للطرفني  التابعة  اجلمارك  اإدارات  بني  التعاون  خالل  من  بفعالية 

ت�سكل  باأنها  منهما  واإميانا   ، املمنوعة  والعقاقري  املخدرات  جتارة  نحو  اجلنوح  معدلت 

خطرا على ال�سحة العامة واملجتمع ، وا�سعني فى العتبار املعاهدات الدولية التى ت�سجع 

التبادل الثنائى للم�ساعدات ، وكذلك تو�سيات جمل�ص التعاون اجلمركى ) املنظمة العاملية 

للجمارك ( . 

فقد اتفقتا على الآتى :

املادة )1( : التعريفات

لأغرا�ص هذه التفاقية يق�سد بالكلمات التالية املعنى املبني قرين كل منها :

اأ - الت�سريعــــــات اجلمركيــــــــــــة : الن�ســـــــــو�ص امل�سمنـــــــة فـــــــى قوانيــــــــــــن ولوائــــــــح 

تتعلــــــق با�ستيـــراد وت�سديـــــــر وعبــــــور الب�سائــــع ، 

، �سواء ذات �سلة بالر�سوم  اأخرى  اإجراءات  اأية  اأو 

اأخرى  ر�سوم  اأية  اأو  ال�سرائب  اأو  اجلمركية 

حت�سلهـــــا اإدارات اجلمـــارك ، اأو اأية معاييـــر للمنـــع 

اأو قيود اأو رقابة تنفذها اإدارات اجلمارك .
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ب - الر�سوم اجلمركية وال�سرائب : اأية مبالغ يتم حت�سيلها ب�سبب ا�سترياد اأو ت�سدير 

حم�سورة  تكون  التى  الر�سوم  با�ستثناء   ، ب�سائع 

على التكلفة التقديرية للخدمات التى تقدم .

ج - اجلرميــــــــــــــة اجلمركيــــــــة : كل خرق اأو ال�سروع فى خرق الت�سريعات اجلمركية .

د - العقاقيــــــــــــــر املخــــــــــــــدرة : كل مادة طبيعية اأو �سناعية م�سمنة فى القائمة 

)1( والقائمــة )2( من التفاقيــــة الفرديـــة حـــول 

العقاقري املخدرة ل�سنة 1961م ، وكذلك كل عقار 

خمدر حمظور وفقا لقوانني كال الطرفني .

هـ - املــــــــــــــــــواد اخلطيــــــــــــــرة : كل مادة طبيعية اأو �سناعية م�سمنة فى القوائم 

)1( و )2( و )3( و )4( من اتفاقية الأمم املتحدة 

حول املواد املحظورة ل�سنة 1971م ، وكذلك كل مادة 

خطرية حمظورة وفقا لقوانني كال الطرفني .

و - املــــــــــــــــواد الأوليـــــــــــــــــــــــة : املواد الكيميائية التى ت�ستخدم فى اإنتاج العقاقري 

املخــــدرة ، واملــــواد املحظــورة امل�سمنة فى القوائــــم 

)1( و )2( من اتفاقية الأمم املتحدة �سد الإجتار 

غري امل�سروع فى العقاقري املخدرة واملواد املحظورة  

حمظورة  اأولية  مادة  كل  وكذلك   ، 1988م  ل�سنة 

وفقا لقوانني كال الطرفني .

ز- الإدارة اجلمركيـــــــــــــــــــــــــــــة : الإدارة العامة للجمارك ب�سرطة عمان ال�سلطانية 

ب�سلطنة عمان ، ورئا�سة الأمانة العامة للجمارك 

باجلمهورية الرتكية . 

املادة )2( : نطاق تطبيق التفاقية :

1 - ت�سرى هذه التفاقية على املناطق اجلمركية للطرفني ، واملحددة فى قوانينهما املحلية .

2- كل امل�ساعدات مبوجب هذه التفاقية من جانب اأى طرف يجب اأن تقدم وفقا لقوانينه 

املحلية ، ومن خالل ما يتاح لإدارات اجلمارك من مقدرة وموارد .
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3 - على اإدارات  جمـــارك  الطرفني التعــــاون وم�ساعـــدة كل منهما الآخــر فى منع وحماربة 

اجلرائم اجلمركية والتحقيق فيها وفقا لأحكام هذه التفاقية .

املادة )3(: نطاق امل�ساعدة :

1- بناء على طلب الإدارة اجلمركية لأحد الطرفني ، فاإنه يجب على نظريتها لدى الطرف 

الآخر اإمدادها باملعلومات املتاحة التى ميكن اأن ت�ساعد فى تنفيذ الت�سريعات اجلمركية 

وعلى الأخ�ص :

اأ - �سمان التقدير ال�سحيح للر�سوم اجلمركية وال�سرائب .

ب - التقييم ال�سحيح لقيمة الب�سائع لالأغرا�ص اجلمركية .

ج - حتديد التعرفة ومن�ساأ الب�سائع .

2-  ت�سمــل امل�ساعـــدة املن�ســـو�ص عليهـــا فى هـــذه التفاقيــــة كافــــة املعلومـــات املتعلقـــة مبنــع 

وحماربة اجلرائم اجلمركية ومنها على �سبيل املثال :

اإجراءات التنفيذ التى قد تكون مفيدة فى منع اجلرائم ، وعلى وجه اخل�سو�ص  اأ -   

الو�سائل اخلا�سة مبحاربة اجلرائم .

ب - الطرق احلديثة امل�ستخدمة فى ارتكاب اجلرائم .

 ج - املالحظات والقرارات الناجتة عن التطبيق الناجح لو�سائل وتقنية التنفيذ اجلديدة .

 د - التقنيات احلديثة فى جمال ال�سفر وال�سحن .

املادة )4( : تبادل املعلومات والوثائق :

1-  بناء على طلب الإدارة اجلمركية لأحد الطرفني ، يجب على الإدارة اجلمركية للطرف 

الآخر تقدمي �سور م�ستندات اجلمارك وال�سحن على اأن تكون موثقة اإذا طلب ذلك وكذا 

معلومات عن الأفعال التى مت اأو �سيتم اإتخاذها ، والتى ت�سكل اأو رمبا ت�سكل جرمية �سد 

الت�سريعات اجلمركية ال�سارية فى بلد الطرف الطالب .

2- بناء على طلب الإدارة اجلمركية لأحد الطرفني ، يجب على الإدارة اجلمركية للطرف 

لطلب  تاأييدا  املقدمة  الر�سمية  امل�ستندات  بتوثيق  املتعلقة  باملعلومات  اإمداده  الآخر 

مقدم لالإدارة اجلمركية للطرف الطالب .
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الإدارة  ، يجب على  الطرفني  الإدارة اجلمركية لأحد  بناء على طلب   - املادة )5( : 1 

اجلمركية للطرف الآخر اإمداده باملعلومات املتعلقة بالب�سائع امل�ستوردة 

داخل حدود الطرف الطالب واأنه قد مت ت�سديرها بطريقة م�سروعة 

من حدود الطرف الآخر و مت ا�ستريادها بطريقة م�سروعة داخل حدود 

الطرف املطلوب منه .

2 - يجب اأن حتدد هذه املعلومات اإجراءات اجلمارك امل�ستخدمة فى تخلي�ص 

الب�سائع .

املادة ) 6( : 1- اإذا كانت الإدارة اجلمركيــة للطـــرف املطلــــوب منه ل متلك املعلومـــات 

املطلوبة ، فيجب عليها اتخاذ خطوات لزمة لتح�سيل هذه املعلومات 

كاأنها تقوم بذلك نيابة عن نف�سها ووفقا للقانون ال�سارى فى بلدها .

2 - اإذا كانت الإدارة اجلمركية للطرف الطالب غري قادرة على ال�ستجابة 

الطرف  بوا�سطة  م�سابه  طلب  لها  قدم  اإذا  اإليها  امل�سار  لالإجراءات 

املطلوب منه ، فيجب عليها اأن تلفت النظر لتلك احلقيقة فى  طلبها ، 

وفى هذه احلالة يكون  العمل وفقا ملا جاء فى الطلب ، بناء على تقدير 

الإدارة اجلمركية للطرف املطلوب منه .

املادة ) 7 ( : 1-  تطلب اأ�سول امل�ستندات فقط فى احلالت التى تكون فيها ال�سور املوثقة 

غري كافية ، ويجب اإرجاع الأ�سول التى تقدم باأ�سرع ما يكون .

 2 -  يجوز اإر�سال املعلومات املطلوبــة بالو�سائـــل اللكرتونية ما مل يت�سمن 

الطلب حتديد اأ�سول اأو �سور ، وعند توفري معلومات بو�سائل الكرتونية 

يجــب اأن حتتـــوى على تو�سيحـــات �سروريـــة لتف�سيـــر وا�ستعمـــال هــذه 

املعلومات .

املادة )8( : حالت خا�سة بامل�ساعدة :

الإدارة اجلمركية للطرف  ، يجب على  الإدارة اجلمركية لأحد الطرفني  بناء على طلب 

الآخر فى حدود مقدرتها املتاحة اأن متار�ص الرقابة على :
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 اأ  - الأ�سخا�ص املعروفني بارتكاب اأو امل�ستبه فى ارتكابهم جرائم �سد الت�سريعات اجلمركية .

ب - الب�سائع املعروفة اأو امل�ستبه فى اأن ترتكب ب�ساأنها جرائم جمركية .

 ج - و�سائل املوا�سالت املعروفة اأو امل�ستبه فى ا�ستعمالها فى ارتكاب جرائم جمركية .

املادة )9( : املعلومات عن تهريب الب�سائع احل�سا�سة :

1- على الإدارة اجلمركية للطرفني  من تلقاء نف�سها ، اأو بناء على طلب معني اأن تزود كل 

منهما الأخرى بكل املعلومات املنا�سبة فى اأى اإجراء مت اأو �سيتم ، ي�سكل اأو قد ي�سكل 

جرمية �سد قوانني اجلمارك فى البلد املتعاقد يتعلق بتهريب :

 اأ  - الأ�سلحة والقاذفات واملتفجرات واملواد الذرية .

ب - الأعمال الفنية ذات الأهمية التاريخية اأو القيمة الثقافية اأو الأثرية .

ج - العقاقيـــر املخـــدرة واملـــواد املحظـــورة واملـــواد الأوليــة واملواد ال�سامـــة واملواد امل�ســرة 

بالبيئة وال�سحة العامة .

2 -  يجــوز  اإر�ســـال املعلومــــات امل�ستلمـــــة مبوجـــب هذه املـــــــادة لالإدارات احلكوميـــــة للطــــــرف 

الطالب ، ويحظر اإر�سالها لبلدان اأخرى .

املادة )10( : تو�سيل الطلبات :

1 - يكون التعاون وامل�ساعدة املن�سو�ص عليها فى هذه التفاقية  بوا�سطة الإدارات اجلمركية 

لدى الطرفني ، ويتم التفاق بني  الإدارات اجلمركية على التوثيق لذلك الغر�ص .

2- تكون الطلبات وفقا لهذه التفاقية فى �سكل كتابى ، ويجب اأن يت�سمن الطلب املرفقات 

ال�سرورية لإثبات جديته ، وفى جميع الأحوال يجب اأن يت�سمن الطلب البيانات الآتية :

  اأ - الإدارة اجلمركية التى قدمت الطلب .

ب - اخلطوات املطلوبة )اإذا وجدت( .

 ج - مو�سوع الطلب و�سببه .

  د - القوانني واأية ت�سريعات اأخرى ت�سري اإىل مو�سوع الطلب .

هـ - ملخ�ص الوقائع ذات ال�سلة مبو�سوع الطلب .

3 - يجب اإر�سال طلبات امل�ساعدة فى نطاق هذه التفاقية باللغة الإجنليزية .
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4- لأغرا�ص هذه التفاقية ، يجب على الإدارات اجلمركية لدى الطرفني ت�سمية اأو حتديد 

الأ�سماء  تبادل قائمة حتتوى على  ، ويجب عليها  املرا�سالت  امل�سوؤولني عن  املوظفني 

وعناوين وهواتف والفاك�ص اخلا�سة بهوؤلء املوظفني ، ويجوز لهذه الإدارات اأن ترتب 

لأق�سام التحرى اأن تكون على �سلة مع بع�سها البع�ص .

املادة )11( : التحريات اجلمركية : 

اإحـــدى  عن  جمركية  حتريـــات  اإجراء  الطرفني  لأحد  اجلمركيــة  الإدارة  طلبـــت  اإذا   -  1

اجلرائم ، فيجب على الإدارة اجلمركية للطرف الآخر بدء التحرى فى العمليات التى 

ت�سكل خرقا للت�سريعات اجلمركية ال�سارى فى حدود الطرف الطالب ، ويجب عليها 

اأن تر�سل نتائج التحرى لعناية الطرف الطالب .

2 - يتم اإجراء التحريات مبوجب القانون ال�سارى فى حدود الدولة املطلوب منها ، وعلى 

الإدارة اجلمركية لدى الطرف املطلوب منه اأن ت�ستمر فى التحرى كاأنها تعمل نيابة 

عن نف�سها .

3 - فى حالت خا�سة ، يجوز ملوظفى الإدارة اجلمركية لأحد الطرفني ، ومبوافقة الإدارة 

اجلمركية للطرف الآخر اأن حت�سر فى  حدود الدولة الأخرية التحريات عن اجلرائم  

اجلمركية التى ترتكب �سد الطرف الطالب .

املادة )12( : ا�ستعمال املعلومات وامل�ستندات :

1 - يجــوز ا�ستعمـــال املعلومـــــات وامل�ستنـــدات امل�ستلمـــة مبوجـــب هذه التفاقيـــة فى اأثنــاء 

غري  فى  ا�ستعمالها  ويحظر   ، التحقيق  واإجراءات  والق�سائية  الإدارية  الإجراءات 

الأغرا�ص املحددة فى هذه التفاقية ، اإل مبوجب موافقة خطية من الإدارة اجلمركية 

التى اأر�سلت هذه امل�ستندات واملعلومات .

2 - اأية طلبات قدمت اأو معلومات اأر�سلت فى اأى �سكل مبوجب هذه التفاقية  يتم حفظها 

فى �سرية تامة ، ويكون لها ذات احلماية التى تتمتع بها املعلومات وامل�ستندات من نف�ص 

النوع مبوجب القانون ال�سارى لدى الطرف الطالب .
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املادة )13( : اخلرباء وال�سهود:

الإدارة  مبوظفى  ال�ستعانة  يجوز  الطرفني  لأحد  اجلمركية  الإدارة  طلب  على  بناء   -1

اجلمركيــة للطرف الآخــر - بعد موافقتــه - كخرباء اأو �سهود فى الإجراءات الإدارية 

اأو الق�سائيــــة فى حـــدود الطــــرف الطالــــب ، وتقديـــم امللفـــات وامل�ستنـــدات اأو اأية مـــواد 

اأو �سور موثقة منها ح�سبما يعترب مهما لالإجراءات .

2 - تلتزم الإدارة اجلمركية للطرف الطالب باإتخاذ كل اخلطوات ال�سرورية حلماية الأمن 

الفقرة )1( من  بلدها مبوجب  اأثناء وجودهم فى  الآخر  الطرف  ال�سخ�سى ملوظفى 

هذه املادة ، وتتحمل نفقات ترحيلهم ونفقاتهم اليومية .

املادة )14( : ال�ستثناءات من امل�ساعدة :

1 - يجوز لالإدارة اجلمركية لأى من الطرفني اأن ترف�ص تقدمي امل�ساعدة املطلوبة منها 

اأن ت�سرتط لتقدميها توافر ظروف معينة  اأو  اأو جزئيا  مبوجب هذه التفاقية كليا 

متى كانت امل�ساعدات املطلوبة مت�ص �سيادتها واأمنها اأو تتعار�ص مع م�ساحلها اأو اأى 

للطرف  كتابة  الرف�ص  اأ�سباب  اإبالغ  يجب  احلالة  هذه  وفى   . املحلية  قوانينها  من 

الطالب ودون تاأخري .

2 - يجوز لأى من الطرفني تاأجيل تقدمي امل�ساعدة لأ�سباب تتعلق بالتحقيقات اجلارية 

اجلمركية  ولالإدارة   ، منه  املطلوب  الطرف  يتخذها  التى  الأخرى  الإجراءات  اأو 

املطلوب منها اأن تبا�سر التحقيق ولها اأن تتخذ الإجراءات التى تراها منا�سبة وذلك 

وفقا للقوانني املتبعة لديها ،  على اأن حتيط الإدارة اجلمركية الطالبة علما بنتائج 

التحقيق .

املادة )15( : امل�ساعدة الفنية :

يجب على الإدارات اجلمركية من خالل برنامج  يتفق عليه لحقا ، تقدمي امل�ساعدة الفنية 

لبع�سها البع�ص ، وت�سمل :

 اأ - تبادل اخلربات واملعلومات فى ا�ستعمال املعدات التقنية للرقابة .

ب - تدريب موظفى اجلمارك .

ج - تبادل اخلربات فى م�سائل اجلمارك .

د - تبادل املعلومات الفنية والعلمية املرتبطة بالتطبيق الأمثل لقوانني اجلمارك .
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املادة )16( : النفقات :

1 - يتنازل الطرفان عن حقهم فى املطالبة باأى تعوي�ص عن اأية تكاليف مت تكبدها فى 

، با�ستثناء نفقات ال�سهود وم�ساريف واأتعاب اخلرباء وتكاليف  تنفيذ هذه التفاقية 

املرتجمني من غري موظفى احلكومة .

 ، اأو غري عادية مطلوبة لتنفيذ الطلب  اإذا كانت هنالك نفقات ذات طبيعة جوهرية   - 2

فيتم  الت�ساور بني الطرفني ب�ساأن حتديد البنود وال�سروط التى �سيتم مبوجبها تنفيذ 

الطلب وطريقة حتمل التكاليف .

3 - النفقات الناجتة عن تنفيذ املادة )15( من هذه التفاقية ، تكون مو�سوع مفاو�سات 

اإ�سافية بني اإدارات جمارك الطرفني .

املادة )17( : تف�سري الأحكام وحل اخلالفات :

اأى خالف ين�ساأ عن تطبيق اأو تف�سري اأحكام هذه التفاقية يتم ت�سويته بالإت�سال املبا�سر ، 

وعرب القنوات الدبلوما�سية بني الطرفني .

املادة )18( : �سريان واإنهاء التفاقية :

1 - يعمل بهذه التفاقية من اليوم التالـــى لآخر اإخطار يقــوم فيه اأى من الطرفني باإخطار 

الطرف الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية باأنه قام با�ستيفاء الإجراءات القانونية 

الالزمة لدخول هذه التفاقية حيز التنفيذ .

2 - تظــل هذه التفاقيـــة �ساريـــة املفعـول ملـــدة غري حمــددة ما لــــم يخطـــر اأحـــد الطرفني 

احلالة   هذه  وفى   . اإنهائها  فى  برغبته  الدبلوما�سية  بالطرق  كتابة  الآخر  الطرف 

تنتهى التفاقية مب�سى ثالثة اأ�سهر من تاريخ الإخطار .

3 - وبالن�سبة لالإجراءات ال�سارية وقت اإنهاء التفاقية يجب اأن تكتمل وفقا لأحكام هذه 

التفاقية .

وقعت فى يوم الثالثاء بتاريخ 28 ربيع الثانى 1431هـ املوافق 13 اأبريل2010م ، من ن�سختني 

فى  الختالف  حالة  وفى   ، القانونية  احلجية  منهما  لكل  والإجنليزية  العربية  باللغة 

التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزى .  

  عن                                                                                                   عن
                   

          حكومة �سلطنة عمان                                                         حكومة اجلمهورية الرتكية 

الفريق مالك بن �سليمان املعمرى                                         مهـــــــــــــــــــــــدى ايكــــــــــــــــــــــر

املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك                                       وزير الزراعة وال�سوؤون الريفية

           


