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اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ رقم  رقم 15-257 مـؤرخ في  مـؤرخ في 21 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
يـــــتــــــضـــــمّن  tيـــــتــــــضـــــم t2015 ـــــوافق 5 أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة  أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــةHـــــوافق  اH1436 ا

الــتـصـديق عــلى اتـفــاقـيـة الــنـقـل الــبـحـري الــتـجـاريالــتـصـديق عــلى اتـفــاقـيـة الــنـقـل الــبـحـري الــتـجـاري
واHــــوانىء بـــY حـــكــــومـــة اجلـــمـــهــــوريواHــــوانىء بـــY حـــكــــومـــة اجلـــمـــهــــوريّـــة اجلــــزائــــريـــة اجلــــزائــــريّــــةــــة
tــة وحــكــومـة دولـــة الــكـويتtالــدالــدّ�ـقـــراطــي�ـقـــراطــيّــة الــشــة الــشّــعـبــيــعـبــيّــة وحــكــومـة دولـــة الــكـويت

اHوقاHوقّعة باجلزائر بتاريخ عة باجلزائر بتاريخ 12 أكتوبـر سنـة  أكتوبـر سنـة 2010.
ـــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةt وزيــر الــشــؤون

tاخلارجيّة والتعـاون الدولي
tادّة 77-11 منهHال سيّما ا tوبناء على الدّستور -

- وبــــعــــد االطّالع عــــلى اتــــفــــاقــــيــــة الــــنــــقـل الــــبــــحـــري
التـجـاري واHوانىء بـY حـكومـة اجلـمهــوريّــة اجلـزائــريّـة
الـدّ�قـراطيّـة الـشّعبيّــة وحكـومـة دولـة الـكويتt اHوقّعـة

t2010 باجلـزائر بتاريخ 12 أكتوبـر سنـة

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـصـدّق عـلى اتـفـاقــيـة الـنـقل الـبـحـري
الـتــجــاري واHـوانىء بــY حـكــومــة اجلـمــهـوريّــة اجلـزائــريّـة
الـدّ�ـقـراطيّـة الـشّـعـبيّـة وحـكـومـة دولة الـكــويتt اHـوقّـعــة
بــاجلــــزائــر بـــتــاريخ 12 أكــتـــوبــر ســـنــة t2010 وتـــنـــشــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 5
أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفـاقيـة اتفـاقيـة النقل البحري التجاري واHوانىءالنقل البحري التجاري واHوانىء
بY حكومة اجلمهوريبY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الـشّــعــبـيّـــة وحـكـــومــــة دولـــة الــكــــويتt اHـشــــار إلــيـهــمـــا

t" تعاقدينHا Yفيمـا يأتي بـ " الطرف

انـطالقـا من الـروابط األخـويـة والتـاريـخـيـة الـقـائـمة
بY حـكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّـة الدّ�ـقراطـيّة الـشّعـبيّة
وحـكــومــة دولــة الــكــويت وشــعـبــيــهــمــا الــشـقــيــقــY ورغــبـة
مــنــهــمـــا في تــعــزيــز عالقــتــهـــمــا االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة
وإرساء أسس الـتعـاون اHشتـرك في اجملال الـبحري بـغية
تنمية وتسهـيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام
مـوانـئـهمـا وأسـاطـيـلـهمـا الـبـحـريـة الـوطنـيـة بـهـدف حتـقيق

tYا فيه مصلحة البلدين الشقيقH شتركةHالتنمية ا

قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
أهداف االتفاقيةأهداف االتفاقية

تهدف هذه االتفاقية إلى :
1 - تـكثـيف مـسـاهـمة الـبـلـدين في تـنمـيـة الـعالقات

tاالقتصادية والتجارية
Y2 - إرســاء وتـنـمـيــة سـبل الـتــعـاون والـتــنـسـيق بـ

tطرفي االتفاقية في عمليات النقـل البحري
3 - وضع سياسة مـوحدة ترتكز علـى مبدأ اHشاركة
والــتــكــامل بــY أســاطــيل الــبــلــدين في الــنــقــل واHــبـادالت

tالتجارية البحرية
4 - العمل على إزالـة كل العوائق ومنـح التسهيالت
التي من شـأنهـا تنـميـة وتطـوير عـملـيات الـنقـل الـبحري

tالبلدين Yب
5 - الــــتـــــنــــســــيق والـــــتــــعــــاون في مـــــجــــال الــــتــــدريب
والـتأهـيل وإصـدار الـشـهادات لـلـعـاملـY في مـجـال الـنقـل

tوانىء وتبادل اخلبراتHالبحري وا
6 - الــــتـــــعــــاون في مـــــجــــال إدارة وتـــــشــــغــــيـل وبــــنــــاء

tوصيانة وإصالح السفن
7 - الــتــعـاون فـي مـجــال مــكـافــحــة الـتــلــوث وحـمــايـة
الـبـيـئـة الـبـحــريـة وتـنـسـيق عـمـلـيـات الـتـفـتـيش والـبـحث
واإلنـقـاذ وتـبـادل اHـعـلـومـات بـY الـبـلـدين من أجل تـعـزيـز
tورفع مستوى السالمة البحرية على م� سفن البلدين
8 - الـتـنـسـيق والـتـعـاون في مـجـال األمن والـسـالمة

tينائيةHرافق اHالبحرية وأمن السفن وا
9 - توحـيد وتـنسـيق اHـواقف في احملافل والـهيـئات

tاإلقليمية والدولية
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10 - تــــرقــــــيـــــة الــــتـــــعـــــاون فـي مــــجــــــاالت تـــــســــيـــــيــــر

tوانىءHواستغالل ا
11 - تـرقـيـة الـتـعـاون بـY مــتـعـامـلي قـطـاعي الـنـقـل

tينائي لكال البلدينHالبحري وا
12 - تــبـــادل اHـــعــلـــومـــات اHــتـــعـــلـــقــة بـــالـــتــشـــريـــعــات

البحرية واHينائية بY البلدين.

اHاداHادّة ة 2
التعريفاتالتعريفات

ألغــــــــراض تـــــطـــــبـــــــيق هـــــذه االتــــــفــــــاقـــــــيــــــة يـــــقـــــصــــــد
بالعبـارات اآلتـية :

1 - السلطة البحرية اخملتصة : - السلطة البحرية اخملتصة :
أ - في اجلمهوريأ - في اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة :ة :
- وزارة الـــنّـــقـل - اHـــديـــريــة الـــبـــحـــريــة الـــتـــجـــاريــة

واHوانىء.
ب - في دولة الكويت :ب - في دولة الكويت :

tواصالتHوزارة ا -
2 - الشركات البحرية : - الشركات البحرية :

كـل شركة تتوفر فيها الشروط اآلتـية :
أ) تــكــون تـابــعـــة فـعـال لـلــقــطــاع الــعـــام و/ أو اخلــاص

tفي أحد البلدين أو كالهما
tYب) يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرف

ج) يــكـــون مـــعـــتــرفـــا بـــهـــا كــشـــركـــة بـــحــريـــة من قـــبل
السلطة البحرية اخملتصة.

3 - سفينة الطرف اHتعاقد : - سفينة الطرف اHتعاقد :
كــل ســفــيــنــة جتــاريــة مــسـجــلــة بــإقــلــيـم هــذا الــطـرف
ورافـــعـــة لــعـــلــمـه طــبـــقــا لـــتـــشــريـــعــاتـه وكــمـــا تــعـــد الـــســفن
اHـسـتــأجـرة من أحــد الـطـرفــY �ـثـابــة الـسـفـن الـتي تـرفع

علمهt إالّ أن هذه العبارة ال تشمـل :
tالسفن احلربية -

- ســــفـن األبــــحــــاث الــــعــــلــــمــــيـــــة (الــــهــــيــــدروغــــرافــــيــــة
t(واألوقيانوغرافية والعلمية
tسفن الصيد البحري -

tسفن البحث واالنقاذ البحري -
- الـسـفن الــتي تـســتـغـل لــتـقـد¢ اخلــدمـات الـبــحـريـة

tوانىءHفي ا
- السفن اHستعملة ألغراض غير جتارية.

4 - عضو طاقم السفينة : - عضو طاقم السفينة :
tكل شخص مكلّف فعـليا بأداء ما على مـ� السفينة
أثـــنــاء ســفـــرهــاt من مـــهــام مـــرتــبــطـــة بــتـــســيــيـــر أو خــدمــة

السفينة والذي يكون اسمه مدرجا في قائمة الطاقم.

اHاداHادّة ة 3
نطاق التطبيقنطاق التطبيق

يـتم تـطـبـيق هـذه االتــفـاقـيـة داخل احلـدود اإلقـلـيـمـيـة
وموانىء كال الطرفY اHتعاقدين.

اHاداHادّة ة 4
£ارسة النقـل البحري£ارسة النقـل البحري

1 - يـتعاون الطـرفان اHتعـاقدان على تطـوير النقـل
الـــــبــــــحـــــري بـــــY الــــــبـــــلـــــديـن بـــــهـــــدف االســــــتـــــغـالل األمـــــثـل

ألسطولهما البحـري.
2 - يـحق لسفن كــل من الطرفـY اHتعـاقدين اHالحة
بY موانـئهما اHـفتوحة لـلتجارة الـدولية وبY مـوانئهما

وموانىء بلدان أخـرى.
3 - �ـكن لــسـفن شــركـات اHالحــة الـبـحــريـة الـتــابـعـة
لـبـلــدان أخــرى اHـشـــاركـــة في نــقـل الـبــضـائـع اHـتــبــادلــة

في إطار التجارة اخلارجية للطرفY اHتعاقدين.
4 - تـشـجــيع الـقـطـاع اخلـاص عــلى إنـشـاء خط مالحي
مـــشــتـــرك ومـــنـــتـــظم بـــY مـــوانــئـــهـــمـــا لـــنــقــل اHـــســافـــرين

والبضائع اHتبادلة بينهما.
tعـنـــد االقـتـضـــاء t5 - يـشــجــع كــل طــرف مـتــعــاقــد
االلـتجـاء الـتفـضـيلـي إليجـار سـفن الطـرف اHـتعـاقـد اآلخر

وذلك حسب مقتضيات السوق واHنافسة.

اHاداHادّة ة 5
معاملة السفن باHوانىءمعاملة السفن باHوانىء

�ـنح كــل من الـطــرفــY اHـتــعــاقـديـن �ـوانــئه لــسـفن
الــطـرف اHــتــعــاقـد اآلخــر نــفس اHــعــامــلـة الــتي يــعــامل بــهـا
سـفنه فيمـا يتعـلق بحرية الـدخول إلى اHوانىء واخلروج
منـها واإلقامـة بها وذلك وفق األنـظمة والـقوانY اHـعمول
بـها واسـتعـمال جـمـيع التـسهـيالت التي تـمنـحهـا للـمالحة

البحرية وللنشاطات التجارية كالشحن والتفريغ.

اHاداHادّة ة 6
اHمثليات اخلاصة بشركات النقـل البحرياHمثليات اخلاصة بشركات النقـل البحري

Yيـحق لــشـركــات الــنـقـل الــبـحــري لــكـل من الـطــرفـ
اHـتعـاقدين أن تـكون لـها في إقـليم الـطرف اHـتعـاقد اآلخر
اHصالح الـضرورية لـنشاطـها البـحريt وفقـا للتـشريعات

النافذة لدى هذا الطرف اHتعاقد اآلخر.

وفي حـــــالـــــــة تـــــنــــــازل هـــــذه الـــــشــــــركـــــات عن حــــــقـــــهـــــا
اHــنـصــوص عــلـيه فـي الـفــقـرة الــســابـقــةt �ـكــنــهـا أن تــعـيّن
لـتـمـثـيـلـهـا أي شركــة بـحـريـة مـرخـص لـها وفـقـا لـلـتـشـريع

الساري في إقلـيم الطرف اHتعاقد األخـر.
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اHاداHادّة ة 7
االستثمار اHشتركاالستثمار اHشترك

يـــعــمـل الــطــرفــان اHــتــعــاقـــدان عــلى تــشــجــيع إنــشــاء
مشـاريع وشركات اسـتثمـار مشتـركة في اجملـال الـبحري
وتــطــويــر ودعم تــنـمــيــة أســاطــيـلــهــمــا الــبـحــريــة وأنــشــطـة
Yمـوانــئـهــمـا وعــقـد االتــفــاقـيــات اخلـاصــة لـهــذا الـغـــرض بـ

القطاعات اHعنية في البلدين.

اHاداHادّة ة 8
تسديد تكاليف الشحنتسديد تكاليف الشحن

يــتـم تــســديـــد تــكــالـــيف الــشــحـن في إطــار عـــمــلــيــات
الـنـقـل الـبــحـري بـY الـطـرفـY اHــتـعـاقـدينt بـعــمـلـة قـابـلـة
لـلتـحويـل بـحريـة ومقـبولـة من طرفـيهـماt طـبقـا لتـشريع

الصرف الساري في كـل من البلدين.

اHاداHادّة ة 9
تسديد الرسومتسديد الرسوم

تسدد رسـوم اHوانىء وأتعاب اخلدمات واHصاريف
األخرى اHـسـتحـقـة على سـفن أي من الـطرفـY اHـتعـاقدين
خالل تـواجدهـا �ـوانىء الـطـرف اآلخـر وفـقـا لـلـتـشـريـعات

السارية في هذا البلد.

اHاداHادّة ة 10
جنسية السفن ووثائقهاجنسية السفن ووثائقها

1 - يعـتـرف كـل من الـطـرفـY اHـتـعـاقـدين بـجـنـسـية
ســـفـن الـــطـــرف اHـــتـــعــــاقـــد اآلخــــر طـــبـــقـــــا لـــلـــمـــســـتـــنــدات
اHـوجــــودة عـلـى مـ� الــسـفــن الــصـــادرة أو اHــعـتـــرف بـهـا
مـن قـــبـــل الـــســـلـــطـــــة الــــبـــحــــريـــــة اخملـــتــــصـــــة الـــتـــابـــعـــــة
لــلــطــــرف اHـتــعــاقــد اآلخـــر وفـقــا لــقــوانـيــنـه وتــشــريــعـاتـه

اHعمـول بهـا.
2 - يــــــعـــــــتــــــرف كــل من الـــــــطــــــرفـــــــY اHــــــتـــــــعــــــاقـــــــدين
بـــاHــســـتـــنـــدات الـــقـــانـــونــيـــة الـــدولـــيـــة وكـــذلك الـــشـــهــادات
والــوثــائق اHــوجــودة عـلـى مـ� ســفــيــنــة الـطــرف اHــتــعــاقـد
اآلخر الصادرة أو اHعـترف بها من قبـل السلطة البحرية

اخملتصة وفقا لقوانينه السارية.

3 - تــعـفـى سـفن أي مـن الـطــرفــY اHـتــعــاقـديـن الـتي
حتمـل شـهـادات قـيـاس احلـمولـة الـصـادرة بـصفـة قـانـونـية
من إعادة قياس احلمـولةt ويحدد قياس احلمولة الصافية
tـستخـدمة كأسـاس حلساب رسـوم احلمولةHأو اإلجمـالية ا

طبقا ألحكام االتفاقيات الدولية.

اHاداHادّة ة 11
وثائق تعريف البحارةوثائق تعريف البحارة

يــــعـــتــــرف كـل من الــــطــــرفـــY اHــــتـــعــــاقــــدين بــــوثـــائق
تــعـريف الــبــحـارة الــصــادرة من قـبــل الـســلـطــة الــبـحــريـة

اخملتصة للطرف اHتعاقد اآلخـر.

تتمثل وثائق التعريف اHذكورة فيما يأتي :

في اجلمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة :
- دفتر اHالحة البحرية.- دفتر اHالحة البحرية.

في دولة الكويت :
- سجل اخلدمة البحرية.- سجل اخلدمة البحرية.

اHاداHادّة ة 12
احلقوق اHعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريفاحلقوق اHعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف

1 - يــســمـح حلــــامــلي وثـــائق الــتــعــــريف اHــذكــــورة
في اHـادة t(11) من هـذه االتـفـاقـيـة بـالـنـزول إلى الـيـابـسـة
خالل تــواجـــد الــســفــيــنـــة بــاHــيــنـــاءt شــريــطـــة أن يــكــونـوا
مدرجـY في قائمــة طـاقم السـفينــة اHقدمــة إلى سلطات

الطرف اHتعاقد اآلخر.
2 - يــســمـح حلــــامــلي وثـــائق الــتــعــــريف اHــذكــــورة
في اHـادة t(11) مــهـمــا كـانـت وسـيــلــة الــنـقـــل اHـســتـخــدمـة
دخـــول إقـــلــــيم الـــطـــرف اHـــتـــعـــاقــد اآلخـــر أو الـــعـــبـــور مـــنه
لاللـتـحـــاق بـسـفـينـتـهمt أو االنـتـقــال إلى سـفـيـنــة أخـــرى
أو اإلقــامــة بــذلك اإلقـلـــــيم ألســبـــاب صــحـيــــة أو الـعـــودة

إلى بالدهم.
3 - تــمـــنح تــأشـــيــرات الـــدخــول أو الـــعــبـــور الالزمــة
إلقلـيم الطرف اHـتعاقد اآلخر لألشخـاص احلاملY لوثائق
Yادة (11) ويـحـتـفظ كال الـطـرفHـذكـورة في اHالـتـعـريف ا
اHـتـعـاقــدين بـحـقه فـي رفض الـدخـول إلقـلــيـمه لألشـخـاص

الغير مرغوب فيهم.

اHاداHادّة ة 13
احلوادث البحريةاحلوادث البحرية

Y1 - في حـالــة تـعـرض ســفـيـنــة تـابــعـة ألحـد الــطـرفـ
اHـــتــــعـــاقـــديـن لـــكـــارثــــة بـــحـــريــــة أو أي خـــطـــر داخـل اHـــيـــاه
اإلقـلــيــمـيــة أو مـوانىء الــطــرف اHـتــعـاقــد اآلخـرt فــإن هـذه
الـســفـيـنـة وطــاقـمـهـا وركـابــهـا وبـضـائـعــهـا تـمـنح لــهـا بـبـلـد
الــطــرف اHــتــعــاقــد اآلخــر نــفس اHــســاعــدات والــتـســهــيالت

التي تمنح لسفنه الوطنية.

2 - ال تــخــضع الــبــضــائع واHــواد اHـفــرغــة أو اHــنــقـذة
من الـسفـيـنـة اHـذكــورة في الـفـقـرة الـسـابـقـة ألي ضـرائب
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أو رســـوم جـمـركــيـة بـشـــرط عـــدم إتــاحـتـهــا لالسـتـهالك
أو االستعـمال في بـلد الـطرف اHـتعـاقد اآلخـرt ويقدم ذلك
الطـرف مـعلـومـات عنـهـا بالـسرعـة اHـمكـنـة إلى الـسلـطات

اجلمركية لغرض مراقبتها.

3 - تــقــــوم األجــهـــــزة اخملــتــصــــة لــلـــطـــرف اHــتــعـــاقــد
الذي تعرضت في ميـاهه اإلقليمية أو في مـوانئه سفينة
الـــطــــرف اHـــتــــعـــاقـــد اآلخــــر حلـــادث بــــإخـــطـــار أقــــرب £ـــثـل

قنصلي له أو £ثـل السفينة.

اHاداHادّة ة 14
تسوية النزاعاتتسوية النزاعات

فـي حــالـــة نـــشــوء أي نـــزاع يـــتـــعــلـق بــنـــشـــاط الـــنــقـل
الـبـحـــري عـلى مـ� سـفـيـنـة تـابـعـة ألحــد الـطــرفـY أثـنــاء
تـــــواجـــــدهــــــــا في مـــــيــــــنــــــاء الـــــطــــــرف اآلخــــــــر أو مـــــيـــــاهــه
اإلقــلــيــمـــيــةt �ــكن لــلــســلــطــــة الــبــحـــريـــة اخملــتــصــــة لــهــذا
الــطـــرف األخــيــر الــتـدخــل لــفض الــنــزاع وديــاt وإذا تــعـذّر
ذلك يـــتـم إشـــعـــــار اHـــمـــثــل الـــدبـــلـــومـــاسي أو الـــقـــنـــصـــلي
لـــلـــدولــــة الـــتـي حتـــمـل الـــســـفـــيـــنـــــة عـــلـــمـــهــــاt وإذا لـم يـــتم
تـســـويــة الـنـــزاع يــطـبّــق الـتــشــريــع الـســـاري اHـفـعــــول
في الــدولــة الـتي تـوجـد فـيـهــا الـسـفـيـنــة �ـا ال يـتـعـــارض

مع االتفاقيات الدولية.

اHاداHادّة ة 15
التعليم والتدريب وإصدار الشهاداتالتعليم والتدريب وإصدار الشهادات

للعاملY في البحرللعاملY في البحر

يــعــمـل كـل مـن الــطـرفــY اHــتــعــاقــدين عــلى تــنـســيق
أنـشـــطــة اHــراكــز واHــعـــاهــد اHـتــخــصــصــة الــتــابــعــة لــهــمـا
بـــهــدف االســـتــغالل األمـــثـل لـــلــقـــدرات اHــتـــاحــة من تـــبــادل
اHــعـلــومـات واخلــبـرات ويـســهـل كـل طــرف مـتــعـاقــد قـبـول
رعـايــا الـطــرف اHـتــعـاقــد اآلخـر بــقـصــد الـتــكـوين الــنـظـري

والتطبيقي والتأهـيل وتبادل التجـارب.

اHاداHادّة ة 16
االعتراف بالشهادات واHؤهالتاالعتراف بالشهادات واHؤهالت

1 - يـــعـــتـــرف كـل طـــرف من الـــطـــرفـــY اHـــتـــعــاقـــدين
بـالــشـهـادات الــبـحــريـة واHـؤهالت الــبـحــريـة اHـمــنـوحـة أو
اHصـادق عـلـيـها مـن قبـل الـطـرف اآلخـرt شـريطـة تـوافـقـها
مع اHـتـطـلـبـات الـواردة في االتـفاقـيـة الـدولـيـة Hـسـتـويات
Yالتـدريب وإصـدار الـشـهـادات وأعـمـال النـوبـات لـلـعـامـل

.« STCW » في البحر وتعديالتها
2 - ويـــــــشــــــجـع كـل طـــــــرف في حـــــــال تــــــواجــــــد نـــــــقص
tوظيفي على م� سـفنه االجتاه التفضيلي لسد الشواغر

وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف اآلخر.

اHاداHادّة ة 17
التشريعات البحرية الوطنيةالتشريعات البحرية الوطنية

يــعــمـل كـل مـن الــطـرفــY اHــتــعــاقــدين عــلى تــنـســيق
tوانىءHتعلقـة بالنقـل البحري واHوتوحيد التشـريعات ا
واHـطبّـقـة في بلـديـهمـا كـلّمـا كان ذلـك £كـنا وذلـك Hواكـبة

االتفاقيات الدولـية.

اHاداHادّة ة 18
العالقات اإلقليمية الدوليةالعالقات اإلقليمية الدولية

يــعـمـل الـطــرفـان اHــتـعــاقـدان عــلى تــنـســيق وتـوحــيـد
مـــواقـــفـــهــــمـــا في اHـــنــــظـــمـــات واHـــؤســــســـات واHـــؤتـــمـــرات
واحملـــافل اإلقـــلــيـــمـــيــة والـــدولـــيــة ذات الـــعالقـــة بـــالــنـــشــاط
البحري واHينـائيt ويعمالن أيضا على التـنسيق بينهما
عـنــد انـضـمـامـهـمــا إلى االتـفـاقـيـات واHـعــاهـدات الـبـحـريـة

الدوليةt �ا يدعم أهداف هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 19
اللجنة البحرية اHشتركةاللجنة البحرية اHشتركة

1 - لـضــمـــان الــتـطــبـــيق الــفـعــــال لــهــــذه االتـفــاقـــيـة
وفـي إطــــــار دعــم الـــــعالقـــــات الـــــبــــحـــــريـــــة بـــــY الــــبـــــلـــــدين
وتــكــريس مــبــدأ الـتــشــاور والــتــحــــاور بــيــنــهــمـاt وكـــذلك
وضــع ومـتـابـعــة بـرامج الـعـمـل اHـشـتـركt اتـفق الـطـرفـان
Yعــلى تـشـكــــيل جلـنـــة بـحــريـــة مـشــتـركـــة تـضــم £ـثـلـــ

عن اإلدارات البحرية اخملتصة.

Y2 - جتــتــمع هــذه الــلــجــنــة بــطــلب من أحــد الــطــرفـ
اHـــتــعــاقـــدين في دورات عــاديـــة في أجل أقـــصــاه ثالثــة (3)
tأو كــلـمــا دعت الـضــرورة لـذلك tأشـهــر من تـاريخ الــطـلب
وتـضع الــلـجـنـة الـنـظــام الـداخـلي لـعـمـلــهـاt ويـصـادق عـلــيه

من قبل السلطات اخملتصة.

اHاداHادّة ة 20
أحكام ختاميةأحكام ختامية

1 - تـدخل هــذه االتـفــاقـيــة حـيّـز الــتـنــفـيــذ من تـاريخ
اإلشعار األخير الـذي يخطر فيه أحد الطرفY اHتعاقدين
الـــــطـــــرف اHــــتـــــعـــــاقـــــد اآلخـــــرt كـــــتـــــابـــــة وعـــــبـــــر الـــــقـــــنــــوات
الـدبـلومـاسـيـةt بـاسـتـيـفائه لـكـافـة اإلجـراءات الـدسـتـورية
الالزمـة لـنفـاذ هـذه االتفـاقـيةt وتـسـري هذه االتـفـاقيـة Hدة
خمس (5) سنـوات وجتدد تـلقائـيا Hدة أو Hـدد £اثـلة ما لم
يــخـطــر أحـد الــطـرفــY اHـتــعــاقـدين الــطـرف اآلخــرt كـتــابـة
وبـالـطرق الـدبـلـوماسـيـةt برغـبـته في تـعديـلـهـا أو إلغـائـها
وذلك قبل ستة (6) أشهر على األقل من تاريخ انقضائها.
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2 - أي خـالف يـــتــــعـــلـق بـــتــــفـــســــيـــر أو تــــطـــبــــيق هـــذه
االتـــفـــاقـــيـــة يـــتم تـــســـويـــتـه وديـــا عـــلى مـــســـتـــوى الـــلـــجـــنـــة
الــبـحــريــة اHــشــتـركــةt وإن تــعــذر ذلكt فــمن خالل الــطـرق

الدبلوماسية.

حـــرّرت هــذه االتــفـــاقــيـــة في مــديـــنــة اجلـــــزائـــر يـــوم
الــــثالثــــــاء بـــتـــــاريخ 4 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1431 اHــــوافق 12
أكتوبر سنة t2010 من نسختY أصليتY باللغة العربيّة

ولكـل منهما ذات احلجية القانونية.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 21 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 5
أكتوبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفـاقيـة اتفـاقيـة التعاون القانوني والقضائيالتعاون القانوني والقضائي
في اHواد اHدنية والتجاريةفي اHواد اHدنية والتجارية

بY حكومة اجلمهوريبY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة دولة الكويتوحكومة دولة الكويت

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الشّعبيّة وحكـومة دولـة الكـويت ويشار إليهما فيما بعد

t"Yبـ"الطرف
- حـرصــا مــنـهـمـا عـلـى تــوطــيـد الـتــعـــاون اHـتـبـــادل

tفي اجملال القانوني والقضائي
- ورغـــبــــة مـــنـــهـــمـــــا في إقــــامــــــة ذلــك الــتـــعــــــاون

tعـلى أسس راسخــة

قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولىة األولى
االلتزام بالتعاون القضائيااللتزام بالتعاون القضائي

يــتــعــهــد الــطــرفــانt بــطــلب مـن أحــدهــمــاt وفــقــا لــهـذه
االتـفـاقـيـة �ـنح الـتـعـاون الـقـضـائي اHـتـبـادل فـي الـقـضـايا

اHدنية والتجارية واألحوال الشخصية.

اHاداHادّة ة 2
احلماية القانونيةاحلماية القانونية

1 - يــــكـــون لــــرعـــايــــا كل مـن الـــطــــرفــــY داخل إقــــلـــيم
الطـرف اآلخـر حق الـلـجـوء إلى اجلـهـات القـضـائـيـة لـلـدفاع
عـن حـــقــــوقــــهم ومــــصــــاحلــــهم بــــنـــفـس الــــشـــروط واحلــــمــــايـــة

القانونية اHقررة لرعاياه.

2 - وال يـجـوز أن يـطـلب مـنهـمt عنـد مـبـاشـرتـهم هذا
احلقt تـقد¢ أية كفـالةt أو ضمان حتت أيـة تسميـة لكونهم
أجـانبt أو لـعـدم وجـود مـوطنt أو مــحل إقـامـة مـعـتـاد لـهم

على إقليم هذه الدولة.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

عمار توعمار تو
وزير النقـلوزير النقـل

عن حكومةعن حكومة
دولة الكويتدولة الكويت

مصطفى جاسم الشماليمصطفى جاسم الشمالي
وزير اHاليةوزير اHالية

ــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئـاسيمـرسوم رئـاسيّ رقم  رقم 15-258 مـؤر مـؤرّخ في خ في 21 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
يـــــتــــــضـــــمّن  tيـــــتــــــضـــــم t2015 ـــــوافق 5 أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة  أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــةHـــــوافق  اH1436 ا

الــــتــــصــــديـق عــــلى اتــــفـــــاقــــيــــة الــــتــــعـــــاون الــــقــــانــــونيالــــتــــصــــديـق عــــلى اتــــفـــــاقــــيــــة الــــتــــعـــــاون الــــقــــانــــوني
والقضائي في اHواد اHـدنية والتجـارية بY حكومةوالقضائي في اHواد اHـدنية والتجـارية بY حكومة
اجلـــمـــهــورياجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدـــة الــدّ�ـــقـــراطـــي�ـــقـــراطـــيّـــة الــشـــة الــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــةــة
وحــكــومــة دولـــة الــكــويـتt اHــوقوحــكــومــة دولـــة الــكــويـتt اHــوقّــعــة بـــاجلــزائــر في ــعــة بـــاجلــزائــر في 12

أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةt وزيــر الــشــؤون

tاخلارجيّة والتعـاون الدولي
tادّة 77-11 منهHال سيّما ا tوبناء على الدّستور -

- وبــعـــد االطّالع عــلى اتــفـــاقــيــة الــتــعـــاون الــقــانــوني
والــقــضـــائي في اHــواد اHـــدنــيــة والــتـــجــاريــة بـــY حــكــومــة
اجلـــمــــهــــوريّــــة اجلــــزائــــريّـــــة الـــدّ�ـــقــــراطـــيّـــــة الـــشّـــعـــبـــيّــــة
وحــــكــــومـــــة دولـــــة الـــكــــويتt اHــــوقّــــعــــة بــــاجلــــزائــــر في 12

t2010 أكتوبـر سنـة

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــصـــــدّق عــــلـى اتــــفـــــاقـــــيــــة الـــــتـــــعــــاون
Yـدنـيـة والـتـجـاريـة بـHـواد اHالـقــانـوني والـقـضــائي في ا
حـكومـة اجلـمهــوريّـة اجلــزائـريّــة الدّ�ـقــراطيّــة الشّـعبـيّـة
وحـــكـــــومـــة دولـــة الــــكــــويـتt اHـــوقّـــعــــــة بـــاجلــــــزائـــر في 12
أكــــتــــوبـــر ســــنـــة t2010 وتــــنـــشــــر في اجلــــريـــدة الــــرّســـمــــيّـــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
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3 - تــــطــــبق أحــــكــــام الــــفــــقــــرتــــY أعالهt عــــلى جــــمــــيع
األشـــخـــاص االعــــتـــبـــاريـــة اHـــنـــشـــأة أو اHـــرخص لـــهـــا وفـــقـــا
لـــلــقــانـــونt عــلى إقـــلــيم أحـــد الــطـــرفــtY بــشـــرط أن يــكــون
تأسـيسها والـغرض منه ال يـخالفـان النظـام العامّ في هذه
الـــــدولـــــةt وحتـــــدّد أهـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــقـــــاضـي لـــــهـــــذه األشـــــخــــاص

.Yطبقا لتشريع كل من الطرف tاالعتبارية

اHاداHادّة ة 3
اHساعدة القضائيةاHساعدة القضائية

1 - لـــرعــايــا كـل من الـــطــرفــtY عــلى إقـــلــيم الــطــرف
اآلخر احلق فـي احلصـول عـلى اHسـاعـدة القـضـائيـةt بـنفس

الشروط اخلاصة برعايا هذا الطرف.
2 - يـــجب أن تـــرفقt بـــطــلـب اHــســـاعـــدة الـــقــضـــائـــيــة
tتفيد عدم كفاية موارده tالـية للطالبHشهادة عن احلالة ا
وتـسـلـم هـذه الــشـهـادة إلى طـالــبـهـا من الـسـلــطــة اخملـتـصــة

في محـل إقامته اHعتاد.
3 -أمــا إذا كــان يـــقــيم في دولــة أخــرىt فـــتــســلم إلــيه

هذه الشهادة من قنصل دولته اخملتص إقليميا.
4 - تعفى طلبات اHـسـاعدة القضـائــية أو تلقيها أو
tمن أيــة رســوم أو مــصـاريف Yالــبت فــيــهــا بـكـال الـطــرفــ

ويتم الفصل فيها على سبيل االستعجال.

الباب الثانيالباب الثاني
التعاون القضائيالتعاون القضائي

اHاداHادّة ة 4
نطاق التعاون القضائينطاق التعاون القضائي

يـشـمل الـتــعـاون الـقـضـائي تـبــلـيغ وإرسـال الـوثـائق
واألوراق الـقـضـائـيـة وغـيــر الـقـضـائـيـةt وتـنـفـيـذ اإلنـابـات
القـضـائـيـة كـسـمـاع الـشـهـود أو األطـراف أو إجــراء اخلـبرة
أو تـلـقي تـقـاريـر اخلــبـراء ومـنـاقـشـتـهـا وإجـراء اHـعـايـنـات
وطـلب تأدية الـيمY أو احلـصول على أدلـةt وتبادل وثائق

.Yبناء على طلب أحد الطرف tدنيةHاحلالة ا

اHاداHادّة ة 5
إرسال طلبات التعاون القضائيإرسال طلبات التعاون القضائي

1 - تـرسل الـطـلـبـات اHـقـدمـة �وجـب هـذه االتـفـاقـية
YـعـيــنـتـHا Yمـبـاشــرة عن طـريق وزارتي الــعـدل لــلـطـرفــ

t"Yمركزيت Yكسلطت"
2 - يـــجب أن يــتــضــمّــن طــلب الــتــعـــــاون الــقــضـــائي

البيانات اآلتـية :
tأ) اجلهـة الطالبة

tعند االقتضاء tطلوب منها التعاونHب) اجلهة ا
ج) لـــقب واسم وصــفـــة وجــنــســيــة ومـــســكن أو إقــامــة
tقر القانوني لألشخاص االعتباريةHأطراف الدعوى وا

د) لــــــقـب واسـم وعــــــنــــــوان £ــــــثــــــلي األطــــــرافt عــــــنــــــد
tاالقتضـاء

tرفقةHهـ) موضوع الطلب وسببه والوثائق ا
و) أي بــــيـــانـــات أخـــرى ضـــروريـــة إلجنـــاز اإلجـــراءات

tطلـوبـةHا
3 - فـي حـالــة تـبــلـــيغ األحـكــــام الـقـضــائــــيـةt يـشــار
في الـطــلب إلى مـواعــيـد وطــرق الــطـعــن وفـقـــا لـقــانــون

.Yكال الطـرف

اHاداHادّة ة 6
رفض التعاون القضائيرفض التعاون القضائي

ال يـــجــوز رفض تـــنــفـــيــذ طـــلب الـــتــعــــاون الــقـــضــائي
وفـــــقـــــا ألحـــــكــــــام هــــذه االتـــــفـــــاقـــــــيــــة إالّ إذا رأى الـــــطــــــرف
اHــــطـــــلـــــوب مـــــنـه ذلك أن تـــــنــــفـــــيـــــذه من شـــــأنـه اHـــــســـــاس
بـــســـيـــادتــه أو بـــالـــنـــظـــام الـــعـــــام فــــيهt وفي هـــذه احلــــالــــة
يـلـتـــزم هـذا الـطـرف بــإبالغ الـطــرف الـطــالب بـذلك فــورا

مـع بيان أسبـاب الـرفض.

اHاداHادّة ة 7
تبليغ الوثائق واألوراقتبليغ الوثائق واألوراق

1 - تـــقـــتـــصـــر مـــهـــمــة اجلـــهـــة اخلـــتـــصـــة لـــدى الـــطــرف
اHـطلـوب مـنه تـسـليم الـوثـائق واألوراق الـقـضائـيـة وغـير
الـقـضــائـيـة عـلـى تـسـلـيــمـهـا إلى اHـطــلـوب إعالنه أو إبالغه
ويــثــبت الــتـــســلــــيم بــتــوقـــيع اHــطـــلــوب إعالنـه أو إبالغـه
على صورة الوثيـقة أو الورقة وتاريخ تسـلمهاt أو بإفادة
أو بشهادة تعدها اجلـهة اخملتصة توضح فيهـا كيفية تنفيذ
الـــطــلـب وتــاريـــخه والـــشـــخص الـــذي ســلـــمت إلـــيهt وعـــنــد
tيـــوضـح الـــســــبب الــــذي حــــال دون الـــتــــنـــفــــيـــذ tاالقــــتـــضــــاء
وتـــرسـل صـــورة الـــوثـــيــقـــة أو الـــورقـــة الـــتي وقّــع عـــلـــيـــهــا
اHــطــلـوب إعالنه أو إبـالغه أو اإلفـادة أو الــشــهـادة اHــثـبــتـة

للتسليم إلى الطرف الطالب مباشرة.
2 - يــــكـــــون تــــنـــــفــــيـــــذ اإلعالن أو الــــتـــــبــــلـــــيغt طـــــبــــقــــا
tطلوب منهHعمـول بها في تشريع الـطرف اHلإلجراءات ا
ويـجوز تـسـلـيم احملـررات اHعـلـنـة أو اHبـلـغـة إلى الـشخص

اHرسل إليه إذا قبلها باختياره.
3 - يــجـوز إجــراء اإلعالن أو الــتــبــلـيغt وفــقــا لــشـكـل
tبـــنــاء عـــلـى طـــلب صـــريح من الـــســـلـــطـــة الـــطـــالـــبــة tخـــاص
بـــشـــرط أالّ يـــتـــعـــارض هـــذا الـــشـــكلt مع تـــشـــريـع الـــطــرف

اHطلوب منه.
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4 - يــعــتــبـــر اإلعـالن أو الــتــبــلـــــيغt احلـــاصــل في أي
من الـطرفـtY طـبـقــا ألحـكــام هـذه االتـفـاقــيةt كـأنـه قـد تـم

في الطـرف اآلخـر

اHاداHادّة ة 8
اإلنابات القضائيةاإلنابات القضائية

tYفي كــــل مـن الـطـــرفـــ tلـلـســلـطـــات الـقــضـائــــيـة
أن تـــطـــلـب مـن الـــســـلـــطـــــات الـــقـــضــائـــــيـــةt فـي الـــطـــــرف
اآلخــــــرt بـــــطــــريـق اإلنـــــابــــــة الـــــقــــضــــــائـــــــيــــةt أن تـــــبـــــاشـــــر
اإلجـراءات القضـائــية الالزمـةt واHتـعلقـة بـدعـوى قائمـة
أمــــامــهــــا في مــســـألــة مـــدنــيــة أو جتـــاريــةt أو في مـــســائـل
األحـــوال الــشــخـــصـــيــةt وتــرســل اإلنـــابــــات الــقــضـــائــــيــة
وفـق الشـكــل اHبيّن في الـفقرة (1) من اHادّة اخلـامسة (5)

من هذه االتفـاقـية.

اHاداHادّة ة 9
محتوى اإلنابة القضائيةمحتوى اإلنابة القضائية

يتضمّن طلب اإلنابة القضائية البيانات اآلتية :
أ) اجلـــــهـــــــة الـــــصـــــــادرة عـــــنـــــهـــــــاt وإن أمــــكــن اجلـــــهــــة

tطلـوب منهـاHا
ب) هـــــويــــة وعــــنـــــوان األطـــــراف وعــــنـــــد االقــــتــــضــــــاء

tهـويــة وعنوان £ثليهم
tوبيان موجز لوقائعها tج) موضوع الدعوى

tراد إجنازهاHد) األعمال أو اإلجراءات القضائية ا
هـ) أســــمـــــــاء وعــــنـــــــاويـن األشــــخــــــــاص اHــــطـــــلـــــــوب

tسمــاع أقـوالهـم
و) األســئــلـــة اHــطـــلــوب طــرحــهــا عــلــيــهمt أو الــوقــائـع

tراد أخذ أقوالهم في شأنهاHا
ز) اHـــــســـــتــــنـــــدات أو األشـــــيـــــاء األخـــــرىt اHـــــطـــــلـــــوب

tدراستهـا أو فحصهـا
ي) الشكل اخلاص اHطلوب تطبيقهt عند االقتضاء.

اHاداHادّة ة 10
تنفيذ اإلنابة القضائيةتنفيذ اإلنابة القضائية

1 - تــــنــــفـــــذ اإلنــــابــــة الــــقــــضــــائــــيــــة فـي إقــــلــــيم إحــــدى
الدولتـY عن طريق الـسلـطة الـقضـائيـة حسب اإلجراءات

اHتبعة في كل منهما.
2 - تـقــوم الـسـلــطـة اHــطـلــوب مـنــهـا الــتـنــفـيـذ بــطـلب

صريح من السلطة الطالبة �ا يأتي :
أ) تنـفيذ اإلنـابة الـقضـائيـة وفق شكـل خاص إذا كان

tذلك غير مخالف لقانون بلدها

ب) إعالم الـــســـلـــطـــة الـــطـــالـــبـــة في الـــوقت اHـــنـــاسب
بـتــاريخ ومـكــان تـنـفــيـذ اإلنــابـة الــقـضــائـيـة حــتى يـتــسـنى
لألطــراف اHــعــنــيـة حــضــور تــنــفــيــذ اإلنـابــة الــقــضــائــيـة أو
اHــشــاركــة فـي تـنــفــيــذ مــضــمــونــهــا طــبــقــا لــقــانــون الــدولـة

اHطلوب منها التنفيذ..

3 - وفي حــــالــــة عـــدم تــــنــــفـــيــــذ الــــطـــلـب تـــرد األوراق
اHــرفــقــة بـه إلى الــطـــرف الـطــالب ويــجب إخـطــاره فــورا

عن أسباب عدم تنفيذ الطلب أو رفضه.

اHاداHادّة ة 11
حضور الشهود واخلبراءحضور الشهود واخلبراء

يـكـلّف الـشهـود أو اخلـبـراء اHـطلـوب سـمـاع شـهـادتهم
بــاحلــضــور بــالــطــرق اHــتــبــعــة لــدى الــطــرف اHــطــلــوب أداء
الـشـهـادة لديـه ويلـتـزم الـطـرف الـطـالب بـتـكـالـيف الـسـفر

واإلقامة لهم وفق القواعد واإلجراءات اHتبعة لديه.

اHاداHادّة ة 12
حصانة الشهود واخلبراءحصانة الشهود واخلبراء

يـــتــــمـــتع الــــشـــاهــــد واخلـــبـــيــــر في الــــدولـــة الـــطــــالـــبـــة
بـاحلصانة ضـد اتخاذ أي إجراء جـزائي بحقهـما أو القبض
عـلــيـهـمـا أو حــبـسـهـمــا عن أفـعـال أو تـنــفـيـذ ألحـكــام سـابـقـة
عــلى دخـــولــهــمــا إقــلـــيم الــدولــة الــطـــالــبــةt كــمــا يـــتــمــتــعــان
بـاحلـصــانـة خالل اHـدة الالزمـة لــوجـودهـمـا فـيــهـاt ويـتـعـيّن
عـلى اجلــهـة الـطـالــبـة لـهــمـا إبالغـهــمـا كـتـابــة بـذلكt وتـزول
احلـــصــــانــــة بــــعــــد انــــقـــضــــاء ثـالثـــY (30) يــــومــــا مـن تــــاريخ
إبـالغــهــمـــا بــاالســتـــغــنــاء عـن وجــودهــمـــا في إقــلـــيم الــدولــة
الــطـالــبـةt مــا لم يــحـول دون مــغـادرتــهــمـا ســبب خـارج عن
إرادتهماt أو في حالة خروجهما من إقليم الدولة الطالبة

ثم عودتهما إليه باختيارهما مع علمهما بهذا احلكم.

اHاداHادّة ة 13
تبليغ الوثائق واألوراق وتنفيذ اإلنابات القضائيةتبليغ الوثائق واألوراق وتنفيذ اإلنابات القضائية

من قبل اHمثليات الدبلوماسية أو القنصليةمن قبل اHمثليات الدبلوماسية أو القنصلية

�كن لكـل طرف تـبليغ الوثائق واألوراق الـقضائية
أو غـــيـــر الـــقـــضـــائـــيـــة إلى رعـــايـــاه أو الـــقـــيـــام بـــســـمـــاعـــهم
مـباشـرة عن طريـق £ثـليـاته الـدبلـومـاسيـة أو القـنـصلـية

.Yطبقا لقانون كـل من الطرف

اHاداHادّة ة 14
مصاريف التعاون القضائيمصاريف التعاون القضائي

ال يـتــرتب عـلـى تـنــفـيــذ الـتــعـــاون الـقــضـائي دفـع أي
مصاريف باستثناء أتعاب اخلبراء ونفقة الشهود.
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اHاداHادّة ة 15
اإلعفاء من التصديقاإلعفاء من التصديق

تـــعــــفى الــــوثــــائق اHــــرســــلـــة تــــطــــبـــيــــقــــا ألحـــكــــام هـــذه
االتــفـــاقــيــةt من أي شـكـــل من أشـكـــال الـتــصــديـق ويـجب
أن تـكون موقّعــة من السلطـة التي لها صالحـية إصدارهـا

وعليها خاتمها الرسمي.

الباب الثالثالباب الثالث
االعتراف باألحكـام القضائية وتنفيذهـااالعتراف باألحكـام القضائية وتنفيذهـا

اHاداHادّة ة 16
الشروط اHطلوبةالشروط اHطلوبة

1 - إن األحـــكــــام والـــقـــرارات الــــصـــادرة عـن اجلـــهـــات
الـــقـــضـــائـــيـــة لـــلـــطـــرفـــY فـي اHـــواد اHـــدنـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة
واألحـــــوال الـــــشــــخـــــصـــــيــــة �ــــــا فــــيـــــهـــــا تــــلـك اHــــتـــــعــــلـــــقـــــــة
بـــالـــتـــعـــويـــضـــات اHـــدنـــيــة احملـــكـــوم بـــهـــا من قـــبــل اجلـــهــات
الــقــضــائـــيــة اجلـــزائـــيــة يـــعــتــــرف بــهــا وتـــنــفــذ من طــــرف
اجلــهــات الــقــضــائـــيــة اخملــتــصــة لــكال الــطــرفــY إذا تــوفــرت

الشـروط اآلتـية :
أ) أن يــــصـــدر احلـــكم أو الــــقـــرار من جـــهــــة قـــضـــائـــيـــة

tمختصة طبقا للمادة (17) من هذه االتفاقية
ب) أن يـكـــون األطـــراف مـبـلـغــY بـصـفــة قـانــونــية
أو £ثلY أو تقرر اعتبارهم غائبY حسب قانون الدولة

tالتي أصدرت احلكم أو القرار
ج) أن يــكـــون احلــكـم أو الــقــرار قــد حــاز قــوة الــشيء

tقضي به طبقا لقانون الدولة الذي صدر فيهHا
د) أال يـكـــون الـقـــرار مــخـالـفـــا حلـكم قــضــائي صــادر

tفي الدولة التي سوف ينفذ فيها هذا احلكم أو القرار
هـ) إذا لم تـرفع أيــة قـضـيـة أمــام اجلـهـات الـقــضـائـيـة
لـــلــطــــرف اHـــطــلــــوب مـــنه الـــتــنـــفـــيــذ بـــY نـــفس األطـــراف
وحـــــول نــــفـس اHــــوضـــــوع قــــبـل رفع الــــطـــــلب أمـــــام اجلــــهــــة
الــقـــضــائــيــة الــتـي أصــدرت احلــكم أو الــقـــرار الــذي يــطــلب

tاالعتراف به وتنفيذه
و) أن ال يـــتــضـــمن احلــكـم عــلى أي مـــخــالــفـــة لــلـــنــظــام

العام للدولة اHطلوب فيها التنفيذ.

2 - في مـــواد حـــالــــة األشـــخــــاص وأهـــلـــيـــتـــهم يـــجـــوز
رفض االعــتـراف أو تــنــفــيــذ حــكم أو قــرار صــادر من جــهـة
قـــضــــائــيـــة طـــبـــقت قـــانـــونـــا مـــخــالـــفــــا لـــلـــقـــانــون الـــواجب
تطـبيـقـه وفـقـا لـقـواعــد القـانــون الـدولي اخلــاص للـدولـة
اHـطلوب منـهاt مـا لم يـكن هذا احلكم أو الـقرار قد توصـل

إلى نفس النتيجة عند تطبيق هذه القواعد.

3 - ال تـــســـري هـــذه اHـــادة عـــلى األحـــكـــام والـــقــرارات
الصادرة في مواد :

tأ) الضرائب والرسوم اجلمركية
tب) الضمان االجتماعي

ج) الـتــدابـيــر الـتـحــفـظــيـة واHـؤقــتـة بـاســتـثــنـاء تـلك
اHتعلقـة بالنفقـة.

اHاداHادّة ة 17
االختصاصاالختصاص

تــكــون الــســلـــطــات الــقــضــائــيــة لــلــطــرف الــذي أصــدر
احلكم أو القرار مختصة في احلاالت اآلتـية :

أ) إذا كـــان لـــلــــمـــدعى عــــلـــيهt مــــوطن أو مـــحـل إقـــامـــة
tفي إقليم هذا الطرف tعند رفع الدعوى tمعتاد

ب) إذا كــان اHــدعى عــلــيـه �ــارس عـنــد رفـع الــدعـوى
نـــشــاطــا جتـــاريــا في إقـــلــيم هـــذا الــطـــرفt وإذا كــانت هــذه

tالقضية التي رفعت ضده تخص هذا النشاط
ج) إذا قـبل اHـدعى عــلـيه صـراحـة اخـتـصـاص اجلـهـات
الـقـضـائـيـة لـهـذا الـطـرف بـشـرط أن يـكـون قـانـون الـطرف

tالذي يطلب االعتراف فيه يسمح بذلك
د) إذا تــطـــرق اHــدعى عـــلــيه فـي اHــوضـــوع في دفــاعه
دون أن يـــثـــيـــر مــــســـبـــقـــا الــــدفع بـــعـــدم اخــــتـــصـــاص اجلـــهـــة

tرفوع أمامها النزاعHالقضائية ا
هـ) في مــادة الـعـقـودt إذا كـان االلـتـزام مـحـل الـنـزاع
نـفــذ أو سـيـنـفــذ في إقـلـيم الــطـرف الـذي أصــدرت سـلـطـته

tالقضائية احلكم أو القرار
و) فـي حــالــة اHـــســؤولــيــة غـــيــر الــتــعـــاقــديــةt إذا كــان
tالفعل الذي نتج عنه الضرر قد » في إقليم هذا الطرف
ز) في حالة النـفقةt إذا كان مـوطن اHدين أو إقامته

tيقع في إقليم هذا الطرف عند رفع الدعوى
ي) في حــالــــة اإلرثt إذا كـــان اHـــتــوفـى عــنـــد وفــاتـه
من رعـايا الـطرف الـذي أصدرت سـلـطته الـقضـائيـة احلكم

tأو القرار أو كان موطنه األخير عند هذا الطرف
ن) إذا كـان مـوضــوع الـنـزاع حـقــا عـيـنــيـا عـلى أمـوال
تـوجد في إقـليم الـطرف الـذي أصدرت سـلطـته القـضائـية

احلكم أو القـرار.
اHاداHادّة ة 18

الوثائق اHرفقة بطلب االعتراف والتنفيذالوثائق اHرفقة بطلب االعتراف والتنفيذ
يجب على الشـخص الذي يطلب االعتـراف أو تنفيذ

احلكم أو القرار أن يقدم مـا يأتي :
أ) صـــورة رســمــيــة لــلــحــكـم أو الــقــرار تــتــوفــر فــيــهــا

tالشروط الالزمة إلثبات صحتها
ب) شــهـــادة من اجلـــهـــة اخملــتـــصـــة تـــثــبـت أن احلــكم أو

tقضي بهHالقرار حائز لقوة الشيء ا
ج) أصل مـحـضـر تــبـلـيغ احلـكم أو الــقـرار أو كل عـقـد

tيحـل محـل هذا التبليغ
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د) نــســخــة رسـمــيــة من الــتــكـلــيف بــاحلــضــور اHـوجه
إلـى الـــطـــرف الـــذي تـــخـــلف عـن احلـــضـــور وذلك في حـــالـــة
صـدور حـكم غـيـابي مـا لم يـتـبـY من هـذا احلـكم أو الـقـرار

أن تبليغ التكليف باحلضور كان صحيحا.

اHاداHادّة ة 19
إجراءات تنفيذ األحكام القضائيةإجراءات تنفيذ األحكام القضائية

tمع مـــراعــاة مـــا ورد في هـــذه االتــفـــاقـــيــة من أحـــكــام
تــقــتــصــر مـهــمــة اجلــهــة الـقــضــائــيــة اخملـتــصــة لــدى الــطـرف
اHــطــلـوب مــنه تــنـفــيــذ احلــكم عـلـى الـتــحــقق فـيــمــا إذا كـان
احلـكم قد توافرت فـيه الشروط اHـنصوص علـيها في هذه
االتـفاقية دون الـتعرض لنـظر اHوضوعt وتأمـر تلك اجلهة
بــاتــخــاذ الــتــدابــيـر الـالزمـة لــتــصــبغ عــلى احلــكم الــصــيــغـة

التنفيذية كما لو صدر من الدولة نفسها.

الباب الرابعالباب الرابع
Yاالعتراف وتنفيذ العقود الرسمية وأحكام احملكمYاالعتراف وتنفيذ العقود الرسمية وأحكام احملكم

اHاداHادّة ة 20
في العقود الرسميةفي العقود الرسمية

1 - إن الـــعـــقـــود الــــرســـمـــيـــة ال ســــيـــمـــا مـــنــــهـــا عـــقـــود
الـتـوثـيق الـقـابـلـة النـفـاذ عـنـد أحـد الـطـرفـY يـعـلن نـفـاذها
لــدى الـــطــرف اآلخـــر من طـــرف الــســـلــطـــة اخملــتـــصــة طـــبــقــا

لقانون الطرف الذي يتم فيه التنفيذ.
2 - تـكــتــفي الـســلــطـة اخملــتـصــة بــأن تـنــظــر فـيــمـا إذا
كــانت الــعـقــود تــســتـوفي فــيــهــا الـشــروط الالزمــة إلثــبـات
صـحـتـهـا لـدى الــطـرف الـذي تـسـلـمـهـاt وأنــهـا غـيـر مـخـالـفـة
للنظام العام للطرف اHطلوب منه االعتراف أو التنفيذ.

اHاداHادّة ة 21
Yفي أحكام احملكمYفي أحكام احملكم

1 - يعترف كـل من الـطرفtY بأحكـام احملكمY التي
تــصـدر في الــطــرف اآلخـرt ويــنــفـذهــا فــوق إقـلــيـمـه طـبــقـا
t1958 بتاريخ  10 يونـيو سـنة tألحـكام اتفـاقيـة نيويـورك

بشأن االعتراف بأحكام احملكمY األجنبية وتنفيذها.
2 - ال يجوز أن يرفض أي من الطرفtY تنفيذ حكم
الــــتــــحـــــكــــيم الـــــصــــادر في الـــــطــــرف اآلخــــرt أو أن يـــــبــــحث

موضوعه إالّ في احلـاالت اآلتـية :
أ) إذا كـــان قـــانـــون اجلــــهـــة اHـــطـــلــــوب مـــنـــهـــا تــــنـــفـــيـــذ

tال يجيز حل النزاع عن طريق التحكيم tالتحكيم
tصــادرا تـنـفـيـذا لـشـروط tYب) إذا كـان حـكم احملـكـمـ
أو لـــعـــقـــد حتـــكـــيم بـــاطـلt أو لم يـــصـــبح نـــهـــائـــيـــاt أو ســـقط
الــتــحــكـيـم لـتــجــاوز اHــيـعــاد أو إذا كــان احلــكم قــد خـرج عن

tحدود اتفاق هذا التحكيم

ج) إذا كــــان احملــكـمــــون غـيـــر مـخــتـصـــY بـالــنـظــــر
tفي النـزاع

tد) إذا لم يتم تبليغ اخلصوم على النحو الصحيح
هـ) إذا كــان في حـــكم احملـــكــمــY مـــا يــخـــالف الـــنــظــام

العام في الطرف اHطلوب منه التنفيذ.
3 - يــتــعــيّن عــلـى اجلــهــة طــالــبــة الـــتــنــفــيــذt أن تــقــدم
صــورة مــعـتـمـــدة من احلــكـم مـصــحـوبــــة بـشــهـادة صـــادرة

عن اجلهة القضائيةt تفيد صالحية احلكم للتنفيذ.

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة ة 22
التشـاورالتشـاور

يــــتم الــــتــــشــــاور بــــY الــــطــــرفــــY فـــــوراt بــــطــــلب من
أحدهـماt فـيـما يـتـعلق بـتـفسـير أو تـطـبيق هـذه االتـفاقـية

بشكـل عامt أو فيما يتعلق بحالة خاصة.

اHاداHادّة ة 23
التصديق والدخول حيالتصديق والدخول حيّز النفاذز النفاذ

1 - تـخــضع هـذه االتـفــاقـيــة لـلـتــصـديق عــلـيـهــاt وفـقـا
لإلجـراءات الدسـتـورية اHـتـبـعة في كـال الطـرفـY وتدخـل
حـيّـز الــتـنـفـيــذ بـعـد ثالثـY (30) يـومـا من تــاريخ اإلشـعـار
األخــيــر الــذي يـــعــلن فــيه أي مـن الــطــرفــY الــطــرف اآلخــر
عـــبــر الـــقــنـــوات الــدبـــلــومـــاســيـــة بــاســـتــيـــفــائـه لإلجــراءات

القانونية الالزمة لنفاذ هذه االتفاقية.
2 - تـظل هــذه االتـفــاقــيـة ســاريـة اHــفـعــول مــا لم يـقم
أحـد الطـرفY بإشـعار الـطرف اآلخـر كتـابة عـبر الـقنوات
الـدبــلـومـاسـيـة بـرغـبــته في إنـهـائـهــاt ويـسـري اإلنـهـاء بـعـد

سنة واحدة من تاريخ اإلشعار.
وإثــــبـــاتـــا لـــذلك وقّــع مـــفـــوضـــا الـــطــــرفـــY عـــلى هـــذه

االتفـاقـية.
حــرّرت �ــديـنــة اجلـــزائـــر يـــوم الـثالثــــاء بــتــاريخ 4
ذي الـقـعـدة عــام t1431 اHـوافق 12 أكـتـوبـر سـنـة t2010 من
نــسـخــتـY أصــلــيـتــY بـالــلـغــة الــعـربــيّـة ولــكل مــنـهــمـا ذات

احلجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
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الطيب بلعيزالطيب بلعيز
وزير العدلt حافظوزير العدلt حافظ

األختاماألختام

عن حكومةعن حكومة
دولة الكويتدولة الكويت
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