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عن اجلمهورية اجلزائريةعن اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

محمد شرفيمحمد شرفي

وزير العدلt حافظ األختاموزير العدلt حافظ األختام

عن اHملكة العربيةعن اHملكة العربية
السعوديةالسعودية

محمد بن نايفمحمد بن نايف
بن عبد العزيزبن عبد العزيز
وزير الداخليةوزير الداخلية

قانون رقم قانون رقم 15-15 مؤرخ في  مؤرخ في 28 رمضان عام  رمضان عام 1436 اHوافق  اHوافق 15 يوليو سنة  يوليو سنة t2015 يعدل ويتمم األمر رقم t يعدل ويتمم األمر رقم 03-04 اHؤرخ في اHؤرخ في
19 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق  اHـوافق 19 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة 2003 واHـتعـلـق بالـقـواعـد الـعـامـة اHـطـبـقـة عـلى عـمـلـيـة اسـتـيراد واHـتعـلـق بالـقـواعـد الـعـامـة اHـطـبـقـة عـلى عـمـلـيـة اسـتـيراد

البضائع وتصديرها (استدراك).البضائع وتصديرها (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلـريدة الرسمية - العدد 41 الصادر بتاريخ 13 شوّال عام 1436 اHوافق 29 يوليو سنة 2015.
الصفحة 13 - العمود األول -  اHادة 6 مكرر 7 - اHطة 4 :

- بدال من :- بدال من : "تمنح .....................Hدة ثالثY (30) يوما................"
- يــقــــرأ :- يــقــــرأ : "تمنح.....................خالل أجل ثالثY (30) يوما........."

....................(الباقي بدون تغيير)....................

اHاداHادّة ة 17
العبورالعبور

يـــســمـح الــطـــرفــان عـــنــد الـــطــلـب بــعـــبــور األشـــخــاص
الـــذين يـــجـــري تــســـلـــيـــمــهـم أليــهـــمـــا من دولـــة ثـــالــثـــة عـــبــر
أرضـيــهــمــا. وفي حــالــة اســتـعــمــال الــطــريق اجلــوي تـطــبق

اHقتضيات اآلتية :
1 - إذا لم يـكـن مـقــررا أي هـبــوط عــلى إقــلـيم أي من
الـطـرفـtY فإن عـلى الـطـرف طـالب الـتـسـلـيم إبالغ الـدولة
الـتي ســتـعـبـرهـا الـطــائـرة اHـقـلـة مـدعـمــا ذلك بـنـسـخـة من

الوثائق اHرفقة بطلب التسليم.
2 - فـي حـالــة الـهــبــوط الـطــارىء يـكــون لــهـذا اإلبالغ
أثـــر طــلب الــتـــوقـــيف اHــؤقت اHــذكــــور في الــفــقـــرة (1)
مـن اHـــادة (6) ويــــوجـــه الـــطــــرف الــــطــــالب آنــــذاك طـــلـــبــــا

للمـرور.
3 - إذا كـان الـهــبـوط مـقـرراt تــوجه الـدولـة الــطـالـبـة

للتسليم طلبا بالعبور.
4 - يـــقـــدم طـــلب الـــعـــبـــور ويـــتم الـــفـــصل فـــيـه بــذات

األوضاع اHقررة لطلب التسليم.
5 - يــســمح الــطـــرف اHـوجــه إلــيـه الـطــلب بــالــعــبـور

عبر إقليمهt بالطريقة التي يراها أكثر مالءمة له.
اHاداHادّة ة 18

قبول الوثائققبول الوثائق
كل وثيـقة تقدم لـتأييـد طلب التسـليم تسـتلم وتقبل
كــوثــيــقــة إثــبــات خالل إجـــراءات الــتــســلــيم إذا كــانت هــذه
الــوثـيـقـــة مـوقـعـــة أو � اإلشـهــاد عـلـيـهــا من قـبــل قـــاض

أو موظف مختص لدى الطرف الطالب.
اHاداHادّة ة 19

تبادل اHعلوماتتبادل اHعلومات
يتـبـادل الـطـرفـان اHـعـلومـات والـبـحـوث والـنـشرات

والنصوص التشريعية اHتعلقة بأحكام هذه االتفاقية.

قوان-قوان-

اHاداHادّة ة 20
التشاورالتشاور

tعـــنــد االقـــتــضــــاء tYالــطـــــرفــ Yيـــتـم الـــتــشــــاور بـــ
بشـأن تـفـســير أو تـطـبــيق هــذه االتـفـاقـــيـة بـشـكـــل عــام

أو فيما يتعلـق بحالـة خاصـة.
اHاداHادّة ة 21

التصديق ودخول حيالتصديق ودخول حيّز النفـاذز النفـاذ
1 - تـخــضع هــذه االتـفــاقــيـة لــلـتــصــديق عـلــيــهـا وفــقـا
لإلجـراءات اHـتـبـعـة لـدى الـطـرفـtY وتـدخل حـيّـز الـتـنـفـيذ
بـعـد ثالثY (30) يـومـا من تـاريـخ اسـتالم اإلشـعـار األخـيـر
الـــذي يـــعـــلـن فـــيه أي من الـــطـــرفـــY لـــلـــطـــرف اآلخـــر عـــبـــر
الـقنـوات الـدبلـوماسـية بـاستـيـفائه لإلجـراءات القـانونـية

الالزمة لنفاذ هذه االتفاقية.
2 - تـظل هــذه االتـفــاقــيـة ســاريـة اHــفـعــول مــا لم يـقم
أحـد الطـرفY بإشـعار الـطرف اآلخـر كتـابة عـبر الـقنوات
الـدبلوماسـيـة برغبتـه في إنـهائهاt ويسـري بعد ستـة (6)
أشـهــــر من تــاريخ اإلشــعـار وال يــؤثــر ذلك عــلى الـطــلــبـات

اHقدمة خالل سريان هذه االتفاقية.
وإثـــبــاتـــا لـــذلكt وقــع مــفـــوضـــا الـــطـــرفـــY عــلـى هــذه

االتفـاقـية.
حرّرت هـذه االتفـاقيـة في مديـنة الـرياض بـتاريخ 3
t2013 ـوافق 13 أبــريل ســنـةHجــمــادى الـثــانــيــة عـام 1434 ا

من نسختY أصليتY باللغة العربية.


