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مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/74 

بالت�سديق على اتفاقية التعاون فى جمال النقل البحرى بني حكومة

�سلطنة عمان وحكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وحكومة  عمان  �سلطنة  حكومة  بني  البحرى  النقل  جمال  فى  التعاون  اتفاقية  وعلى 

الأول  ربيع   9 بتاريخ  م�سقط  فى  املوقعة  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 

1431هـ املوافق 24 فرباير 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 : 12 من جمادى الثانية  �سنة 1431هـ

املـوافــــق : 26 من مايــــــــــــــــــــــــو  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية التعاون فـي جمال النقل البحري

بني 

حكومة �سلطنة عمان

و

حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

امل�سار  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  وحكومة  عمان  �سلطنة  حكومة  اإن 

اإليهما فيما بعد ) بالطرفني املتعاقدين ( .

تعزيز  فـي  منهما  ورغبة  بينهما  القائمة  والتاريخية  الأخوية  الروابط  من  انطالقا 

عالقاتهما القت�سادية والتجارية واإر�ساء اأ�س�س التعاون امل�سرتك فـي املجال البحري بغية 

تنمية وت�سهيل وتنظيم النقل البحري بينهما وا�ستخدام موانئهما واأ�ساطيلهما البحرية 

الوطنية بهدف حتقيق التنمية امل�سرتكة ملا فيه م�سلحة البلدين ال�سقيقني .

فقد اتفقتا على ما يلي :

املادة الأوىل  

اأهداف التفاقية

تكثيف م�ساهمة البلدين فـي تنمية العالقات القت�سادية والتجارية ؛ -

تنظيم العالقات والأن�سطة البحرية بني البلدين وحتقيق تن�سيق اأف�سل ؛ -

نقل -  فـي  البلدين  اأ�ساطيل  بني  والتكامل  امل�ساركة  مبداأ  على  تعتمد  موحدة  �سيا�سة  �سن 

املبادلت التجارية البحرية ؛

اإزالة جميع العوائق التي من �ساأنها اأن ت�سر بتنمية النقل البحري بني البلدين ؛ -

وحماية -  التلوث  ومكافحة   ، البحري  والإنقاذ  والإر�ساد  التفتي�س  جمال  فـي  التن�سيق 

البيئة البحرية وتبادل املعلومات بني البلدين بق�سد توفري اأجنح اأ�سباب ال�سالمة لقطاع 

املالحة ول�سناعة النقل البحري فـي كال البلدين ؛

تن�سيق املواقف فـي املحافل واملنظمات البحرية الإقليمية والدولية ؛ -

التعاون فـي جمال ا�ستغالل املوانئ البحرية ؛ -

التعاون فـي جمال اإدارة وت�سغيل و�سيانة واإ�سالح ال�سفن ؛ -

التعاون فـي جمال التدريب وتبادل اخلربات -  .
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املادة الثانية  

التعاريف

املبينة  املعاين  اأدناه  الواردة  والعبارات  بالكلمات  يق�سد  التفاقية  هذه  تطبيق  لأغرا�س 

قرين كل منها :

1- " ال�سلطة البحرية املخت�سة " :

اأ   - فـي �سلطنة عمان : وزارة النقل والت�سالت - املديرية العامة لل�سوؤون البحرية .

ب - فــي اجلمهوريـــــــة اجلزائريـــــة الدميقراطيـــــة ال�سعبيــــة : وزارة النقـــل - املديريـــة 

البحرية التجارية .

2- " ال�سركات البحرية " :

كل �سركة تتوفر فيها ال�سروط التالية :

 اأ  - يكون �سجلها القانوين باإقليم اأحد البلدين ؛

ب - تكون تابعة فعال للقطاع العام و / اأو اخلا�س لأحد البلدين اأو كالهما ؛

ج  - يكون معرتف بها من قبل ال�سلطة البحرية املخت�سة التي تتوىل التعريف بن�ساطها ؛ 

3- " �سفينة الطرف املتعاقد " :

كل �سفينة جتارية م�سجلة باإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه  ، طبقا لت�سريعاته .

اإل اأن هذه العبارة ل ت�سمل :

�سفن الع�سكرية ؛ ال -

ال�سفن والوحدات البحرية احلكومية - التي ل متار�س ن�ساطات بحرية جتارية ؛

�سفن البحث العلمي - ؛

�سفن ال�سيد البحري - .

4-  " ع�سو طاقم ال�سفينة " :

كل �سخ�س يعمل اأثناء الرحلة على منت ال�سفينة لإدارتها اأو قيادتها اأو �سيانتها ومدرج 

ب�سجل الطاقم .
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5- " النقل ال�ساحلي " :

 نقل الركاب والب�سائع بني ميناءين اأو اأكرث فـي بلد اأحد الطرفني املتعاقدين .

6 " اللجنة البحرية امل�سرتكة " :

اللجنة امل�سكلة لتطبيق هذه التفاقية وت�سم فـي ع�سويتها ممثلني عن اجلهات ذات 

العالقة بالن�ساط البحري واملوانئ فـي البلدين .

7- " الت�سريعات " :

القوانني والأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية التي ت�سدر من الطرفني املتعاقدين . 

املادة الثالثة  

تطبيق الت�سريعات

تخ�سع �سفن كل من الطرفني املتعاقدين وطواقمها وركابها وحمولتها خالل وجودها فـي 

لهذا  الداخلي  للت�سريع  الآخر  املتعاقد  الطرف  وموانئ  والداخلية  الإقليمية  املياه  حدود 

الطرف الأخري .

املادة الرابعة  

جن�سية ال�سفن ووثائقها

طبقا  الآخر  املتعاقد  الطرف  �سفينة  بجن�سية  املتعاقدين  الطرفني  من  كل  يعرتف 

طبقا  املخت�سة  البحرية  ال�سلطة  عن  وال�سادرة  ال�سفينة  ظهر  على  املوجودة  للم�ستندات 

للقوانني املعمول بها فـي بلد الطرف املتعاقد الآخر الذي ترفع ال�سفينة علمه .

على  املوجودة  الدولية  القانونية  امل�ستندات  بكافة  املتعاقدين  الطرفني  من  كل  يعرتف 

�سفينة الطرف املتعاقد الآخر واخلا�سة ببناء ال�سفينة وجتهيزاتها وطاقتها و�سهادة قيا�س 

احلمولة و اأية �سهادات اأخرى �سادرة عن ال�سلطة البحرية املخت�سة طبقا للقوانني املعمول 

بها فـي بلد الطرف املتعاقد الآخر الذي ترفع ال�سفينة علمه .

قانونية  ب�سفة  �سادرة  �سهادات  حتمل  التي  املتعاقدين  الطرفني  من  اأي  �سفن  تخ�سع  ل 

لإعادة قيا�س احلمولة وتعترب احلمولة ال�سافية واملبينة بال�سهادة اأ�سا�سا حل�ساب الر�سوم 

الطنية .
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املادة اخلام�سة 

 معاملة ال�سفن باملوانئ

التي  املعاملة  نف�س  الآخر  املتعاقد  الطرف  ل�سفن  املتعاقدين  الطرفني  من  كل  ي�سمن 

يعامل بها �سفنه فـي املوانئ التابعة له فيما يتعلق بحرية الدخول واخلروج والإقامة بها 

وا�ستعمال جميع الت�سهيالت التي مينحها للمالحة والعمليات التجارية ، �سواء بالن�سبة 

اأماكن  باإ�سناد  خا�سة  الإجراء  هذا  ويتعلق  وللب�سائع  للم�سافرين  اأو  وطواقمها  لل�سفن 

الإر�ساء وت�سهيالت ال�سحن والتفريغ . 

املادة ال�ساد�سة  

ر�سوم خدمات املوانىء

ت�سدد كافة ر�سوم اخلدمات وامل�سروفات التي ت�ستحق على �سفن اأحد الطرفني املتعاقدين 

اأو مياه الطرف املتعاقد الآخر وفقا للقوانني املعمول بها لدى هذا الطرف  فـي موانىء 

املتعاقد .

املادة ال�سابعة  

وثائق تعريف البحارة 

ال�سلطة  قبل  من  ال�سادرة  البحارة  تعريف  بوثائق  املتعاقدين  الطرفني  من  كل  يعرتف 

البحرية املخت�سة للطرف املتعاقد الآخر ومينح حلاملي تلك الوثائق احلقوق املن�سو�س 

عليها باملادة الثامنة من هذه التفاقية .

اإن وثائق التعريف املذكورة اأعاله هي :

بالن�سبة ل�سلطنة عمان : " وثيقة بحار" . 

وبالن�سبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية :" دفتر المالحة البحرية " .

المادة الثامنة  

الحقوق المعترف بها للبحارة حاملى وثائق التعريف 

تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة ال�سابعة من هذه التفاقية لحامليها حق النزول 

اأن يكونوا مدرجين ب�سجل طاقم  اإقامة ال�سفينة بميناء الإر�ساء �سريطة  اإلى البر خالل 

ال�سفينة وفقا للقوانين المعمول بها فـي هذا ال�ساأن .
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يرخ�س لالأ�سخا�س الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من اأحد الطرفين المتعاقدين 

اإقليم الطرف  والمذكورة بالمادة ال�سابعة ، مهما كانت و�سيلة النقل الم�ستعملة ، دخول 

المتعاقد الآخر اأو عبوره لاللتحاق ب�سفينتهم اأو النتقال اإلى �سفينة اأخرى اأو الإقامة به 

لأ�سباب �سحية اأو العودة اإلى بالدهم .

بطلب  المتعاقدين  الطرفين  اأحد  لإقليم  الالزمة  والعبور  الدخول  تاأ�سيرة  تمنح  كما 

من الطرف المتعاقد الآخر لالأ�سخا�س الحاملين لوثائق التعريف المذكورة فـي المادة 

الطرفان  ، ويحتفظ  المتعاقدين  الطرفين  اأحد  كانوا ل يحملون جن�سية  اإن  و  ال�سابعة 

المتعاقدان بحقهما فـي منع الدخول لإقليمهما لالأ�سخا�س غير المرغوب فيهم .

املادة التا�سعة  

حقوق ممار�سة النقل البحري

1 ( - يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يلي :

والب�سائع  الم�سافرين  لنقل  بين موانئهما  اإن�ساء خط مالحي م�سترك ومنتظم   -

المتبادلة بينهما ؛

النقل البحري فيما بينهما وح�سن ال�ستغالل الأمثل لالأ�سطول  - تنظيم عمليات 

البحري لكل منهما ؛

لكل  البحرية  ال�سركات  البحرية من طرف  الخطوط  لبع�س  الم�سترك  ال�ستغالل   -

منهما .

2 ( - يحـــق ل�ســفن كــــل طـــرف متعاقـــد فـي المالحــــة بين موانئهمـــــا المفتوحــــة للتجــــــارة 

الدولية ، نقل الركاب والب�سائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وكذا بين كل واحد 

منهما وبلدان اأخرى .

3 ( - يمكن لل�سفن التي ترفع علم دولة اأخرى ، والم�ستاأجرة من طرف ال�سركات البحرية 

التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ، الم�ساركة فـي نقل الب�سائع المتبادلة فـي اإطار 

التجارة الخارجية الثنائية للطرفين المتعاقدين .



- 7 -

اجلريدة الر�سمية العدد )912(

المادة العا�سرة  

تمثيل �سركات النقل البحري

لل�سركات البحرية لكال الطرفين المتعاقدين حق الحتفاظ فـي اإقليم الطرف المتعاقد 

الآخر بالم�سالح ال�سرورية لن�ساطها البحري مع مراعاة الت�سريعات المعمول بها لدى 

الطرف المتعاقد الآخر .

وفي حالة عدم رغبة هذه ال�سركات فـي ا�ستعمال الحق المن�سو�س عليه اأعاله تكلف بهذه 

اإقليم  فـي  بها  المعمول  للت�سريعات  ، طبقا  بذلك  لها  بحرية مرخ�س  �سركة  اأية  الأمور 

الطرف المتعاقد الآخر وذلك بق�سد تمثيلها ورعاية م�سالحها .

المادة الحادية ع�سرة 

 ال�ستثمار الم�سترك

البحرية  ال�ستثمار  و�سركات  م�ساريع  قيام  ت�سجيع  على  المتعاقدان  الطرفان  يعمل 

وعقد  موانئهما  واأن�سطة  الوطنية  البحرية  اأ�ساطيلهما  وتنمية  ودعم  بينهما  الم�ستركة 

التفاقيات الخا�سة لهذا الغر�س بين الجهات ذات العالقة فـي البلدين .

المادة الثانية ع�سرة 

 ت�سوية المدفوعات 

يتم ت�سوية المدفوعات ذات العالقة بالنقل البحري لالأ�سخا�س والب�سائع بين الطرفين 

المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لت�سريعات التحويل الخارجي 

نافذة المفعول لدى البلدين .

املادة الثالثة ع�سرة  

احلوادث البحرية 

�سواحل  قرب  جنحت  اأو  لعطب  المتعاقدين  الطرفين  لأحد  تابعة  �سفينة  تعر�ست  اإذا 

الطرف المتعاقد الآخر اأو باأحد موانئه فاإن ال�سلطة المخت�سة لهذا الطرف الأخير تمنح 

لأع�ساء الطاقم والم�سافرين وكذلك ال�سفينة وحمولتها نف�س الحماية والم�ساعدة التي 

تمنحها ل�سفنها . هذا ول تخ�سع الب�سائع المنت�سلة من ال�سفينة لأية ر�سوم جمركية ، 

�سريطة عدم ت�سليمها لال�ستهالك الداخلي .
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املادة الرابعة ع�سرة   

 ت�سوية النزاعات على ال�سفن 

اأي نزاع يتعلق بالن�ساط البحرى بوجه عام على ظهر �سفينة تابعة لأى  فـي حالة ن�سوء 

من الطرفني املتعاقدين اأثناء وجودها فـي موانىء اأو مياه الطرف املتعاقد الآخر ، يجوز 

لل�سلطة البحرية املخت�سة فيه التدخل لف�س النزاع وديا ، واإذا تعذر ذلك ، يخطر املمثل 

الر�سمى لدولة علم ال�سفينة . 

الذي  امليناء  بلد  فـي  بها  املعمول  الت�سريعات  تطبق  ت�سوية  اإىل  الو�سول  عدم  حالة  وفى 

تر�سو فيه ال�سفينة .

املادة اخلام�سة ع�سرة    

التاأهيل فى امليدان البحرى

التابعة  البحرى  التاأهيل  ومدار�س  مراكز  اأعمال  تن�سيق  على  املتعاقدان  الطرفان  يعمل 

لهما مما ي�سمح بال�ستغالل الأمثل للقدرات املتاحة من تبادل املعلومات واخلربات وي�سهل 

وتبادل  والتاأهيل  التدريب  بق�سد  الآخر  املتعاقد  الطرف  رعايا  قبول  متعاقد  طرف  كل 

التجارب .

املادة ال�ساد�سة ع�سرة 

العرتاف بال�سهادات واملوؤهالت

يعرتف كل طرف متعاقد بال�سهادات املهنية وموؤهالت املالحة البحرية املمنوحة واملعتمدة 

من قبل الطرف املتعاقد الآخر ب�سرط توفر احلد الأدنى التاأهيلى والت�سغيلى الوارد فـي 

التفــاقيات الدوليـة امل�سادق عليها ، ويعمل كال الطرفني املتعاقدين على تن�سيق و�سبط 

�سالحيتها املهنية ملمار�سة خمتلف الوظائف على منت �سفن البلدين . وي�سجع كل طرف 

تلك  ل�سد  التف�سيلى  اللتجاء  �سفنه  منت  على  وظيفى  نق�س  وجود  حالة  فى  متعاقد 

ال�سواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف املتعاقد الآخر .
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املادة ال�سابعة ع�سرة 

 العالقات الإقليمية والدولية

يعمل الطرفان املتعاقدان على تن�سيق وتوحيد مواقفهما فى املنظمات والهيئات والحتادات 

واملوؤمترات واملحافل الإقليمية والدولية ذات العالقة بالن�ساط البحرى واملوانئ والتن�سيق 

بينهما عند الن�سمام لالتفاقيات واملعاهدات املتعلقة بهذا ال�ساأن مبا يدعم اأهداف هذه 

التفاقية كلما كان ذلك ممكنا .

املادة الثامنة ع�سرة   

اللجنة البحرية امل�سرتكة 

بهدف تطبيق هذه التفاقية وفـي اإطار دعم العالقات البحرية بني البلدين وتكري�س مبداأ 

الت�ساور والتحاور وتركيز اأ�س�س التعاون الفني ال�سامل ، وكذلك و�سع ومتابعة برامج العمل 

 ، الدورية وغري ذلك ب�سفة منتظمة  والإح�سائيات  والوثائق  املعلومات  وتبادل  امل�سرتك 

ي�سكل الطرفان املتعاقدان جلنة بحرية م�سرتكة ت�سم ممثلني عنهما .

تتجاوز ثالثة )3(  فـي مدة ل  املتعاقدين  الطرفني  اأحد  اللجنة بطلب من  جتتمع هذه 

اأ�سهر من تاريخ تقدمي الطلب .

املادة التا�سعة ع�سرة  

اجلهات امل�سوؤولة عن تنفيذ التفاقية 

تكون اجلهات امل�سوؤولة عن تنفيذ هذه التفاقية كما يلى :

- فى �سلطنة عمان : وزارة النقل والت�سالت – املديرية العامة لل�سوؤون البحرية .

البحرية  – املديرية  النقل  وزارة   : ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  فى   -

التجارية .

املادة الع�سرون  

دخول التفاقية حيز التطبيق وتعديلها

 واإنهاء العمل مبوجبها وت�سوية اخلالفات

اأ -  تخ�ســـع هــــذه التفاقيـــة للت�ســـديــق عليهـا طبقــا لالإجـــراءات القانونيـــــة املتبعــــة فى 

اإ�سعار  اآخر  تاريخ  اعتبارا من  التنفيذ  املتعاقدين وتدخل حيز  الطرفني  بلد كل من 

بالت�سديق يتبادله الطرفان املتعاقدان عرب الطرق الدبلوما�سية .
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ب - ت�سرى هذه التفاقية ملدة خم�س )5( �سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا 

ملدة غري حمددة وذلك ما مل يخطر اأحد الطرفني املتعاقدين الطرف املتعاقد الآخر 

كتابيا بالطرق الدبلوما�سية برغبته فى اإنهاء العمل بها قبل �ستة )6( اأ�سهر على الأقل 

من موعد انتهاء مدة �سريانها .

ج - اأيـــة تعديــــالت على هذه التفاقيـــة يجب اأن تتـــم كتابيــــا بالطـــرق الدبلوما�سيـــــة واأن 

تكون مبوافقة كال الطرفني املتعاقدين وت�سبح هذه التعديالت نافذة املفعول وفقا 

لالإجراءات املن�سو�س عليها فى الفقرة اأ من هذه املادة . 

د  - كل خـــالف يتعلــق بتف�ســـري اأو تطبيق هذه التفاقيـــة يتـــم ت�سويتـــه وديـــا على م�ســـتوى 

اللجنة البحرية امل�سرتكة ، واإن تعذر ذلك فمن خالل الطرق الدبلوما�سية .

حكومتيهما  قبل  من  الغاية  لهذه  قانونا  املخولن  اأدناه  املوقعان  قام   ، لذلك  اإثباتا 

بالتوقيع على هذه التفاقية .

حررت هذه التفاقية فى مدينة م�سقط بتاريخ 9 ربيع الأول 1431هـ املوافق 24 فرباير 

2010م من ن�سختني اأ�سليتني باللغة العربية .

عن حكومة �سلطنــة عمــــان                              عن حكومة اجلمهورية اجلزائرية

                                                                                              الدميقراطية ال�سعبية

يو�سف بن علوي بن عبداهلل                                         مـــــــــــــراد مـــــدل�ســـــــــــي

   الوزيــــــر امل�ســـــــــــوؤول                                              وزيـــر ال�ســـوؤون اخلارجية

عـــن ال�ســــوؤون اخلـــارجـــــية   


