
 اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية 
 

 إن حكومة جمهورية مصر العربية  
 وحكومة المملكة المغربية  

حرصا منهما على تحقيق تعاون بناء بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية في المجال 
 القضائي.  

 لك التعاون على أسس راسخة.  ورغبة منهما في إقامة ذ 
 قررتا عقد اتفاق بينهما على النحو المبين في المواد التالية:

 أحكام عامة
 1المادة 

تتبادل وزارتا العدل في البلدين المتعاقدين بصفة منتظمة المطبوعات والنشررات والبحروا القانونيرة 
م القضررررائية. تمررررا تتبرررراد ن والمجررررات والقرررروانين النافررررت  والمجموعررررات الترررري تنشررررر فيهررررا ا حكررررا

 المعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل فيهما.
 2المادة 

يقررروم الطرفررران المتعاقررردان بتشرررجيو زيرررار  الوفرررود القضرررائية وتبرررادل رجرررال القضررراء بينهمرررا وتنظررري  
 الدورات التدريبية للعاملين في هتا المجال.

 الباب األول
 ائي في المواد المدنية في التعاون القض 

 القسم األول
 حق اللجوء إلى المحاكم والمساعدة القضائية

 3المادة 
يكون لرعايا تل من الدولتين فوق التراب الوطني للدولة ا خرى بنفس الشروط المقرر  لرعايا هرت  

فس الدولة ، حق اللجوء ، وفي يسر إلى المحاك  للدفاع عن حقوقه  ومصالحه  ويتمتعرون ييرب برن
 الحماية القانونية. 

و  يجرروز أن يطلررب مررنه  عنررد مباارررته  هررتا الحررق تقرردي  أيررة تفالررة أو  ررمان تحرر  أيررة تسررمية 
 لكونه  أجانب أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة معتاد له  على تراب هت  الدولة. 

يف وينطبررررق هررررتا المبرررردأ علررررى المبررررالن المطلوبررررة مررررن المرررردعين أو المترررردخلين لضررررمان المصررررار 
 القضائية.

 
 



 4المادة 
المنشأ  أو المرخص لها وفقا للقانون   ا عتباريةتطبق أحكام الماد  السابقة على جميو ا اخاص  

على تراب إحدى الدولتين والتي يوجد بها مرتزها الرئيسي بشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها 
   يخالفان النظام العام في هت  الدولة. 

طبقرا لتشرريو الدولرة التري يوجرد المرترز الرئيسري  ا عتباريرة ي لهت  ا ارخاص  وتحدد أهلية التقا
 على ترابها.

 5المادة 
لرعايا تل من الدولتين على تراب الدولة ا خرى الحق في التمتو بالمساعد  القضائية بنفس  

 الشروط الخاصة برعايا هت  الدولة. 
 6المادة 

د  عرررن الحالرررة الماليرررة للطالرررب تفيرررد عررردم تفايرررة يجرررب أن ترفرررق بطلرررب المسررراعد  القضرررائية ارررها
 موارد .  

 وتسل  هت  الشهاد  إلى طالبها من السلطة المختصة في محل إقامتب المعتاد. 
 أما إذا تان يقي  في دولة أخرى فتسل  إليب هت  الشهاد  من قنصل دولتب المختص إقليميا. 

لررب بيانررات تكميليررة عررن الحالررة الماليررة ذلررك ، أن تط مائمررةللسررلطة المطلرروب منهررا ، إذا قرردرت 
 للطالب من سلطات الدولة التي هو أحد رعاياها خاصة إذا تان يقي  في الدولة المطلوب منها. 

وتحيط السلطة المطلوب منها السرلطة الطالبرة علمرا بأيرة صرعوبات تتعلرق بدراسرة الطلرب وبرالقرار 
 التي يصدر بشأنب.

 7المادة 
 قضائية مصحوبة بالمستندات المؤيد  لها: تقدم طلبات المساعد  ال

إما مباار  إلى السلطة المختصة بالب  فيها في الدولة المطلوب منها وذلك إذا تران الطالرب يقري  
 فيها. 

 وإما بواسطة السلطات المرتزية المبينة في الماد  التاسعة. 
 دولة ثالثة.وإما بالطريق الدبلوماسي أو القنصلي إذا تان الطالب يقي  فوق تراب 

 8المادة 
طلبررات المسرراعد  القضررائية أو  إرسررال  تتقا ررى السررلطة المختصررة أيررة رسرروم أو مصرراريف عررن 

 .ا ستعجالتلقيها أو الب  فيها ، ويت  التحقيق في طلبات المساعد  القضائية على سبيل 
 
 
 



 9المادة 
فري المرواد المدنيرة والتجاريرة تتعهد السلطات المختصة في الدولتين بتبادل التعراون القضرائي   -  1

وا حررروال الشخصرررية ، وبتنميرررة التعررراون بينهمرررا ويشرررمل التعررراون ايجرررراءات ايداريرررة التررري يقبرررل 
 التداعي بشأنها أمام المحاك . 

 تحدد تل دولة السلطة المرتزية التي تتولى بصفة خاصة: 
  إذا ترران الطالررب ميررر مقرري  )أ( تلقررى طلبررات المسرراعد  القضررائية وتتبعهررا وفقررا  حكررام هررتا القسرر

 فوق تراب الدولة المطلوب منها. 
القضائية الصرادر  مرن سرلطة قضرائية والمرسرلة إليهرا مرن السرلطة المرتزيرة فري  اينبات )ب( تلقى  

 الدولة ا خرى وإرسالها إلى السلطة المختصة لتنفيتها. 
 تزية في الدولة ا خرى وتتبعها. )ج( تلقى طلبات ايعان والتبلين المرسلة إليها من السلطة المر 

)د( تلقى الطلبات المتعلقة بتنفيت النفقات وتتلك المتعلقة بحضانة ا طفرال وحرق زيرارته  ورهيرته  
 وتتبو هت  الطلبات. 

تكون وزار  العدل في المملكة المغربيرة ) مديريرة الشر ون المدنيرة ( ووزار  العردل فري جمهوريرة   -2
بتلقي طلبات التعاون في  ةالمتكفلار  لش ون المحاك ( السلطات المرتزية مصر العربية )وتالة الوز 

 المواد المدنية والتجارية وا حوال الشخصية وتتبعها. 
وفرري سرربيل ذلررك تجرررى هررت  السررلطات المرتزيررة اتصررا  مباارررا ييمررا بينهمررا ، وترفررو ا مررر عنررد 

 إلى جهاتها المختصة.  ا قتضاء
مررن أي تصررديق أو أي  ا تفاقيررةندات المرسررلة بررالتطبيق  حكررام هررت  تعفررى الطلبررات والمسررت - 3

إجررراء مشررابب ويجررب أن تكررون المسررتندات موقعررا عليهررا مررن الجهررة المختصررة ب صرردارها وممهررور  
 بخاتمها. 

فرر ن تعلررق ا مررر بصررور  يجررب أن يكررون مصرردقا عليهررا مررن الجهررة المختصررة بمررا يفيررد مطابقتهررا 
 لألصل. 

 يتعين أن يكون مظهرها المادي تاافا عن صحتها.  وفي جميو ا حوال
 وفي حالة وجود اك جدي حول صحة مستند. 
 يت  التحقق من ذلك بواسطة السلطات المرتزية.

 
 
 
 
 



 القسم الثاني
 إعالن الوثائق واألوراق القضائية وتبليغها 

 10المادة 
مرررواد المدنيرررة والتجاريرررة ترسرررل طلبرررات إعررران أو تبليرررن ا وراق القضرررائية وميرررر القضرررائية فررري ال

وا حرروال الشخصررية مررن السررلطات المرتزيررة فرري الدولررة الطالبررة إلررى السررلطة المرتزيررة فرري الدولررة 
 المطلوب منها تنفيت ايعان أو التبلين.

 11المادة 
يجررب، بالنسررربة يعانرررات التبليغرررات المتعلقرررة بافتتررراة الررردعاوى المرفوعرررة  رررد أارررخاص اعتباريرررة 

البلرردين، إرسررال صررور  منهررا إلررى مكتررب وزيررر العرردل فرري الدولررة الترري تقررام فيهررا مقيمررة فرري أي مررن 
 الدعوى.

 12المادة 
   تحول أحكام الماد  السابقة دون: 

)أ( قيام ترل مرن الردولتين فري ميرر إكررا  بر عان المحرررات القضرائية وميرر القضرائية مباارر  إلرى 
 يين. رعاياها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين أو القنصل

فررري  ا ختصررراص )ب( ترررولي المرررأمورين القضرررائيين والمرررويفين العمررروميين ومرررن إلررريه  مرررن ذوي 
جمهورية مصر العربية أو في المملكة المغربية إعان وتبلين المحررات مباار  بواسطة المأمورين 

 فري المملكرة المغربيرة أو فري ا ختصراص القضائيين أو المويفين العموميين ومرن إلريه  مرن ذوي 
 جمهورية مصر العربية وفق الشروط المنصوص عليها في التشريو الداخلي لكل من الدولتين.

 13المادة 
 )أ( يكون تنفيت ايعان أو التبلين طبقا لإلجراءات المعمول بها في تشريو الدولة المطلوب منها. 

 ومو ذلك يجوز تسلي  المحررات المعلنة إلى اخص المرسل إليب. 
ء ايعررران أو التبليررن وفقرررا لشررركل خرراص بنررراء علرررى طلررب صرررري  مرررن السرررلطة )ب( ويجرروز إجررررا

 الطالبة بشرط أ  يتعارض هتا الشكل مو تشريو الدولة المطلوب منها أو مو عاداتها. 
تأنب  ا تفاقيةويعتبر ايعان أو التبلين الحاصل في أي من البلدين المتعاقدين طبقا  حكام هت  

 قد ت  في البلد اآلخر.
 14المادة 

 يجب أن تتضمن الوثائق وا وراق القضائية البيانات التالية: 
)أ( ا س  الكامل لكل من المطلوب إعانه  أو تبليغه  ومهنة تل منه  وعنوانب وجنسيتب ومحل  

 إقامتب. 
 )ب( الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو ا وراق القضائية.  



 )ج( نوع الوثيقة أو ا وراق القضائية.  
 )د( مو وع الطلب وسببب.

 15المادة 
  يجررروز للدولرررة المطلررروب منهرررا ايعررران أو التبليرررن أن تررررفن إجرررراء  إ  إذا رأت أن مرررن ارررأن 

 تنفيت  المساس بسيادتها أو بالنظام العام فيها. 
وفرري حالررة رفررن التنفيررت تقرروم الجهررة المطلرروب منهررا ذلررك ب خطررار الجهررة الطالبررة بهررتا ا مررر مررو 

 اب الرفن.بيان أسب
 16المادة 

يجوز أن ترسل السلطة المطلوب منها الشهادات الدالة على إنجاز ايعان أو تسلي  ا وراق  
 القضائية ومير القضائية مباار  إلى السلطة الطالبة عن مير طريق السلطات المرتزية.

 17المادة 
 . يتحمل تل من البلدين نفقات ايعان أو التبلين التي يت  فوق ترابب

 القسم الثالث
 اإلنابات القضائية 

 18المادة 
للسررلطات القضررائية فرري تررل مررن الرردولتين أن تطلررب مررن السررلطات القضررائية فرري الدولررة ا خرررى 
بطريق اينابة القضائية أن تباار ايجراءات القضائية الازمة والمتعلقة بردعوى قائمرة أمامهرا فري 

 الشخصية. مسألة مدنية أو تجارية أو في مسائل ا حوال 
 ترسل اينابات القضائية وفق الشكل المبين في الماد  التاسعة.

 19المادة 
ويجوز تتلك للدولتين المتعاقردتين أن تنفرتا مباارر  ودون أي إكررا  بواسرطة ممثليهمرا الدبلوماسريين 
أو القنصرررليين الطلبرررات الخاصررررة برعاياهمرررا وخاصررررة المطلررروب فيهرررا سررررماع أقرررواله  أو فحصرررره  

 خبراء أو تقدي  مستندات أو دراستها. بواسطة 
وفي حالة تنازع القوانين تحدد جنسرية الشرخص المطلروب سرماعب طبقرا لتشرريو الدولرة التري يجررى 

 تنفيت الطلب فيها.
 20المادة 
 تو   في طلب اينابة القضائية البيانات التالية:  

 )أ( الجهة الصادر عنها وإن أمكن الجهة المطلوب منها. 
 هوية وعنوان ممثليه .   ا قتضاءوعنوان ا طراف وعند  )ب( هوية

 )ج( مو وع الدعوى وبيان موجز لوقائعها. 



)د( ا عمال أو ايجراءات القضائية المراد إنجازها.وإذا اقتضى ا مر تتضمن اينابة القضائية  
 فضا عن ذلك: 

 )ه( أسماء وعناوين ا اخاص المطلوب سماع أقواله . 
 لمطلوب طرحها عليه  أو الوقائو المراد أخت أقواله  في اأنها. )و( ا س لة ا

 )ز( المستندات أو ا اياء ا خرى المطلوب دراستها أو فحصها. 
 )ة( الشكل الخاص المطلوب تطبيقب وفقا لنص الماد  التالية. 

 21المادة 
ي ييمرا يتصرل بالشركل يكون تنفيت اينابة القضائية بواسطة السلطة القضرائية طبقرا لتشرريعها الرو ئ

ووسرررائل الجبرررر الجرررائز اتخاذهرررا ومرررو ذلرررك ، يجررروز بنررراء علرررى طلرررب صرررري  مرررن  إتباعررربالواجرررب 
السررلطة القضررائية الطالبررة أن تقرروم السررلطة المطلرروب منهررا اينابررة القضررائية ب نجازهررا وفقررا لشرركل 

 خاص يتفق وتشريو الدولة المطلوب منها. 
 .ا ستعجالسبيل  ويتعين تنفيت اينابة القضائية على

 22المادة 
تحاط السلطة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيت اينابة القضائية حتى تتمكن ا طراف المعنية أو  

 من الحضور.  ا قتضاءممثلوها عند 
 23المادة 

  ا تفاقيةإذا اعتبرت السلطة المرتزية للدولة المطلوب منها أن مو وع الطلب يخرج عن نطاق 
 ر فورا السلطة الطالبة بأوجب اعترا ها على الطلب.فعليها أن تخط

 24المادة 
   يجوز أن ترفن السلطة المطلوب منها إنابة قضائية إ  في إحدى الحا ت اآلتية: 

 )أ( إذا تان تنفيتها   يدخل في اختصاص سلطاتها القضائية. 
النظرام العرام فيهرا أو ميرر  )ب( إذا تان من اأن تنفيرتها المسراس بسرياد  هرت  الدولرة أو أمنهرا أو

ذلررك مررن مصررالحها ا ساسررية، وعنررد عرردم تنفيررت اينابررة تليررا أو جزئيررا تحرراط السررلطة الطالبررة فررورا 
 بأسباب ذلك.

 25المادة 
يستدعى ا اخاص المطلوب سماع اهادته  وتسمو أقواله  بالطرق القانونية المتبعة لدى 

 الطرف المطلوب أداء الشهاد  لديب.
 26المادة 

نفرس ا ثرر القرانوني  ا تفاقيةيكون لإلجراءات التي تت  بطريق اينابة القضائية طبقا  حكام هت  
 التي يكون لها ييما لو تم  أمام السلطة المختصة لدى الطرف اآلخر.



 27المادة 
  يترتررررب علررررى تنفيررررت اينابررررة القضررررائية حررررق للدولررررة المطلرررروب منهررررا فرررري اقتضرررراء أيررررة رسرررروم أو 
مصررراريف ، ومرررو ذلرررك يجررروز للدولرررة المطلررروب منهرررا أن تطالرررب الدولرررة الطالبرررة بأتعررراب الخبرررراء 

 والمترجمين وبالمصاريف الناا ة عن تطبيق اكل خاص وفقا لرغبة هت  الدولة. 
ويجوز أن يضمن الخصوم سرداد المصراريف فري اركل تعهرد تترابي يرفرق باينابرة القضرائية علرى 

دولرة المطلرروب منهرا.ويرفق بيران المصرراريف بالمسرتندات المثبترة لتنفيررت أسراس بيران تقريبرري تعرد  ال
 اينابة القضائية.

 القسم الرابع 
 باألحكام القضائية وتنفيذها  االعتراف

 28المادة 
تعترف تل من الدولتين المتعاقدتين با حكام الصادر  من محاك  الدولة ا خرى في المواد المدنية 

برررب ت وتنفرررتها لرررديها وفقرررا للقواعرررد الررروارد  بهرررتا القسررر  ،  المقضررري الشررريء والتجاريرررة، والحرررائز  لقرررو 
 وتتلك با حكام الصادر  من المحاك  الجنائية في مواد التعوين عن ا  رار ورد ا موال. 

وتطبق أيضا على ا حكام الصادر  في مواد ا حوال الشخصية وخاصرة النفقرة وحضرانة ا طفرال 
ترل مقررر أيرا تانر  تسرميتب يصردر مرن إحردى السرلطات القضرائية بنراء ، ويطبق هتا الباب علرى  

 على إجراءات قضائية أو و ئية.
 29المادة 

الصادر  من السلطات القضرائية ب حردى الردولتين معترفرا  الوبائيةتكون ا حكام القضائية والقرارات 
 بها بقو  القانون في الدولة ا خرى إذا استوف  الشروط اآلتية: 

ا ترران الحكرر  ميررر قابررل للطعررن بررالطرق العاديررة أو ميررر العاديررة وقررابا للتنفيررت طبقررا لقررانون إذ  -1
الدولرررة التررري صررردر فيهرررا ، ومرررو ذلرررك ف نرررب يعتررررف برررالحك  الصرررادر فررري مرررواد ا حررروال الشخصرررية 

 المتعلقة بأداء النفقة والزيار  والرهية متى تان قابا للتنفيت في الدولة التي صدر فيها. 
 
المقررررر  فررري  ا ختصررراص ن يكرررون الحكررر  صرررادرا مرررن سرررلطة قضرررائية مختصرررة طبقرررا لقواعرررد أ -2

الدولة المعترف برالحك  فيهرا أو صرادرا مرن سرلطة قضرائية تعتبرر مختصرة طبقرا للمراد  التاليرة مرن 
 . ا تفاقيةهت  
 أن يكون الخصوم قد ت  استدعاهه  قانونيا وحضروا أو مثلوا أو اعتبروا مائبين.  -3
  يتضررمن الحكرر  مررا يخررال  النظررام العررام أو المصررال  ا ساسررية للدولررة الترري يطلررب تنفيررت  أ -4

 بها. 
 أ  تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس المو وع ومبينة على نفس الوقائو.  -5



متررى تانرر  هررت  المنازعررة قررد  ا عترررافمعرو ررة أمررام جهررة قضررائية فرري الدولررة المطلرروب منهررا 
 أو .  رفع  إليها

أو صررردر فيهرررا حكررر  مرررن جهرررة قضرررائية فررري الدولرررة المطلررروب منهرررا تتررروافر ييرررب الشرررروط الازمرررة 
 بب.  لاعتراف

برررب فررري الدولرررة  لاعتررررافييرررب الشرررروط الازمرررة  تتررروافرأو صررردر فررري ارررأنها حكررر  فررري دولرررة ثالثرررة 
 المطلوب منها.

 30المادة 
 : ا تفاقيةبب مختصة طبقا لهت   رافا عتتعتبر محاك  الدولة التي أصدرت الحك  المطلوب 

 إذا تان موطن المدعى عليب أو محل إقامتب المعتاد وق  رفو الدعو  في هت  الدولة.  -1
إذا ترران للمرردعى عليررب وقرر  رفررو الرردعو  مؤسسررة أو فرررع ذات طبيعررة تجاريررة أو صررنا ية أو  -2

 أو الفرع.  ةالمؤسسهت  مير ذلك وتان  الدعو  قد أقيم  عليب من أجل نزاع متعلق بنشاط 
صراحة وبالنسبة لكرل عقرد  ا ختصاص إذا تعلق ا مر بعقد وتان الطرفان قد اتفقا على هتا   -3

التعاقردي مو روع النرزاع قرد  ايلرزامعلى حرد . وفري حالرة عردم وجرود اتفراق برين ا طرراف إذا تران 
 نفت أو تان واجب التنفيت تليا أو جزئيا في هت  الدولة. 

 ان الفعل المستوجب للمس ولية مير العقدية قد وقو في هت  الدولة. إذا ت -4
 إذا تان  الدعوى تتعلق بنزاع خاص بعقار تائن بهت  الدولة.  -5
إذا ترران المرردعى عليررب قررد قبررل صررراحة اختصرراص محرراك  هررت  الدولررة وخاصررة إذا اتخررت فيهررا  -6

 اختصاصها.  موطنا مختارا أو أبدى دفاعا في المو وع دون أن ينازع في
 إذا تان للدائن بالنفقة موطن أو محل إقامة معتاد على أرض هت  الدولة.  -7
 وفي مسائل الحضانة إذا تان محل إقامة ا سر  أو آخر محل يقامتها يقو في هت  الدولة.  -8

ايقليمرري لمحكمرة الدولررة التري صرردر فيهرا الحكرر  تتقيرد السررلطة المطلرروب  ا ختصراص وعنرد بحرر  
بالوقائو التي استندت إليها هت  المحكمة في تقريرر اختصاصرها إ  إذا تران الحكر  قرد صردر منها  

 غيابيا.
 31المادة 

بحكرر  اسررتنادا إلررى أن السررلطة القضررائية الترري أصرردرتب قررد طبقرر  علررى  ا عتررراف  يجرروز رفررن 
معمرول بهرا فري وقائو الدعوى قانونا مير واجرب التطبيرق بموجرب قواعرد القرانون الردولي الخراص ال

 الدولة المطلوب منب. 
مرررا لررر  يتعلرررق ا مرررر بحالرررة ا ارررخاص أو أهليته .ومرررو ذلرررك ففررري هرررت  الحرررا ت   يجررروز رفرررن 

 إذا رتب  هت  القواعد نفس النتيجة. ا عتراف
 



 32المادة 
 على الخص  في الدعو  التي يتمسك بحك  قضائي أن يقدم: 

 مة لرسميتها. )أ( صور  من الحك  مستويية للشروط الاز 
 )ب( أصل ورقة إعان الحك  أو أي محرر آخر يقوم مقام ايعان. 

 )ج( أو اهاد  من الجهة المختصة بأن الحك  مير قابل للطعن ييب أو أنب قابل للتنفيت. 
)د( وإذا اقتضرررى ا مرررر صرررور  مرررن ورقرررة اسرررتدعاء الخصررر  الغائرررب للحضرررور معتمرررد  مرررن الجهرررة 

 المختصة.
 33المادة 

ا حكام المعترف بها بقو  القانون الحق في اتخاذ أي إجراء تنفيتي جبري، و  يصر  أن   نشئت   
تكرررون محرررا  ي إجرررراء تقررروم برررب السرررلطة العامرررة تالقيرررد فررري السرررجات العامرررة، إ  بعرررد ا مررررر 

 الشررريءبتنفيرررتها، ومرررو ذلرررك يجررروز فررري مرررواد ا حررروال الشخصرررية التأارررير با حكرررام الحرررائز  لقرررو  
بررب وميررر المتيلررة بالصرريغة التنفيتيررة فرري سررجات الحالررة المدنيررة إذا ترران ذلررك   يخررال   المقضرري

 قانون الدولة التي توجد بها هت  السجات.
 34المادة 

ا حكام الصادر  من السلطات القضائية في إحدى الدولتين المعترف بها فري الدولرة ا خررى طبقرا 
في الدولة المطلوب منها وفقا يجراءات التنفيت المقرر   تكون واجبة النفاذ  ا تفاقيةلمقتضيات هت  

 في تشريعها. 
تتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيت التحقق مرن اسرتيفاء الحكر  للشرروط الروارد  فري القسر  

، ويجرروز أن يكررون ا مررر بالتنفيررت جزئيررا بحيرر  ينصررب الرابررو وذلررك دون التعرررض لمو رروع الحكرر 
 الحك  المتمسك بب.  على اق أو آخر من

يتعررين علررى الخصرر  فرري الرردعوى طالررب ا مررر بالتنفيررت أن يقرردم باي ررافة إلررى المسررتندات الازمررة 
بالحك  اهاد  من الجهرة المختصرة تفيرد بالنسربة لمسرائل ا حروال الشخصرية برأن الحكر    لاعتراف

 وقابل للتنفيت.قابل للتنفيت وبالنسبة للمسائل ا خرى بأن الحك  مير قابل للطعن ييب 
 35المادة 

عنرد ثبرروت حالرة الضرررور  يجرروز لمحراك  تررل مررن الردولتين ، وأيررا تانرر  المحكمرة المختصررة بنظررر 
 أصل النزاع، أن تأمر بتدابير ذات طابو وقتي أو تحفظي فوق تراب دولتها.

 
 
 
 



 القسم الخامس
 العقود الرسمية والصلح القضائي وقرارات المحكمين 

 36المادة 
د الرسمية وخاصة الموثقة والصل  القضائي التنفيتي في أي من الردولتين قابلرة للتنفيرت تكون العقو 

في الدولة ا خرى بنفس الشروط المطلوبرة لتنفيرت ا حكرام القضرائية فيهرا وفري الحردود التري يسرم  
 بها تشريو هت  الدولة.

 37المادة 
ة ا خرررى وتنفررتها فرروق ترابهررا تعترررف تررل مررن الرردولتين بقرررارات المحكمررين الترري تصرردر فرري الدولرر

بأحكرام المحكمرين ا جنبيرة  ا عترافبشان  1958يونيو  10طبقا  حكام اتفاقية نيويورك بتاريخ 
 وتنفيتها.

 38المادة 
  يجوز أن ترفن أي مرن الردولتين تنفيرت قررار التحكري  الصرادر فري الدولرة ا خررى أو أن تبحر  

 مو وعب إ  في الحا ت اآلتية: 
 ذا تان قانون الجهة المطلوب منها تنفيت التحكي    يجيز حل النزاع عن طريق التحكي . إ -1
 إذا تان قرار المحكمين صادرا تنفيتا لشروط ولعقد تحكي  باطل أو ل  يصب  نهائيا.  -2
 إذا تان المحكمون مير مختصين بالنظر في النزاع.  -3
 الخصوم على النحو الصحي .  يبلنإذا ل   -4
 إذا تان قرار المحكمين ما يخال  النظام العام في البلد المطلوب منب التنفيت.  -5

ويتعين على الجهة الطالبة للتنفيت أن تقدم صور  معتمد  مرن القررار مصرحوبة بشرهاد  صرادر  مرن 
 الجهة القضائية تفيد صاحية القرار للتنفيت.

 الباب الثاني
 تبادل المعلومات القانونية 

 39المادة 
برررادل السرررلطات القضرررائية فررري ترررل مرررن الررردولتين، بنررراء علرررى طلرررب المعلومرررات القانونيرررة واآلراء تت

 الفقهية المتعلقة بتشريعاتها.
 40المادة 

، مرن السرلطات ن أن تطلرب وفرق ايجرراءات التاليرةويجوز للسرلطات القضرائية فري ترل مرن الردولتي
المدنيرررة والتجاريرررة والجنائيرررة ومسرررائل المختصرررة فررري الدولرررة ا خررررى ، معلومرررات بشرررأن تشرررريعاتها 

 ا حوال الشخصية وتتلك ما يتعلق من أمور بالنسبة للتنظي  القضائي للمحاك .
 



 41المادة 
 يوجب طلب المعلومات والرد عليب بواسطة وزار  العدل في تل من الدولتين. 

 42المادة 
طالبررة ولررو لرر  تكررن هرري يتعررين أن يكررون طلررب المعلومررات صررادرا مررن سررلطة قضررائية فرري الدولررة ال

التي تقدم  بب، وفي هت  الحالة يتعين أن ترأذن فري ذلرك السرلطة المطلروب منهرا وأن يرفرق ايذن 
 بالطلب.

 43المادة 
 يجب أن يشتمل الطلب على تل ما يفيد في تحقيقب بقدر ايمكان. 

 44المادة 
   تلزم المعلومات التي يتضمنها الرد السلطة الصادر عنها الطلب.

 45مادة ال
يتعين أن يت  الرد بالمعلومات المطلوبة فري أجرل مناسرب وإذا تران ذلرك يقتضري أجرا طرويا ففري 
هرررت  الحالرررة تخطرررر السرررلطة المطلررروب منهرررا السرررلطة الطالبرررة برررتلك مرررو تحديرررد أجرررل لإلجابرررة عرررن 

 طلبها.
 46المادة 

   تؤدي مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا تان  نوعها. 
 لثالث الباب ا

 مقتضيات ختامية 
 47المادة 

بررالطريق الدبلوماسرري  ا تفاقيررةيررت  البرر  فرري جميررو الصررعوبات الترري قررد تقرروم بمناسرربة تطبيررق هررت  
 بين وزار  العدل لجمهورية مصر العربية ووزار  العدل للمملكة المغربية. ا ستشار بعد تعادل 

 48المادة 
، ميرر أنرب يمكرن لكرل مرن الردولتين أن تعلرن محردد  سرارية المفعرول لمرد  ميرر  ا تفاقيرةتكون هرت   

عن رمبتها في إنهاء مفعولها ، بمقتضرى إارعار مكتروب يوجرب إلرى الدولرة ا خررى والرتي بموجبرب 
 بعد مرور سنة على تاريخ التوصل باياعار. لاتفاقيةيو و حد 

 49المادة 
ري بهرا العمرل فري ترل مرن الردولتين طبقرا للقواعرد الدسرتورية الجرا  ا تفاقيرةتت  المصادقة علرى هرت   

 المتعاقدتين. 
 يت  تبادل وثائق التصديق في أقرب اآلجال الممكنة. 

 حيز التنفيت بعد مرور ثاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.  ا تفاقيةتدخل هت  



 . ا تفاقيةوإثباتا لما تقدم فقد وقو المفو ان المأذون لهما بتلك قانونيا على هت  
 م( 1989مارس  22هر )الموافق  1409اعبان  14بالرباط بتاريخ حرر 

 في أصلين باللغة العربية ، لهما نفس القو  ايثبات. 
 

 عن جمهورية مصر العربية عن المملكة المغربية  
 وزير العدل وزير العدل  

 فاروق محمود سيف النصر مصطفى بلعربي العلوي 
 
 
 

 


