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اتفـاقـية 

 واالنابـات القضائيـة  اإلعالنات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: ئٌ حكٕيــبد  

انًًهكـخ األسدَٛـخ انٓبشـًٛخ 

انجًٕٓسٚـخ انغـٕسٚـخ 

انًًهكـخ انؼشالـٛخ 

انًًهكخ انؼشثٛخ انغـؼٕدٚخ 

انجًٓـٕسٚخ انهجُـبَٛـخ 

انًًهكخ انًصشٚـخ 

انًًهكـخ انًزٕكهٛـخ انًُٛٛـخ 

 

 َظشا ئنٗ سغجزٓب فٙ رٛغٛش ئػالٌ األٔساق ٔانٕثبئك انمضبئٛخ ، ٔرُفٛـز االَبثـبد انمضبئٛخ 

. فًٛب ثُٛٓب رحمٛمـب نهزؼبٌٔ انٕثٛك ثٍٛ دٔنٓب فٙ ْـزِ انشـإٌٔ  

:  لـذ ارفمـذ ػهٗ يب ٚهٙ  

 (انزجهٛغـبد   )اإلػالَبد  - أوال

المادة األولـى 

ٚكٌٕ ئػالٌ األٔساق ٔانٕثبئك انمضبئٛخ فٙ دٔل انجبيؼخ انؼشثٛخ انًٕلؼـخ ػهٗ ْزِ 

. االرفبلـٛخ ٔفمـب نًب ْٕ يمشس فٙ انًبدرٍٛ انثبَٛخ ٔانشاثؼـخ  

 

المادة الثانٍة 

ٚجـشٖ اإلػالٌ طجمـب نإلجشاءاد انًمـشسح نزنك ثمـٕاٍَٛ انذٔنخ انًطهٕة ئنٛٓب اإلػالٌ 

ػهٗ أَـّ ئرا سغجذ انذٔنخ انطبنجخ فٙ ئجشائّ ٔفمـب نزششٚؼٓب أجٛجذ ئنٗ سغجزٓب يب نى ٚزؼبسض 

. رنك يغ لٕاٍَٛ انذٔنخ انًطهٕة ئنٛٓب اإلػالٌ  
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المادة الثالثة 

: رشعم األٔساق ٔانٕثبئك انمضبئٛخ ثبنطشٚك انذثهٕيبعٙ يغ يشاػبح يب ٚأرٙ  

اعًّ ٔنمجّ - ٚزكش فٙ انطهت انًمذو جًٛغ انجٛبَبد انًزؼهمـخ ثبنشخص انًطهٕة ئػالَّ - أ 

ٔرحشس انٕثٛمخ انًطهٕة ئػالَٓب يٍ صٕسرٍٛ رغهى ئحذاًْب -  ٔيُٓزّ ٔيحم ئلبيزّ 

نهًطهٕة ئػالَّ ٔرؼبد انثبَٛخ يٕلؼب ػهٛٓب يُّ أٔ يإششا ػهٛٓب ثًب ٚفـٛذ انزغهى أٔ االيزُبع 

. ػُّ  

ٚجٍٛ انًٕظف انًكهف ثبإلػالٌ ػهٗ انصٕسح انًؼبدح ، كٛفٛـخ ئجشاء اإلػالٌ أٔ انغجت فٙ - ة 

. ػذو ئجشائّ  

رحصم انذٔنخ طبنجخ اإلػالٌ نحغبثٓب انشعٕو انًغزحمـخ ػهّٛ ٔفمـب نمٕاَُٛٓب ٔال رزمبضٗ - جـ 

. انذٔنخ انًطهٕة ئنٛٓب ئجشاؤِ سعـًب ػُّ  

 

المادة الرابعـة 

ال رؼبسض انذٔنخ انًطهٕة ئجشاء اإلػالٌ نذٚٓب فٙ أٌ رزـٕالِ لُصهٛخ انذٔنخ طبنجـخ 

ٔال رزحًم . اإلػالٌ فٙ دائشح اخزصبصٓب ئرا كبٌ انشخص انًؼهٍ يٍ سػـبٚب انذٔنخ انطبنجخ 

. انذٔنخ انجبس٘ اإلػالٌ نذٚٓب ٔفمـب نزنك أٚـخ يغئٕنٛـخ 

 

المادة الخامسـة 

. ٚؼزجش اإلػالٌ انحبصـم ٔفمـب نٓزِ االرفبلٛخ كأَـّ لـذ رى فٙ أسض انذٔنخ طبنجخ اإلػالٌ

 

: انمضبئٛـخ  " االعـزُبثـخ "   اإلَبثخ -ثانٍـا 

 

المادة السادسـة 

نكم يٍ انذٔل انًشرجطخ ثٓزِ االرفبلٛـخ أٌ رطهت ئنٗ أٚـخ دٔنخ يُٓب أٌ رجبشـش فٙ أسضٓب 

: َٛـبثخ ػُٓب أ٘ ئجشاء لضبئٙ يزؼهك ثذػٕٖ لـٛذ انُظش ٔفمـب ألحكبو انًبدرٍٛ انزبنٛزٛـٍ 
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المادة السابعة 

: ٚمـذو طهت اإلَبثخ انمضبئٛخ ثبنطشٚك انذثهٕيبعٙ ُٔٚفـز ػهٗ انٕجـّ اٜرٙ 

رمٕو انغهطخ انمضبئٛخ انًخزصخ ثزُفـٛز اإلَبثخ انًطهٕثخ طجمـب نإلجشاءاد انمـبََٕٛخ انًزجؼخ - أ 

نذٚٓب ػهٗ أَّ ئرا سغجذ انذٔنخ انطبنجخ فٙ رُفـٛز اإلَبثخ ثطشٚمخ أخشٖ أجٛجذ ئنٗ سغجزٓب يب 

. نى ٚزؼبسض رنك يغ لٕاٍَٛ انذٔنخ انًُفـزح  

رحبط انغهطخ انطبنجخ ػهًب ثًكبٌ ٔصيـبٌ رُفـٛز اإلَبثخ نكٙ ٚزـبح نهطشف ر٘ انشأٌ أٌ - ة 

ٚحضش ئرا شبء شخصب أٔ ٕٚكم يٍ ُٕٚة ػُّ  

ئرا كبَذ اإلَبثخ رزؼهك ثًٕضٕع أٔ ئجشاء ال ٚجٛضِ لـبٌَٕ انذٔنخ انًطهٕة ئنٛٓب انزُفـٛز أٔ - جـ 

ئرا رؼزس انزُفـٛز ففٙ كهزب انحبنزٍٛ رشؼش انذٔنخ انًطهٕة ئنٛٓب انزُفٛز انغهطخ انطبنجخ ثزنك يغ 

. ثٛـبٌ األعجبة  

رزحًم انذٔنـخ انًطهٕة ئنٛٓب رُفٛز اإلَبثخ سعٕيٓب يب ػذا أرؼبة انخجشاء فؼهٗ انذٔنخ انطبنجخ - د 

ػهٗ أٌ نهذٔنخ انًطهٕة ئنٛٓب رُفـٛز اإلَبثخ أٌ . أداؤْب ٔٚشعم ثٓب ثٛبٌ يغ يهف اإلَبثخ 

. رزمبضٗ نحغبثٓب ٔٔفمب نمٕاَُٛٓـب انشعٕو انًمشسح ػهٗ األٔساق انزٙ رمذو أثُبء رُفٛز اإلَبثخ

 

المادة الثامنة 

ٚكٌٕ نإلجشاء انمضبئٙ ، انز٘ ٚزى ثٕاعطخ ئَبثخ لضبئٛخ ،  ٔفمب نألحكبو انًزمذيخ َفظ 

. األثش انمبََٕٙ انز٘ ٚكٌٕ نّ فًٛب نٕ رى أيبو انغهطخ انًخزصخ فٙ انذٔنخ انطبنجـخ  

 

المادة التاسـعة 

ال ٚجٕص يطبنجخ سػبٚـب انذٔنخ طبنجـخ اإلجشاء انمضبئٙ فٙ ثهذ يٍ ثالد انجبيؼخ ثزمذٚى سعى   

كزنك ال ٚجٕص حشيبَٓى يًب ٚزًزغ ثّ ْإالء يٍ . أٔ أيبَخ أٔ كفبنخ ال ٚهضو ثٓب سػبٚخ ْزا انجهذ 

. حك فٙ انًغبػذح انمضبئٛخ أٔ اإلػفبء يٍ انشعٕو انمضبئٛخ  
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المادة العاشرة  

ٚصذق ػهٗ ْزِ االرفبلٛخ يٍ انذٔل انًٕلؼخ ػهٛٓب طجمب نُظًٓب انذعزٕسٚخ فٙ ألشة ٔلذ 

يًكٍ ،  ٔرٕدع ٔثبئك انزصذٚك نذٖ األيبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ انزٙ رؼذ يحضشا ثاٚذاع 

. ٔثٛمخ رصذٚك كم دٔنخ ٔرجهغّ ئنٗ انذٔل انًزؼبلـذح األخشٖ  

 

المادة الحادٌة عشرة 

ٚجٕص نذٔل انجبيؼخ ،  غٛش انًٕلؼخ ػهٗ ْزِ االرفبلٛخ ،  أٌ رُضى ئنٛٓب ثاػالٌ ٚشعم يُٓب 

. ئنٗ األيٍٛ انؼبو نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ،  انز٘ ٚجهغ اَضًبيٓب ئنٗ انذٔل األخشٖ انًشرجطخ ثٓب  

 

المادة الثانٍة عشرة 

ٚؼًم ثٓزِ االرفبلٛخ ثؼذ شٓش يٍ ربسٚخ ئٚذاع ٔثبئك رصذٚك ثالس يٍ انذٔل انًٕلؼخ ػهٛٓب 

. ٔرغشٖ فٙ شأٌ كم يٍ انذٔل األخشٖ ثؼذ شٓش يٍ ربسٚخ ئٚذاع ٔثٛمـخ رصذٚمٓب أٔ اَضًبيٓب  

 

المادة الثالثة عشرة 

نكم دٔنخ يشرجطخ ثٓزِ االرفبلٛخ أٌ رُغحت يُٓب ٔرنك ثاػالٌ رشعهّ ئنٗ األيٍٛ انؼبو 

ٔٚؼزجش االَغحبة ٔالؼب ثؼذ يضٗ عزخ أشٓش يٍ ربسٚخ ئسعبل اإلػالٌ . نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ 

ػهٗ أٌ رجمٗ ْزِ االرفبلٛخ عبسٚخ ثبنُغجخ نألٔساق ٔانٕثبئك انمضبئٛخ انزٙ طهت ئػالَٓب . ثّ

. ٔاالَبثبد انمضبئٛخ انزٙ لذيـذ لجـم َٓبٚخ انًـذح انًزكٕسح 

 

ٔرأٚٛـذا نًب رمذو لـذ ٔلغ انًُذٔثٌٕ انًفٕضٌٕ انًجُٛـخ أعًبؤْى ثؼذ ْزِ االرفبلٛخ َٛبثخ ػٍ 

. حكٕيبرٓى ٔثبعـًٓب  

 

حشسد ْزِ االرفبلٛخ ثبنهغخ انؼشثٛخ ثبنمـبْشح فٙ ٕٚو انخًٛظ انثبيٍ ػشـش يٍ شٓش صفش 

 يٍ أصم ٔاحذ ٚحزفظ ثبأليبَخ انؼبيخ 1952 انًٕافك انغبدط يٍ شٓش َٕفًجش ػبو 1372ػـبو 

نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ ،  ٔرغهى صٕسح يطبثمخ نألصم نكم دٔنخ يٍ انذٔل انًٕلؼـخ ػهٗ االرفبلـٛخ 

. أٔ انًُضًـخ ئنٛٓب  
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إمضاءات : عن حكىمـات 

انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشـًٛـخ ػَٕٙ ػجذ انٓبد٘ 

انجًٕٓسٚـخ انغـٕسٚـخ يصطفٗ انشٓبثٙ 

انًًهكـخ انؼشالــٛخ َجـٛت انشأ٘ 

انًًهكخ انؼشثٛخ انغـؼٕدٚخ ػجذ اهلل انفضــم 

انجًٕٓسٚخ انهجُبَٛـخ َذٚـى ديشـمـٛخ 

انًًهكخ انًصشٚــخ يحًٕد فٕص٘ 

انًًهكخ انًزٕكهٛخ انًُٛٛـخ انغٛذ ػهٗ انًإٚـذ 
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اتفاقـٍة  

اإلعالنات واالنابات القضائٍة 
ـــــــــــــــ 

 
 

 فً دور االنعقاد العادي 14/9/1952وافق مجلس جامعة الذول العربٍة علٍها بتارٌخ - 
. السادس عشر

 
  الذول المىقعة 

   
 17/2/1953ثزبسٚخ انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشـًٛخ 

 18/2/1953ثزبسٚخ انجًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ 

 19/4/1953ثزبسٚخ انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انغـٕسٚخ 

 23/5/1953ثزبسٚخ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ 

 6/1953 / 9ثزبسٚخ جًٕٓسٚخ يصـش انؼشثٛخ 

 27/7/1953ثزبسٚخ جًٕٓسٚخ انؼشاق 

 28/11/1953ثزبسٚخ انجًٕٓسٚخ انًُٛٛخ 

 
  الذول المصذقــة 

   
 4/1954 / 5ثزبسٚخ انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ 

 15/5/1954ثزبسٚخ جًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ 

 28/7/1954ثزبسٚخ انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشـًٛخ 

 29/9/1956ثزبسٚخ انجًٕٓسٚخ انؼشثٛخ انغـٕسٚخ 

 3/10/1957ثزبسٚخ جًٕٓسٚخ انؼشاق 

 20/5/1962ثزبسٚخ  (اَضًبو  )دٔنخ انكٕٚذ 

 
 

 ٔرنك رطجٛمب نُص انًبدح  28/8/1954دخهذ االرفبلٛخ حٛض انُفـبر اثزذاء يٍ ربسٚخ - 
. يُٓب  ( 12) 

 
 


