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 االتفاقية
 العربية لدفتر المرور العربي الموحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :فٙ جايؼح انذٔل انؼشتٛح  األػضاءانذٔل انؼشتٛح  إٌ حكٕياخ

سؿثح يُٓا فٙ ذًُٛح انؼالقاخ انرجاسٚح فًٛا تُٛٓا ٔذٛسٛش انرثادل انرجااس٘ ٔحشاااع ػهاٗ لإٓنح     

ٍ انذٔل انؼشتٛح، ٔػًال ػهٗ ذحقٛق األْاذاف انًُوإع ػهٛٓاا فاٙ انًاادج      اَرقال األشقاء انؼشب تٛ

نجايؼااح فااٙ ان اا ٌٕ  انصاَٛااح يااٍ يٛصاااة جايؼااح انااذٔل انؼشتٛااح يااٍ ٔجاإب ذؼااأٌ ٔشٛااق تااٍٛ دٔل ا    

 .ٛحاالقروادٚح ٔانًان

م انثاش٘ ٔذسآٛال نحش اح انًش ثااخ فاٙ جًٛاغ       قٛق انركايم انؼشتاٙ فاٙ يجاال انُقا    ٔسؿثح فٙ ذح

 :نؼشتٛح فقذ اذفقد ػهٗ يا ٚهٙانذٔل ا

 انفصم األول

 تعاريف

 (1)يادج 

ٚقوذ تانًوطهحاخ انٕاسدج فٙ ْزِ انًادج انًذنٕل انًٕضح قشٍٚ  م يُٓا أًُٚا ٔسدخ فٙ ْزِ 

 .االذفاقٛح

 :دفتر انمرور انعرتي - أ

دذٓاا  ٔشٛقح ػشتٛح يٕحذج ذرضًٍ انثٛاَاخ انرفوٛهٛح انكايهح ػٍ انًش ثح ٔيانكٓا أٔ انًفٕض تقٛا

 .ٔٚؼذ انذفرش ذوشٚحا نإلدخال انًؤقد نهًش ثح، ٔفقا نهًُٕرض انًشفق تٓزِ االذفاقٛح

 :انمركثات - ب

 . افح يش ثاخ انُقم اٜنٛح ٔيقطٕساذٓا ٔانذساجاخ انًٛكاَٛكٛح انًسرخذيح ػهٗ انطشة

 :انشخص -ج

 :ان خص انطثٛؼٙ أٔ االػرثاس٘

 :انضرائة وانرسىم وانغرامات -د

ٔؿٛشْاا ياٍ انضاشائة ٔانشلإو ٔاجثاح انساذاد       ٔانـشايااخ  نشلإو انجًش ٛاح    افح انضشائة ٔا

 .تًُالثح االلرٛشاد

 :رخصة تسيير انمركثة -هـ

 .سخوح ذسٛٛش انًش ثح انوادسج يٍ انسهطاخ انًخروح تانذٔنح انًسجم تٓا انًش ثح
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 :جهة اإلعذاد وانتىزيع -و

ذفرش ٔإػاذادِ ٔبثاػراّ ٔفاق انًُإرض     ْٙ انجٓح انقطشٚح انرٙ ذكهفٓا  م دٔناح ػضإ ترجٓٛاض انا    

 .انًؼرًذ ٔذٕصٚؼّ ػهٗ  افح جٓاخ اإلاذاس داخم انذٔنح

 :جهة اإلصذار -ز

 .انرٙ ذفٕضٓا انذٔنح فٙ انرؼايم انًثاشش يغ بانثٙ انحوٕل ػهٗ انذفرش( انجٓاخ)ْٙ انجٓح 

 :جهة انضمان -ح

ذاس فاٙ انٕفااء تانرضاياذٓاا    اإلاا ( جٓااخ )انًس ٕنح قإََا ػٍ ضاًاٌ جٓاح   ( انجٓاخ)ْٙ انجٓح 

انًانٛااح ػااٍ لااذاد انضااشائة ٔانشلاإو انجًش ٛااح ٔؿٛشْااا يااٍ انضااشائة ٔانشلاإو ٔااللاارحقاقاخ     

 .انجًش ٛح األخشٖ انًرؼهقح تؼذو خشٔض انًش ثح فٙ حانح الرحقاقٓا ألٚح دٔنح ػضٕ تاالذفاقٛح

 انفصم انثاوي

 داالستيراد انمعفي مه انضرائة وانرسىم وقيىد االستيرا

 (2)يادج 

ػهٗ  م دٔنح ػضٕ فاٙ ْازِ االذفاقٛاح ياُح يش ثااخ اناذٔل األخاشٖ األػضااء إدخااالع يؤقرااع            -أ

يؼفٛااا يااٍ  افااح انضااشائة انجًش ٛااح ٔؿٛشْااا يااٍ انضااشائة ٔانشلاإو انرااٙ ذفااشض تسااثة    

االلرٛشاد ػهٗ انًش ثاخ انًًهٕ ح ألشاخاع ٚقًٛإٌ ػاادج خااسض إقهًٛٓاا ٔت اشك أٌ ٚكإٌ        

 .زِ انًش ثاخ ألؿشاض يحذدج ٔنًذج يؤقرحالرخذايٓى نٓ

ذسرخذو ْزِ انًش ثاخ فٙ انذٔنح يحم انضٚاسج تٕالطح يانكٓا أٔ ان خص انًفٕض تقٛادذٓاا   -ب

انًذٌٔ الاًّ تاناذفرش ػهاٗ أٌ ذقاذو إناٗ انساهطاخ انًخرواح سخواح ذساٛٛش انًش ثاح تانذٔناح            

 .انًسجهح تٓا   شك يٍ ششٔك اإلدخال انًؤقد

ألػضاء فاٙ ْازِ االذفاقٛاح ياُح اإلػفااء انًؤقاد ياٍ انضاشائة ٔانشلإو نقطاغ           ػهٗ انذٔل ا -ض

انـٛاااس ٔاألجااضاء انشئٛسااٛح انرااٙ ذساارٕسد ػُااذ انهااضٔو إلاااالد انًش ثاااخ فااٙ انذٔنااح يحاام      

انضٚاسج ت شك إػادج ذوذٚش يا ذى الرثذانّ يٍ األجضاء انرانفح أٔ ذسٕٚح ٔضؼٓا جًش ٛاا ياغ   

 .ٓا ٔفقا نهقٕاٍَٛ انساسٚح فٙ ْزِ انذٔنحانجٓاخ انًخروح أٔ ذسهًٛٓا ن

ال ٚحاإل ذطثٛااق ْاازِ االذفاقٛااح دٌٔ الاارٛفاء انشلاإو ٔتااذالخ انخااذياخ ٔاألجاإس انًرشذثااح         -د

 .تًٕجة انقٕاٍَٛ ٔاألَظًح انُافزج فٙ  م دٔنح ػشتٛح

 

 انفصم انثانث
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 قىاعذ إعذاد وتىزيع وإصذار دفتر انمرور انعرتي انمىحذ

 (3)يادج 

اإلػااذاد ٔانرٕصٚااغ تئػااذاد انًُاإرض انخاااع تطهااة انحواإل ػهااٗ انااذفرش انااز٘ ٚااُظى ذقاإو جٓااح 

 .انؼالقح تٍٛ جٓح اإلاذاس ٔبانثٙ انحوٕل ػهٗ انذفرش

 (4)يادج 

ٚؼرثش انذفرش ٔيحرٕٚاذّ ٔيكَٕاذّ ٔشٛقح ػشتٛح نهًش ثح ذـطٙ  افاح انرفواٛالخ انًرؼهقاح تٓاا ٔال     

 .رش إال تؼذ يٕافقح يجهس ٔصساء انُقم انؼشبٚجٕص أ٘ ذؼذٚم فٙ انًُٕرض انًؼرًذ نهذف

 (5)يادج 

ذهرضو جٓاح اإلػاذاد ٔانرٕصٚاغ تًضإًٌ ٔشاكم انًُإرض انًشفاق تٓازِ االذفاقٛاح ٔذؼًام ػهاٗ أٌ            

 .ذكٌٕ ذكهفح انحوٕل ػهّٛ تأقم يا ًٚكٍ يٍ ػذو اإلخالل تانجٕدج ٔانًسرٕٖ انًرقٍ نهذفرش

 (6)يادج 

اإلااذاس انراٙ   ( جٓااخ )نٛح إػاذاد ٔذٕصٚاغ اناذفرش ػهاٗ جٓاح      ذرٕنٗ جٓح اإلػذاد ٔانرٕصٚغ يس ٕ

 .ذحذدْا انذٔنح

 (7)يادج 

اإلاذاس انًس ٕنٛح انًرشذثح ػهٗ انرؼايم تانذفرش ذجااِ انساهطاخ انجًش ٛاح    ( جٓاخ)ذرحًم جٓح 

 .فٙ انذٔل األخشٖ األػضاء

 (8)يادج 

ٚشْاا ػهاٗ اناذفرش ٔفاق     اإلااذاس تاانرحقق ياٍ ااحح انثٛاَااخ انراٙ ٚارى ذحش       ( جٓااخ )ذقٕو جٓاح  

ٔشائق انرشخٛص انوادسج ػٍ انذٔل انؼشتٛاح انًشخواح ناذٚٓا انًش ثااخ حايهاح اناذفرش ياغ يشاػااج         

 .االحٛح سخص لٛش انًش ثاخ ػُذ انحوٕل ػهٗ انذفرش

 (9)يادج 

 :اإلاذاس تًا ٚهٙ( جٓاخ)ذقٕو جٓح 

ياغ  ( اخ انراٙ ذحًام اناذفرش   ػٍ انًش ث)انسؼٙ انًسرًش نثُاء قاػذج اذوال ٔذثادل انًؼهٕياخ ( أ

 .انجٓاخ انًؼُٛح

ذجًٛغ ٔذٕشٛق انًؼهٕيااخ ػاٍ انًش ثااخ انراٙ ذحوام ػهاٗ دفراش انًاشٔس انؼشتاٙ انًٕحاذ           ( ب

ٔاذخااار انسااثم نرساآٛم ذًشٚااش ْاازِ انًؼهٕياااخ إنااٗ انجٓاااخ انًؼُٛااح فااٙ انااذٔل انؼشتٛااح ػُااذ   

 .بهثٓا
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 .ػُذ اَرٓاء يذج لشٚاَّ يراتؼح حايهٙ دفرش انًشٔس انؼشتٙ انًٕحذ اللرؼادذّ( ض

ذؼذٚم انًؼهٕياخ انرٙ ٚحرٕٚٓا انذفرش ػُاذ ذـٛٛاش أ٘ يُٓاا تًاا ال ٚاؤشش ػهاٗ ااحح انثٛاَااخ         (  د

 .ٔرنك تأتسط األلانٛة

 انفصم انراتع

 انضماوات

 (10)يادج 

اإلاااذاس تااأٌ ذقااذو إنااٗ انسااهطاخ انجًش ٛااح تانااذٔل األػضاااء خطاتاااخ ( جٓاااخ)ذهرااضو جٓااح ( أ

قإََٛااح ؿٛااش ي ااشٔبح ٔيقثٕنااح جًش ٛااا اااادسج ػااٍ انثُاإ  انرجاسٚااح        ضااًاٌ يوااشفٛح  

انخاضؼح نشقاتح انثُك انًش ض٘ تانذٔنح يحم اإلاذاس أٔ أٚح ضًاَاخ أخشٖ ذقثهٓا لاهطاخ  

 .انجًاس  تانذٔل يحم انضٚاسج

ٚجة أٌ ذكٌٕ انضًاَاخ تانقذس انكافٙ انًُالة نحجاى انُ ااك ٔقاتهاح نهرؼاذٚم تاالذفااة تاٍٛ       ( ب

 .جٓاخ انًوذسج ٔانسهطاخ انجًش ٛح انًؼُٛح ٔتانؼًالخ انحشج انقاتهح نهرحٕٚمان

 (11)يادج 

اإلاذاس ذجاِ انذٔل أػضاء االذفاقٛاح تضاًاٌ خاشٔض انًش ثااخ ياٍ اناذٔل       ( جٓاخ)ذهرضو جٓح 

 .ؿٛش انًسجهح تٓا أٔ ذسٕٚح أٔضاػٓا ترهك انذٔل ٔفق قٕاٍَٛ انذٔل انرٙ ذرٕاجذ تٓا انًش ثح

 (21)يادج 

اإلاااذاس تسااذاد انضااشائة ٔانشلاإو انجًش ٛااح ٔانـشاياااخ ٔؿٛشْااا يااٍ    ( جٓاااخ)ذهرااضو جٓااح 

فاٙ حاال الارحقاقٓا    ( انًرشذثاح ػهاٗ ػاذو خاشٔض انًش ثاح ياٍ انذٔناح انًضاٛفح        )انضشائة ٔانشلٕو 

ٔفٙ حانح ػذو ٔفائٓا تسذاد انًثهؾ انًسرحق ٚحق . ٔفقا نهقٕاٍَٛ ٔانقٕاػذ انساسٚح فّٛ فٙ ْزا ان أٌ

نًوهحح انجًاس  اقرطاع انًثهؾ يٍ قًٛح انضًاٌ، أٔ أٌ ٚكٌٕ االنرضاو ٔفق ذشذٛة يؼاٍٛ ٚارى تاٍٛ    

 .يوهحح انجًاس  يٍ َاحٛح ٔ م يٍ انجٓح انًوذسج ٔانجٓح انضايُح يٍ َاحٛح أخشٖ

 (13)يادج 

اإلاااذاس ػهااٗ  افااح انضااًاَاخ يااٍ يانااك انًش ثااح انرااٙ ذهضيااّ تانرقٛااذ      ( جٓاااخ)ذحواام جٓااح  

 .ح ٔانهٕائح انًؼرًذج نإلدخال ٔاإلفشاض انجًش ٙ انًؤقد تكافح انذٔل انؼشتٛحتاألَظً

 انفصم انخامس

 تىظيم انعمم تانذفتر

 (14)يادج 
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ًُٚح حائض انذفرش ػُذ دخٕنّ إحذٖ انذٔل انؼشتٛح ذشخٛواع يشٔسٚااع يؤقرااع نرساٛٛش انًش ثاح نًاذج      

 .انقٕاٍَٛ انساسٚح تكم دٔنح ػشتٛح ال ذرجأص شالشح أشٓش يٍ ذاسٚخ انذخٕل ٔتًا ٚرٕافق يغ

 (15)يادج 

اسج إال تؼااذ ال ٚجاإص ذؼااذٚم أٔ شااطة أٔ يحاإ انثٛاَاااخ األلالااٛح انًذَٔااح تانااذفرش تؼااذ إاااذ    ( أ

انشجٕع إنٗ جٓح اإلاذاس ٔأ٘ ذؼذٚم فٙ انذفرش ٚرؼهق تانثٛاَاخ األلالٛح نهًش ثح أٔ يانكٓا 

أٔ قائذْا انًفإض، ٚجاة أال ٚارى إال تؼاذ انشجإع إناٗ انساهطاخ انًخرواح فاٙ انذٔناح يحام            

 .انضٚاسج

نح انـا  أٔ انرضٔٚاش   إضافح إنٗ يا ذقضٙ تّ أحكاو ْزِ االذفاقٛح، فئٌ نهذٔل انًرؼاقذج فٙ حا( ب

أٔ انًخانفاااح أٔ لااإء االلااارؼًال، انحاااق فاااٙ اذخاااار أٚاااح إجاااشاءاخ ضاااذ األشاااخاع انااازٍٚ     

ٚسرخذيٌٕ ذشاخٛص اإلدخال انًؤقرح ٔرنك نرحوٛم ضشائة ٔسلٕو االلرٛشاد ٔنرٕقٛاغ أٚاح   

 .ػقٕتاخ ٚقضٙ تٓا انقإٌَ

 (16)يادج 

        ٔ س انؼشتاٙ انًٕحاذ إناٗ إحاذٖ اناذٔل      ػُذ إدخاال أٚاح يش ثااخ إدخااال يؤقرااع تًٕجاة دفراش انًاش

ٔفااٙ حانااح . انؼشتٛااح ذطثااق فااٙ شااأَّ إجااشاءاخ جًش ٛااح يثسااطح ٔفااق انااُظى انساااسٚح فااٙ  اام دٔنااح 

 .االذفاة ػهٗ إجشاءاخ جًش ٛح يٕحذج ٚرى ذسجٛهٓا تًؼشفح نجُح انخثشاء انفٍُٛٛ ٔذشفق تاالذفاقٛح

 (17)يادج 

اسج تؼذ انًٓهح انًًُٕحح ٔانًسجهح تانذفرش يٍ قثام  ال ٚسًح تثقاء انًش ثح فٙ انذٔنح يحم انضٚ -أ

انسااهطاخ انًخروااح فااٙ يُفااز انااذخٕل إلقايااح انًش ثااح يااا نااى ٚكااٍ رنااك تسااثة قاإج قاااْشج أٔ   

ظشٔف باسئح، ٔإرا اَرٓد ْازِ انًٓهاح ٔسؿاة يانكٓاا أٔ ان اخص انًفإض تقٛادذٓاا ذًذٚاذ         

ٚااسج نهحوإل ػهاٗ يٓهاح جذٚاذج      اإلقايح فؼهّٛ يشاجؼح انجٓاخ انًخروح فٙ انذٔنح يحم انض

 .تان شٔك انرٙ ذفشضٓا ْزِ انجٓاخ

ٚؼاااد ذوااذٚش انًش ثااح تحانرٓااا انؼايااح ٔرنااك تؼااذ اَرٓاااء انًٓهااح انًًُٕحااح نٓااا ٔفقااا نهفقااشج         -ب

 .انساتقح

 

 

 (18)يادج 

ٚحظش َقم يهكٛح انًش ثح تاانثٛغ أٔ انٓثاح أٔ انرُااصل أٔ تأٚاح اإسج ياٍ اإس َقام انًهكٛاح فاٙ           

يحم انضٚاسج إال تؼذ يٕافقح يوهحح انجًاس  فٙ ذهاك انذٔناح ٔفاق انقٕاػاذ انسااسٚح ػهاٗ أٌ        انذٔنح
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ٚكٌٕ يسرُذ إتشاء انزيح يٍ دٔناح ذساجٛم انساٛاسج أٔ يٕافقرٓاا ػهاٗ انرواشف لاُذاع ألالاٛاع نواحح          

 .ٔقإََٛح انروشف فٙ انذٔنح يحم انضٚاسج

 (19)يادج 

خ انًسارحقح ػهاٗ انًش ثاح فاٙ انذٔناح يحام انضٚااسج        فٙ حانح لذاد انضشائة ٔانشلٕو ٔانـشاياا 

ٚ رشك ػهٗ حائض انذفرش انحوٕل ػهٗ شٓادج يٍ انسهطاخ انجًش ٛح فٙ ذهك انذٔنح تًا ٚفٛذ إَٓااء  

 .ٔضغ انًش ثح نذّٚ

 (20)يادج 

فٙ حانح فقذاٌ انذفرش أٔ ذهفّ أٔ فٙ حانح لشقح انًش ثح أٔ ذؼشضٓا نهحادز أشُاء ٔجٕدْا داخم 

حذٖ اناذٔل انؼشتٛاح، ػهاٗ حاائض اناذفرش أٌ ٚثهاؾ رناك إناٗ انساهطاخ انجًش ٛاح فاٙ انذٔناح             أساضٙ إ

يحم انضٚاسج ٔٚرؼٍٛ ػهّٛ ػُذئز اذثاع انرؼهًٛاخ انرٙ ٚرهقاْا ػهاٗ أٌ ذثقاٗ يسا ٕنٛح  ام ياٍ انجٓاح       

 .انًوذسج ٔااحة انؼالقح قائًح تانُسثح نسذاد انضشائة ٔانشلٕو ٔانـشاياخ

 (21)يادج 

ٓح انًوذسج يذج لرح أشٓش يٍ ذاسٚخ إخطاس انساهطاخ انجًش ٛاح نٓاا تانًطانثاح تساذاد      ذًُح انج

انضااشائة ٔانشلاإو انجًش ٛااح ٔانـشاياااخ ٔؿٛشْااا يااٍ انضااشائة ٔانشلاإو َظٛااش ػااذو خااشٔض        

ٔإرا نى ذقذو انجٓح انًوذسج انذنٛم انًااد٘ انًقثإل   . انًش ثح تؼذ اَرٓاء انًذج انقإََٛح انًًُٕحح نٓا

ًاس  ػهٗ إػادج ذوذٚش انًش ثح ذكإٌ انضاشائة ٔانشلإو ٔانـشايااخ ٔاجثاح األداء فإس       نذٖ انج

 اَرٓاء انًذج انًًُٕحح

 (:22)يادج 

ناك ٔت اشك لاشٚاٌ ياذج سخواح      ح قاتهح نهرجذٚاذ تُااء ػهاٗ بهاة انًا    ذكٌٕ يذج لشٚاٌ انذفرش لُ

 :لٛش انًش ثح ٔتانف اخ انرانٛح

 .قسًٛح 12ف ح ذحرٕ٘ ػهٗ  -أ

 .قسًٛح 24حرٕ٘ ػهٗ ف ح ذ -ب

 .قسًٛح 48ف ح ذحرٕ٘ ػهٗ  -ض
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 (:23)يادج 

ٚهرضو يانك انًش ثح أٔ انًفٕض تقٛادذٓا ترقذٚى سخوح ذسٛٛش انًش ثاح ٔسخواح انقٛاادج انخاااح     

األشاااخاع )تقائاااذْا إضاااافح إناااٗ ٔشٛقاااح ذاااأيٍٛ لااااسٚح انًفؼااإل ذـطاااٙ أضاااشاس انطاااشف انصاناااس   

 .هة رنكفٙ انذٔل انؼشتٛح انرٙ ذط( ٔانًًرهكاخ

 (:24)يادج 

ٚحظش ػهٗ انًش ثاخ انًرًرؼح تالرخذاو َظاو دفرش انًشٔس انؼشتٙ انًٕحاذ انقٛااو تأػًاال داخام     

 .انذٔنح يحم انضٚاسج فٙ ؿٛش األؿشاض انرٙ ٔسدخ يٍ أجهٓا

 انفصم انسادس

 أحكام عامة

 (:25)يادج 

ٕضااغ الئحااح يُظًااح  ٚ ااكم يجهااس ٔصساء انُقاام انؼااشب نجُااح يااٍ انااذٔل األػضاااء تاالذفاقٛااح ن  

ٔٚواذس انًجهاس   . نهؼًم تاالذفاقٛح ٔنًراتؼاح ذُفٛازْا ٔيٕاجٓاح ياا ُٚ اأ ياٍ ااؼٕتاخ ػُاذ ذطثٛقٓاا         

 .قشاساذّ تٓزا ان أٌ

 (:26)يادج 

ٚجٕص ألٚح دٔنح االَسحاب يٍ االذفاقٛح تُاء ػهٗ  راب سلًٙ يقذو إنٗ األياٍٛ انؼااو نجايؼاح     -أ

 .األػضاءانذٔل انؼشتٛح انز٘ ٚثهـّ إنٗ انذٔل 

 .ال ٚجٕص ألٚح دٔنح بشف فٙ االذفاقٛح االَسحاب قثم اَقضاء لُرٍٛ ػهٗ ػضٕٚرٓا -ب

ال ٚؼرثااش االَسااحاب َافاازا إال تؼااذ اَقضاااء لاارح أشاآش ػهااٗ ذاااسٚخ اإلتااالؽ إنااٗ األيااٍٛ انؼاااو  -ض

 .ٔٚجٕص لحة انطهة قثم اَقضاء انًذج

انُاشا ح ػاٍ ذطثٛاق االذفاقٛاح قثام صٔال       ذؼرثش انذٔنح انًُسحثح يس ٕنح ػٍ جًٛاغ االنرضايااخ   -د

 .ػضٕٚرٓا

 (:27)يادج 

ٚوذة ػهٗ ْزِ االذفاقٛح يٍ قثم انذٔل انؼشتٛح انًٕقؼح ػهٛٓا  م تحسة أَظًرٓا انذلارٕسٚح   -أ

 .ٔذٕدع ٔشائق انروذٚق نذٖ األياَح انؼايح نجايؼح انذٔل انؼشتٛح

أٌ ذُضى إنٛٓا تئٚاذاع ٔشاائق اَضاًايٓا     ٚجٕص نهذٔل انؼشتٛح ؿٛش انًٕقؼح ػهٗ ْزِ االذفاقٛح -ب

 .نذٖ األياَح انؼايح نجايؼح انذٔل انؼشتٛح
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ذذخم ْزِ االذفاقٛح حٛض انُفار تؼذ اَقضاء شالشٍٛ ٕٚياع يٍ ذاسٚخ إٚذاع ٔشاائق ذواذٚق لاثؼح     -ض

يااٍ انااذٔل انؼشتٛااح األػضاااء فااٙ جايؼااح انااذٔل انؼشتٛااح، ٔذسااش٘ ت ااأٌ انااذٔل األخااشٖ            

 .ٕٚيا يٍ ذاسٚخ إٚذاع ٔشٛقح االَضًاو إنٗ االذفاقٛح ٍفاقٛح تؼذ يضٙ شالشٛانًُضًح إنٗ االذ

 (:28)يادج 

ٚجاإص نًجهااس ٔصساء انُقاام انؼااشب ذؼااذٚم أحكاااو ْاازِ االذفاقٛااح تأؿهثٛااح شهصااٙ انااذٔل األػضاااء     

 .ٔذؼشض ْزِ انرؼذٚالخ ػهٗ انًجهس االقرواد٘ ٔاالجرًاػٙ ٔيجهس انجايؼح إلقشاسْا

 (:29)يادج )

 ًا ال ٚرشذة ػهٗ ْزا انرطثٛاق إنـااء   . رشذة ػهٗ ذطثٛق ْزِ االذفاقٛح اإلخالل تأٚح اذفاقٛاخال ٚ

 .انرؼايم تذفاذش انًشٔس انذٔنٛح ٔؿٛشْا يٍ دفاذش انًشٔس انًؼرًذج
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 االذفاقٛح

 انؼشتٛح نذفرش انًشٔس انؼشتٙ انًٕحذ

 ـــــــــ

 25/9/1994انًاؤس  فاٙ    5439تًٕجة قشاسِ سقى  ٔافق ػهٛٓا يجهس جايؼح انذٔل انؼشتٛح

 .فٙ دٔس اَؼقادِ انؼاد٘ انصاَٙ تؼذ انًائح

  انذول انمصذقة  انذول انمىقعة

/25/10 جًٕٓسٚح يوش انؼشتٛح

1994 

 3/4/1995 جًٕٓسٚح يوش انؼشتٛح

/26/10 جًٕٓسٚح انسٕداٌ

1994 

انجًاْٛشٚااح انؼشتٛااح انهٛثٛااح 

ان اااااااااااؼثٛح االشااااااااااارشا ٛح 

 ٗانؼظً

9/7/1996 

/26/10 دٔنح فهسطٍٛ

1994 

/3/10 جًٕٓسٚح انؼشاة

2002 

/26/10 انجًٕٓسٚح انهثُاَٛح

1994 

 3/4/2003 انجًٕٓسٚح انرَٕسٛح

انجًاْٛشٚاااح انؼشتٛاااح انهٛثٛاااح  

 ان ؼثٛح االشرشا ٛح انؼظًٙ

26/10/

1994 

  

   30/1/1995 انجًٕٓسٚح انؼشتٛح انسٕسٚح

   15/2/1995 انًًهكح األسدَٛح انٓاشًٛح

   16/5/1995 انجًٕٓسٚح انجضائشٚح

   12/9/1995 انجًٕٓسٚح انًُٛٛح

   19/2/1998 جًٕٓسٚح انؼشاة

   20/6/2002 انجًٕٓسٚح انرَٕسٛح

    



 11 

www.arablegalnet.org  

 :انىفار

ذذخم االذفاقٛح حٛض انُفار تؼذ اَقضاء شالشٍٛ ٕٚيا يٍ ذاسٚخ إٚاذاع ٔشاائق ذواذٚق لاثؼح ياٍ اناذٔل       

 .يٍ االذفاقٛح( 27)يٍ انًادج ( ض)ؼح انذٔل انؼشتٛح ٔرنك ذُفٛزا نهفقشج انؼشتٛح األػضاء فٙ جاي


