
 1 

www.arablegalnet.org  

اتفاقية بين  
جامعة الدول العربية 

و 
حكومة جمكورية جنوب أفريقيا 

إلنشاء بعثة للجامعة العربية في جنوب أفريقيا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
: د٠جبجخ 

 
ٚدىِٛخ جّٙٛس٠خ  ("اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ " اٌّشبس ئ١ٌٙب ف١ّب ثؼذ ثـ )ئْ جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ 

. (" اٌذىِٛخ " اٌّشبس ئ١ٌٙب ف١ّب ثؼذ ثـ )جٕٛة أفش٠م١ب 
ئدساوًب ِّٕٙب ثبٌفٛائذ اٌجّخ إلٔشبء ثؼضخ ٌٍجبِؼخ اٌؼشث١خ فٟ جّٙٛس٠خ جٕٛة أفش٠م١ب ٌزؼض٠ض 

. اٌؼاللبد اٌضٕبئ١خ ف١ّب ث١ّٕٙب
: ارفك اٌغشفبْ ػٍٝ ِب ٠ٍٟ 

 
المادة األولي 

تعريفاث 
 

: 1اٌمغُ 
: ٠مظذ ألغشاع ٘زا االرفبق ثبٌىٍّبد ٚاٌؼجبساد اٌٛاسدح أدٔبٖ اٌّؼبٟٔ اٌّج١ٕخ ئصاء وً ِٕٙب

 22رؼٕٟ جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌزٟ أٔشأرٙب اٌذٚي اٌؼشث١خ فٟ " اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ - " أ 
.  وّٕظّخ ئل١ّ١ٍخ د١ٌٚخ1954ِبسط 

 
. رؼٕٟ جّٙٛس٠خ جٕٛة أفش٠م١ب" اٌجالد - " ة
. رؼٕٟ دىِٛخ جّٙٛس٠خ جٕٛة أفش٠م١ب" اٌذىِٛخ - " ط 
رؼٕٟ اٌغٍغبد اٌٛع١ٕخ أٚ أٞ " اٌغٍغبد اٌّخزظخ ثجّٙٛس٠خ جٕٛة أفش٠م١ب - " د 

عٍغبد أخشٜ فٟ جّٙٛس٠خ جٕٛة أفش٠م١ب لذ رىْٛ ِغئٌٛخ فٟ ع١بق ٘زا إٌض أٚ 
. عجمًب ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاألػشاف اٌغبئذح فٟ جّٙٛس٠خ جٕٛة أفش٠م١ب

. رؼٕٟ اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ ٚاٌذىِٛخ" اٌغشفبْ - " ٘ـ
ٚرؼٕٟ اٌّمبس اٌّغزخذِخ ِٓ لجً اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ فٟ اٌجالد ٌّجبششح ِٙبَ " اٌجؼضخ - " ٚ 

. ثؼضزٙب 
. ٚرؼٕٟ اٌشخض اٌّؼ١ٓ وشئ١ظ ثؼضخ اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ فٟ اٌجالد" سئ١ظ اٌجؼضخ - " ص 
ٚرؼٕٟ سئ١ظ اٌجؼضخ ٚج١ّغ اٌؼب١ٍِٓ اٌّؼ١١ٕٓ فٟ اٌجؼضخ ثّب ف١ُٙ " ِٛظفٛ اٌجؼضخ - " ح 

. اٌخجشاء اٌؼب١ٍِٓ ثبعزضٕبء اٌّٛظف١ٓ اٌّزؼبلذ ِؼُٙ ِذ١ًٍب
ٚرؼٕٟ أِالوٙب ٚرشًّ األِٛاي ٚاٌشٚارت ٚأ٠خ أطٛي " ٍِى١خ اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ - " ط 

. أخشٜ رزجغ اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ أٚ رذٛص٘ب أٚ رذ٠ش٘ب فٟ ع١بق أداء ِٙبِٙب
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٠ٚشًّ اٌغجالد ٚاٌّشاعالد ٚاٌٛصبئك ٚاٌّخغٛعبد " أسش١ف اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ - " ٜ 
، ٚعجالد اٌذبعت ا٢ٌٟ ٚاٌظٛس اٌّزذشوخ ٚاٌضبثزخ ٚاألفالَ ٚاٌزغج١الد 

. اٌظٛر١خ اٌزٟ رزجغ ثؼضخ اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ أٚ رذٛص٘ب فٟ ع١بق أداء ِٙبِٙب
ٚرؼٕٟ أ٠خ ٔٛع ِٓ اٌجش أٚ ئسعبي أٚ اعزمجبي ٌٍّؼٍِٛبد اٌشف١ٙخ أٚ " االرظبالد - " ن 

اٌّىزٛثخ أٚ اٌظٛس أٚ اٌظٛد أٚ اٌّؼٍِٛبد أٞ وبْ ٔٛػٙب أٚ عج١ؼزٙب عٛاء 
عٍى١خ أٚ العٍى١خ أٚ ػجش األلّبس اٌظٕبػ١خ أٚ األ١ٌبف اٌضٛئ١خ أٚ أٞ ٚعبئً 

. أخشٜ ئٌىزش١ٔٚخ أٚ وٙشِٚغٕبع١غ١خ
: ٚرؼٕٟ" ػضٛ أعشح اٌّٛظف - " ي 
 

. اٌضٚط أٚ اٌضٚجخ - 
.  عٕخ21األثٕبء غ١ش اٌّزٛج١ٓ رذذ - 

.  عٕخ ٚاٌز٠ٓ ٠ذسعْٛ ثّإعغخ رؼ١ّ١ٍخ23ٚ 21األثٕبء غ١ش اٌّزضٚج١ٓ ث١ٓ -  
أٞ أثٕبء غ١ش ِزضٚج١ٓ أٚ أٞ شخض رؼزشف اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ سع١ًّب ثاػبٌخ - 

اٌّٛظف ٌٗ وؼضٛ ِؼبي ِٓ أعشرٗ ٚطبدس ٌٗ جٛاص عفش دثٍِٛبعٟ أٚ 
. سعّٟ

المادة الثاويت 
الشخصيت القاوىويت 

 
: 2اٌمغُ 

رؼزشف اٌذىِٛخ ثبٌشخظ١خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌجؼضخ اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ ٚثشىً خبص أ١ٍ٘زٙب ٌٍم١بَ 
: ثب٢رٟ

. اٌزؼبلذ -1
 .اٌذ١بصح ٚاٌزظشف فٟ اٌٍّى١بد إٌّمٌٛخ ٚغ١ش إٌّمٌٛخ ٚاٌؼمبس٠خ -2
 .اٌزمبضٟ -3

 
: 3اٌمغُ 

رزّزغ اٌجؼضخ فٟ ع١بق ِٙبِٙب ثّؼبٍِخ ال رمً رفض١اًل ػٓ رٍه إٌّّٛدخ ٌٍّٕظّبد اٌذ١ٌٚخ 
. ٠ٚىْٛ ٌٍجؼضخ دك سفغ ػٍُ اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ ػٍٝ ِمبس٘ب ٚع١بسارٙب ٚعبئشارٙب ٚعفٕٙب. األخشٜ 

 
المادة الثالثت 
حصاوت البعثت 

 
: 4اٌمغُ 

وّب أْ ج١ّغ ِّزٍىبد ٚأطٛي اٌجؼضخ أ٠ًب وبْ . ِمبس اٌجؼضخ ال ٠جٛص أزٙبن دشِزٙب- أ 
ِٛلؼٙب ٚأ٠ًب وبْ اٌشخض اٌزٞ ٠ذٛص٘ب ٠زّزغ ثبٌذظبٔخ ِٓ ج١ّغ أشىبي اإلجشاءاد 

ف١ّب ػذد اٌذبالد اٌخبطخ اٌزٟ ٠ؼٍٓ ف١ٙب طشادخ اٌزٕبصي ػٓ . اٌمب١ٔٛٔخ ٚاإلداس٠خ
اٌذظبٔخ ثغجت ئجشاءاد لب١ٔٛٔخ ال ٠ّىٓ اػزجبس٘ب رؼٕٟ ض١ًّٕب اٌزٕبصي ػٓ اٌذظبٔخ 

. ف١ّب ٠زؼٍك ثأ٠خ ئجشاء لضبئٟ
ال ٠جٛص ألٞ ِٛظف أٚ ِغئٛي أٚ أٞ شخض ٠ّبسط عٍغخ ػبِخ فٟ جّٙٛس٠خ - ة

جٕٛة أفش٠م١ب دخٛي اٌجؼضخ ألداء أٞ ِٙبَ ٕ٘بن ئال ثّٛافمخ سئ١ظ اٌجؼضخ ٚثبٌششٚط 
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اٌزٟ ٠مش٘ب ٚرؼزجش ِٛافمخ سئ١ظ اٌجؼضخ ٚاسدح ضًّٕب فٟ دبالد دذٚس دش٠ك أٚ أٞ 
. ظشف عبسب آخش ِشبثٗ ٠زغٍت ارخبر ئجشاء عش٠غ

. ال ٠جٛص اعزغالي اٌجؼضخ ثأٞ عش٠مخ ال رزٛافك ِغ ِٙبَ اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ- د
 

: 5اٌمغُ 
. ال ٠جٛص أزٙبن دظبٔخ أسش١ف اٌجؼضخ اٌزبثغ ٌٙب أٚ اٌزٞ رذذ د١بصرٙب

 
المادة الرابعت 

اإلعفاء مه الضرائب 
 

: 6اٌمغُ 
ػًٍّب ثأْ اٌجؼضخ . رؼفٟ اٌجؼضخ ٚأطٌٛٙب ٚدخٍٙب ٍِٚى١زٙب ِٓ ج١ّغ أشىبي اٌضشائت اٌّجبششح

. ٌٓ رغبٌت ثأٞ ئػفبء ِٓ اٌضشائت اٌزٟ ال رض٠ذ ػٓ سعَٛ اٌخذِبد اٌؼبِخ
 

: 7اٌمغُ 
رؼفٟ اٌجؼضخ ِٓ اٌشعَٛ اٌجّشو١خ ِٚٓ اٌّذظٛساد ٚاٌم١ٛد ػٍٝ اٌجضبئغ اٌّغزٛسدح أٚ 

ٚئْ ٌّٓ اٌّفَٙٛ أٔٗ ال ٠جٛص ث١غ اٌّٛاد . اٌّظذسح ألغشاضٙب اٌشع١ّخ ، ثّب فٟ رٌه اٌّغجٛػبد
. اٌّغزٛسدح ثّٛجت ٘زا اإلػفبء فٟ اٌذٌٚخ ئال ثششٚط ٠زُ اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب ِٓ لجً اٌذىِٛخ

 
المادة الخامست 

المعامالث الماليت 
 

: 8اٌمغُ 
دْٚ اٌزم١ذ ثأٞ ِٓ ئجشاءاد اٌشلبثخ اٌّب١ٌخ ٚإٌظُ ٚاٌمشاساد اٌٍّضِخ أ٠ًب وبْ عج١ؼزٙب ، 

: فأٗ ٠جٛص ٌٍجؼضخ ِٓ أجً رٕف١ز أٔشغزٙب
. أْ رذٛص أٞ أِٛاي أٚ ػّالد ِٓ أٞ ٔٛع ٚفزخ دغبثبد ثأٞ ٔٛع ِٓ اٌؼّالد- أ 
أْ ٠ىْٛ ٌٙب دش٠خ رذ٠ًٛ أٞ ِٓ أِٛاٌٙب أٚ ػّالرٙب ِٓ ٚئٌٝ جّٙٛس٠خ جٕٛة - ة

أفش٠م١ب ٚرذ٠ًٛ أٞ ػٍّخ رذٛص٘ب ئٌٝ ػٍّخ أخشٜ ثششط أْ رىْٛ رٍه األِٛاي ِٓ 
. ِظبدس غ١ش ِم١ّخ فٟ اٌجالد

رخضغ وبفخ األِٛاي اٌّٛدػخ ٚاٌّذٌٛخ فٟ اٌذغبثبد اٌّزوٛسح أػالٖ ٌٍمٛا١ٔٓ - ط 
. ٚاٌمٛاػذ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ دٌٚخ اٌّمش

 
المادة السادست 

االتصـاالث 
 

: 9اٌمغُ 
رزّزغ االرظبالد اٌشع١ّخ ٌٍجؼضخ ثّؼبٍِخ ال رمً رفض١اًل ػٓ ِب رّٕذٗ جّٙٛس٠خ جٕٛة 

أفش٠م١ب ألٞ دىِٛخ أخشٜ ثّب فٟ رٌه ثؼضزٙب اٌذثٍِٛبع١خ ، ٚرٌه ِٓ ٔبد١خ األ٠ٌٛٚبد ٚاألعؼبس 
ٚاٌضشائت ػٍٝ اٌجش٠ذ ٚاٌىجالد ٚاٌز١ٍغشاَ ٚاٌشاد٠ٛ غشاَ ٚاٌظٛس اٌٙبرف١خ ٚاٌٙبرف ٚأٔٛاع 

. االرظبالد ٚسعَٛ اٌظذبفخ ثبٌٕغجخ ٌٍّؼٍِٛبد اٌخبطخ ثبٌظذبفخ ٚاٌشاد٠ٛ
: 10اٌمغُ 
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. ال ٠جٛص رغج١ك اٌّشالجخ ػٍٝ اٌّشاعالد ٚاالرظبالد اٌشع١ّخ ٌٍجؼضخ- أ 
٠ذك ٌٍجؼضخ اعزخذاَ اٌشفشاد ٚئسعبي ٚاعزالَ اٌّشاعالد ػٓ عش٠ك اٌششوبد - ة

اٌجش٠ذ٠خ أٚ فٟ دمبئت ِغٍمخ ، ٚاٌزٟ ع١ىْٛ ٌٙب ٔفظ اٌذظبٔبد ٚاٌّضا٠ب ِضً 
. اٌّشاعالد ٚاٌذمبئت اٌذثٍِٛبع١خ

ال ٠جٛص رفغ١ش أٞ ِّب ٚسد فٟ ٘زا اٌفظً ػٍٝ أٔٗ ٠ؼٛق اػزّبد أٞ ئجشاءاد أ١ِٕخ - ط 
. ِٕبعجخ ٠زُ ئلشاس٘ب ٚاالرفبق ػ١ٍٙب ث١ٓ جّٙٛس٠خ جٕٛة أفش٠م١ب ٚاٌجؼضخ

 
المادة السابعـت 
مىظفى البعثت 

 
: 11اٌمغُ 

: رٛافك دىِٛخ جٕٛة أفش٠م١ب ػٍٝ 
ِٕخ سئ١ظ اٌجؼضخ اٌّؼ١ٓ سع١ًّب ِٓ سئبعخ اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ ٔفظ اٌّضا٠ب ٚاٌذظبٔبد - أ 

. ٚاإلػفبءاد ٚاٌزغ١ٙالد اٌزٟ رّٕخ ٌٍغفشاء سؤعبء اٌجؼضبد
ِٕخ ِٛظفٛ اٌجؼضخ اٌٛع١ْٕٛ أٚ اٌّم١ّْٛ ثظفخ دائّخ فٟ جٕٛة أفش٠م١ب دظبٔخ ضذ - ة

أٞ ئجشاءاد لب١ٔٛٔخ ف١ّب ٠زؼٍك ثزظش٠ذبرُٙ إٌّغٛلخ أٚ اٌّىزٛثخ ٚج١ّغ اٌّّبسعبد 
. اٌزٟ ٠إدٚٔٙب ثظفزُٙ اٌشع١ّخ

: ثبٌٕغجخ ٌٍّٛظف١ٓ ا٢خش٠ٓ فٟ اٌجؼضخ فغٛف- ط 
 
٠ّٕذٛا دظبٔخ ِٓ أٞ ئجشاءاد لب١ٔٛٔخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌىٍّبد إٌّغٛلخ - 1

.  أٚ اٌّىزٛثخ ٚج١ّغ اٌّّبسعبد اٌزٟ ٠إدٚٔٙب ثظفزُٙ اٌشع١ّخ
٠زّزؼْٛ ثٕفظ اإلػفبءاد ِٓ اٌضشائت ثبٌٕغجخ ٌٍشٚارت ٚاألجٛس اٌزٟ رذفغ ٌُٙ ِٓ - 2

اٌجبِؼخ اٌؼشث١خ ٚثٕفظ اٌششٚط اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب ٔظشاؤُ٘ ِٓ ِٛظفٟ اٌجؼضبد 
. اٌذثٍِٛبع١خ

٠ّٕذٛا دظبٔزُٙ ٚأصٚاجُٙ ٚألشثبئُٙ اٌز٠ٓ ٠ؼٌْٛٛ ضذ ل١ٛد اٌٙجشح ٚرغج١ً - 3
. األجبٔت

٠ّٕذٛا ٔفظ اٌّضا٠ب ف١ّب ٠زؼٍك ثزغ١ٙالد اعزجذاي اٌؼّالد ِضً رٍه اٌزٟ رّٕخ - 4
. ٌٕظشائُٙ ِٓ ِٛظفٟ اٌجؼضبد اٌذثٍِٛبع١خ

٠ّٕذٛا ٚأفشاد ػبئالرُٙ رغ١ٙالد ئػبدرُٙ ئٌٝ أٚعبُٔٙ أصٕبء األصِبد اٌذ١ٌٚخ ِّبصٍخ - 5
. ٌزٍه اٌزٟ رّٕخ ٌٕظشائُٙ ِٓ ِٛظفٟ اٌجؼضبد اٌذثٍِٛبع١خ

ٚرٌه ػٕذ . ٠ّٕذٛا اٌذك فٟ اعز١شاد أصبصُٙ ِٚزؼٍمبرُٙ اٌشخظ١خ دْٚ سعَٛ جّشو١خ- 6
. اعزالُِٙ ٚظبئفُٙ فٟ اٌذٌٚخ ألٚي ِشح

اإلػفبء ِٓ اٌشعَٛ اٌجّشو١خ ٚاٌضشائت اٌخبطخ ثغ١بسارُٙ ، ٚفمًب ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌمٛاػذ - 7
. اٌّؼّٛي ثٙب فٟ دٌٚخ اٌّمش

: 12اٌمغُ 
رّٕخ اٌّضا٠ب ٚاٌذظبٔبد ٌٍّٛظف١ٓ ٌظبٌخ اٌجؼضخ فمظ ١ٌٚغذ ٌٍّٕفؼخ اٌشخظ١خ ٌألفشاد 

أٔفغُٙ ٌٚشئ١ظ اٌجؼضخ اٌذك فٟ سفغ دظبٔخ أٞ ِٓ اٌّٛظف١ٓ فٟ أٞ دبٌخ ئرا سأٞ أْ رٍه 
. اٌذظبٔخ لذ رؼٛق ع١شح اٌؼذاٌخ ٚأْ ٠ىْٛ اٌزٕبصي ػٕٙب دْٚ اٌّغبط ثظبٌخ اٌجؼضخ
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: 13اٌمغُ 
رزؼبْٚ اٌجؼضخ ٚفٟ ج١ّغ األٚلبد ِغ اٌغٍغبد اٌّخزظخ فٟ اٌذٌٚخ ، ٚرٌه ٌزغ١ًٙ ئٔفبر 

اٌؼذاٌخ ػٍٝ اٌٛجٗ األوًّ ٚضّبْ ِشاػبح ٌٛائخ اٌششعخ ِٕٚغ دذٚس أٞ أزٙبوبد راد ػاللخ 
. ثبعزغالي اٌّضا٠ب ٚاٌذظبٔبد ٚاٌزغ١ٙالد اٌٛاسدح فٟ ٘زا اٌجٕذ

 
المادة الثامىت 
ترتيباث السفر 

 
: 14اٌمغُ 

٠جت اٌزؼبًِ ِغ عٍجبد اإلرْ ثبٌغفش اٌخبطخ ثّٛظفٟ اٌجؼضخ ٚأفشاد ػبئالرُٙ اٌز٠ٓ ٠ذٍّْٛ 
جٛاصاد عفش دثٍِٛبع١خ أٚ سع١ّخ ثألظٝ عشػخ ِّىٕخ ثبإلضبفخ ئٌٝ ِٕذُٙ رغ١ٙالد ٌغشػخ 

. ِٓ االرفبل١خ (5)اٌفشػ١خ ( ط)اٌفمشح  (11)عفشُ٘ ِزٝ وبْ رٌه ِغٍٛثًب ٚفك ِب فٟ اٌمغُ 
 

: 15اٌمغُ 
" ِٕخ اٌخجشاء اٌّؼ١ٕ١ٓ ثشىً ِإلذ ٌذٜ اٌجؼضخ ألعجبة سع١ّخ ٔفظ اٌزغ١ٙالد اٌٛاسدح فٟ 

". اٌمغُ ػب١ٌٗ 
 

المادة التاسعت 
أحكام عامت 

 
: 16اٌمغُ 

٠جٛص رؼذ٠ً ٘زٖ االرفبل١خ ثبرفبق وزبثٟ ث١ٓ اٌغشف١ٓ ػٍٝ أْ ٠ؼغٟ وً عشف االػزجبس 
. اٌىبًِ ألٞ الزشاح ٠مذِٗ اٌغشف ا٢خش رذذ ٘زا اٌمغُ

 
المادة العاشرة 

تسىيت المىازعاث 
 

: 17اٌمغُ 
أٞ ٔضاػبد رٕشأ ث١ٓ اٌغشف١ٓ رزؼٍك ثٙزٖ االرفبل١خ ٠ٚزؼزس رغ٠ٛزٙب ٚد٠ًب ػٓ عش٠ك 

اٌّفبٚضبد أٚ ثأٞ ٚع١ٍخ رغ٠ٛخ أخشٜ ٠زُ ئدبٌزٙب ئٌٝ اٌزذى١ُ ثٕبء ػٍٝ عٍت ِٓ أٞ عشف 
: ٚألغشاع رٕف١ز ٘زا اٌمغُ

٠مَٛ وً عشف ثزؼ١١ٓ ِذىُ ٚئثالؽ اٌغشف ا٢خش ثبعّٗ ، ٚئرا أخفك اٌّذىّبْ فٟ - أ 
ٚئرا ٌُ ٠مُ أٞ . االرفبق ػٍٝ رغ٠ٛخ ٠مِٛبْ فٛسًا ثزؼ١١ٓ ِذىُ صبٌش ٌٍفظً فٟ إٌضاع 

 ٠ِٛب ِٓ عٍت اٌزذى١ُ أٚ فشً اٌّذىّْٛ اٌّؼ١ْٕٛ فٟ 30عشف ثزؼ١١ٓ ِذىُ خالي 
اٌزٛطً ئٌٝ دىُ أٚ رؼ١١ٓ ِذىُ فظً ٠جٛص ألٞ عشف أْ ٠غٍت ِٓ سئ١ظ ِذىّخ 

. اٌؼذي اٌذ١ٌٚخ رؼ١١ٓ ِذىُ فظً دغت اٌذبٌخ
٠ىفٟ رظ٠ٛذ أغٍج١خ اٌّذى١ّٓ ٌٍزٛط١ً ئٌٝ لشاس ثّب فٟ رٌه ارخبر اٌمشاساد - ة

. اٌخبطخ ثبٌّغبئً اإلجشائ١خ ٚاٌزٟ عزىْٛ ٔٙبئ١خ ٍِٚضِخ
. ٠زذًّ اٌغشفبْ ٔفمبد اٌزذى١ُ اٌزٟ رذذد٘ب ١٘ئخ اٌزذى١ُ- ط 

 
 



 6 

www.arablegalnet.org  

المادة الحاديت عشر 
سريان االتفاقيت وإوهائها  

 
: 18اٌمغُ 

 
. رغشٞ ٘زٖ االرفبل١خ ثؼذ رٛل١ؼٙب ِٓ لجً اٌغشف١ٓ- أ 
٠جٛص ئٔٙبء ٘زٖ االرفبل١خ ِٓ لجً أٞ ِٓ اٌغشف١ٓ ثاشؼبس وزبثٟ ٌٍغشف ا٢خش ٚرؼزجش - ة

 ٠ِٛب ِٓ ربس٠خ رٍمٟ ٘زا اإلشؼبس ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ ِضً ٘زا 60االرفبل١خ ِٕز١ٙخ ثؼذ 
اإلشؼبس ثبٔزٙبء االرفبل١خ رظً االرفبل١خ عبس٠خ اٌّفؼٛي ٌذ١ٓ أزٙبء وبفخ االٌزضاِبد 

. اٌزٟ رزضّٕٙب ٘زٖ االرفبل١خ أٚ اٌٛفبء اٌىبًِ ثٙب
، ٚرٌه ثبٌمذس اٌزٞ  ( ة18اٌمغُ اٌفشػٟ )رٍزضَ اٌذىِٛخ ثأٙبء االرفبل١خ ثّٛجت - ط 

٠ز١خ عذت اٌّّزٍىبد ٚاألِٛاي ٚاألطٛي اٌخبطخ ثبٌجبِؼخ اٌؼشث١خ ِٚٛظف١ٙب 
. ثّٛجت ٘زٖ االرفبل١خ ثشىً ٔظبِٟ

 
. ٚئصجبرب ٌّب رمذَ ٚلغ اٌّفٛضبْ لبًٔٛٔب ِٓ اٌغشف١ٓ ٘زٖ االرفبل١خ

 
 ِٓ ٔغخز١ٓ أط١ٍز١ٓ ثبٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ 4/2/2008دشسد فٟ اٌمب٘شح ٠َٛ االص١ٕٓ اٌّٛافك 

. ٚاإلٔج١ٍض٠خ ٌٚىً ِٓ إٌغخز١ٓ راد اٌذج١خ
 
 
 

ػٓ  
دىِٛخ جٕٛة أفش٠م١ب 

 
دال١ِٕٟ صِٚب / دوزٛس

ٚص٠ش اٌخبسج١خ 

ػٓ 
جبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ 

 
ػّشٚ ِٛعٝ 
األ١ِٓ اٌؼبَ 

 
 
 


