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  ١٩٧١ المعونة في تسلیم المجرمین والمسائل الجزائیة بین األردن وتركیا لسنة اتفاقیة تبادل
  ١٧/٦/١٩٧٢بتاریخ ) ٢٣٦٢( على الجریدة الرسمیة رقم ةالمنشور

 

  
  
  

  ١المادة 
  األولالباب 

  تسلیم المجرمین
  :االلتزام بتسلیم المجرمین 

ع    لألحكامیتعھد الفریقان المتعاقدان وفقا      سلیم جمی ة بت ي   األشخاص  والشروط المبینة في ھذه االتفاقی ودین ف  الموج
ب            إقلیم ق الطال سلطات القنصلیة للفری ذین اتخذت ال وب وال ق المطل ة   إجراءات ضدھم   الفری  أو بخصوص جریم

  . من قبل تلك السلطات إدانتھم أو محاكمتھم أوالذین جرت مالحقتھم 
  

  ٢المادة 
دة           یجري التسلیم في الجرائم التي یعاقب علیھا بمقتضى قوانین الفریق الطالب والفریق المطلوب بعقوبة الحبس لم

نة  ن س ل ع ة أوال تق د، بأی ة اش ت وإذا عقوب ة وقع ي  وحكإدان الحبس ف یمم ب ب إقل ب فیج ق الطال ل أن الفری  ال تق
  .أشھرالعقوبة عن ستة 

  .أعاله االشتراك ینفذ طلب التسلیم وفق الشروط المذكورة أوفي جمیع حاالت المحاولة 
  

  ٣المادة 
  :ال یجاب طلب التسلیم 

 وال تعتبر نھما،بأي م متعلقة أو عسكریة أو كانت الجریمة موضوع طلب التسلیم ذات طبیعة سیاسیة إذا  .أ 
  . عائالتھم جرائم سیاسیةوأفرادالجرائم المرتكبة ضد رؤساء الدول 

  .المطلوب من رعایا الفریق المطلوب كان الشخص إذا  .ب 
ھ صالحیة        إذا أو الفریق المطلوب إقلیم وقعت الجریمة في  إذا  .ج  ق بمقتضى قوانین ذا الفری سلطات ھ ان ل  ك

  .أراضیھ خارج محاكمة مثل ھذه الجریمة بالرغم من وقوعھا
ریقین          أو امتنعت محاكمة   إذا  .د  انون أي من الف زمن بمقتضى ق سبب مرور ال وب ب شخص المطل  معاقبة ال

  . المطلوبأوالطالب 
ـ ب   إذا.  ھ ق الطال دى الفری ام ل العفو الع شمولة ب وب م ق المطل دى الفری ا ل ب علیھ ة المعاق ت الجریم  أو كان

  .الفریق المطلوب
ل     الجزائاإلجراءات كانت   إذا  .و  ر  أویة قائمة لدى الفریق المطلوب ضد الشخص المطلوب من اجل فع  أكث

ال من   سلیم،  األفع ع الت رارا    إذا أو موض وب ق ق المطل صة للفری سلطات المخت ذت ال ا اتخ اذ  أم دم اتخ  بع
  . براءة الشخص المطلوبأو بإدانةصدر حكم إذا  أو اإلجراءات بإنھاء وأما إجراءات

ة تالحق       كانت الجریمة المطلوب ا    إذا  .ز  دین جریم ریقین المتعاق لتسلیم من اجلھا بمقتضى قانون أي من الف
  .وتنقضي بسحب ھذه الشكوى بناء على شكوى

ب        أو أدین كان الشخص المطلوب تسلیمھ قد     ذاإ  .ح  وع طل ة ھي موض ة من اجل جریم  برئ لدى دولة ثالث
  .التسلیم

  
 ٤المادة 

  .یقدم التسلیم بالطرق الدبلوماسیة
  

  ٥المادة 
ي        إلى تؤدي أن حق تحدید طبیعة الجرم التي من شانھا      یعود ا ذكر ف ا لم سلیم وفق ب الت ض طل  رف

  . السلطة في الدولة المطلوبةإلىالمادة الثالثة حصرا 
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  ٦المادة 
  : التحقیق والمحاكمةإثناء. ١

  .وثیقة الطلب  .أ 
  .ة توقیف صادرة بحق الشخص المطلوبمذكر  .ب 
  .فعل المكون للجریمةوثیقة تتضمن زمان ومكان وطبیعة ال  .ج 
  . ھویة المتھمأو تبین سجل والدة أخرىوثائق   .د 

دت  إن - األصابع وثائق وصور فوتوغرافیة وسجالت بصمات   . ھـ شخیص    - وج ن اجل ت  م
  .ھویة المتھم

  .نصوص المواد القانونیة ذات العالقة المنطبقة على الجریمة. و
  . القاضي الذي یقوم بالتحقیقأوم،  مصدقة من المدعي العا- وجدت إن - اإلفاداتضبوط . ز
  

  : وقبل صیرورة الحكم قطعیا اإلدانةفي حالة . ٢
  .وثیقة الطلب  .أ 
  .ذكرة توقیف صادرة بحق الشخص المطلوبم  .ب 
  .صورة مصدقة عن الحكم  .ج 
  . تبین سجل والدة وھویة المتھمأخرىوثائق   .د 

دت    إن - األصابعوثائق وصور فوتوغرافیة وسجالت بصمات      .  ھـ ن اجل   -وج شخیص   م  ت
  .ھویة المتھم

  .ت العالقة التي طبقت على الجریمةنصوص المواد القانونیة ذا  .و 
 .اإلفادات التحقیقیة مصدقة من القاضيضبوط   .ز 

  
  
  :بعد صیرورة الحكم قطعیا. ٣

  .وثیقة الطلب  .أ 
  .طلوبمذكرة قبض صادرة بحق الشخص الم  .ب 
  .صورة مصدقة عن الحكم القطعي  .ج 
  .لمتھمأخرى تبین سجل والدة وھویة اوثائق   .د 

دت   إن - األصابع وثائق وصور فوتوغرافیة وسجالت بصمات    . ھـ شخیص    -وج ن اجل ت  م
  .ھویة المتھم

 .ت العالقة التي طبقت على الجریمةصوص المواد القانونیة ذان  . و
  

ة      لم تكن المعلومات المإذا، إلیھ التسلیمیحق للفریق المطلوب   . ٤ سابقة كامل رات ال ا للفق ة وفق ، قدم
   .إضافیةات  یطلب معلومأن

ق   ى الفری روعل د   أن اآلخ ھر واح ب خالل ش ذا الطل ستجیب لھ دت  وإذا ی باب وج ة أس  موجب
  .تمدید ھذه المدة شھرا آخرفیمكن باتفاق الطرفین المتعاقدین 
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  ٧المادة 
ل      ا قب وب احتیاطی  أوراق إرسال في الحاالت العاجلة یمكن للطرفین المتعاقدین طلب توقیف المطل

ف      التسلیم   ذكرة توقی م قطعي   أوویذكر في طلب التوقیف االحتیاطي طبیعة الجریمة ووجود م  حك
وب             ق المطل دى الفری سلطات المختصة ل وتاریخ ومكان وقوع الجریمة ویمكن تقدیم ھذا الطلب لل

دولي   أو بالبرق أو بالبرید العادي أوبالطریق الدبلوماسي    ائي ال ول  (  بواسطة البولیس الجن ) انترب
  . یقبل بھا الفریق اآلخرأخرى طریقة بأیة أو یمكن استعمالھا أخرى طریقة ةبأی أو

ق       أنعلى الفریق المطلوب   غ الفری اطي وان یبل ف االحتی ات الضروریة للتوقی  اآلخر  یتخذ الترتیب
  . وسائل االتصالبأسرعبالنتیجة 

ب           ى الطل اء عل ك وبن ع ذل ا وم ین یوم ن ثالث اطي ع ف االحتی دة التوقی د م ضت إذاوال تزی  اقت
  .وقیف یمكن أن تمدد حتى ستین یوماالضرورة ذلك فان مجموع مدة الت

  . استلم ملف التسلیم بعد ذلكإذا توقیفھ ومن التسلیم إعادة سبیل المطلوب ال یمنع من إخالء إن
رار           أوراق وصلت   إذا دور ق ى ص اطي حت ف االحتی دة التوقی دد م  التسلیم ضمن الوقت المعین فتم

  . التسلیمإجراء قبل الطلب فیمدد التوقیف حتى فإذامختصة بشان التسلیم، من السلطات ال
  
  

  ٨المادة 
ى        سلیم وال ي     إنیوقف الشخص المطلوب من تاریخ وصول ملف الت سلطات المختصة ف  تفصل ال

  . التسلیمإجراء قبل طلب التسلیم وجب تمدید التوقیف حتى فإذاالطلب 
  

  ٩المادة 
ق   د التحقی ن أوعن ة م الف     المحاكم ة خ ي جریم وب ف ق المطل دى الفری سلطات القضائیة ل ل ال  قب

سلیم،     ب الت ة وجود    أوالجریمة موضوع طل ي حال ة  ف وب یؤجل     إدان شخص المطل  إجراء  بحق ال
ى التسلیم ولو سبق صدور حكم بھ   ق     إل اء التحقی د انتھ ا بع ة  أو م ة  أو المحاكم ى  العقوب  تلغى  إن إل

  . یشملھا عفوأوالعقوبة 
  

  ١٠المادة 
وب      أنعلى الفریق المطلوب   ق المطل ى الفری سلیم فعل ب الت  أن یبلغ الفریق اآلخر بقراره بشان طل

ان     ان وزم ب بمك ق الطال شعر الفری راءی ي    إج وب ف شخص المطل ضاھا ال ي ق دة الت سلیم وبالم  الت
  .التوقیف

ین   لم یتم استالمھ خالل مدة ثالثین یوما متتالیة تلي التإذایخلى سبیل الشخص المطلوب   اریخ المع
  . التسلیمإلجراء

ى     أنللفریق المطلوب     یرفض طلبا جدیدا لتسلیم الشخص الذي لم یجر استالمھ على ھذا الوجھ مت
  .تعلق الطلب بذات الجریمة

ن    إقلیم إلى ھرب الشخص المطلوب وعاد    إذا د م  الفریق المطلوب فیمكن تقدیم طلب استرداد جدی
  .دة السادسةغیر تقدیم الوثائق المذكورة في الما

  
  ١١المادة 

وانین          ا لق سلیم وفق ائق الت دان وث ان المتعاق ة یقدم الفریق ا  وأنظم ذكورة    ، كل منھم ائق الم ق الوث  ترف
  .بترجمات لھا بلغة الفریق المطلوب
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  ١٢المادة 
ھ  أو محاكمتھ أوال یجوز التحقیق مع الشخص المسلم بموجب ھذه االتفاقیة    ألي تعریضھ  أو توقیف

ال حجز حریتھ من جراء      نوع من    ام  أو أفع ة  أحك اریخ        باإلدان ابقة لت سلیم وس ب الت ي طل رد ف م ت  ل
  .مغادراتھ بالد الفریق المطلوب

  :تتوقف الحصانة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة في الحالتین التالیتین 
  . وجدت من الفریق المطلوب موافقة صریحةإذا  .أ 
ادرة ال    أتیحت ذاإ  .ب  سة     للشخص المسلم فرصة مغ دة خم ین بالد خالل م ة   وأربع ا متتالی  یوم

ي      النھائي عنھ  اإلفراجعلى تاریخ    ي ف یم ورغم ذلك بق ب   إقل ق الطال ھ  عاد  إذا أو الفری  إلی
  . غادرهأنمختارا بعد 

  
  
  
  

  ١٣المادة 
ق     ن الفری شخص م س ال صوص نف ة بخ سلیم المقدم ات الت ي طلب وب ف ق المطل ت الفری ریب  اآلخ

  .ودولة ثالثة
  
  

  ١٤المادة 
ق     . ١ ب الفری ى طل اء عل ھ وبن ق قانون وب وف ق المطل وم الفری ریق سلیم  اآلخ ضبط وت یاء ب  األش

  :والممتلكات النفیسة التالیة 
  . والممتلكات النفیسة التي یمكن استعمالھا كدلیلاألشیاء  .أ 
وب           األشیاء  .ب  شخص المطل دت بحوزة ال ي وج سة الت د    ، والممتلكات النفی ھ عن  وضبطت من

  .اكتشفت فیما بعد  التيوأ القبض علیھ إلقاء
ل  یاءترس ین   األش ذكورة ح سة الم ات النفی ال والممتلك سلیمھ  إرس وم بت شخص المحك ذر إذا ال  تع
  . بالبریدإرسالھا

  
سلم  . ٢ سبب موت       األشیاء ت سلیم ب ذ الت ن تنفی م یمك و ل ذكورة ول سة الم ات النفی رب أو والممتلك  ھ

  .الشخص المطلوب
یمكن      إلجراءات والممتلكات النفیسة ضروریة     األشیاء كانت   إذا. ٣ وب ف ق المطل دى الفری ة ل  قائم

  .إعادتھااالحتفاظ بھا مؤقتا كما یمكن تسلیمھا بشرط 
دت  فإذا والممتلكات النفیسة األشیاء الثالثة في   واألشخاصال تمس حقوق الفریق المطلوب      . ٤  وج

دون       األشیاء مثل ھذه الحقوق تعاد    سة ب ة  والممتلكات النفی ى  مصاریف  أی وب   إل ق المطل  الفری
  . وقت ممكن بعد المحاكمةأسرعوذلك في 
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  ١٥ المادة
دان بمرور    أحكاممع مراعاة    ان المتعاق ق اآلخر، من      األشخاص  ھذه االتفاقیة یسمح الفریق سلیمھم للفری  الجاري ت

  .أراضیھاقبل دولة ثالثة عبر 
  
  

  ١٦ المادة
  .ت حتى لحظة تسلیم الشخص المطلوب و بعدھا یتحمل الفریق الطالب النفقاتیتحمل الفریق المطلوب النفقا -١
  .یتحمل الفریق الطالب النفقات الناشئة عن المرور عبر البالد -٢
  

  ١٧المادة 
ى      دان عل ان المتعاق ق الفریق ا    أنیواف غ كل منھم سلم      اآلخر  یبل شخص الم ین بال ة المتعلق ق و المحاكم ائج التحقی  بنت

  .صورة مصدقة عن أي حكم قطعي یصدر بھذا الخصوص ترسل أنوعلى 
  

  ١٨المادة 
  الباب الثاني 

  المعونة المتبادلة في المسائل الجزائیة 
  
 حدودھا ألبعد المعونة المتبادلة اآلخر یمنح كل منھما أن ھذه االتفاقیة أحكامیتعھد الفریقان المتعاقدان بمقتضى     . ١

ة   معأمربما یتعلق في الجرائم التي یعود       ى اقبتھا عند طلب المعون ك      إل ب و ذل ق الطال سلطات القضائیة للفری  ال
  : التالیة األمورفي 

  . الوثائق القضائیة و خاصة مذكرات الجلبأنواع كل إیصال. أ 
  . المتھمین والشھود والخبراءاألشخاص لسماع اإلناباتتنفیذ . ب
  . مثل الكشف والتفتیشاألخرىتنفیذ الخدمات القضائیة . ج
  

  . وقرارات التوقیفاألحكام ھذه االتفاقیة على تنفیذ أحكام ال تطبق .٢
  

  ١٩المادة 
  :یجوز رفض طلب المعونة القضائیة من قبل السلطات القضائیة 

  .بأي منھما مرتبط أو عسكري أو الفریق المطلوب متعلقا بجرم سیاسي رأي كان الطلب بحسب إذا. أ 
س - كان تنفیذ الطلب من شانھ      إذا. ب وب   رأيب  بح ق المطل سیادتھ   - الفری ساس ب ھ  أو الم ام   أو أمن ھ الع  أو بنظام

  .العامة للقانونبالمبادئ 
  

  ٢٠المادة 
ي  اإلكراه تمارس وسائل أنینفذ طلب المعونة القضائیة وفقا لقانون الفریق المطلوب وعلى سلطات ھذا الفریق     الت

  . رفض تقدیم المعونةابأسب تبین إلدارتھا المماثلة التابعة اإلجراءاتتطبق في 
  

  ٢١المادة 
ریقین  ى الف اقعل ات  إرف ة بالتبلیغ ة المتعلق ات المعون ات طلب ائق واإلناب رى والوث ضائیة  األخ ة الق دة للمعون  العائ

  .بترجمات بلغة الفریق المطلوب
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  ٢٢المادة 
ة    .١ ات المتعلق ھ التبلیغ ا لقانون وب وفق ق المطل ذ الفری ولینف رارات باألص ل   والق ي ترس ضائیة الت ھالق ن إلی  م

  .تبلیغھااجل  الفریق الطالب من
ب       إذا .٢ ق الطال ر  أو حضور شاھد    إن وجد الفری ام  خبی ھ       أم شكل خاص فعلی  أن سلطاتھ القضائیة ضروري ب

  . السلطات القضائیةأمام الخبیر المثول أو یدعو الشاھد أنطلب التبلیغ وعلى الفریق المطلوب  یذكر ذلك في
  

ق  ى الفری وب عل شاھد  أنالمطل واب ال ب بج ق الطال م الفری ر أو یعل شاھد إذا الخبی ل ال ت  أو مث ا كان ر مھم  الخبی
ھ        أمام  جنسیتھ   ق مع وز التحقی ھ  أوسلطات الفریق الطالب القضائیة بناء على الدعوة فال یج  ألي تعریضھ  أو توقیف

وز    إقلیمدرتھ  سابقة لتاریخ مغاباإلدانة أحكام أو أفعالنوع من حجز الحریة من جراء       ا ال یج وب كم  الفریق المطل
  . متدخل في الجریمة التي ھي محل المحاكمةأو شریك أو تعریضھ للعقوبة بصفة فاعل أومحاكمتھ 

شاھد         ا لل ذه          أویتحمل الفریق الطالب النفقات الواجب دفعھ سب ھ سفر وتح شة وال ات المعی ك نفق ي ذل ا ف ر بم  الخبی
ھ النفقات ابتداء من محل   عار وبأ إقامت ى   س ساوي عل ل  ت ي     األق ا ف ك المنصوص علیھ ة  تل د    األنظم ي البل ة ف  المرعی

  .الذي یجري فیھ سماع الدعوى
  

وب  إذا ق المطل وز للفری دد فیج ب مح ع طل شاھد أن وق دفع لل ذكرة  أو ی ى م دون عل ساب ت ى الح ة عل ر دفع  الخبی
  .دفعھا من قبل الفریق الطالب الدعوى ویعاد

  
  ٢٣المادة 

شاھد  إذا ف ال وز      أو  تخل ال یج ا ف ب تبلیغھ وة بالحضور طل ذكرة دع تجابة لم ر عن االس اع الخبی ة  إیق ة أی  أو عقوب
ك      أیةوضع   ذكرة ذل و تضمنت الم یم  دخل  إذا إال قیود علیھ ول ك وصدرت       إقل د ذل ارا بع ب مخت ق الطال ھ   الفری إلی

  .الدعوة مجددا
  

  ٢٤المادة 
لمتعلقة بمسالة جزائیة والموجھة لھ من السلطات القضائیة  ااإلناباتیقوم الفریق المطلوب وفق قوانینھ بتنفیذ         .١

  . ملفات ووثائقأو أدلة جمع أو تحقیق إجراءللفریق الطالب بقصد 
ب      .٢ سم      أنعلى الفریق الطالب الذي یرغ راء بالق شھود والخب ھادات ال ون ش ى     أن تك ك صراحة وعل ب ذل  یطل

  .قوانینھ كان ممنوعا بمقتضى إذا إالتلبیة الطلب  الفریق المطلوب
وب  .٣ ق المطل صدقة أنللفری سخا م ل ن ة  أو یرس ائق المطلوب ضبوط والوث ن ال صورة ع سخا م ب إذا إال ن  طل

  . وفي ھذه الحالة یبذل الفریق المطلوب كل جھد لتلبیة الطلباألصل إرسالالفریق الطالب صراحة 
  
  

  ٢٥المادة 
سلیم   أنللفریق المطلوب   ؤخر ت ة  ی ائق  أو ضبوط  أو أشیاء  أی ا بخصوص     إذا وث ة لھ ان بحاج ة  إجراءات  ك  جزائی

  .قائمة
ي    ت ممكن   أسرع على الفریق الطالب ف د  أن وق ى  یعی دون    إل وب ب ق المطل ة  الفری ة  مصاریف  أی  واصل  أشیاء  أی

  .إذا تنازل الفریق عن استعادتھا إال اإلنابة تنفیذ إلیھ الوثائق المسلمة أوالضبوط 
  
  

  ٢٦المادة 
رارات    یرس أنعلى الفریق المطلوب    . ١ ة ل نسخا عن ق ات   اإلدان ة المعلوم سلطات    األخرى  وكاف وب من ال  المطل

سورة   إلى والالزمة في مسالة جزائیة وذلك األخرىالقضائیة للفریق المتعاقد   ھ می سلطاتھ   المدى الذي تكون فی ل
  .القضائیة في قضیة مماثلة

شار      . ٢ ة خالف الم ا في كل حال ة ال     إلیھ سابقة تجري تلبی رة ال ي الفق ا     ف ة طبق ات المماثل ق    طلب انون الفری ام ق ألحك
  .المطلوب
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  ٢٧المادة 
ریقین    ن الف ل م م ك ریعل ام اآلخ ق   باألحك ا الفری ى رعای صادرة عل ر ال سجالت   اآلخ ي ال دوینھا ف ب ت ي یج  والت

  .لقانون البلد الذي صدر فیھ الحكمالقضائیة وطبقا 
ھ معلومات عن ا       ذا الوج ى ھ لة عل ائق المرس ي     تتضمن الوث ة الت م والمحكم ن الحك وم وع ة الشخصیة للمحك لحال

  . الفرعیةوآثارھا والنصوص القانونیة التي طبقت اإلدانة والجریمة وتاریخ أصدرتھ
  

  ٢٨المادة 
  : یتضمن طلب المعونة المتبادلة بخصوص التبلیغات أنیجب . ١

  . الطلب أصدرتالسلطة التي . أ 
  .موضوع وسبب الطلب . ب
  .لشخص المطلوب تبلیغھ اسم وعنوان ا. ج
  

   :األخرى یتضمن طلب المعونة المتبادلة في المسائل أنیجب . ٢
شان      ) أ ، ب ( المعلومات الواردة في البندین  . أ   ع معلومات ب سابقة م رة ال ة    من الفق دعاة وخالص ة الم  الجریم

  .وقائعھا
تھم       . ب شاھد  أوالمعلومات التي یراد الحصول علیھا من الم ق  أو ال شتكي  أوالمتضرر   الفری راء  أو الم  أو الخب

  . مطلوبةأخرى معلومات أیة
  

  ٢٩المادة 
ق         ة وف ال ترد النفقات التي تتكبدھا سلطات الفریق المطلوب في سبیل االستجابة لطلب المعونة في المسائل الجزائی

  . ھذه االتفاقیةأحكام
  

  ٣٠المادة 
  .تقدم طلبات المعونة المتبادلة بالطرق الدبلوماسیة

  
  ٣١لمادة ا

ن  .١ دیمك دین  ألح ریقین المتعاق ات    أن الف ة بتحقیق ات المتعلق یة التبلیغ الطرق الدبلوماس ري ب ات أو یج  محاكم
  .إجراؤھا یتوجب علیھا أو اآلخرتجریھا السلطات القضائیة للفریق 

  :ترفق التبلیغات بالوثائق التالیة  .٢
  .األمر لزم إذاة  المثبتواألدلة صور مصدقة للوثائق المتعلقة بالقضیة أو أصل  .أ 
  .نصوص قانون العقوبات المنطبقة على الجریمة والمعمول بھا في مكان ارتكابھا  .ب 

ة  أرسلت التي اآلجلة والوثائق  األموال مصاریف   أیة تعاد بدون      .٣ د        كأدل ت ممكن بع ي اقرب وق ك ف ة وذل  مثبت
  .انتھاء المحاكمة ما لم یتنازل الفریق المطلوب عن استعادتھا

ى    . ٤ وب  عل ق المطل الغالفری ا   إب ب عم ق الطال رت إذا الفری راءات بوش ضایا   اإلج ائج الق ن نت ة وع  الجزائی
  . مصورة عن الحكم القطعيأو بصور مصدقة إلیھالمنتھیة وان یبعث 

  
  ٣٢المادة 

  .یتم تبادل وثائق التصدیق في عمانیجري التصدیق على ھذه االتفاقیة و .١
  .عد مرور شھر على تبادل وثائق التصدیقتصبح ھذه االتفاقیة نافذة المفعول ب .٢
ن  .٣ اءیمك ة إلغ ذه االتفاقی ال ھ عار بإرس تة  إش ضاء س ا بانق ي مفعولھ ي وینتھ ھر خط ي أش عار تل اء، إش  اإللغ

  . علیھا بذلك وقع ممثلو الفریقین على ھذه االتفاقیة وأثبتت أختامھموإشعارا
  

  . ١٩٧١ لسنة أیلولمن شھر تحررت على نسختین باللغة االنجلیزیة في أنقرة في الیوم 
  

  عن حكومة الجمھوریة التركیة 
   الھاشمیة األردنیةعن حكومة المملكة 

  
١٤/٥/١٩٧٢ 
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