
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الالئحـة 

 الداخـلية

لمحكمة االستثمار 

 العربية
 



 

  فهرس الالئحة الداخلية
 

 الموضــوع المواد الصفحة

 نظام المحكمة : الباب األول  36

 الفصل األول  1-2 36

 تشكيل المحكمة

 الفصل الثاني 6 36

 الدورات ومواعيد انعقادها

 المسائل اإلدارية: الباب الثاني  36

 الفصل األول 6 36

 تحضير الدعوى

 فصل الثانيال 6 36-36

 سجالت المحكمة

 الفصل الثالث 9 - 3 36

 (المسجل ومعاونوه)واجبات الموظفين 
 



 

 الالئحة الداخلية 
 لمحكمة االستثمار العربية

 الذى أقرته الجمعية العامة للمحكمة في دور انعقادها األول
 6891مارس  3إلى ( فبراير)شباط  52للفترة من 

 ــــــــ
 

 البـاب األول

 المحكمة نظـام

 
 الفصـل األول

 ـــــ
 

 المادة األولى
 

تبدأ مدة الثالث سنوات المنصوص عليها في المادة األولى 
من النظام األساسي من التااري  الا ى ياتم فيات اساتكمال تشاكيالت 

 .المحكمة بتعيين المفوض والمسجل
 

 المادة الثانية
 

ة اثنين ـس وعضويـة الرئيـر المحكمة برئاسـتشكل دوائ -1
 .القضاة في األقل، أو أربعة في األكثر من

 

ر ـكيل الدوائـتخول الجمعية العامة رئيس المحكمة تش -2
 .وفقا لمقتضيات العمل



 

 
 الفصل الثاني 

 الدورات ومواعيد انعقادها
 ـــ

 
 المادة الثالثة

 
 ه ـد هـوللرئيس تمدي. مدة دور االنعقاد السنوي ثالثون يوما -1

 لك ويعلن الرئيس فض  دة إ ا اقتضت ضرورات العملـالم
الدورة إ ا أنهت هيئة المحكمة أعمالها ولم يبق ما يدعو 

 .لالستمرار

محكمة في اليوم األول من شهر يبدأ دور االنعقاد السنوي لل -2
 .من كل عام ولاألتشرين / أكتوبر

ور دور ـس المحكمة الدعوة إلى األعضاء لحضـيوجت رئي -6
د ـن موعـهر مل عن شـدة ال تقـنوي بمـاد السـاالنعق
 .ادـاالنعق

 



 

 الباب الثاني

 ةـــائل اإلداريـالمس

 ــــ
 الفصل األول

 تحضير الدعـوى
 ـــــ

 

 المادة الرابعة
 

على المفوض أن يباشر تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعاة  -1
 .خالل أسبوع من ورود ملف الدعوى إليت من المسجل

قرياره، بعد أن يستكمل المفوض التحقيق في الدعوى ويعد ت -2
علياات أن يعاارض ملااف الاادعوى خااالل أساابوع علااى رئاايس 
المحكمة لتعيين تاري  الجلسة التى تنظار فيهاا الادعوى، إال 
إ ا اقتضااى الحااال ماادة أيااول وفااي جمياا  األحااوال علااى 

 .المفوض أن يعرض الملف خالل مدة أقصاها شهر
 

 الفصل الثاني 
 السجـالت

 ـــ
 المادة الخامسة

 

 :  تأسيسها السجالت التالية تمسك في المحكمة من
تقيد فيت الدعاوى بأرقام متتابعة وفقا   :سجل الدعاوى -1

ين فيت تاري  إيداع لتاري  تقديمها ويب
واسم  ، واسم المدعي،عريضة الدعوى



 

وى، ـوع الدعـالمدعي عليت وموض
 .وتاري  حسمها

 

ال على ـيت الدعاوى التي تحيد فـوتق :سجل التحضير -2
، ويسجل فيت رقم الدعوى التى المفوض

، وتاري  ترد إلى المفوض من المسجل
، وتاري  ومـماء الخصـورودها وأس

الة الدعوى على ـالجلسات وتاري  إح
 .المحكمة والدائرة التي أحيلت عليها

 

وتسجل فيت المصاريف بأرقام متسلسلة  :سجل المصاريف -6
دار المبلغ المودع ورقم الدعوى ـومق

ا ـف من أجلهـمصاريالتي أودعت ال
 .واسم المودع ومآل المصاريف

 

ام متسلسلة ـوم بأرقـتسجل فيت الرسو  :سجل الرسـوم -6
وتاري  دف  الرسم ومقداره واسم دافعت 

 .ورقم الدعوى

 

وتسجل فيت األمانات بأرقام متسلسلة  :سجل األمانـات -6
دار األمانة واسم ـوتاري  إيداعها ومق

ن مودعها ورقم الدعوى والغرض م
 .إيداع األمانة

وتدون فيت أرقام الدعاوى التي تنظرها  :سجل الجلسـات -3
الدائرة في كل جلسة وي كر فيت أسماء 



 

ا انتهت إليت المرافعة في الخصوم وم
 .الجلسة

 

وتسجل فيت اليلبات والكتب التي ترد   :وارد ـل الـسج -6
إلى المحكمة بأرقام متسلسلة وتاري  

ات ـحظة المالـا وكافـورودها ومآله
 .الضرورية

 
ويسجل فيت ما يصدر من المحكمة من  :ل الصادرـسج -6

 .كتب

 
م ـم الدعوى، واسـيت رقـل فـويسج :سجل التبليغات -9

 .الميلوب تبليغت، وتاري  التبليغ

 
وتودع فيت نسخة من كل حكم تصدره  :امـسجل األحك -11

المحكمة بأرقام متسلسلة حسب تاري  
 .صدورها

 
 



 

 الفصل الثالث
 (المسجل ومعاونوه ) الموظفين واجبات 

 ــــــــ
 

 المادة السادسة
 

يشتري في مسجل المحكمة بأن يكون حاصال على إجازة 
في الحقوق في األقل، وممارسة في األعمال القضائية مدة ال تقل 

 .عن خمس سنوات بعد حصولت على اإلجازة 
 

 المادة السابعة
 

مااة قباال يحلااف مسااجل المحكمااة يمينااا أمااام الجمعيااة العا
أقسم باهلل أن أؤدي عملي بأماناة : ) مباشرتت عملت بالصيغة التالية

 (.وصدق 
 

 المادة الثامنة
 

 .ل المحكمة عدد من الكتبة والحجابيعاون مسج
 

 المادة التاسعة
 

يتولى رئيس المحكمة توزي  العمال علاى مساجل المحكماة 
 .ومعاونيت ويصدر تعليمات لتحديد واجباتهم

 
 الرئيس   العامة للجامعةممثل األمانة 




