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 مجهىزَخ يصس انعسثُخ

 جمهس انُىاة
 ــــــــ

 انفصم انزشسَعً األول
 دوز االَعمبد انعبدي انساثع

 ــــــــ
 انهجُخ املشرتكخ

 يٍ جلُخ انصزاعخ وانسٌ واأليٍ انغرائً وانثسوح احلُىاَُخ
 ويكزت جلُخ انشئىٌ االلزصبدَخ

 ــــــــ
 األسزبذ اندكزىز زئُس جمهس انُىاة

تحيةةطيبي ةةطي، ،ةةأتتتي بتنةةقدي ةةبنيأكةةأمي هةةي أترمتياةةجيةةةلمتيتكقيةةقيم ة اةةطيم انةةتقرطياةةني  اةةطيم  قم ةةطي،م ةةق ي
،مألانيم غلمئىي،م ثق،ةيم حي،مايطي،ارتبي  اطيم نئ،نيمالكتص أيطتي نيكقمقيقئيسي اه،قيطياصقيم ،ق يطيقكمي

/يي912 ةىيكقمقيا ةسياح  ظىيم صاأ،قيم أ، ىي ةتاايطيم  قم يطي"يميف أ"يقكةمي،م كطي  ا ي9119 هاطيي188
يت ق،اةة ي9118  قميةقيي18،يي12تيم صة أقي ةنيم ةأ،قةيم ح أيةطي،مألق ،ةةيني ا ةةسيم احة  ظيني تة قي ي81ي–أي

 نةةةبنيم ت أيةةةأيم حةةة أ ي نةةةقي اةةة،مقأيم صةةةاأ،قتي، ةةةةىي،ثيكةةةطياهةةة ةاطي اه،قيةةةطياصةةةقيم ،ق يةةةطي ةةة ياةةة،مقأي
ي ق  ءيم تفضلي ،قضهي ةىيم ا ةسيم ا،كق.يم صاأ،قت

تياكةةققمويمحتي بيةة وتي هةة ي يةةهيماةة ميةنةة ميم حصةةق ،كةةأيماتةة قتاىيم ة اةةطيم انةةتقرطتياكةةققمويأصةةةي وتي،م هةةيأيم ا ئةةب/ي
يم ا ةس.

ي

 سُبدركى ثمجىل فبئك االحرتاو،،،ورفضهىا 
 زئُس انهجُخ املشرتكخ                      

 هشبو انشعُىن                                                                                           

  يي9/6/9119تحقيقموي  ي
 

 العاشرالتقرير    
 ــــــــــــ      

 مشترك       
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 رمسَس انهجُخ املشرتكخ
 انغرائٍ وانثسوح احلُىاَُخيٍ جلُخ انصزاعخ وانسٌ واأليٍ 

 عٍ ويكزت جلُخ انشئىٌ االلزصبدَخ
عهً لساز جمهس حمبفظً بملىافمخ ث 9112نسُخ  148لساز زئُس مجهىزَخ يصس انعسثُخ زلى 

، انصبدز عٍ اندوزح احلبدَخ 81 –/ د  912انصُدوق اندوىل نهزًُُخ انصزاعُخ " اَفبد" زلى 
ثشأٌ انزجدَد احلبدي عشس  ،ثسويب 9114فرباَس  18و  12واألزثعني جملهس احملبفظني ثزبزَخ 

 ملىازد انصُدوق، وعهً وثُمخ يسبهًخ مجهىزَخ يصس انعسثُخ يف يىازد انصُدوق
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

انةةةتقرطياةةةني  اةةةطيتيإ ةةةىي  اةةةطي9119يهةةةاطياةةةنياةةة ي،ي19م ا،كةةة،أةي تةةة قي يأحةةة ليم ا ةةةةسي  ةهةةةتهي
كةقمقيقئةيسي اه،قيةطياصةقيتيم  قم طي،م ق ي،مألانيم غلمئىي،م ثق،ةيم حي،مايطي،ارتبي  اطيم نةئ،نيمالكتصة أيط

"ي ةىيكقمقيا ةسياح  ظىيم صاأ،قيم ةأ، ىي ةتاايةطيم  قم يةطي"يميفة أ  ا،م كطي ي9119 هاطيي188م ،ق يطيقكمي
  قميةةةقيي18،يي12تيم صةةة أقي ةةةنيم ةةةأ،قةيم ح أيةةةطي،مألق ،ةةةيني ا ةةةةسيم احةةة  ظيني تةةة قي ي81ي–/يأيي912قكةةةمي

 نبنيم ت أيأيم ح أ ي نقي ا،مقأيم صاأ،قتي، ةىي،ثيكطياه ةاطي اه،قيطياصقيم ،ق يطي  ييت ق،ا ي9118
يتي أقمهتهي،م  أمأيتكقيقي اهي ،قضهي ةىيم ا ةسيم ا،كق.ا،مقأيم صاأ،ق

يحضقهيااأ،  وي نيم حر،اطيم ه أة:ي9/6/9119ي كأتيم ة اطيم انتقرطيم تا   وي اظقهي ت قي ي
 عٍ وشازح انصزاعخ وإسزصالح األزاضً:

 م أرت،ق/يه،أيا،هىيأحاأيييييييييييم انقدي ةىيمإلأمقةيم اقر يطي ة،الك تيم  قم يطيم ا ق يط. -
 :اإلسزثًبز وانزعبوٌ اندوىلعٍ وشازح 
 مألهت ل/يا  أياحاأيقن أييييييييييييييييييييييييييياأيقي  مي كب عيم تا،يليم أ، ى.ييي -
 كتص أ ي كب عيم تا،يليم أ، ى.ياأيييييييييييييييييييييييي  حثيممألهت ل/ين أ يقمنأيأح -
 كتص أ ي كب عيم تا،يليم أ، ى.اأيييييييييييييييييييييييي  حثيممألهت لة/ية طي ا ليأح -

 :املبنُخح عٍ وشاز
يقئيسيمإلأمقةيم اقر يطي ةكق،ض.يييييييمألهت ل/ي ا لي  أيم ك أقيه،يةميييييييييييييييي -

حرةة مياظةةقيأيت ةةهي،مهةةت، أي(1)يضةة حيطيم اق كةةطإلم،م اةةلرقةي يةةهيإاظةةقتيم ة اةةطيم انةةتقرطيم كةةقمقيم انةة قي
 ةة ينةةبنيبقيكةةطيي(9)،م تنةةقي،يط ةا ةةةسيراةة ياظةةقتيتكقيةةقي  اةةطيم نةةئ،نيم أهةةت،قيطيم أهةةت،قي،م الئحةةطيم أماةيةةطي

                                                           
(1)

 اق قي   تكقيق  

(2)
 19/5/9119ُ قضي ةىيم ا ةسي،،م قي ةيهي  ةهتهيم ا،ك،أةي  ي  
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إكةةقمقهي،م ةةل يماتهةةىيإ ةةىيأنيمالتف كيةةطياحةةليم تكقيةةقياليتتضةةانياةة يياةة  ديم أهةةت،قي، ةة ءتيب كةة وي ةةا يم اةة أةي
ي(يانيم الئحطيم أماةيطي ةا ةس.197(يانيم أهت،قي،م ا أةي)151)

انهجُخ املشرتكخ رمسَسهـب  وفً ضىء يب داز يف اجزًبعهب يٍ يُبلشبد ويب أدنذ ثه احلكىيخ يٍ إَضبحبد رىزد
 عهً انُحى انزبىل:

ياكأاط.     
يم،الو:يأةأمديمالتف قيم ا،ق،ض.

ي.أحر ميمالتف قيم ا،ق،ضث اي و:ي
يإيض ح تيم ه أةيااثة يم حر،اط.ث  ث و:ي
يقأ يم ة اطيم انتقرط.قم ، و:ي

  :يمديخ
(ياؤههطيا  يطيأ، يطي،أحأيم ،ر التيم اتاصصطيم ت  ،طييف أم صاأ،قيم أ، ىي ةتاايطيم  قم يطي)يميأي،

ي يق،ا  ي،اكقه يم اتحأة ييااليسأه ألام ي ي1977  م يم ، ت،صي تيمهت   ط يم تغليط ي  مياؤتاق يم ا،ك،أ  اى
يم ،  اىيم تيط هأديا،م هي1978 يم غلمء يم ،  ميم ت حتيىتأم ي تيأ اط يانيأ،ل ي ىيلمكيم ،كتيم ،أيأ

ياهتك الو.ية ترقمقييث قة ي،ت ابآ،أقمهطيه ليا،م ههي
يم صإيتهأد ياهتقمتي يط يم فكقيإ ىأ،ق ي ةى ييم كض ء يم قيفيط،م  ،ع يم ا تا، ت يم أ مي،يي   تكأيم

يانإليىةتا،يم  يم  قم يطميتحكقيق،  تان ء ي نيت تاايط ي ىي ضالو يماليأ،قه يم تاايط ي قماج ي تا  يطأ م
ي ينيم  اهين.يه،م اه ،م

ي   لرق يم اصقيطيأني،م  أيق يم اه ةاط يم صاأ،قي ةغتياح،ا،مي ىيم تبهيهيطيكياط أ ديي191يقأ
يمالياه ةا تياصقياالليكياطي،  ءتياصقيتي ايه يا،مقأتف كي تيم ه  كط م صاأ،قي ةىيم اح،يي ت أيأ
ي:مآلتى
 قأيم صاأ،ق. ت أيأيمأل،لي،م ث اىي ا،ممياصق ي اأيأ دي ايهي61 -
 . ث ثةت أيأيم  يأاقيرىينيأ،القيياالي5ي -
 .ةت أيأيم قم جي،م ا اسي،م ه  جي،م ث اني،م ت هجي،م ، نق ينيأ،القيأاقيرىيياالي2 -
يه أس.ةت أيأيم  ينيأ،القاةي،ي -
  :رفبق املعسوضأهداف اال -أوالً:

،انيثميم حف ظي ةىيار اته ي،،ض،ه ي  يم صاأ،قيإ ىيتهأدياصقيانيم اه ةاطي  يةلميم ت أيأي 
ي ةىيم اح،يمآلتى:  ءتيأةأمديمألتف قيم ا،ق،ضي

،تحكيقيمألانيم غلمئ يأ ميا،مقأيم صاأ،قي ا يياراطيانيا،مصةطياه اطي ىيار  حطيم فكقي،م  ،عي -
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 ،م  قم طيم اهتأماط.
مالهتف أةيانيكأقمتيم صاأ،قي ىيم تا،يلي،اكليم ا قمتيم ،ةايطي أ ميتافيلياببيم تاايطيم اهتأماطي -

ي،انق،  تيمالهتصالحيم  أيأة.
 :أحكبو االرفبق املعسوض -ثبًَُب:

يتضانيمالتف قيم ا،ق،ضيأحر ا ويانيأةاه : 
يي -1 يتيم ا،مقأ ي ةا،مقأ يم ، نق يم ت أيأ ي تقة ياه يط ي   يم ات حط يم صاأ،ق يا،مقأ يتكأق ي: م ات حط

  إلض  طيإ ىيمألا،مليم ا  اطي نيم ،اةي تيأ،يغيقة يانيم ا،مقأيم اتبتيطي ةصاأ،قيتي يا ي أمي
ياني يم ثالثيها،متي أءو يتيااللي تقة ير ا،نيم ث اىيي1مألا،مليم اكتقضط ) تقةيي9119يا يقي/

 رىي.يقياةي قيأ،القيأاي9482(ي ةيم ت أيأ
يم ان ،قمتيي -9 يةيئط يتكقيق ي،ت،صي ت يالهتات   ت ياقم  ة يإض  يط: ياه ةا ت يتكأيم يإ ى م أ ،ة

يم صا ي ا،مقأ ي نق يم ح أ  ي   ت أيأ يإض  يطم ا صط يا،مقأ يإ ى يم ح  ط ي نبن  ،اةي تييأ،ق
يإض  يطي ياه ةاط يتكأيم يإ ى ي ةىيل ك ي ا ءو ياأ ،،ن يمأل ض ء ي إن م صاأ،قي،مهتص،مبيل ك

)يم اه ةا تيانيإتف كيطيإان ءيم صاأ،قيي8انيم ا أةيي2 ا،مقأيم صا،قيرا ية،ياحأأي  يم  اأي
 مإلض  يط(ي،تتب ديم اه ةا تيمإلض  يطياا ييةى:

يم اه ةا تيمأله هيط. -يأ
 نيتب يقيإب قيم كأقةي ةىيتحاليم أي،ن.اه ةا تيم ت،،يضي ي -يب
 م اه ةا تيم ترايةيطيغيقيم اكيأة. -يج
  اصقيم ااحطي  يأييكقضينقيكيايهق. -يأ

م اهت، يم اهتهأدي ةاه ةا تيمإلض  يط:يي ةغيم اهت، يم اهتهأدي ةاه ةا تيمإلض  يطيتي ا يي -2
ي ي، اصق يت يم اكيأة يغيق ي،م اه ةا تيم ترايةيط يم اه ةا تيمأله هيطت يل ك يأيي   ي   م ااحط

اةي قيأ،القيأاقيرىيي149كقضينقيكيايهقيااللي تقةيم ت أيأيم ح أ ي نقي ةا،مقأي)يم ت أيأ(ي
 .اةي قيأ،القيأاقيرىي245انيأ ليأ مياهت، ياهتهأدي  قا اجيم كق،ضي،م ااحي كياطي

حطيعيم أ، طيم ،ض،يم ت يتكأمياه ةاطي ا، بيةلميم كقمقي)ي يا ي أميا يت،ةقي ،اصقيم اات،أي -8
يفضليأنيير،نيل كي  يا، أيأكص هيتي،ي  يكقضينقيكيايهق(ي،ثيكطياه ةاطي أ يم صاأ،ق

يآ ي تكأيمياه ةا تيأنهقيم ت  يطيي(م هتط)اقيي،مياني تقة يقهاي و ي يه  يتةت م يم كقمقت ال تا أيةلم
 إض  يطيإ ىيم صاأ،قي، ك ويألحر ميةلميم كقمقي،تحأأي يه يكياطياه ةا ته ي   ،اةطيم ااب كط.

 ةىيم اح،يي ةا،مقأيم اانبة أيأيم ح أ ي نقيتيت أيأيم ا،مقأي:يت، عيأص،متيم تت، يجيأص،مي -5
 م ت  ى:
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 .أص،متيم ،ض،يط:يت، عيأص،متيم ،ض،يطي   ته ، ي ةىي ايجيمأل ض ء 
 يت، عيأص،متيم اه ةا ي: يا تاثةهأص،متيم اه ةاط ي اه ط يمأل ض ء ي ةىي ايج يط

م اه ةاطيمأله هيطتي،اه ةاطيم ت،،يضي نيتب يقيإب قيم كأقةي ةىيتحاليم أي،ني
أييكق،ضينقر ءيايهقةيم اأ ، طيانيك ليم أ، طيم ،ض،يأ،ي  يتي، اصقيم ااحطي

يتي يمأله هيط ي ةاه ةا ت يم رةيط يم كياط ي   يرحصط يم أ، ط يتأ اه  يم ت  اؤهه ته 
تحاليم أي،نتي، اصقيم ااحطي،اه ةا تيم ت،،يضي نيتب يقيإب قيم كأقةي ةىي

يأييكق،ضينقر ءيايهقةيتيم اأ ، ط.ي  
ي يهيييأالي -6 يت،أع يم ل  يم ت قي  يان يم ت  قمو يم اف ل يحي  يم صاأ،ق ي ا،مقأ يم ح أ ي نق م ت أيأ

يي.اصقي،ثيكطياه ةاته ي أ يم صاأ،ق
 :ثبنثًب: إَضبحبد انسبدح ممثهٍ احلكىيخ

ي85546م أ، ىي ةتاايطيم  قم يطي)إيف أ(ي ةىيح اهيتا،يةيطيتكأقي اح،ييم صاأ،قيحصةتياصقيان
ه ةاتيانق،  وي قم ي وي كق،ضيايهقةيي12يااليإنتقمكياصقير،ض،ي ىيم صاأ،قي تا،يلي أأياةي،نيأ،الق

ةت أيأي ،ت ةغيكياطياه ةاطي اه،قيطياصقيم ،ق يطي، ك وييت ىيتحهينيمألح،مليم ا،ينيطي اةي،نيأهقةي   قيد
ي.تت، ىي، مقةيم ا  يطيهأمأة ياةي،نيأ،القيأاقيرىي2اح،ييم ح أ ي نق

 :املشرتكخ زأي انهجُخ -ًب:زاثع
يم  قم طييحكق يا  ل ي ى يبفقة يم ،ق يط ياصق ي  اه،قيط يم  قم يط ي ةتاايط يم أ، ى يم صاأ،ق أ م

أ ميانق،  تيم ت،هجيم قأهىيي،ل كيانياالليم اا بقيم قيفيطتي،أههمي ىيم كض ءي ةىيم فكقي ىيم اصقيط
تا،يليانق،  تيم تاايطيم  قم يطي اح  ظ تيم ااي ي،م في،مي،انق،عيترثيدي،ي  ي أةيإات  يطيمألقمضىيم  قم يطي

ي يم تاايط ي،انق،ع يم ص،يأ ينا ل ي اح  ظ ت يم  قم ى ي،يمإلات ج يه،ة ج ي اح  ظط يم اتر اةط ار  حطيم قيفيط
انق،عيت،بينيغقبيم  حيقةي،انق،عيتاايطي مألقمضىيم اهتصةحطيم تصحقي،تكأيمياأا تيا  ،أيم ت،بيني ىي

 م اأا تيم  قم يطي  ألقمضىيم  أيأةي نققي،غقبيم أ ت .
اه ةاطياصقي ىيا،مقأيم صاأ،قيم أ، ىيت أيأيتؤيأيم ة اطيمالتف قيم ا،ق،ضي،ي، ا ءي ةىيا يه قي

يم تاايط ي ىيتحكيقياح ،ق ي أ،قه يم  قم يط ييم  قم يطي ةتاايط ياصق ي  اه،قيط ي نيأ،قهيم قيفيط ي ضالو م ،ق يط
ي ى ييم   ق  يم ،  م ياهت،  ي ةى يمحتي   و يمألرثق ي  ألك  يم يم قيفيط يم اا بق ي ى يم فكق يم كقي،ياح ق ط ،ضيتكأيم

يم ا،ينيط.يظق، همته  أي كقمءيم قيدي ةىيتحهينييتا،يليم  قماجي،م انق،  تيم تى يم ايهقةي،م ااح
ي
ي
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يت،م قي ةىي يم انتقرط ي إنيم ة اط يتكأم ي، ىيض،ءيا  يقكم  هاطيي188كقمقي اه،قيطياصقيم ،ق يط
ي-تي،تق ،يم ا ةسيم ا،كقيم تفضلي   ا،م كطي ةيهي، ةىيم كقمقيمآلتى:ي9119

، 81 –/ د  912جمهس حمبفظً انصُدوق اندوىل نهزًُُخ انصزاعُخ " اَفبد" زلى لساز ووفك عهً " 
ثشأٌ  ،ثسويب 9114فرباَس  18و  12احلبدَخ واألزثعني جملهس احملبفظني ثزبزَخ  انصبدز عٍ اندوزح

انزجدَد احلبدي عشس ملىازد انصُدوق، وعهً وثُمخ يسبهًخ مجهىزَخ يصس انعسثُخ يف يىازد 
  ".و ذنك يع انزحفظ ثشسط انزصدَك "انصُدوق

 

                                                                                    
 زئُس انهجُخ املشرتكخ                                                                                                              

 

 هشبو انشعٍُُ                                                                                      
 ي
 


