الحود هلل وحده،

الوولكة الوغزبية
الوحكوة الدستىرية
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باسن جاللة الولك وطبقا للقانىى

الوحكوة الدستىرية،
ثؼذ اطالػٓب ػهٗ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛسلى  08.21انمبض ٙثزغٛٛش ٔرزًٛى انمبٌَٕ انزُظًٙٛ
سلى  02.12انًزؼهك ثبنزؼ ٍٛٛف ٙانًُبطت انؼهٛب ،رطجٛمب ألحكبو انفظه 92ٔ 49 ٍٛيٍ انذعزٕس،
انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  1.12.20ثزبسٚخ  27يٍ شؼجبٌ ٕٚ 17( 1433ن )2012 ٕٛكًب
ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزً ،ًّٛانًحبل إنٓٛب ثًمزضٗ سعبنخ انغٛذ سئٛظ انحكٕيخ ،انًغجهخ ثبأليبَخ انؼبيخ
نٓزِ انًحكًخ ف 17 ٙيبسط ٔ ،2021رنك يٍ أجم انجذ ف ٙيطبثمزّ نهذعزٕس؛
ٔثؼذ االطالع ػهٗ يزكشح يالحظبد انغٛذ سئٛظ انحكٕيخ انًغجهخ ثُفظ األيبَخ انؼبيخ
نٓزِ انًحكًخ ف 26 ٙيبسط 2021؛
ٔثؼذ اطالػٓب ػهٗ ثبل ٙانٕثبئك انًذسجخ ثبنًهف؛
ٔثُبء ػهٗ انذعزٕس ،انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  1 .11 .91ثزــبسٚخ  27يٍ
شؼجبٌ ٕٚ 29(1432ن)2011 ٕٛ؛
ٔثُبء ػهٗ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛسلى  066 .13انًزؼهك ثبنًحكًخ انذعزٕسٚخ ،انظبدس ثزُفٛزِ
انظٓٛش انششٚف سلى  1 .14 .139ثزبسٚخ  16يٍ شٕال  13(1435أغغطظ )2014؛
ٔثؼذ االعزًبع إنٗ رمشٚش انؼضٕ انًمشس ٔانًذأنخ طجك انمبٌَٕ؛
أوالـ فيوا يتعلق باالختصاص:
حٛث إٌ انفظم  132يٍ انذعزٕسُٚ ،ض ف ٙفمشرّ انثبَٛخ ػهٗ أٌ انمٕاَ ٍٛانزُظًٛٛخ ،لجم
إطذاس األيش ثزُفٛزْب ،رحبل إنٗ انًحكًخ انذعزٕسٚخ نزجذ ف ٙيطبثمزٓب نهذعزٕس ،يًب ركٌٕ يؼّ
ْزِ انًحكًخ يخزظخ نهجذ ف ٙيطبثمخ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًحبل إنٓٛب نهذعزٕس؛
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ثانيا ـ فيوا يتعلق باإلجزاءات الوتبعة إلقزار القانىى التنظيوي:
حٛث إَّٚ ،ج ٍٛيٍ االطالع ػهٗ انٕثبئك انًذسجخ ثبنًهف ،أٌ "انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛسلى
 08.21انمبض ٙثزغٛٛش ٔرزًٛى انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛسلى  02.12انًزؼهك ثبنزؼ ٍٛٛف ٙانًُبطت انؼهٛب
رطجٛمب ألحكبو انفظه 92ٔ 49 ٍٛيٍ انذعزٕس" انًحبل إنٗ انًحكًخ انذعزٕسٚخ ،جشٖ انزذأل فٙ
يششٔػّ ثبنًجهظ انٕصاس٘ انًُؼمذ ف 11 ٙفجشاٚش  ،2021طجمب ألحكبو انفظم  49يٍ انذعزٕس،
ٔرى إٚذاػّ ثبألعجمٛخ يٍ نذٌ انغٛذ سئٛظ انحكٕيخ نذٖ يكزت يجهظ انُٕاة ف 17 ٙفجشاٚش
ٔ ،2021أٌ ْزا انًجهظ نى ٚششع ف ٙانزذأل ف ّٛإال ثؼذ يشٔس ػششح أٚبو يٍ إٚذاػّ نذٖ
يكزجّٔٔ ،افك ػه ّٛثبألغهجٛخ ف ٙجهغزّ انؼبيخ انًُؼمذح ف 2 ٙيبسط  ،2021كًب رذأل ف ٙشأَّ
يجهظ انًغزشبسٔ ،ٍٚطبدق ػه ّٛثبإلجًبع ف ٙجهغزّ انؼبيخ ف 9 ٙيبسط ٔ ،2021انكم ٔفمب
ألحكبو انفظه 85ٔ 84 ٍٛيٍ انذعزٕس؛
ثالثا ـ فيوا يتعلق بالوىضىع:
حٛث إٌ انذعزٕسٚ ،غُذ ف ٙفظه( 49 ّٛانجُذ األخٛش) ٔ( 92انجُذ األخٛش يٍ انفمشح
األٔنٗ) ،إنٗ لبٌَٕ رُظ ،ًٙٛػهٗ انزٕان ،ٙرحذٚذ الئحخ انًؤعغبد ٔانًمبٔالد انؼًٕيٛخ
االعزشارٛجٛخ انزٚ ٙزى رؼ ٍٛٛانًغؤٔن ٍٛػُٓب ف ٙانًجهظ انٕصاس٘ٔ ،رزًٛى الئحخ انٕظبئف انزٙ
ٚزى انزؼ ٍٛٛفٓٛب ف ٙيجهظ انحكٕيخ؛
ٔحٛث إٌ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛسلى  08.21انًؼشٔع ػهٗ َظش ْزِ انًحكًخٚ ،زكٌٕ يٍ
يبدح فشٚذح ،رُض ػهٗ رغٛٛش ٔرزًٛى انًهحم ٍٛسلى  2ٔ 1انًشفم ٍٛثبنمبٌَٕ انزُظ ًٙٛسلى ،02.12
ٔانًزؼهم ٍٛػهٗ انزٕان ٙثالئحخ انًؤعغبد ٔانًمبٔالد انؼًٕيٛخ االعزشارٛجٛخ انزٚ ٙزى انزذأل
ف ٙرؼ ٍٛٛيغؤٔنٓٛب ف ٙانًجهظ انٕصاس٘ٔ ،ثالئحخ رزًٛى انًُبطت انؼهٛب انزٚ ٙزى انزذأل فٙ
شأَٓب ف ٙيجهظ انحكٕيخ؛
ٔحٛث إَّٚ ،ج ٍٛيٍ انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٗ انًهحم ٍٛانغبنف ركشًْب ،أَّ رى:
1ـ رؼذٚم انًهحك سلى :1
ـ ثزغٛٛش رغًٛخ "يؤعغخ انحغٍ انثبَ ٙنألػًبل االجزًبػٛخ نفبئذح سجبل انغهطخ انزبثؼٍٛ
نٕصاسح انذاخهٛخ" انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانجُذ (أ) انًزؼهك ثالئحخ انًؤعغبد انؼًٕيٛخ
االعزشارٛجٛخ ،ثـ " يؤعغخ انحغٍ انثبَ ٙنألػًبل االجزًبػٛخ نفبئذح سجبل انغهطخ ٔانًٕظفٍٛ
انزبثؼ ٍٛنٕصاسح انذاخهٛخ"،
ـ ثزغٛٛش رغًٛخ "انٓٛئخ انًبنٛخ انًغشثٛخ انًكهفخ ثًششٔع انمطت انًبن ٙنهذاس انجٛضبء"
انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانجُذ (ة) انًزؼهك ثالئحخ انًمبٔالد انؼًٕيٛخ االعزشارٛجٛخ ،ثـ "ْٛئخ
انمطت انًبن ٙنهذاس انجٛضبء"،
ـ ٔثئضبفخ "طُذٔق دمحم انغبدط نالعزثًبس" إنٗ انجُذ (ة) انًشبس إن ّٛأػالِ،
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2ـ رؼذٚم انًهحك سلى  2ثزغٛٛش رغًٛخ "سئٛظ انًجهظ انؼبو نهزجٓٛض ٔانُمم" انًُظٕص
ػه ّٛف ٙانجُذ (ج) انًزؼهك ثالئحخ انًُبطت انؼهٛب ثبإلداساد انؼًٕيٛخ انزٚ ٙزى انزذأل ف ٙشبٌ
رؼ ٍٛٛيغؤٔنٓٛب ف ٙيجهظ انحكٕيخ ،ثـ "سئٛظ انًجهظ انؼبو نهزجٓٛض ٔانُمم ٔانهٕجغزٛك
ٔانًبء"؛
ٔحٛث إٌ انذعزٕس ،فًٛب ُٚض ػه ّٛف ٙانفظم  49يُّ ،يٍ أٌ الئحخ انًؤعغبد
ٔانًمبٔالد انؼًٕيٛخ االعزشارٛجٛخ رحذد ثمبٌَٕ رُظٚ ،ًٙٛكٌٕ لذ أعُذ إنٗ انًششع طالحٛخ
رمذٚش يب ُٚذسج يُٓب ٔيب ال ُٚذسج ف ٙيضًبس انًؤعغبد ٔانًمبٔالد انؼًٕيٛخ ْٙٔ ،طالحٛخ
نٛظ نهًحكًخ انذعزٕسٚخ انزؼمٛت ػهٓٛب ،طبنًب أٌ يًبسعزٓب ال ٚؼزشٓٚب خطأ ث ٍٛف ٙانزمذٚش ،يًب
ركٌٕ يؼّ انزؼذٚالد انًزكٕسح نٛظ فٓٛب يب ٚخبنف انذعزٕس؛
لهذه األسباب:
أوال -رظشح ثأٌ يب ٔسد ف ٙانمبٌَٕ انزُظ ًٙٛسلى  08.21انمبض ٙثزغٛٛش ٔرزًٛى انمبٌَٕ
انزُظ ًٙٛسلى  02.12انًزؼهك ثبنزؼ ٍٛٛف ٙانًُبطت انؼهٛب رطجٛمب ألحكبو انفظه 92ٔ 49 ٍٛيٍ
انذعزٕس ،نٛظ ف ّٛيب ٚخبنف انذعزٕس؛
ثانيا -رأيش ثزجهٛغ َغخخ يٍ لشاسْب ْزا إنٗ انغٛذ سئٛظ انحكٕيخٔ ،ثُششِ ف ٙانجشٚذح انشعًٛخ.

ٔطذس ثًمش انًحكًخ انذعزٕسٚخ ثبنشثبط فٕٚ ٙو األسثؼبء  17يٍ شؼجبٌ 1442

( 31يبسط )2021
اإلهضاءات
اعؼٛذ إْشا٘

ػجذ األحذ انذلبق

انحغٍ ثٕلُطبس

أحًذ انغبنً ٙاإلدسٚغٙ

يٕال٘ ػجذ انؼضٚض انؼهٕ٘ انحبفظٙ

دمحم األَظبس٘

انحغ ٍٛاػجٕشٙ

دمحم ػهًٙ

نطٛفخ انخبل

دمحم ثٍ ػجذ انظبدق

َذٚش انًٕيُٙ

خبنذ ثشجبٔ٘
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