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باسم جاللة الملك وطبقا للقانىن
المحكمة الدستىرية،
ثؼذ اطالػٓب ػهى سصبنخ انضٍذ سئٍش يجهش انُٕاة انًضجهخ ثأيبَزٓب انؼبيخ فً
 8أثشٌم  ،1212انزً أدبل ثًٕججٓب اصزمبنخ انضٍذ ػجذ انهطٍف انُبصشي يٍ يجهش
انُٕاة ،لصذ رشرٍت اَثبس انمبٍََٕخ ػٍ ْزِ االصزمبنخ؛
ٔثُبء ػهى انذصزٕس ،انصبدس ثزُفٍزِ انظٍٓش انششٌف سلى  21221.2ثزبسٌخ  12يٍ
شؼجبٌ ٌٕ 1.( 2341نٍٕ )1222؛
ٔثُبء ػهى انمبٌَٕ انزُظًًٍ سلى  2..124انًزؼهك ثبنًذكًخ انذصزٕسٌخ ،انصبدس
ثزُفٍزِ انظٍٓش انششٌف سلى  2123124.ثزبسٌخ  2.يٍ شٕال  24( 2341أغضطش )1223؛
ٔثُبء ػهى انمبٌَٕ انزُظًًٍ سلى  12122انًزؼهك ثًجهش انُٕاة ،انصبدس ثزُفٍزِ
انظٍٓش انششٌف سلى  212212.1ثزبسٌخ  2.يٍ ري انمؼذح  23( 2341أكزٕثش  ،)1222كًب
ٔلغ رغٍٍشِ ٔرزًًٍّ؛
ٔثُبء ػهى انُظبو انذاخهً نًجهش انُٕاة؛
ٔثُبء ػهى انًشصٕو سلى  11121213انصبدس فً  23يٍ سجت  1.( 2331فجشاٌش
 )1212ثذػٕح يجهش انُٕاة ٔيجهش انًضزشبسٌٍ نؼمذ دٔسح اصزثُبئٍخٔ ،ػهى انًشصٕو
سلى  11121128انصبدس فً  11يٍ شؼجبٌ  8( 2331أثشٌم  )1212ثخزى انذٔسح انًزكٕسح؛
ٔثؼذ االطالع ػهى انٕثبئك انًذسجخ فً انًهف؛
ٔثؼذ االصزًبع إنى رمشٌش انؼضٕ انًمشس ٔانًذأنخ طجك انمبٌَٕ؛
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دٍث إٌَّ ،جٍٍ يٍ االطالع ػهى ٔثبئك انًهف أٌ انضٍذ ػجذ انهطٍف انُبصشي
انًُزخت ػضٕا ثًجهش انُٕاة خالل االلزشاع انزي أجشي فً  2أكزٕثش  122.ثبنذائشح
االَزخبثٍخ انًذهٍخ "ػٍٍ انشك" (ػًبنخ يمبطؼبد ػٍٍ انشك) ،لذو اصزمبنزّ يٍ ػضٌٕخ
انًجهش انًزكٕس ثشصبنخ يٕجٓخ إنى سئٍضّ ٔانًضجهخ فً  1أثشٌم 1212؛
ٔدٍث إٌ االصزمبنخ انًزكٕسح ،ػبٌُٓب أػضبء يكزت يجهش انُٕاة أثُبء االجزًبع
انًُؼمذ فً  2أثشٌم ٔ ،1212صجهذ ثًذضش االجزًبع انًزكٕس؛
ٔدٍث إَّ ،نئٍ كبَذ انفمشح انشاثؼخ يٍ انًبدح انزبصؼخ يٍ انُظبو انذاخهً نًجهش
انُٕاة ،رُص ػهى إدبطخ انًجهش ػهًب ،فً ألشة جهضخ ،ثبالصزمبالد انكزبثٍخ انًمذيخ
إنى سئٍش انًجهش ْٕٔ ،إجشاء ٌزؼٍٍ انزمٍذ ثّ ،صٕاء أثُبء اَؼمبد انجشنًبٌ فً دٔسرٍّ
انضٌُٕزٍٍ انًمشسرٍٍ ثًمزضى أدكبو انفمشح األٔنى يٍ انفصم  .1يٍ انذصزٕس ،أٔ أثُبء
دٔسرّ االصزثُبئٍخ انًُؼمذح طجمب ألدكبو انفمشح األٔنى يٍ انفصم  ..يُّ ،فإٌ رمذٌى انُبئت
انًؼًُ الصزمبنزّ أرى الدمب ػهى  14يبسس  ،1212ربسٌخ اَؼمبد آخش جهضخ نًجهش انُٕاة
ثشصى انذٔسح االصزثُبئٍخ انًشبس إنى يشاجغ افززبدٓب ٔخزًٓب أػالِ ،يًب جؼم إدبطخ
انًجهش ػهًب ثزنك ،فً جهضخ ػًٕيٍخ ثشصى انذٔسح انًزكٕسح أيشا يزؼزسا؛
ٔدٍث إٌ انًبدح  .2يٍ انمبٌَٕ انزُظًًٍ انًزؼهك ثًجهش انُٕاة ،رخٕل انًذكًخ
انذصزٕسٌخ صالدٍخ إثجبد شغٕس يمؼذ ثًجهش انُٕاة؛
ٔدٍث إٌ انًبدح  .1يٍ انمبٌَٕ انزُظًًٍ انًزكٕس ،رُص ػهى أَّ" :رُزًٓ يذح
اَزذاة انُٕاة انزٌٍ اكزضجٕا صفخ ػضٕ ثًجهش انُٕاة ػٍ طشٌك انزؼٌٕض 111ػُذ
اَصشاو انفزشح انٍُبثٍخ انًؼٍُخ"1؛
ٔدٍث إٌَّ ،زؼٍٍ رجؼب نزنك ،انزصشٌخ ثشغٕس انًمؼذ انزي كبٌ ٌشغهّ انضٍذ
ػجذ انهطٍف انُبصشي ثًجهش انُٕاة ػهى إثش اصزمبنزّ ئُّ ،رشرٍت اَثبس انمبٍََٕخ ػٍ
رنك؛
لهذه األسباب:
أوال -رصشح ثشغٕس انًمؼذ انزي كبٌ ٌشغهّ انضٍذ ػجذ انهطٍف انُبصشي ،انًُزخت
ػضٕا ثًجهش انُٕاة ثبنذائشح االَزخبثٍخ انًذهٍخ "ػٍٍ انشك" (ػًبنخ يمبطؼبد ػٍٍ
انشك)ٔ ،ثذػٕح انًزششخ انزي ٌشد إصًّ يجبششح فً الئذخ انزششٍخ انًؼٍُخ ثؼذ آخش
يُزخت فً َفش انالئذخ نشغم انًمؼذ انشبغش ،نًب رجمى يٍ انفزشح انٍُبثٍخ انذبنٍخ ،طجمب
ألدكبو انًبدرٍٍ  .1ٔ .2يٍ انمبٌَٕ انزُظًًٍ انًزؼهك ثًجهش انُٕاة؛
ملف عدد072/21 :

3

ثانيا -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس
مجلس النواب ،وبنشره في الجريدة الرسمية.

ٔصذس ثًمش انًذكًخ انذصزٕسٌخ ثبنشثبط فً ٌٕو اإلثٍٍُ  24يٍ سيضبٌ 2331
( 1.أثشٌم )1212

اإلمضــاءات

اصؼٍذ إْشاي

ػجذ األدذ انذلبق

انذضٍ ثٕلُطبس أدًذ انضبنًً اإلدسٌضً

يٕالي ػجذ انؼزٌز انؼهٕي انذبفظً

نطٍفخ انخبل

انذضٍٍ اػجٕشً

دمحم األَصبسي

دمحم ػهًً

دمحم ثٍ ػجذ انصبدق

َذٌش انًٕيًُ

خبنذ ثشجبٔي
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