انذًذ هلل ٔدذِ،

انًًهكح انًغشتٛح
انًذكًح انذسرٕسٚح
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باسم جاللة الملك وطبقا للقاوىن
المحكمة الدستىرية،
تؼذ اطالػٓا ػهٗ انشسانر ٍٛانًسجهر ٍٛتؤياَرٓا انؼايح فٕٚ 13 ٙن ،2021 ٕٛانهرٍٛ
ٚطهة ف ٙأٔالًْا انسٛذ سئٛس يجهس انُٕاب يٍ انًذكًح انذسرٕسٚح ذجشٚذ انسٛذ
يصطفٗ صٚر ٙيٍ ػضٕٚح انًجهس انًزكٕس ،تُاء ػهٗ لشاس يكرة انًجهس انًثثد
نٕالؼح ذخه ٙانؼضٕ انًؼُ ٙػٍ االَرًاء نهذضب انز٘ اكرسة تاسًّ انؼضٕٚح تزاخ
انًجهسٚٔ ،ذٛظ ف ٙثاَٛرًٓا انًذكًح ػهًا أٌ َفس انؼضٕ لذو اسرمانرّ يٍ ْزا انًجهس،
ٔٚطهة ذشذٛة اٜثاس انمإََٛح ػٍ ْزِ االسرمانح؛
ٔتُاء ػهٗ انذسرٕس ،انصادس ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  1.11.91تراسٚخ  27يٍ
شؼثاٌ ٕٚ 29( 1432ن)2011 ٕٛ؛
ٔتُاء ػهٗ انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى  066.13انًرؼهك تانًذكًح انذسرٕسٚح ،انصادس
ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  1.14.139تراسٚخ  16يٍ شٕال  13( 1435أغسطس )2014؛
ٔتُاء ػهٗ انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى  27.11انًرؼهك تًجهس انُٕاب ،انصادس ترُفٛزِ
انظٓٛش انششٚف سلى  1.11.165تراسٚخ  16يٍ ر٘ انمؼذج  14( 1432أكرٕتش  ،)2011كًا
ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛
ٔتُاء ػهٗ انُظاو انذاخه ٙنًجهس انُٕاب؛
ٔتؼذ االطالع ػهٗ انٕثائك انًذسجح ف ٙانًهفٍٛ؛
ٔتؼذ االسرًاع إنٗ ذمشٚش انؼضٕ انًمشس ٔانًذأنح طثك انمإٌَ؛
ٔتؼذ ضى انًهف ٍٛنرؼهمًٓا تٕضؼٛح ػضٕ ٔادذ يٍ أػضاء يجهس انُٕاب؛
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دٛث إَّ ٚث ٍٛيٍ ٔثائك انًهف ،ٍٛتؼذ ضًًٓا ،أٌ انسٛذ يصطفٗ صٚر ،ٙساسم
سئٛس يجهس انُٕاب تكراب يسجم فٚ ،2021 َٕٕٛٚ 30 ٙخثشِ ف ّٛتاسرمانرّ يٍ انذضب
انز٘ اكرسة تاسًّ انؼضٕٚح تانًجهس انًزكٕس ،ثى لذو ،تؼذ رنك ،اسرمانرّ يٍ ػضٕٚح
انًجهس تشسانح يٕجٓح إنٗ سئٛسّ ف ٙذاسٚخ الدك ػهٗ ذمذٚى اسرمانرّ يٍ انذضب انز٘
ُٚرً ٙإن ،ّٛكًا ْٕ يضًٍ ف ٙيطهغ سسانح االسرمانح ٔخرى ذصذٛخ إيضائٓا ،انًؤسخٍٛ
فٕٚ 07 ٙن2021 ٕٛ؛
ٔدٛث إَّ ذثؼا نزنك ،تصشف انُظش ػٍ االسرمانح انر ٙلذيٓا انؼضٕ انًؼُ ٙتاأليش
يٍ انًجهس ،انر ٙأذد الدمح ػهٗ ذخه ّٛػٍ اَرًائّ انسٛاسٔ ٙيا ذال ذهك االسرمانح ،يٍ
إجشاءاخ ٔيآل ،فئٌ ٔضؼٛرّ ذظم خاضؼح ألدكاو انفصم  61يٍ انذسرٕسٔ ،انفمشذٍٛ
األٔنٗ ٔانثاَٛح يٍ انًادج  12انًكشسج يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًرؼهك تًجهس انُٕاب،
ٔنًمرضٛاخ انًادج  8يٍ انُظاو انذاخه ٙنُفس انًجهس؛
دٛث إٌ انفصم  61يٍ انذسرٕسُٚ ،ص ،ػهٗ أَّٚ" :جشد يٍ صفح ػضٕ ف ٙأدذ
انًجهس ،ٍٛكم يٍ ذخهٗ ػٍ اَرًائّ انسٛاس ٙانز٘ ذششخ تاسًّ نالَرخاتاخ ،أٔػٍ انفشٚك
أٔ انًجًٕػح انثشنًاَٛح انرُٚ ٙرً ٙإنٓٛا.
ٔذصشح انًذكًح انذسرٕسٚح تشغٕس انًمؼذ ،تُاء ػهٗ إدانح يٍ سئٛس انًجهس انز٘ ٚؼُّٛ
األيش ٔ ،رنك ٔفك أدكاو انُظاو انذاخه ٙنهًجهس انًؼُ ،ٙانز٘ ٚذذد أٚضا آجال ٔيسطشج
اإلدانح ػهٗ انًذكًح انذسرٕسٚح".؛
ٔدٛث إٌ انًادج  12انًكشسج يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛنًجهس انُٕاب ،ذُص ،فٙ
فمشذٓٛا األٔنٗ ٔاألخٛشج ،ػهٗ أَّٚ " :جشد يٍ صفح ػضٕ ف ٙيجهس انُٕاب كم َائة
ذخهٗ ،خالل يذج اَرذاتّ ،ػٍ االَرًاء إنٗ انذضب انسٛاس ٙانز٘ ذششخ تاسًّ نؼضٕٚح
يجهس انُٕاب أٔ ػٍ انفشٚك أٔ انًجًٕػح انُٛاتٛح انرُٚ ٙرً ٙإنٓٛأ ،".ػهٗ أَّ" :ذصشح
انًذكًح انذسرٕسٚح تشغٕس انًمؼذ انز٘ ٚشغهّ انًؼُ ٙتاأليش تُاء ػهٗ إدانح يٍ سئٛس
يجهس انُٕاب ٔفك أدكاو انفصم  61يٍ انذسرٕس".؛
ٔدٛث إٌ يمرضٛاخ انًادج  8يٍ انُظاو انذاخه ٙنًجهس انُٕاب ،ذُص تصفح
خاصح ،ػهٗ لٛاو يكرة انًجهس تانرؤكذ يٍ ٔالؼح انرخه ٙيٍ ػذيٓا ،ترٕج ّٛدػٕج نهؼضٕ
انًؼُ" ،ٙتئدذٖ ٔسائم انرثهٛغ انمإََٛح" ،نثٛاٌ يٕلفّ كراتح ،ذؤكٛذا أٔ َفٛا ،داخم أجم 15
ٕٚيا يٍ ذٕصهّ تًشاسهح انًكرةٔ ،ػهٗ أٌ انًكرة ٚصذس "يمشسا ٚثثد ٔالؼح انرخهٙ
ٔٚشفمّ تطهة انرجشٚذ يٍ انؼضٕٚح انز٘ ٚذٛهّ سئٛس يجهس انُٕاب ػهٗ انًذكًح
انذسرٕسٚح ف ٙأجم ألصاِ ٕٚ 15يا تؼذ ثثٕخ ٔالؼح انرخه".ٙ؛
ٔدٛث إَّٚ ،ث ٍٛيٍ االطالع ػهٗ انٕثائك انًذسجح ف ٙيهف طهة انرجشٚذ ،أٌ
سئٛس يجهس انُٕاب ذٕصم ف ،2021 َٕٕٛٚ 30 ٙتكراب صشٚخ يٍ انؼضٕ انًؼُٚ ،ٙخثش
ف ّٛترخه ّٛػٍ اَرًائّ نهذضب انز٘ اَرخة تاسًّ ػضٕا تًجهس انُٕابٔ ،أٌ سئٛس
انًجهس ػشض انًهف ،إثش رنك ،ػهٗ انًكرة نهرؤكذ يٍ ٔالؼح انرخه ٙيٍ ػذيٓأ ،فما نًا
ضًٍ ف ٙيذضش االجرًاع انًُؼمذ تراسٚخ ٕٚ 05ن ،2021 ٕٛثى ٔجّ فٕٚ 06 ٙن،2021 ٕٛ
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تُاء ػهٗ يذأالخ انًكرة ،دػٕج يكرٕتح نهؼضٕ انًؼُٚ ،ٙطهة فٓٛا تٛاٌ يٕلفّ تشؤٌ
ٔالؼح انرخه ،ٙذؤكٛذا أٔ َفٛا ،داخم أجم ٕٚ 15يا يٍ انرٕصم تانًشاسهح؛
ٔدٛث إٌ انؼضٕ انًطهٕب ذجشٚذِ أجاب تراسٚخ ٕٚ 07ن 2021 ٕٛػٍ انًشاسهح
انًشاس إنٓٛا ،يؤكذا يا جاء ف ٙكراتّ انساتك ،يًا دذا تًكرة انًجهس ،ف ٙاجرًاػّ
انًُؼمذ تراسٚخ ٕٚ 12ن ،2021 ٕٛإنٗ ذمشٚش إثثاخ ٔالؼح ذخه ٙانسٛذ يصطفٗ صٚر ٙػٍ
االَرًاء نهذضب انز٘ اَرخة تاسًّ ػضٕا تًجهس انُٕاب ،ػهٗ انُذٕ انًضًٍ فٙ
يذضش االجرًاع انًزكٕس؛
ٔدٛث إَّ ،ذؤسٛسا ػهٗ يا سثك تٛاَّٚ ،كٌٕ سئٛس يجهس انُٕاب ٔيكرثّ لذ ذمٛذا
تاإلجشاءاخ انٕاسدج تانُظاو انذاخه ٙنهًجهس انًرؼهمح تًسطشج إثثاخ ٔالؼح انرخه ،ٙػهٗ
انُذٕ انًث ٍٛأػالِٔ ،ذكٌٕ ٔالؼح انرخه ٙثاترح ،األيش انز٘ ٚسرذػ ٙذجشٚذ انسٛذ يصطفٗ
صٚر ٙيٍ صفح ػضٕ تانًجهس انًزكٕس ٔانرصشٚخ ،ذثؼا نزنك ،تشغٕس انًمؼذ انز٘ ٚشغهّ
فّٛ؛
ٔدٛث إٌ اسرذضاس يؤدٖ أدكاو انًادج  90يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًرؼهك تًجهس
انُٕاب( ،انفمشذاٌ األٔنٗ ٔانثاَٛح)ٔ ،انًادج  17يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًرؼهك تانًذكًح
انذسرٕسٚح (انفمشج األخٛشج)ٔ ،يُاط سشٚاٌ اٜجال انًمشسج فٓٛا مه جهةٔ ،ثثٕخ ذخهٙ
انؼضٕ انًؼُ ،ٙلثم اَرٓاء يذج اَرذاتّ ،ػٍ انذضب انز٘ ُٚرً ٙإن ،ّٛتصشف انُظش ػٍ
سثة انرخهٔ ٙسٛالّ ،ػشٛح اَطالق انؼًهٛاخ انًرؼهمح تاَرخاب أػضاء انًجهس انجذٚذ،
مه جهة أخزي ٚ ،رشذة ػُّ ،فَ ٙاصنح انذال ،انرصشٚخ تشغٕس انًمؼذ انز٘ كاٌ ٚشغهّ
انؼضٕ انًؼُ ،ٙدٌٔ انذاجح إنٗ انمٛاو تئجشاءاخ ذؼٕٚضّ؛

لهذه األسباب:

أوال -ذصشح ترجشٚذ انسٛذ يصطف ٙصٚر ٙانًُرخة ػضٕا تًجهس انُٕاب تانذائشج
االَرخاتٛح انًذهٛح "فجٛج" (ػًانح إلهٛى فجٛج) ٔتشغٕس انًمؼذ انز٘ كاٌ ٚشغهّ ،دٌٔ
انذاجح إنٗ انمٛاو تئجشاءاخ ذؼٕٚضّ؛
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ثانيا -تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس
مجلس النواب ،وبنشره في الجريدة الرسمية.

ٔصذس تًمش انًذكًح انذسرٕسٚح تانشتاط فٕٚ ٙو انثالثاء  16يٍ ر٘ انذجح 1442
(ٕٚ 27ن)2021 ٕٛ

اإلمضــاءات

اسؼٛذ إْشا٘

ػثذ األدذ انذلاق انذسٍ تٕلُطاس أدًذ انسانً ٙاإلدسٚسٙ

يٕال٘ ػثذ انؼضٚض انؼهٕ٘ انذافظٙ

نطٛفح انخال

انذس ٍٛاػثٕشٙ

دمحم تٍ ػثذ انصادق

دمحم األَصاس٘

دمحم ػهًٙ

َذٚش انًٕيُٙ

خانذ تشجأ٘

ملفان عدد 107/21 :و108/21

