انذًذ هلل ٔدذِ،

انًًهكح انًغشتٛح
انًذكًح انذسرٕسٚح
ملف عــدد211/12:
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باسم جاللة الملك وطبقا للقاوىن

المحكمة الدستىرية،
تؼذ اطالػٓا ػهٗ انشسانح ،انًسجهح تأياَرٓا انؼايح ف 21 ٙأغسطس  ،1212انًذانح
إنٓٛا يٍ نذٌ انسٛذ سئٛس يجهس انًسرشاس ،ٍٚانرٚ ٙذٛظ فٓٛا انًذكًح ػهًا تأٌ انسٛذ أدًذ
تٕنٌٕ لذو اسرمانرّ يٍ ْزا انًجهسٚٔ ،طهة ذشذٛة اٜثاس انمإََٛح ػٍ ْزِ االسرمانح؛
ٔتُاء ػهٗ انذسرٕس ،انصادس ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  2122142تراسٚخ  12يٍ
شؼثاٌ ٕٚ 14( 2311ن)1222 ٕٛ؛
ٔتُاء ػهٗ انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى  211121انًرؼهك تانًذكًح انذسرٕسٚح ،انصادس ترُفٛزِ
انظٓٛش انششٚف سلى  21231214تراسٚخ  21يٍ شٕال  21( 2311أغسطس )1223؛
ٔتُاء ػهٗ انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى  13122انًرؼهك تًجهس انًسرشاس ،ٍٚانصادس ترُفٛزِ
انظٓٛش انششٚف سلى  21221221تراسٚخ  13يٍ ر٘ انذجح َٕ 12( 2311فًثش  ،)1222كًا
ٔلغ ذغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛
ٔتُاء ػهٗ انُظاو انذاخه ٙنًجهس انًسرشاسٍٚ؛
ٔتؼذ االطالع ػهٗ انٕثائك انًذسجح ف ٙانًهف؛
ٔتؼذ االسرًاع إنٗ ذمشٚش انؼضٕ انًمشس ٔانًذأنح طثك انمإٌَ؛
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دٛث إَّٚ ،ث ٍٛيٍ االطالع ػهٗ ٔثائك انًهف ،أٌ سسانح االسرمانح لذيٓا انؼضٕ
انسانف ركشِ ،كراتح إنٗ سئٛس يجهس انًسرشاسٔ ،ٍٚأخز انًكرة ػهًا تٓا أثُاء اجرًاػّ
انًُؼمذ ف 21 ٙأغسطس ٔ ،1212سجهد تًذضش االجرًاع انًزكٕس ،ثى أدٛهد ػهٗ ْزِ
انًذكًح يٍ لثم سئٛس انًجهس ،كم رنك ٔفما نهفمشذ ٍٛاألٔنٗ ٔانثاَٛح يٍ انًادج  22يٍ
انُظاو انذاخه ٙنًجهس انًسرشاس ٍٚانهر ٍٛذُصاٌ ػهٗ ٔجّ انخصٕص ػهٗ أَّ" 5ذمذو
طهثاخ االسرمانح كراتح انٗ سئٛس انًجهسٔ "111 ،ػهٗ أَّ111" 5إرا ٔسد طهة االسرمانح فٙ
انفرشج انفاصهح ت ٍٛانذٔسذٚ ،ٍٛذال ػهٗ انًذكًح انذسرٕسٚح داخم أجم ػششج ( )22أٚاو يٍ
ذاسٚخ أخز انًكرة ػهًا تّ "1؛
ٔدٛث إٌ االسرمانح يٍ ػضٕٚح أدذ يجهس ٙانثشنًاٌ ،تصشف انُظش ػٍ تٕاػث ْزِ
األخٛشج أٔ ذٕلٛرٓا أٔ سٛالٓا ،ذظم ،تطثٛؼرٓا يٍ انذاالخ االسرثُائٛح ف ٙانذٛاج انُٛاتٛح ،نكٌٕ
أػضاء انثشنًاٌ ٚسرًذٌٔ َٛاترٓى يٍ األيح ،طثما ألدكاو انفمشج األٔنٗ يٍ انفصم  12يٍ
انذسرٕسٔ ،ضًاَا نذسٍ سٛش انًؤسسح انرششٚؼٛح؛
ٔدٛث إٌ انًادج  42يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًرؼهك تًجهس انًسرشاس ٍٚذخٕل انًذكًح
انذسرٕسٚح صالدٛح إثثاخ شغٕس يمؼذ تانًجهس انًزكٕس؛
ٔدٛث إٌ اسرذضاس يؤدٖ أدكاو انًادج  42يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًرؼهك تًجهس
انًسرشاس( ،ٍٚانفمشذاٌ األٔنٗ ٔانثاَٛح)ٔ ،انًادج  22يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًرؼهك تانًذكًح
انذسرٕسٚح (انفمشج األخٛشج)ٔ ،يُاط سشٚاٌ اٜجال انًمشسج فٓٛا مه جهةٔ ،ثثٕخ اسرمانح
انؼضٕ انًؼُ ،ٙلثم اَرٓاء يذج اَرذاتّ يٍ انؼضٕٚح تًجهس انًسرشاس ،ٍٚػشٛح اَطالق
انؼًهٛاخ انًرؼهمح تاَرخاب أػضاء انًجهس انجذٚذ ،مه جهة أخزيٚ ،رشذة ػُّ ،فَ ٙاصنح
انذال ،انرصشٚخ تشغٕس انًمؼذ انز٘ كاٌ ٚشغهّ انؼضٕ انًؼُ ،ٙدٌٔ انذاجح إنٗ انمٛاو
تئجشاءاخ ذؼٕٚضّ؛

لهذه األسباب:

أوال -ذصشح تشغٕس انًمؼذ انز٘ كاٌ ٚشغهّ تًجهس انًسرشاس ٍٚانسٛذ ادًذ تٕنٌٕ،
دٌٔ انذاجح إنٗ انمٛاو تئجشاءاخ ذؼٕٚضّ؛
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ثاويا -ذأيش ترثهٛغ َسخح يٍ لشاسْا ْزا إنٗ انسٛذ سئٛس انذكٕيح ٔإنٗ انسٛذ سئٛس
يجهس انًسرشاسٔ ،ٍٚتُششِ ف ٙانجشٚذج انشسًٛح1
ٔصذس تًمش انًذكًح انذسرٕسٚح تانشتاط فٕٚ ٙو انثالثاء  21يذشو 2331
( 13أغسطس )1212

اإلمضــاءات

اسؼٛذ إْشا٘

ػثذ األدذ انذلاق

انذسٍ تٕلُطاس

يٕال٘ ػثذ انؼضٚض انؼهٕ٘ انذافظٙ

انذس ٍٛاػثٕشٙ

أدًذ انسانً ٙاإلدسٚسٙ

دمحم تٍ ػثذ انصادق

دمحم األَصاس٘

َذٚش انًٕيُٙ

دمحم ػهًٙ

خانذ تشجأ٘
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