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باسم جاللة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
ثؼذ إطالػٓب ػهٗ انشسبنخ انًسجهخ ثأيبَزٓب انؼبيخ ف 5 ٙدٚسًجش  ،9199انزُٙٓٚ ٙ
فٓٛب انسٛذ انٕكٛم انؼبو نهًهك نذٖ يذكًخ انُمض إنٗ ػهًٓب طذٔس لشاس ػٍ ْزِ انًذكًخ
ثزبسٚخ َٕ 91فًجش  ،9199لضٗ ،ف ٙانًهف انجُذ ٙػذد  ،9197/5/6/595ثشفض طهت
انُمض انًمذو يٍ طشف انسٛذ انظجذ ٙانجالن ،ٙػضٕ يجهس انًسزشبس ،ٍٚضذ انمشاس
انظبدس ػٍ يذكًخ االسزئُبف ثبنُبضٕس ثزبسٚخ  99أكزٕثش  9196رذذ ػذد  867ف ٙانًهف
ػذد  ،96/99انمبض ٙثزأٛٚذ انذكى ػذد  96/952انظبدس ػٍ انًذكًخ االثزذائٛخ ثبنُبضٕس
ثزبسٚخ ُٚ 95بٚش  9196ف ٙانًهف ػذد  9195/8795فًٛب لضٗ ثّ يٍ إداَزّ يٍ أجم اسركبثّ
جُخ يذبٔنخ انذظٕل ػهٗ أطٕاد َبخج ٍٛثفضم ْذاٚب أٔ رجشػبد أٔ انٕػذ ثٓبٔ ،رمذٚى
رجشػبد ثمظذ انزأثٛش ف ٙرظٕٚذ ْٛئخ يٍ انُبخج ،ٍٛأٔ انجؼض يُٓىٔ ،يؼبلجزّ يٍ أجم رنك
ثثًبَٛخ أشٓش دجسب َبفزا ٔغشايخ َبفزح لذسْب  10.000,00دسْى؛
ٔثؼذ اإلطالع ػهٗ انًسزُذاد انًذنٗ ثٓبٔ ،ػهٗ ثبل ٙانٕثبئك انًذسجخ ثبنًهف؛
ٔثُبء ػهٗ انذسزٕس ،انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  9199199ثزبسٚخ  97يٍ
شؼجبٌ ٕٚ 99( 9259ن ،)9199 ٕٛال سًٛب انفظم ( 959انفمشح األٔنٗ) يُّ؛
ٔثُبء ػهٗ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛسلى  166195انًزؼهك ثبنًذكًخ انذسزٕسٚخ ،انظبدس
ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  91921959ثزبسٚخ  96يٍ شٕال  95( 9255أغسطس )9192؛
ٔثُبء ػهٗ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛسلى  98199انًزؼهك ثًجهس انًسزشبس ،ٍٚانظبدس
ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  91991979ثزبسٚخ  92يٍ ر٘ انذجخ َٕ 99( 9259فًجش ،)9199
كًب ٔلغ رغٛٛشِ ٔرزًًّٛ؛
ٔثؼذ االسزًبع إنٗ رمشٚش انؼضٕ انًمشسٔ ،انًذأنخ طجك انمبٌَٕ؛
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دٛث إٌ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًزؼهك ثًجهس انًسزشبسُٚ ،ٍٚض ف ٙيبدرّ  99ػهٗ أَّ
"ٚجشد ثذكى انمبٌَٕ يٍ طفخ يسزشبس 111كم شخض ٕٚجذ خالل يذح اَزذاثّ ف ٙإدذٖ
دبالد ػذو األْهٛخ نالَزخبة انًُظٕص ػهٓٛب فْ ٙزا انمبٌَٕ انزُظ،ًٙٛ
ٔرثجذ انًذكًخ انذسزٕسٚخ انزجشٚذ ثطهت يٍ يكزت يجهس انًسزشبس ٍٚأٔ ٔصٚش
انؼذل ،أٔ ثطهت يٍ انُٛبثخ انؼبيخ نذٖ انًذكًخ انز ٙأطذسد انذكى ف ٙدبنخ طذٔس إداَخ
لضبئٛخ ثؼذ االَزخبة ،أٔ ثطهت يٍ كم يٍ نّ يظهذخ"؛
ٔدٛث إٌ أدكبو انجُذ انثبَ ٙيٍ انًبدح  7يٍ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًزكٕس ،رُض ػهٗ
أَّ ال ٚؤْم نهزششخ نهؼضٕٚخ ف ٙيجهس انًسزشبس" ٍٚاألشخبص انًذكٕو ػهٓٛى ثًمزضٗ
دكى يكزست نمٕح انشٙء انًمضٗ ثّ ثؼمٕثخ دجس َبفزح أٔ ػمٕثخ دجس يغ إٚمبف انزُفٛز،
كٛفًب كبَذ يذرٓب ،يٍ أجم أدذ األفؼبل انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانًٕاد يٍ  69إنٗ  65يٍ ْزا
انمبٌَٕ انزُظ"111ًٙٛ؛
ٔدٛث إٌ انثبثذ يٍ ٔثبئك انًهف:
 أٌ انًذكًخ االثزذائٛخ ثبنُبضٕس ،أطذسد فُٚ 95 ٙبٚش  9196دكًب رذذ ػذد 96/952لضٗ ف ٙانًهف انجُذ ٙػذد  ،9195/8795ثئداَخ انًؼُ ٙثبأليش ٔيؼبلجزّ ثثًبَٛخ
أشٓش دجسب َبفزا ٔغشايخ َبفذح لذسْب ػششح آالف دسْى يٍ أجم اسركبثّ جُخ رمذٚى سشٕح
ٔيذبٔنخ انذظٕل ػهٗ أطٕاد َبخج ٍٛثفضم ْذاٚب أٔ رجشػبد أٔ انٕػذ ثٓب ٔرمذٚى رجشػبد
ثمظذ انزأثٛش ف ٙرظٕٚذ ْٛئخ يٍ انُبخج ٍٛأٔ ثؼض يُٓى ْٙٔ ،انجُخ انًُظٕص ػهٓٛب فٙ
انفظه 959ٔ 928 ٍٛيٍ انمبٌَٕ انجُبئٔ ،ٙانًٕاد  66ٔ 65،62،69يٍ انمبٌَٕ انزُظًٙٛ
انًزكٕس،
 أٌ يذكًخ االسزئُبف ثبنُبضٕس أطذسد ،ف 99 ٙأكزٕثش  ،9196لشاسا رذذ ػذد 867لضٗ ف ٙانًهف ػذد  ،96/99ثئنغبء انذكى االثزذائ ٙانًزكٕس فًٛب لضٗ ثّ يٍ إداَخ
انًؼُ ٙثبأليش يٍ أجم جُذخ رمذٚى سشٕح ٔانذكى رظذٚب ثجشاءرّ يُٓبٔ ،رأٛٚذِ ف ٙثبل ٙيب
لضٗ ثّ،
 أٌ يذكًخ انُمض لضذ ،ثزبسٚخ َٕ 91فًجش  ،9199ف ٙلشاسْب ػذد  9798انظبدسف ٙانًهف انجُذ ٙػذد  9197/5/6/595ثشفض طهت انُمض انًمذو يٍ طشف انسٛذ انظجذٙ
انجالن ٙضذ انمشاس االسزئُبف ٙانًزكٕس؛
ٔدٛث إَّ ،رأسٛسب ػهٗ يب سجك ثٛبَّٚ ،كٌٕ انذكى انظبدس ػٍ انًذكًخ االثزذائٛخ
ثبنُبضٕس انمبض ٙثئداَخ انسٛذ انظجذ ٙانجالن ،ٙأطجخ َٓبئٛب ٔيكزسجب نمٕح انشٙء انًمضٗ
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ثّ ،يًب ٚفمذ انًؼُ ٙثبأليش أْهٛخ االَزخبةٚٔ ،زؼ ٍٛنزنك رجشٚذِ ثذكى انمبٌَٕ يٍ طفخ
يسزشبس ثًجهس انًسزشبس ،ٍٚػًال ثأدكبو انًبدح  99يٍ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًشبس إن ّٛأػالِ؛

لهذه األسباب:
أوال :رظشح ثزجشٚذ انسٛذ انظجذ ٙانجالن ،ٙانًُزخت فَ ٙطبق انٓٛئخ انُبخجخ
نًًثه ٙانًجبنس انجًبػٛخ ٔيجبنس انؼًبالد ٔاأللبنٛى نجٓخ انششق ،يٍ ػضٕٚزّ ثًجهس
انًسزشبسٔ ، ٍٚثشغٕس انًمؼذ انز٘ كبٌ ٚشغهّ ،يغ إجشاء اَزخبثبد جضئٛخ نشغم انًمؼذ
انشبغش رطجٛمب ألدكبو انجُذ  5يٍ انًبدح  99يٍ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًزؼهك ثًجهس انًسزشبسٍٚ؛
ثانيا :رأيش ثزجهٛغ َسخخ يٍ لشاسْب ْزا إنٗ انسٛذ سئٛس انذكٕيخ ٔإنٗ انسٛذ سئٛس
يجهس انًسزشبسٔ ٍٚإنٗ انطشف انًؼُٔ ،ٙثُششِ ف ٙانجشٚذح انشسًٛخ.
ٔطذس ثًمش انًذكًخ انذسزٕسٚخ ثبنشثبط فٕٚ ٙو األسثؼبء  99سثٛغ انثبَ9229ٙ
( 98دٚسًجش)9199

اإلمضاءات
اسؼٛذ إْشا٘

ػجذ األدذ انذلبق

دمحم أرشكٍٛ

دمحم المريني

انذسٍ ثٕلُطبس

دمحم ثٍ ػجذ انظبدق

دمحم األنصاري

انسؼذٚخ ثهًٛش

يٕال٘ ػجذ انؼضٚض انؼهٕ٘ انذبفظٙ

ندير المومني

دمحم بن عبد الرحمان جوهري
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