الحمد هلل وحده،

المملكة المغزبية
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قزار رقم  99/19 :و.ب

باسم جاللة الملك وطبقا للقانىن
المحكمة الدستىرية،
بعذ اطالعٓب عهٗ انشعبنخ ٍٛانٕاسدح ٍٛيٍ انغٛذٔ ٍٚصٚش انذاخهٛت ٔسئٛظ يجهظ
انًغخـشـبسٚـٍ ،انًغجهـخ ٍٛبأيبَخٓب انعبيت فَٕ 13 ٙفًبش ٔ 2دٚغًبش ٔ ،2019انهخٚ ٍٛشعشاٌ
بًمخضبًْب انًذكًت انذعخٕسٚت بٕفبة انغٛذة فبطًت أٚج يٕعٗ ،عضٕة يجهظ انًغخشبس،ٍٚ
انًُخخبت ف ٙااللخشا انًجشٖ ف 2 ٙأكخٕبش  ،2015فَ ٙطبق انٓٛئت انُبخبت انًخأنفت يٍ يًثهٙ
انغشف انفالدٛت نجٓبث "يشاكش – آعف / ٙدسعت –حبفٛالنج  /عٕط – يبعت "؛
ٔبعذ االطال عهٗ انٕثٛمت انًذسجت ف ٙانًهف؛
ٔبُبء عهٗ انذعخٕس ،انظبدس بخُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  1111191بخبسٚخ  27يٍ
شعببٌ ٕٚ 29( 1432ن ،) 2011 ٕٛالعًٛب انفظم  132يُّ؛
ٔبُبء عهٗ انمبٌَٕ انخُظ ًٙٛسلى  066113انًخعهك ببنًذكًت انذعخٕسٚت  ،انظبدس
بخُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  11141139بخبسٚخ  16يٍ شٕال  13(1435أغغطظ )2014؛
ٔبُبء عهٗ انمبٌَٕ انخُظ ًٙٛسلى  28111انًخعهك بًجهظ انًغخشبس ، ٍٚانظبدس
بخُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  1 111 1172بخبسٚخ  24يٍ ر٘ انذجت َٕ 21( 1432فًبش  )2011كًب
ٔلع حغٛٛشِ ٔحخًًّٛ؛
ٔبعذ االعخًب إنٗ حمشٚش انعضٕ انًمشس ٔانًذأنت طبك انمبٌَٕ؛
دٛث إَّٚ ،ب ٍٛيٍ االطال عهٗ انُغخت انًٕجضة يٍ سعى انٕفبة ،انًؤسخت فٙ
 17أكخٕبش ٔ ،2019انًغخخشجت يٍ عجالث يظهذت انذبنت انًذَٛت (جًبعت أكبدٚش) حذج عذد
 323نغُت  ،2019أٌ انغٛذة فبطًت أٚج يٕعٗ حٕفٛج ف 7 ٙأكخٕبش 2019؛
ٔدٛث إَّٚ ،خع ،ٍٛحبعب نزنك،انخظشٚخ بشغٕس انًمعذ انز٘ كبَج حشغهّ انًشدٕيت
فبطًت أٚج يٕعٗ بًجهظ انًغخشبسٍٚ؛
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ٔدٛث إٌ عذد انًمبعذ انًخظظت نًًثه ٙانًُخخب ٍٛف ٙانغشف انفالدٛت نهجٓت،
يمعذاٌ طبمب نهجذٔل (ة) يٍ انًبدة األٔنٗ يٍ انمبٌَٕ انخُظ ًٙٛانًخعهك بًجهظ انًغخشبس،ٍٚ
فبصث بًٓب انالئذت انخ ٙحششذج انًشدٕيت ببعًٓب؛
ٔدٛث إَّ ،بُبء عهٗ يب عبكٚ ،خعزس حطبٛك أدكبو انًبدة  91يٍ انمبٌَٕ انخُظًٙٛ
انًخعهك بًجهظ انًغخشبسٔ ،ٍٚحكٌٕ انمبعذة انمبََٕٛت انٕاجبت انخطبٛك ْ ٙأدكبو انبُذ انغبدط
يٍ انًبدة  92يٍ انمبٌَٕ انخُظ ًٙٛانًزكٕس ،انخ ٙحُض عهٗ أَّ "حببشش اَخخبببث جضئٛت111إرا
حعزس حطبٛك أدكبو انًبدة  91أعالِ"؛

لهذه األسباب:
أوال  -حظشح بشغٕس انًمعذ انز٘ كبَج حشغهّ انًشدٕيت فبطًت أٚج يٕعٗ بًجهظ انًغخشبسٍٚ
بشعى انٓٛئت انُبخبت نًًثه ٙانغشف انفالدٛت نجٓبث يشاكش  -آعف /ٙدسعت -حبفٛالنج  /عٕط -يبعت،
ٔحأيش بئجشاء اَخخبة جضئ ٙبخظٕص انًمعذ انز٘ كبَج حشغهّ ،عًال بًمخضٛبث انبُذ انغبدط
يٍ انًبدة  92يٍ انمبٌَٕ انخُظ ًٙٛانًخعهك بًجهظ انًغخشبسٍٚ؛
ثانيا  -حأيش بخبهٛغ لشاسْب ْزا إنٗ انغٛذ سئٛظ انذكٕيتٔ ،إنٗ انغٛذ سئٛظ يجهظ انًغخشبس،ٍٚ
ٔبُششِ ف ٙانجشٚذة انشعًٛت1
ٔطذس بًمش انًذكًت انذعخٕسٚت ببنشببط فٕٚ ٙو األسبعبء  14يٍ سبٛع انثبَ1441 ٙ
( 11دٚغًبش )2019
اإلمضاءات
اععٛذ إْشا٘

عبذ األدذ انذلبق

دمحم أحشكٍٛ

دمحم انًشُٙٚ

أدًذ انغبنً ٙاإلدسٚغٙ

انذغٍ بٕلُطبس

دمحم بٍ عبذ انظبدق

دمحم األَظبس٘

َذٚش انًٕيُٙ

انغعذٚت بهًٛش

يٕال٘ عبذ انعضٚض انعهٕ٘ انذبفظٙ

دمحم بٍ عبذ انشدًبٌ جْٕش٘
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