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باسن جاللة الولك وطبقا للقانوى
الوحكوة الدستورية،
تؼذ اؽالػٓا ػهى انًٕاد 64ٔ 59ٔ 55ٔ 54ٔ 52 ٔ 37ٔ 34 ٔ 32ٔ 26ٔ 20ٔ 14ٔ 13ٔ 11ٔ 7
ٔ181ٔ 176 ٔ 170ٔ 139ٔ 131ٔ 125ٔ 123ٔ 121ٔ 120ٔ 119ٔ 94ٔ 92ٔ 91ٔ 89ٔ 88ٔ 77ٔ 73ٔ 68
ٔ250ٔ 248ٔ 247ٔ 243ٔ 241ٔ 240ٔ 227ٔ 226ٔ 220ٔ 215 ٔ 205ٔ 201ٔ 199ٔ 198ٔ 195ٔ 191
ٔ318ٔ 307ٔ 306ٔ 304ٔ 302ٔ 301ٔ 300ٔ 295ٔ 278ٔ 274ٔ 272 ٔ 271ٔ 259ٔ 256ٔ 254ٔ 252
ٔ 356ٔ 355انًؼذنح يٍ انُظاو انذاخهً نًجهظ انًغرشاسٌٍ ،ػهى ػٕء لشاس انًذكًح انذعرٕسٌح
سلى  93/19و.د ٔانًذانح إنٍٓا سفمح كراب انغٍذ سئٍظ انًجهظ انًزكٕس ،انًغجم تؤياَرٓا انؼايح فً
 23أغغطظ ٔ ،2019رنك نهثد فً يطاتمرٓا نهذعرٕس؛

ٔتؼذ اؽالػـــٓا ػهى سعــانح انغٍذ سئٍظ يجهظ انُٕاب انًغجــهح تُفظ األياَح انؼايح تراسٌخ
 30أغغطظ 2019؛
ٔتؼذ االؽالع ػهى تالً انٕثائك انًذسجح فً انًهف؛
ٔتُاء ػهى انذعرٕس ،انظـادس ترُفٍزِ انظٍٓش انششٌف سلى  1.11.91تراسٌخ
 27يٍ شؼثاٌ ٌٕ 29( 1432نٍٕ  ،)2011العًٍا انفظم  132يُّ؛
ٔتُاء ػهى انمإٌَ انرُظًًٍ سلى  066.13انًرؼهك تانًذكًح انذعرٕسٌح ،انظادس
ترُفٍزِ انظٍٓش انششٌف سلى  1.14.139تراسٌخ  16يٍ شٕال  13( 1435أغغطظ ،)2014
العًٍا انًادج  25يُّ؛
ٔتُاء ػهى لشاس انًذكًح انذعرٕسٌح سلى  93/19و.د انظادس تراسٌخ ٌٕ 9نٍٕص ،2019
انًرؼهك تانُظاو انذاخهً نًجهظ انًغرشاسٌٍ؛
ٔتؼذ االعرًاع إنى ذمشٌش انؼؼٕ انًمشس ٔانًذأنح ؽثك انمإٌَ؛
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 في شأى اإلجراءات الوتعلقة بإقرار النظام الداخلي:دٍث إٌ انًذكًح انذعرٕسٌح طشدد تًمرؼى لشاسْا ،انًشاس إنى يشاجؼّ أػالِ ،أثُاء
ترٓا فً دعرٕسٌح انُظاو انذاخهً نًجهظ انًغرشاسٌٍ انًذال إنٍٓأ ،انًركٌٕ يٍ  370يادج،
تؼذو يطاتمح  51يادج يُّ نهذعرٕس ٔنهمٕاٍٍَ انرُظًٍٍحٔ ،تًطاتمح  21يادج يُّ نهذعرٕس،
ششٌطح ذفغٍشْا أٔ إػًانٓا ٔفك انًالدظاخ انًثذاج يٍ لثم انًذكًحٔ ،تًطاتمح تالً انًٕاد
يُّ نهذعرٕس؛
ٔدٍث إٌَّ ،ثٍٍ يٍ اإلؽالع ػهى األػًال انرذؼٍشٌح نهًٕاد ان ًُذانح ،يٍ انُظاو
انذاخهً نًجهظ انًغرشاسٌٍ ،ػهى انًذكًح انذعرٕسٌح ،أٌ انًجهظ انًزكٕس:
 أدخم ذؼذٌالخ ػهى انًٕاد انًظشح تؼذو دعرٕسٌرٓا ،يغ دزف انًٕاد 215ٔ 176ٔٔ ،272تًالئًح  48يادج نًا ْٕ يؼًٍ تمشاس انًذكًح انذعرٕسٌح،
 ػذل  15يادج (205ٔ 201ٔ 199ٔ 68 ٔ 64ٔ 59ٔ 55ٔ 54ٔ 37ٔ 34ٔ 32ٔ 26ٔ 20ٔ )271ٔ 220يٍ انًٕاد انرً عثك نهًذكًح انذعرٕسٌح أٌ أتذخ يالدظاخ تشؤَٓا ،تاعرثُاء
عد يٕاد ( )351ٔ 144ٔ 122ٔ 62ٔ 50ٔ 49يُٓا ،نى ٌرى تٍاٌ يآنٓا؛

ٔدٍث إٌ ػشع يششٔع انُظاو انذاخهً يٍ جذٌذ ػهى يجهظ انًغرشاسٌٍ ،إثش
ذظشٌخ انًذكًح انذعرٕسٌح تؼذو يطاتمح تؼغ يمرؼٍاذّ نهذعرٕس ،ذًهٍّ ػشٔسج االيرثال
ألدكاو انفمشج األخٍشج يٍ انفظم  134يٍ انذعرٕس ،انرً ذُض ػهى أٌ لشاساخ انًذكًح
انذعرٕسٌح "ذهضو كم انغهطاخ انؼايح ٔجًٍغ انجٓاخ اإلداسٌح ٔانمؼائٍح" ،يًا ٌمرؼً يٍ
انًجهظ انًزكٕس يالءيح انًمرؼٍاخ انًظشح تؼذو دعرٕسٌرٓا يغ لشاس انًذكًح انذعرٕسٌح
فً انًٕػٕع  ،يغ يشاػاج أٌ َض يششٔع انُظاو انذاخهً ٌرؼٍٍ انرظٌٕد ػهٍّ فً انجهغح
انؼايح تشيرّ؛
ٔدٍث إٌ انفمشج األٔنى يٍ انفظم  69يٍ انذعرٕسَ ،ظد ػهى أَّ "ٌؼغ كم يٍ
انًجهغٍٍ َظايّ انذاخهً ٌٔمشِ تانرظٌٕد"...؛
ٔدٍث إٌ انًادذٍٍ ( 275انفمشج األخٍشج) ٔ( 198انفمشج األخٍشج) يٍ انُظاو انذاخهً
نًجهظ انًغرشاسٌٍ ذُظاٌ تانرراتغ ،ػهى أَّ "ذٕدع يمرشداخ ذؼذٌم انُظاو انذاخهً تًكرة
انًجهظٔ ،ذذال ػهى انهجُح انًخرظحٔ ،ذذسط ٌٔظٕخ ػهٍٓأ ،فك انًغطشج انرششٌؼٍح
انًُظٕص ػهٍٓا فً ْزا انُظاو انذاخهً"ٔ ،أَّ "أثُاء ػًهٍح انرظٌٕد ،ذرى انًُالشح
ٔانرظٌٕد ػهى انرؼذٌالخ انًرؼهمح تكم يادج إنى دٍٍ انرظٌٕد ػهى انُض تشيرّ"؛
ٔدٍث إٌَّ ،رثٍٍ يٍ انشجٕع إنى يذؼش انجهغح انؼايح نًجهظ انًغرشاسٌٍ ،سلى ،239
انًُؼمذج تراسٌخ  02أغغطظ  ،2019أٌ انًجهظ طٕخ تاإلجًاع ػهى انًٕاد انًذانح،
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ٔتانظٍغح راذٓا طٕخ ػهى دزف انًٕاد ٔ ،272 ٔ 215 ٔ 176أٌ عد يٕاد (62ٔ 50ٔ 49
ٔ )351ٔ 144ٔ 122يٍ يجًٕع انًٕاد انرً عثك نهًذكًح أٌ اشرشؽد دعرٕسٌرٓا ٔفك

ذؤٌٔالخ ذذفظٍح نى ٌرى تٍاٌ يآنٓأ ،أٌ انُض نى ٌرى انرظٌٕد ػهٍّ تشيرّ؛
ٔدٍث إٌ يجهظ انًغرشاسٌٍ ،كًا ذى تٍاٌ رنك ،نى ٌظٕخ ػهى َظايّ انذاخهً تشيرّ،
ٔإًَا ػهى انرؼذٌالخ انرً أدخهٓا نًالءيح تؼغ يٕادِ يغ لشاس انًذكًح انذعرٕسٌحٔ ،كؤٌ
األيش ٌرؼهك تُظاو داخهً عاسٔ ،انذال أٌ يغطشج ٔػغ انُظاو انذاخهً لذ أػٍذخ يٍ جذٌذ
ذشذٍثا ألثش لشاس انًذكًح انذعرٕسٌح ،يًا ال ًٌكٍ يؼّ انرًغك تؤثش انرظٌٕد انغاتك ػهى
انًٕاد انًظشح تًطاتمرٓا نهذعرٕس؛
ٔدٍث إَّ ،ذؤعٍغا ػهى يا عثكٌ ،رؼزس ػهى انًذكًح انذعرٕسٌح انثد ػهى انذال فً
انًٕاد انًذانح إنٍٓا يٍ انُظاو انذاخهً نًجهظ انًغرشاسٌٍ؛

لهذه األسباب:
أوال -ذظشح تؤٌ انُظاو انذاخهً نًجهظ انًغرشاسٌٍ انًؼشٔع ػهى َظش
انًذكًح انذعرٕسٌحٌ ،رؼزس انثد فً يطاتمرّ نهذعرٕس ػهى انذال؛
ثانيا -ذؤيش ترثهٍغ َغخح يٍ لشاسْا ْزا إنى انغٍذ سئٍظ يجهظ انًغرشاسٌٍ
ٔتُششِ فً انجشٌذج انشعًٍح.
ٔطذس تًمش انًذكًح انذعرٕسٌح تانشتاؽ فً ٌٕو اإلثٍٍُ  02يذشو 1441
( 02عثرًثش)2019

اإلمضاءات
اعؼٍذ إْشاي
ػثذ األدذ انذلاق

انذغٍ تٕلُطاس

دمحم أذشكٍٍ

دمحم تٍ ػثذ انظادق

دمحم المريني

أدًذ انغانًً اإلدسٌغً

دمحم األنصاري

انغؼذٌح تهًٍش

يٕالي ػثذ انؼضٌض انؼهٕي انذافظً

ندير المومني
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