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باسم جاللة الملك وطبقا للقاوىن
المحكمة الدستىرية،
ثؼذ اطالػٓب ػهٗ انشعبنخ انًغجهخ ثأيبَزٓب انؼبيخ ف 27 ٙأكزٕثش ٔ ،2020انز ُٙٓٚ ٙفٓٛب
انغٛذ سئٛظ يجهظ انُٕاة ،إنٗ ػهى انًحكًخ انذعزٕسٚخ ،أَّ رٕصم ثكزبة يٍ انغٛذ انٕكٛم انؼبو
نهًهك نذٖ يحكًخ انُمض ثزبسٚخ  14أكزٕثش ٚ 2020خجشِ ف ّٛثأٌ انغشفخ انجُبئٛخ ثًحكًخ انُمض
أصذسد ثزبسٚخ ٕٚ 22ن ،2020 ٕٛلشاسا رحذ ػذد  1/663ف ٙانًهف انجُبئ ٙػذد ،2018/1/6/17427
ٚمض ٙثشفض طهت انُمض انًمذو يٍ طشف انغٛذ يصطفٗ انؼًش٘ ثٍ دمحم ،ػضٕ يجهظ انُٕاة،
ثشأٌ انمشاس انصبدس ػٍ غشفخ انجُبٚبد االعزئُبفٛخ ثًحكًخ االعزئُبف ثفبط ثزبسٚخ  15يب٘ ،2018
ف ٙانمضٛخ ػذد ٔ ،2016/2625/14انمبض ٙيجذئٛب ثزأٛٚذ انمشاس انجُبئ ٙاالثزذائ ٙانًحكٕو ثًمزضبِ
ثإداَزّ يٍ أجم جُبٚخ رجذٚذ أيٕال ػبيخٔ ،ثًؼبلجزّ ثغُخ ٔاحذح حجغب َبفذأ ،ثغشايخ لذسْب 10.000
دسْىٔ ،ثأدائّ رضبيُب يغ انغٛش نًجهغ  740.000دسْىٔ ،رؼٕٚضب لذسِ  50.000دسْى نهًطبنجخ ثبنحك
انًذَ( ٙانجًبػخ انحضشٚخ نًٕال٘ ػه ٙانششٚف) يغ رؼذٚهّ ثجؼم انؼمٕثخ انحجغٛخ انًحكٕو ثٓب
يٕلٕفخ انزُفٛز ،طبنجب انًحكًخ "ارخبر انًزؼ ٍٛلبََٕب ثٓزا انخصٕص"؛
ٔثؼذ االطالع ػهٗ انًغزُذاد انًذنٗ ثٓبٔ ،ػهٗ ثبل ٙانٕثبئك انًذسجخ ف ٙانًهف؛
ٔثُـبء ػـهٗ انذعزٕس ،انصبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  1.11.91ثـزبسٚخ  27يــٍ
شؼجبٌ ٕٚ 29( 1432ن ،)2011 ٕٛالعًٛب انفصم ( 132انفمشح األٔنٗ) يُّ؛
ٔثُبء ػهٗ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛسلى  066.13انًزؼهك ثبنًحكًخ انذعزٕسٚخ ،انصبدس ثزُفٛزِ
انظٓٛش انششٚف سلى  1.14.139ثزبسٚخ  16يٍ شٕال  13(1435أغغطظ )2014؛
ٔثُبء ػهٗ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛسلى  27.11انًزؼهك ثًجهظ انُٕاة ،انصبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش
انششٚف سلى  1.11.165ثزبسٚخ  16يٍ ر٘ انمؼذح  14( 1432أكزٕثش  ،)2011كًب ٔلغ رغٛٛشِ
ٔرزًًّٛ؛
ٔثؼذ االعزًبع إنٗ رمشٚش انؼضٕ انًمشس ٔانًذأنخ طجك انمبٌَٕ؛
حٛث أَّ ٚج ٍٛيٍ االطالع ػهٗ سعبنخ انغٛذ سئٛظ يجهظ انُٕاة ،أَٓب رشي ٙإنٗ طهت
إثجبد رجشٚذ انُبئت انًؼُ ٙيٍ ػضٕٚزّ ثًجهظ انُٕاة ،اعزُبدا إنٗ أحكبو انًبدح  11يٍ
انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًزؼهك ثًجهظ انُٕاة؛
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لكه،
حـٛث إَـّ عجـك نٓـزِ انًحكـًخ أٌ أصذسد لـشاسا ثـزبسٚخ  27أكـزـٕثش  2020رحـذ سلى
.ٔ 108/20ة ف ٙانًهف ػذد  ،060/20لضٗ ثإثجبد رجشٚذ انغٛذ يصطفٗ انؼًش٘ (يٕضٕع
سعبنخ انغٛذ سئٛظ يجهظ انُٕاة) انًُزخت ػٍ انذائشح االَزخبثٛخ انًحهٛخ "انششٛذٚخ" (إلهٛى
انششٛذٚخ) يٍ ػضٕٚزّ ثًجهظ انُٕاةٔ ،ثشغٕس انًمؼذ انز٘ كبٌ ٚشغهّ يغ إجشاء اَزخبثبد
جضئٛخ نشغم انًمؼذ انشبغش ،رطجٛمب ألحكبو انجُذ  5يٍ انًبدح  91يٍ انمبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًزؼهك
ثًجهظ انُٕاة؛
ٔحٛث إَّ ،اعزُبدا إنٗ يب عجكَٔ ،ظشا نغجمٛخ انجذ ف ٙانُبصنخٚ ،جمٗ انطهت انًمذو يٍ
طشف انغٛذ سئٛظ يجهظ انُٕاة غٛش ر٘ يٕضٕع؛

لهذه األسباب:
أوال -رمض ٙثأٌ طهت إثجبد رجشٚذ انغٛذ يصطفٗ انؼًش٘ يٍ ػضٕٚزّ ثًجهظ انُٕاة ،انًمذو
يٍ طشف انغٛذ سئٛظ انًجهظ انًزكٕس ،أصجح غٛش ر٘ يٕضٕع؛
ثاويا -رأيش ثزجهٛغ َغخخ يٍ لشاسْب ْزا إنٗ انغٛذ سئٛظ يجهظ انُٕاةٔ ،ثُششِ ف ٙانجشٚذح
انشعًٛخ.
ٔصذس ثًمش انًحكًخ انذعزٕسٚخ ثبنشثبط فٕٚ ٙو انثالثبء  17يٍ سثٛغ األٔل 1442
(َٕ 3فًجش )2020

اإلمضاءات
اعؼٛذ إْشا٘

ػجذ األحذ انذلبق

انحغٍ ثٕلُطبس

يٕال٘ ػجذ انؼضٚض انؼهٕ٘ انحبفظٙ

انحغ ٍٛاػجٕشٙ

أحًذ انغبنً ٙاإلدسٚغٙ

دمحم ثٍ ػجذ انصبدق

َذٚش انًٕيُٙ

نطٛفخ انخبل

دمحم ػهًٙ

خبنذ ثشجبٔ٘
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