
 

ٔدذِ،   انذًذ هلل                                                                  انًًهكح انًغشتٍح

 انًذكًح انذستٕسٌح
 

  0211/21 ملف عدد:

 ب.و 12/5210قزار رقم: 

 

 باسم جاللة الملك وطبقا للقانىن

 

 المحكمة الدستىرية،

 

انتً أدال  ،1512 أكتٕتش 12ايح فً انًسجهح تأياَتٓا انؼانشسانح تؼذ اطالػٓا ػهى 

" ػًش انسُتٍسً" سئٍس يجهس انُٕاب إنى انًذكًح انذستٕسٌح استمانح انسٍذ انسٍذ تًٕجثٓا

، لصذ نًجهس جًاػح سالسئٍسا فً دانح تُاف إثش اَتخاتّ  تسثة ٔجٕدِ، ْزا انًجهسيٍ 

     تشتٍة اَثاس انمإٍََح ػُٓا؛

 

يٍ  12تتاسٌخ  21221.2فٍزِ انظٍٓش انششٌف سلى ٔتُاء ػهى انذستٕس، انصادس تتُ

 (؛1522ٌٕنٍٕ  .1) 2141شؼثاٌ 

 

انًتؼهك تانًذكًح انذستٕسٌح، انصادس  522124ٔتُاء ػهى انمإٌَ انتُظًًٍ سلى 

 (؛1521أغسطس  24) 2140يٍ شٕال  22تتاسٌخ  .2121124تتُفٍزِ انظٍٓش انششٌف سلى 

 

انًتؼهك تًجهس انُٕاب، انصادس تتُفٍزِ  12122ٔتُاء ػهى انمإٌَ انتُظًًٍ سلى 

(، كًا 1522أكتٕتش  21) 2141يٍ ري انمؼذج  22تتاسٌخ  21221220انظٍٓش انششٌف سلى 

 ٔلغ تغٍٍشِ ٔتتًًٍّ؛

 

( 1512ٌٕنٍٕ  1) 2111 انمؼذج ري يٍ 12 فً انصادس 11121025 سلى انًشسٕو إنى ٔاستُادا

َسًح ٔانتً تتُافى سئاسح يجانسٓا  4551555 تتذذٌذ انجًاػاخ انتً ٌتجأص ػذد سكآَا

 يغ صفح ػضٕ تًجهس انُٕاب أٔ تًجهس انًستشاسٌٍ؛

 

 ٔتؼذ االطالع ػهى انٕثائك انًذسجح فً انًهف؛

 

 ٔتؼذ االستًاع إنى تمشٌش انؼضٕ انًمشس ٔانًذأنح طثك انمإٌَ؛
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  21/0211 ملف عدد: 
 

)انفمشج األٔنى(  21ٔ)انفمشج األخٍشج(  22ٔ)انفمشج انثاٍَح(  24أدكاو انًٕاد دٍث إٌ 

ػهى أٌ انؼضٌٕح فً يجهس  ،يٍ انمإٌَ انتُظًًٍ انًتؼهك تًجهس انُٕاب تُص، تانتٕانً

، ٔأَّ َسًح 4551555سئاسح يجهس كم جًاػح ٌتجأص ػذد سكآَا انُٕاب تتُافى يغ 

ٌجشد تذكى انمإٌَ يٍ صفح َائة، انشخص انزي ٌمثم أثُاء يذج اَتذاتّ يًٓح تتُافى يغ 

َتذاب، ٔأٌ انًذكًح انذستٕسٌح تمش انتجشٌذ انًشاس إنٍّ، تطهة يٍ يكتة يجهس ْزا اال

 انُٕاب أٔ ٔصٌش انؼذل؛ 

 

ػًش أٌ انسٍذ  ،ٔدٍث إَّ، ٌثٍٍ يٍ االطالع ػهى انٕثائك انًذسجح فً انًهف

فً  ْزا انًجهس ػآٌُا يكتة تشسانح استمانتّ يٍ يجهس انُٕاب، ، أػهٍ انسُتٍسً

 انؼًٕيٍحفً انجهسح ٔأدٍظ انًجهس ػهًا تٓا ، 1512أكتٕتش  21اجتًاػّ انًُؼمذ فً 

       انتً اَتخة نٓا تتاسٌخ  يجهس يذٌُح ساللثٕنّ يًٓح سئاسح  ،1512أكتٕتش  10انًُؼمذج فً 

  ؛1512سثتًثش  15

 

، إنٍّٔدٍث إٌ جًاػح سال، يذسجح تمائًح انجًاػاخ انًهذمح تانًشسٕو انًشاس 

يًا ٔانتً تتُافى سئاسح يجانسٓا يغ صفح ػضٕ تًجهس انُٕاب أٔ تًجهس انًستشاسٌٍ، 

 يًٓح سئاسح انجًاػحيغ  يتُافٍحتًجهس انُٕاب  ح انسٍذ ػًش انسُتٍسًٌجؼم ػضٌٕ

، ٌٔتؼٍٍ يؼّ إلشاس تجشٌذِ يٍ صفح ػضٕ تًجهس انُٕاب، ٔانتصشٌخ تشغٕس انًزكٕسج

  انًمؼذ انزي ٌشغهّ تٓزا انًجهس؛ 

  

 لهذه األسباب:

ػضٕا تًجهس انُٕاب ػٍ انذائشج  ، انًُتخةػًش انسُتٍسً تمش تجشٌذ انسٍذ -أوال

(، يٍ صفح ػضٕ تٓزا انًجهس، ٔتصشح ػًانح سال" )سال انجذٌذجاالَتخاتٍح انًذهٍح "

، يغ دػٕج انًتششخ انزي ٌشد اسًّ يثاششج فً الئذح تّتشغٕس انًمؼذ انزي كاٌ ٌشغهّ 

ؼٍُح، تؼذ آخش يُتخة فً َفس انالئذح نشغم انًمؼذ انشاغش، تطثٍما ألدكاو انتششٍخ انً

   يٍ انمإٌَ انتُظًًٍ نًجهس انُٕاب؛   5.انًادج 
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  21/0211 ملف عدد: 
 

تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس  -ثانيا

  وبنشره في الجريدة الرسمية. ،النواب وإلى الطرف المعنيمجلس 

  2114ستٍغ األٔل  11انخًٍس  ٔصذس تًمش انًذكًح انذستٕسٌح تانشتاط فً ٌٕو            

 (1512 َٕفًثش 1)                                                                                        

 

 

 اإلمضــاءات
 

 اسؼٍذ إْشاي

 
 

 

 

 
 

 دمحم تٍ ػثذ انصادق         أدًذ انسانًً اإلدسٌسً         انذسٍ تٕلُطاس       ػثذ األدذ انذلاق  

 

 

 

 

 

 َذٌش انًٕيًُ                         يٕالي ػثذ انؼضٌض انؼهٕي انذافظً                 دمحم األَصاسي 

 

 

 

 

 

 ٔي   خانذ تشجا     دمحم ػهًً                           انذسٍٍ اػثٕشً              نطٍفح انخال 


