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  انًذكًخ انذعزٕسٚخ

 

  20/055: ملف عدد

 دو. 20/103 :مـقزار رق

 

 باسم جاللت الملك وطبقا للقاوىن                                     

 

 ، المحكمت الدستىريت

      انٕؽُٙ نهغبد جهظ انًزؼهك ثبنً 04.16ػهٗ انمبٌَٕ انزُظًٛٙ سلى ثؼذ اؽالػٓب 

    ، انًغجهخ ثأيبَزٓب انؼبيخ فٙ نٛٓب ثشعبنخ انغٛذ سئٛظ انذكٕيخئ، انًذبل انضمبفخ انًغشثٛخٔ

 ؛يٍ أجم انجذ فٙ يطبثمزّ نهذعزٕس ، ٔرنك2020فجشاٚش  17

 

انغٛذ سئٛظ انذكٕيخ انًغجهخ ثبأليبَخ انؼبيخ يالدظبد  حثؼذ اؽالػٓب ػهٗ يزكشٔ

 ؛2020فجشاٚش  28 فٙانًزكٕسح 

 

 ٔثؼذ االؽالع ػهٗ ثبلٙ انٕصبئك انًذسجخ فٙ انًهف؛

 

يٍ  27ثزبسٚخ  1.11.91ػهٗ انذعزٕس، انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  ٔثُبء

 يُّ؛ 132(، ال عًٛب انفظم 2011ٕٚنٕٛ  29)  1432شؼجبٌ 

 

 نظبدس ا نذعزٕسٚخ،انًزؼهك ثبنًذكًخ ا 066.13ٔثُبء ػهٗ انمبٌَٕ انزُظًٛٙ سلى 

  ، (2014أغغطظ  13) 1435يٍ شٕال  16ثزبسٚخ   1.14.139ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى 

 يُّ؛ 25ال عًٛب انًبدح 

 

 انًذأنخ ؽجك انمبٌَٕ؛رمشٚش انؼؼٕ انًمشس ٔٔ ثؼذ االعزًبع ئنٗ 

 

 :فيما يتعلق باالختصاص  -أوال 

 

، ٌ انمٕاٍَٛ انزُظًٛٛخضبَٛخ ػهٗ أيٍ انذعزٕس ُٚض فٙ فمشرّ ان 132دٛش ئٌ انفظم 

، يًب عزٕسٚخ نزجذ فٙ يطبثمزٓب نهذعزٕس، رذبل ئنٗ انًذكًخ انذس األيش ثزُفٛزْبالجم ئطذ

 ؛ئنٛٓب نهذعزٕسانًذكًخ يخزظخ ثبنجذ فٙ يطبثمخ انمبٌَٕ انزُظًٛٙ انًذبل ْزِ ركٌٕ يؼّ 
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  02/200ملف عدد: 

 قزار القاوىن التىييم::إل لمتبعتفيما يتعلق باإلجزاءاث ا -ثاويا 

، ارخز انًزكٕس ، ٚجٍٛ يٍ انٕصبئك انًذسجخ فٙ انًهف، أٌ انمبٌَٕ انزُظًَّٛٙئدٛش 

يثبنًجهظ انٕصاس٘ انًُؼمذ  ّ، جشٖ انزذأل فٙ يششٔػٙفٙ شكم لبٌَٕ رُظًٛ           ف

، ٔأٔدع ثبألعجمٛخ نذٖ يكزت يجهظ يٍ انذعزٕس  49، ؽجمب ألدكبو انفظم 2016عجزًجش  26

 ، ئال ثؼذ يؼٙٙ انزذأل فّٛ يٍ لجم ْزا انًجهظ، ٔنى ٚششع ف2016عجزًجش  30  فٙانُٕاة 

جهغزّ انؼبيخ ث، فٙ لشاءح أٔنٗثبإلجًبع ، ٔٔافك ػهّٛ ػششح أٚبو ػهٗ ئٚذاػّ نذٖ يكزجّ

، ٔثؼذ رنك رذأل فّٛ يجهظ انًغزشبسٍٚ، ٔأدخم رؼذٚالد ػهٗ 2019َٕٕٚٛ  10 فٙانًُؼمذح 

ك ، صى ٔاف2019ٕٚنٕٛ  23 فٙهغزّ انؼبيخ  انًُؼمذح ، فٙ جؼغ يٕادِ، ٔٔافك ػهّٛ ثبألغهجٛخث

ثؼذ رؼذٚم ثؼغ  2019ٕٚنٕٛ  26 فٙئؽبس لشاءح صبَٛخ  ػهّٛ يجهظ انُٕاة  ثبإلجًبع فٙ

دٚغًجش  31فٙ  ٔافك ػهّٛ ثبإلجًبعٔ، ذ رنك رذأل فّٛ يجهظ انًغزشبسٍٚصى ثؼ ،ِيٕاد

        فَٙٓبئٛب فٙ لشاءح يٕانٛخ  انُٕاة انز٘ طبدق ػهّٛ يجهظ ئنٗ صى أدٛم يجذدا  ُ،2019

  ؛2020فجشاٚش  11

 

يٍ انذعزٕس، َظذ ػهٗ أٌ انزذأل فٙ  85ٔدٛش ئٌ انفمشح األٔنٗ يٍ انفظم 

 ألشانز٘  84يشبسٚغ ٔيمزشدبد انمٕاٍَٛ انزُظًٛٛخ ٚزى ٔفك انًغطشح انًشبس ئنٛٓب فٙ انفظم 

       جشنًبٌ ثبنززبثغ فٙ كم يششٔع فٙ فمشرّٛ األٔنٗ ٔاألخٛشح ػهٗ أَّ " ٚزذأل يجهغب ان

أٔ يمزشح لبٌَٕ ثغٛخ انزٕطم ئنٗ انًظبدلخ ػهٗ َض ٔادذ..."، ٔػهٗ أَّ "ٚؼٕد نًجهظ 

 انُٕاة انزظٕٚذ انُٓبئٙ ػهٗ انُض انز٘ رى انجذ فّٛ..."؛

 

، أٌ يشبسٚغ ٔيمزشدبد انمٕاٍَٛ انزُظًٛٛخ، مه جهتٔدٛش ٚغزفبد يٍ ْزِ األدكبو، 

يمزشدبد انزؼذٚالد انًذخهخ ػهٛٓب، انزٙ رؼذ يٍ يشًٕالرٓب، ٚزؼٍٛ ػشػٓب ٔكزا يشبسٚغ ٔ

ٔجٕثب ػهٗ كم يٍ يجهظ انُٕاة ٔيجهظ انًغزشبسٍٚ نزذاسعٓب ٔيُبلشزٓب ٔانزظٕٚذ 

، أٌ كم ومه جهت أخزيػهٛٓب، ٔرنك لظذ انزٕطم ثشأَٓب ئنٗ انًظبدلخ ػهٗ َض ٔادذ، 

ٔع أٔ يمزشح انمبٌَٕ انزُظًٛٙ انز٘ طٕد يجهظ يٍ يجهغٙ انجشنًبٌ ٚزذأل فٙ َض يشش

ركٌٕ لذ ػهّٛ انًجهظ اٜخش فٙ انظٛغخ انزٙ أدٛم ثٓب ئنّٛ، ثًب فٙ رنك انزؼذٚالد انزٙ 

 أدخهذ ػهّٛ؛

 

ٔدٛش ئَّ، ٚجٍٛ يٍ االؽالع ػهٗ األػًبل انزذؼٛشٚخ نهجشنًبٌ، ثخظٕص انمبٌَٕ 

 انزُظًٛٙ انًؼشٔع، أٌ: 

 

، انزٙ طبدق يجهغب 10شاءح انضبَٛخ، رؼذٚال ػهٗ انًبدح يجهظ انُٕاة أدخم خالل انم -

فٙ انمشاءح األٔنٗ، ئر ٔافك ػهٗ اعزجذال رغًٛخ "انٓٛئخ  ػهٗ َض ٔادذانجشنًبٌ ثشأَٓب،

انخبطخ ثزًُٛخ اعزؼًبل انهغبد األجُجٛخ األكضش رذأال فٙ انؼبنى ٔانزشجًخ" ثزغًٛخ "انٓٛئخ 

خ ٔانزشجًخ"، ٔأٌ يجهظ انًغزشبسٍٚ ٔافك، خالل انخبطخ ثزًُٛخ اعزؼًبل انهغبد األجُجٛ

 ،ئنّٛانًبدح  ثبنظٛغخ انزٙ أدٛهذ ثٓب ْزِ انمشاءح انضبَٛخ، ػهٗ 
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انزٙ طبدق يجهغب  17يجهظ انُٕاة أدخم، خالل انمشاءح انضبَٛخ، رؼذٚال ػهٗ انًبدح  -

ذٍٚ ئنٗ انًبدح فٙ انمشاءح األٔنٗ، ئر ٔافك ػهٗ ئػبفخ ثُ ػهٗ َض ٔادذ ،ػهٛٓبانجشنًبٌ 

انًزكٕسح ٚزؼهمبٌ ثبنظالدٛبد انًغُذح ئنٗ "انٓٛئخ انخبطخ ثزًُٛخ اعزؼًبل انهغبد األجُجٛخ 

ٔيشبسٚغ اٜساء انكفٛهخ ثزطٕٚش  ٔاألثذبس ٔانزشجًخ" ًٔٚٓبٌ، ػهٗ انزٕانٙ "ئػذاد انذساعبد

" ٔ"الزشاح انزذاثٛش انزشجًخ ثٍٛ انهغزٍٛ انشعًٛزٍٛ ٔانهغبد األجُجٛخ األكضش رذأال فٙ انؼبنى

انمشاءح انضبَٛخ،  فٙانزٙ يٍ شأَٓب رؼضٚض دشكخ انزشجًخ"، ٔأٌ يجهظ انًغزشبسٍٚ ٔافك، 

 نّٛ،ئب ًانظٛغخ انزٙ أدٛال ثُٓفظ ػهٗ انجُذٍٚ انًزكٕسٍٚ ث

 

انزٙ طبدق  51يجهظ انًغزشبسٍٚ، أدخم خالل انمشاءح انضبَٛخ، رؼذٚال ػهٗ انًبدح  -

فٙ لشاءح صبَٛخ، ػهٗ َض ٔادذ، ئر ٔافك ػهٗ دزف أدكبو انفمشرٍٛ يجهظ انُٕاة، ثشأَٓب، 

ٍ رُظبٌ ػهٗ انزٕانٙ ػهٗ أَّ" ٚزى دم يؼٓذ ٛانضبنضخ ٔاألخٛشح يٍ انًبدح انًزكٕسح، انهز

يٍ سجت  15انظبدس فٙ  2.59.1965انذساعبد ٔاألثذبس ٔانزؼشٚت انًذذس ثبنًشعٕو سلى 

فخ رهمبئٛخ انًًزهكبد انؼمبسٚخ ٔانًُمٕنخ انًٕػٕػخ (، ٔ رُمم يجبَب ثظ1960ُٚبٚش  14)1379

سٍْ ئشبسرّ ٔكزا انًٕاسد انجششٚخ انؼبيهخ ثّ ئنٗ انًجهظ انٕؽُٙ ٔرنك ٔفك انكٛفٛبد 

رغزفٛذ انًٕاسد انجششٚخ انزٙ رضأل يٓبيٓب ثًؼٓذ ٔػهٗ أَّ " ،دح ثُض رُظًٛٙ"انًذذ

يٍ ْزا  49ٕص ػهٛٓب فٙ انًبدح انذساعبد ٔاألثذبس ٔانزؼشٚت  يٍ َفظ انًمزؼٛبد انًُظ

انًبدح َفظ  انمبٌَٕ انزُظًٛٙ"، ٔأٌ يجهظ انُٕاة أدخم خالل لشاءح يٕانٛخ، رؼذٚال ػهٗ 

 يجهظ انًغزشبسٍٚ؛ ئنٗثاػبدرٓب ئنٗ طٛغزٓب انزٙ أدٛهذ ثٓب، فٙ لشاءح صبَٛخ، 

 

ظًٛٙ، ٔدٛش ئَّ، ال ٚؼزذ ئال ثأدكبو انذعزٕس، فًٛب ٚخض انجذ فٙ دعزٕسٚخ لبٌَٕ رُ

 ثجْٕشِ؛زهك انًزؼهمخ ثأٔ  ،عٕاء رؼهك األيش ثبإلجشاءاد انًزجؼخ إللشاسِ

  

ٔدٛش ئٌ دك انزؼذٚم انًكفٕل ػهٗ انغٕاء ألػؼبء يجهغٙ انجشنًبٌ ٔنهذكٕيخ، 

        يٍ انذعزٕس، انز٘ لذ ٚكٌٕ ئيب ثبإلػبفخ أٔ انذزف 83ؽجمب نهفمشح األٔنٗ يٍ انفظم 

انزظذٛخ، ٚجت أٌ ًٚبسط فٙ رمٛذ ثجبلٙ أدكبو انذعزٕس، العًٛب يب  أٔ انزغٛٛش أٔ انزُمٛخ أٔ

يٍ  84انفظم ٍٛ، ٔانزظٕٚذ انُٓبئٙ انز٘ خض ثّ رزطهجّ لبػذرب انزذأل ثٍٛ انًجهغ

 انذعزٕس يجهظ انُٕاة، ٔأٔكم ئنّٛ رمذٚش ئػًبنّ؛

  

ص ٔدٛش ئٌ انمبػذرٍٛ انذعزٕسٚزٍٛ انًشبس ئنًٛٓب، رذذداٌ، أٚؼب، َطبق يب ٚجٕ

نًجهغٙ انجشنًبٌ يٍ رؼذٚم نًمزؼٛبد عجك أٌ رٕطال ثشأَٓب ئنٗ انًظبدلخ ػهٗ َض 

 ٔادذ؛ 

ٚجٕص نًجهغٙ انجشنًبٌ، ػًٍ ْزا انُطبق، ئدخبل رؼذٚالد ػهٗ  ٔدٛش ئَّ،

نزؼذٚالد ايمزؼٛبد عجك أٌ رٕطال ثشأَٓب ئنٗ انًظبدلخ ػهٗ َض ٔادذ، يزٗ كبَذ 

س، أٔ يالءيخ انًمزؼٛبد انًظبدق ػهٛٓب، أٔ رظذٛخ رشٔو انزمٛذ ثأدكبو انذعزٕانًزكٕسح 

يجبششح  طهخ ػهٗ انجشنًبٌ، أٔ نٓب خانًالءيخ ثٍٛ يمزؼٛبد رششٚؼٛخ يؼشٔػأٔ خطا يبد٘، 

 ثًمزؼٛبد نى ٚزى ثؼذ انزٕطم ئنٗ انًظبدلخ ػهٗ َض ٔادذ ثشأَٓب؛
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الل ، أٌ انزؼذٚهٍٛ انًذخهٍٛ يٍ لجم يجهظ انُٕاة، خمه جهتٔدٛش ئَّ ٚجٍٛ، 

ثأدكبو  ،يجبششح، يٍ دٛش يٕػٕػًٓب نًٓب طهخ 17ٔ 10 انمشاءح انضبَٛخ، ػهٗ انًبدرٍٛ

ٍ نى ٚزٕطم انًجهغبٌ ثشأًَٓب ئنٗ ٛانهزٔيٍ انمبٌَٕ انزُظًٛٙ انًؼشٔع  14ٔ 12انًبدرٍٛ 

 َض ٔادذ خالل انمشاءح األٔنٗ؛

  

انُٓبئٙ ػهٗ ، انز٘ ٚؼٕد نّ انزظٕٚذ ، فاٌ يجهظ انُٕاةمه جهت أخزئدٛش ئَّ، 

ثاػبدرٓب ئنٗ طٛغزٓب انزٙ  51انُض انًؼشٔع، أدخم خالل لشاءح يٕانٛخ، رؼذٚال ػهٗ انًبدح 

يجهظ انًغزشبسٍٚ، ْٔٙ َفظ انظٛغخ انزٙ رٕطم كم يٍ انًجهغٍٛ ثشأَٓب  ئنٗأدٛهذ ثٓب 

 انمشاءح انضبَٛخ ثًجهظ انُٕاة؛ خاللئنٗ انًظبدلخ ػهٗ َض ٔادذ 

   

ٗ يب عجك، ركٌٕ انزؼذٚالد انغبنفخ انزكش، يٍ دٛش ٔدٛش ئَّ، رأعٛغب ػه

يٕػٕػٓب، َٔطبلٓب، ٔكٛفٛبد انزذأل فٛٓب، ٔانزظٕٚذ ػهٛٓب، رمٛذد ثبنذذٔد انذعزٕسٚخ 

انًمشسح نًًبسعخ دك انزؼذٚم، يًب ٚكٌٕ يؼّ شكم رمذٚى انمبٌَٕ انزُظًٛٙ انًؼشٔع، 

يٍ  85ٔ 84ٔ 83انفظٕل دكبو ٔئجشاءاد ئػذادِ ٔانزذأل فّٛ ٔانزظٕٚذ ػهّٛ، يطبثمب أل

 انذعزٕس؛

 

 :فيما يتعلق بالمىضىع -ثالثا 

     

ّ ٚذذس يجهظ َٛشح يٍ فظهّ انخبيظ ػهٗ أخدٛش ئٌ انذعزٕس َض فٙ انفمشح األ

 ؛الدٛبرّ ٔ رشكٛجزّ ٔ كٛفٛبد عٛشِط ٙؽُٙ نهغبد ٔ انضمبفخ انًغشثٛخ، ٚذذد لبٌَٕ رُظًٛٔ

 

يبدح  51س ْزِ انًذكًخ، ٚزكٌٕ يٍ بَظأػهٗ  ٙ انًؼشٔعدٛش ئٌ انمبٌَٕ انزُظًٛٔ

، ٔٚزؼهك انجبة (2ٔ 1ربٌانًبدٚزؼًٍ انجبة األٔل أدكبيب ػبيخ )ػششح أثٕاة، يٕصػخ ػهٗ 

     انًٕادانضبنش ثزأنٛف انًجهظ انٕؽُٙ )( 5ٔ-3دٛبد انًجهظ انٕؽُٙ )انًٕاد انضبَٙ ثظال

 انخبيظ ثأجٓضح( 17ٔ-10انًٕاد ثًإعغبد ْٔٛئبد انًجهظ انٕؽُٙ ) انشاثغ( 6-9ٔ

 أجٓضح انغبدط ثكٛفٛبد عٛشٔ (29-18بد انًجهظ انٕؽُٙ )انًٕاد ـْٛئبد ٔـيإعغ

نًٕاد ا) ُٙـظ انٕؽـضح انًجهـٓجبثغ ثأـانغ( 30ٔبدح ـانًُٙ )ـبد انًجهظ انٕؽـبد ْٔٛئـيإعغ

داس٘ عغ ثبنزُظٛى اإلبانز( 37ٔٔ 36انًبدربٌ بيٍ ثكٛفٛبد عٛش انًجهظ انٕؽُٙ )انض( 31-35ٔ

 انًٕادكبيب يخزهفخ ٔاَزمبنٛخ )دانؼبشش ٚزؼًٍ أ( 44ٔ-38انًٕاد ظ انٕؽُٙ )ـٔانًبنٙ نهًجه

 ؛(51 - 45

  

  يبدح يبدح؛ ،ّأدكبيثؼذ دساعخ ، دٛش ئَّٔ

 

  :(األولً)الفقزة  الثاويتف: شأن المادة 

 

 ػهٗ أَّ "ٚؼزجش انًجهظ انٕؽُٙ ،األٔنٗفٙ فمشرٓب  دٛش ئٌ انًبدح انضبَٛخ َظذ

نهغبد ٔانضمبفخ انًغشثٛخ، ثظفزّ يإعغخ دعزٕسٚخ ٔؽُٛخ يغزمهخ يشجؼٛخ فٙ يجبل انغٛبعخ 
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انهغٕٚخ ٔانضمبفٛخ، شخظب اػزجبسٚب يٍ أشخبص انمبٌَٕ انؼبو، ٚزًزغ ثبالعزمالل اإلداس٘ 

 ٔانًبنٙ"؛

  

ٔدٛش ئَّ، نئٍ كبٌ انذعزٕس ال ُٚض طشادخ ػهٗ اعزمالل انًجهظ انٕؽُٙ نهغبد 

يٍ  5انًغشثٛخ، ػهٗ غشاس يإعغبد أخشٖ، فاٌ انفمشح األخٛشح يٍ انفظم ٔانضمبفخ 

انذعزٕس، أعُذد ئنٗ لبٌَٕ رُظًٛٙ رذذٚذ طالدٛبد ْزا انًجهظ، ٔرشكٛجزّ ٔكٛفٛبد عٛشِ، 

ٔأٔكهذ ئنّٛ ػهٗ ٔجّ انخظٕص، يًٓخ "دًبٚخ ٔرًُٛخ انهغزٍٛ انؼشثٛخ ٔاأليبصٚغٛخ، 

ثبػزجبسْب رشاصب أطٛال ٔئثذاػب يؼبطشا"، يًب ٚغزفبد  ٔيخزهف انزؼجٛشاد انضمبفٛخ انًغشثٛخ

يُّ أٌ انغبٚخ انزٙ يٍ أجهٓب َض انذعزٕس ػهٗ ئدذاس انًجهظ انًزكٕس، ٚزٕلف رذمٛمٓب، 

 ػهٗ رٕفشِ ػهٗ اعزمالل يإعغبرٙ، ٚؼٕد نهًششع رذذٚذ يذاِ ٔششٔؽّ؛

  

أٌ انًششع ٔدٛش ئَّ ٚجٍٛ يٍ االؽالع ػهٗ أدكبو انمبٌَٕ انزُظًٛٙ انًؼشٔع، 

همبٌَٕ انؼبو ػهٗ نطفخ انشخظٛخ االػزجبسٚخ  ػفبءاخزبس، اعزُبدا ئنٗ عهطزّ انزمذٚشٚخ، ئ

( ٚغًخ نّ ثبنُٕٓع، ػهٗ أفؼم 2انًجهظ انًزكٕس، ٔخٕنّ اعزمالال ئداسٚب ٔيبنٛب )انًبدح 

ع ٔجّ، ثبنًٓبو انزٙ دذدْب نّ انذعزٕس، ٔأعُذ نجًؼٛزّ انؼبيخ طالدٛخ انًظبدلخ ػهٗ يششٔ

(، 32يٛضاَٛخ انًجهظ، ٔػهٗ يششٔع انُظبو األعبعٙ نهًٕاسد انجششٚخ انؼبيهخ ثّ )انًبدح 

(، ٔأٔكم نشئٛظ انًجهظ طفخ 41يٛضاَٛخ انًجهظ يٍ يٕاسد َٔفمبد )انًبدح  أثٕاةٔدذد 

(، ٔ أخؼؼٓب نهًشالجخ انمؼبئٛخ 41اٜيش ثمجغ يذاخٛم انًجهظ ٔطشف َفمبرّ )انًبدح 

(، يًب ٚكٌٕ يؼّ انًششع، لذ ثبشش 42ػهٗ عبئش أجٓضح انذٔنخ )انًبدح ٔانًبنٛخ انًطجمخ 

رٙ الصو نهمٛبو ثًًٓزّ عهطزّ انزمذٚشٚخ، ئػًبال نًب ٚزطهجّ رًكٍٛ انًجهظ يٍ اعزمالل يإعغب

 ؛انذعزٕسٚخ

  

يب ٚخبنف  انًبدح انفمشح األٔنٗ يٍ ْزِ ٔدٛش ئَّ، يغ يشاػبح يب عجك، نٛظ فٙ

 انذعزٕس؛

   

 :الثالثتالمادة  ف: شأن

  

يٍ انمبٌَٕ انزُظًٛٙ انًؼشٔع، دذدد انًٓبو انزٙ ٚؼطهغ ثٓب  انضبنضخدٛش ئٌ انًبدح 

 انًجهظ انٕؽُٙ نهغبد ٔانضمبفخ انًغشثٛخ، ٔانظالدٛبد انًغُذح ئنّٛ إلَجبص انًٓبو انًزكٕسح؛

  

ٔدٛش ئٌ انفمشح األٔنٗ يٍ ْزِ انًبدح رُض ػهٗ أَّ " ٚؼطهغ انًجهظ انٕؽُٙ 

نهذٔنخ فٙ يجبل انغٛبعخ انهغٕٚخ ٔانضمبفٛخ، ٔانغٓش  ثًًٓخ الزشاح انزٕجٓبد االعزشارٛجٛخ

ػهٗ اَغجبيٓب ٔركبيهٓب، ٔالعًٛب يب ٚزؼهك يُٓب ثذًبٚخ ٔرًُٛخ انهغزٍٛ انشعًٛزٍٛ انؼشثٛخ 

ٔاأليبصٚغٛخ ٔكزا انذغبَٛخ ٔانهٓجبد ٔيخزهف انزؼجٛشاد انضمبفٛخ انًغشثٛخ، ٔثزًُٛخ انضمبفخ 

انٕؽُٛخ ٔانُٕٓع ثٓب فٙ يخزهف رجهٛبرٓب، ٔدفع ٔطٌٕ انزشاس انضمبفٙ انًغشثٙ ٔرضًُّٛ، 

ٔرٛغٛش رؼهى ٔئرمبٌ انهغبد األجُجٛخ األكضش رذأال فٙ انؼبنى، ٔانًغبًْخ فٙ رزجغ رُفٛز ْزِ 

 انزٕجٓبد، ثزُغٛك يغ انغهطبد ٔانٓٛئبد انًؼُٛخ."؛
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، ٚزى فٙ َطبق انًٕػٕػبد انًذذدح نّ، ٔفك انمبٌَٕ انزُظًٛٙ ،ٔدٛش ئٌ انزششٚغ

 ادزشايب نغًٕ انذعزٕس؛

 

يٍ انذعزٕس أعُذد ئنٗ انًجهظ  5ٔدٛش ئَّ، نئٍ كبَذ انفمشح األخٛشح يٍ انفظم 

"دًبٚخ ٔرًُٛخ انهغزٍٛ انؼشثٛخ ٔاأليبصٚغٛخ، ٔيخزهف انٕؽُٙ، ػهٗ ٔجّ انخظٕص، يًٓخ 

طٛال ٔئثذاػب يؼبطشا"، فاٌ رنك ال ٚذٕل، دٌٔ انزؼجٛشاد انضمبفٛخ انًغشثٛخ ثبػزجبسْب رشاصب أ

أخشٖ نٓزا انًجهظ، ششؽ اسرجبؽٓب  ، فٙ َطبق عهطزّ انزمذٚشٚخ، يٓبوئعُبد انًششع ٛخئيكبَ

، ٔرمٛذْب ثُطبق االنزضايبد انذعزٕسٚخ نهذٔنخ فٙ انذعزٕسٚخ انًٕكهخ ئنّٛ ػؼٕٚب ثبنًًٓخ

بو انًزكٕسح فٙ ؽجٛؼزٓب ٔيذاْب، يجبنٙ انغٛبعخ انهغٕٚخ ٔانضمبفٛخ، ٔػذو يغبط انًٓ

 ثبالخزظبطبد انًغُذح ئنٗ يخزهف انغهؾ ثًٕجت أدكبو انذعزٕس؛

  

انًشبس  انضبنضخدكبو انفمشح األٔنٗ يٍ انًبدح أل ؽجمبنهًجهظ،  انًٕكٕنخ انًًٓخٔدٛش ئٌ 

يٍ  5ئنّٛ ثًمزؼٗ انفمشح األخٛشح يٍ انفظم  انًغُذحئنٛٓب، صبثزخ انظهخ ثبنًًٓخ انذعزٕسٚخ 

انذعزٕس، ٔيشرجطخ اسرجبؽب ػؼٕٚب ثبنزضايبد انذٔنخ انًزؼهمخ ثبنغٛبعخ انهغٕٚخ ٔانضمبفٛخ، 

يٍ انذعزٕس، ٔال رزؼذٖ َطبق االلزشاح،  5أدكبو انفمشح انخبيغخ يٍ انفظم ثانًمشسح، 

ٔانغٓشػهٗ اَغجبو ٔركبيم انغٛبعخ انًزكٕسح، ٔانًغبًْخ فٙ رزجغ رُفٛز انزٕجٓبد 

 هذٔنخ انًزؼهمخ ثٓب، ٔانزُغٛك يغ انغهطبد ٔانٓٛئبد انًؼُٛخ؛االعزشارٛجٛخ ن

   

فٙ  ٔسدد ثّ، فاٌ يٓبو انًجهظ، ػهٗ انُذٕ انز٘ ئػبفخ ئنٗ يب رمذؤدٛش ئَّ، 

رُٕع يخزهف انزؼجٛشاد انضمبفٛخ  ساػذانغبنف ركشْب،  انضبنضخانفمشح األٔنٗ يٍ انًبدح 

ضمبفخ انٕؽُٛخ فٙ يخزهف رجهٛبرٓب، فٙ رالؤو نًجهظ يًٓخ انُٕٓع ثبنثب أَبؽذانًغشثٛخ، ئر 

ٔاَغجبو يغ انفمشح انضبَٛخ يٍ رظذٚش انذعزٕس، انزٙ ألشد رُٕع يمٕيبد انٕٓٚخ انٕؽُٛخ 

اإلعاليٛخ، ٔاأليبصٚغٛخ، ٔانظذشأٚخ انذغبَٛخ، -انًٕدذح "ثبَظٓبس كم يكَٕبرٓب، انؼشثٛخ

 ًزٕعطٛخ"؛ٔانغُٛخ ثشٔافذْب اإلفشٚمٛخ ٔاألَذنغٛخ ٔانؼجشٚخ ٔان

  

ٔدٛش ئٌ انفمشح األخٛشح يٍ انفظم انخبيظ يٍ انذعزٕس، أعُذد رذذٚذ طالدٛبد 

 انًجهظ انٕؽُٙ نهغبد ٔانضمبفخ ئنٗ لبٌَٕ رُظًٛٙ؛

  

  انضبنضخ ٔدٛش ئٌ انظالدٛبد انًخٕنخ نهًجهظ، ثًمزؼٗ أدكبو انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح

ًخ انذعزٕسٚخ انًٕكهخ ئنّٛ، ٔنى رزؼذ، ، يُغجًخ يغ انًٓمه جهت أولًانًؼشٔػخ، جبءد، 

 9ٔ 6ٔ 5ٔ 2(، ٔااللزشاح )انجُٕد 13ٔ 4، َطبق ئثذاء انشأ٘ )انجُٕد األٔل ٔجهت ثاويتيٍ 

( ٔرٛغٛش انزشبٔس ٔانذٕاس 12ٔ 8ٔ 7ٔ 3(، ٔانذساعخ ٔانشطذ ٔانزذهٛم )انجُٕد 11ٔ 10ٔ

(، ٔال رًظ ثبخزظبص 14انجُذ ٔانزؼبٌٔ ثٍٛ انفبػهٍٛ فٙ يجبل انزًُٛخ انهغٕٚخ ٔانضمبفٛخ )

ْٔٛئبد اعزشبسٚخ أثبلٙ انغهؾ انذعزٕسٚخ ٔال رزذاخم يغ االخزظبطبد انًخٕنخ نًإعغبد 

 أخشٖ؛ 

 



7 

 

  02/200ملف عدد: 

ٔدٛش ئٌ يب َظذ ػهّٛ أدكبو انجُذ انضبَٙ يٍ انفمشح انضبَٛخ يٍ ْزِ انًبدح، يٍ رخٕٚم 

انضمبفٛخ انزٙ عٛزى انًجهظ طالدٛخ "الزشاح انزٕجٓبد االعزشارٛجٛخ نهغٛبعخ انهغٕٚخ ٔ

اػزًبدْب فٙ يخزهف يجبالد انذٛبح انؼبيخ"، نى ٚزجبٔص َطبق انًًٓخ انذعزٕسٚخ انًغُذح ئنٗ 

انًجهظ، ٔنى ٚزؼذِ ئنٗ انزذأل فٙ انزٕجٓبد االعزشارٛجٛخ نغٛبعخ انذٔنخ فٙ انًجبنٍٛ انهغٕ٘ 

 س؛يٍ انذعزٕ 49هًجهظ انٕصاس٘ ؽجمب نهفظم ن ٚؼٕدٔانضمبفٙ، ْٕٔ اخزظبص 

  

 انًبدح يب ٚخبنف انذعزٕس؛ْزِ ٔدٛش ئَّ، يغ يشاػبح ْزا انزفغٛش، نٛظ فٙ 

  

 :)الفقزة األولً( 91و)الفقزة األولً(  السادستف: شأن المادتيه 

  

ٍٛ انًبدرٍٛ، َظزب ػهٗ انزٕانٙ ػهٗ أَّ "ٚزأنف برٍٛ يٍ ْمشرٍٛ األٔنٛدٛش ئٌ انف

( 29ثظٓٛش ششٚف، ....يٍ رغغ ٔػششٍٚ )انًجهظ انٕؽُٙ، ػالٔح ػهٗ سئٛغّ انز٘ ٚؼٍٛ 

يٍ  19انًُبطفخ كًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ انفظم  ئػؼٕا يغ انؼًم ػهٗ ادزشاو يجذ

انذعزٕس..." ٔػهٗ أَّ " ٚؼٍٛ ثظٓٛش ششٚف يذٚش كم يإعغخ أٔ ْٛئخ يٍ يإعغبد انًجهظ 

 س"؛يٍ انذعزٕ 19انًُبطفخ كًب ٔسد فٙ انفظم  ئانٕؽُٙ ْٔٛئبرّ ...يغ يشاػبح يجذ

  

انًششع، ٔفك عهطزّ انزمذٚشٚخ، رذذٚذ كٛفٛبد ئػًبل انٓذف  ٚزؼٍٛ ػهٗٔدٛش ئَّ، 

انًُبطفخ ثٍٛ انشجبل ٔانُغبء، انًمشس ثًمزؼٗ  ئانذعزٕس٘ انًزًضم فٙ انغؼٙ ئنٗ رذمٛك يجذ

ٔعٛهخ نؼًبٌ انطبثغ انفؼهٙ نهًغبٔاح  ثكَّٕيٍ انذعزٕس،  19أدكبو انفمشح انضبَٛخ يٍ انفظم 

 6ٔانفمشح انضبَٛخ يٍ انفظم  19جُغٍٛ، ػهٗ انُذٕ انًمشس فٙ انفمشح األٔنٗ يٍ انفظم ثٍٛ ان

 يٍ انذعزٕس؛

 

انًُبطفخ، ال ُٚذظش يجبل ئػًبنّ، ػهٗ  ئٔدٛش ئٌ انغؼٙ يٍ أجم رذمٛك يجذ  

انًمزؼٛبد انزششٚؼٛخ انزٙ يٍ شأَٓب رشجٛغ ركبفإ انفشص ثٍٛ انُغبء ٔانشجبل فٙ ٔنٕط 

بثٛخ، ٔئًَب ٚشًم أٚؼب، عٍ انمٕاػذ ٔرذذٚذ انغجم انزٙ يٍ شأَٓب رؼضٚض انٕظبئف االَزخ

 ٔنٕط انُغبء ئنٗ انًٓبو انؼًٕيٛخ غٛش االَزخبثٛخ؛

  

نف ركشًْب، جبءد إلػًبل بٔدٛش ئٌ يمزؼٛبد انفمشرٍٛ األٔنٍٛٛ يٍ انًبدرٍٛ انغ

 ؛أدكبيّْذف يمشس فٙ انذعزٕس، ٔ نٛظ فٛٓب يب ٚخبنف 

 

 (المقطع األخيز، ) الفقزة األولً تاسعتال ةف: شأن الماد

  

"أٔ ػُذ  ... "رُزٓٙ انؼؼٕٚخ فٙ انًجهظ انٕؽُٙ " أَّ رُض ػهٗ حدٛش ئٌ ْزِ انًبد

 ؛."شرجطخ ثبنؼؼٕٚخ فٙ انًجهظ انٕؽُٙانمٛبو ثأػًبل أٔ رظشفبد رزُبفٗ يغ االنزضايبد انً
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ػهٗ انمٛبو ثًب  نذشصاانٕاججبد انًُٕؽخ ثبنؼؼٕ فٙ انًجهظ  ئرا كبٌ يٍ ،ٔدٛش ئَّ

ػًبل ٔ انزظشفبد انًزُبفٛخ يغ انزضايبد األٌ رذذٚذ ارزطهجّ يًٓزّ يٍ انزضاو ٔجذٚخ، ف

 ٔ انذشٚبد انًؼًَٕخ دعزٕسٚب؛انؼؼٕٚخ فٙ انًجهظ ُٚجغٙ أٌ ال رًظ ثبنذمٕق 

  

  ؛يب ٚخبنف انذعزٕس ، ، نٛظ فٙ ْزا انًمزؼٗرنكٔ دٛش ئَّ يغ يشاػبح 

  

 :عاشزةالمادة الف: شأن 

 

يٍ انمبٌَٕ انزُظًٛٙ انًؼشٔع رُض ػهٗ أَّ " رطجٛمب  انؼبششحدٛش ئٌ انًبدح 

يٍ انذعزٕس، ٚؼى انًجهظ انٕؽُٙ كال يٍ أكبدًٚٛخ دمحم  5ألدكبو انفمشح األخٛشح يٍ انفظم 

 -  انغبدط نهغخ انؼشثٛخ ٔانًؼٓذ انًهكٙ نهضمبفخ األيبصٚغٛخ. ٔرذذس نذّٚ انٓٛئبد انزبنٛخ : 

انٓٛئخ  -خ انخبطخ ثبنذغبَٛخ ٔانهٓجبد ٔيخزهف انزؼجٛشاد انضمبفٛخ انًغشثٛخ األخشٖ؛ انٓٛئ

انٓٛئخ انخبطخ ثزًُٛخ اعزؼًبل انهغبد األجُجٛخ  -انخبطخ ثبنزًُٛخ انضمبفٛخ ٔدفع انزشاس؛ 

 ٔانزشجًخ"؛

  

خ، ٔدٛش ئٌ ئػًبل انزضاو انذٔنخ ثبنغٓش ػهٗ اَغجبو انغٛبعخ انهغٕٚخ ٔانضمبفٛخ انٕؽُٛ

، فًٛب مزؼٙيٍ انذعزٕس، ٚ 5ػهٗ انُذٕ انًُظٕص ػهّٛ فٙ انفمشح انخبيغخ يٍ انفظم 

ٚخض ْٛكهخ انًجهظ انٕؽُٙ نهغبد ٔانضمبفخ انًغشثٛخ، ٔجٕة ػًّ نكم انًإعغبد انًؼُٛخ 

 يٍ انذعزٕس؛ 5، ؽجمب نهفمشح األخٛشح يٍ انفظم  زّثًجبالد يًٓ

 

خٕنذ مبٌَٕ انزُظًٛٙ انًؼشٔع، أَٓب ٔدٛش ئَّ، ٚجٍٛ يٍ االؽالع ػهٗ أدكبو ان

يٍ انًإعغبد  ، هًجهظ انٕؽُٙ ٔدذِ، دٌٔ غٛشِنطفخ انشخض االػزجبس٘ نهمبٌَٕ انؼبو 

(، ٔألشد، رجؼب نزنك،  طفخ انؼؼٕٚخ 2ٔانٓٛئبد انًؼًٕيخ ئنّٛ، أٔ انًذذصخ نذّٚ )انًبدح 

(، 6ضبَٛخ يٍ انًبدح ثبنًجهظ نًغإٔنٙ انًإعغبد ٔانٓٛئبد انًزكٕسح )انجُذ ة، انفمشح ان

اخزظبطبد راد  17ٔ 16ٔ 15ٔ 14ٔ 12ٔدذدد نزهك انًإعغبد ٔانٓٛئبد، ثًمزؼٗ انًٕاد 

ؽجٛؼخ رذؼٛشٚخ نؼًم األجٓضح انزذأنٛخ ٔانزُفٛزٚخ نهًجهظ يٍ جًؼٛخ ػبيخ، ٔسئٛظ 

ٙ نهًجهظ، (، ٔأدذصذ ػًٍ انٓٛكم انًإعغبر31انًجهظ انٕؽُٙ ٔيكزت رُغٛك )انًبدح 

 20ٔ 19ٔ 18ػهٗ كبفخ يإعغبد انًجهظ ْٔٛئبرّ )انًٕاد ًٛٛخ يزجبَغخ رُطجك ْٛكهخ رُظ

(، ٔألشد يجذأ رٕنٙ يذٚش انًإعغخ أٔ انٓٛئخ انًؼُٛخ يًٓخ رذثٛشْب رذذ عهطخ 29ٔ 28ٔ 27ٔ

(، ٔكزا يجذأ يًبسعخ جًٛغ يإعغبد 19سئٛظ انًجهظ انٕؽُٙ )انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح 

انًغُذح ئنٛٓب "رذذ عهطخ سئٛظ انًجهظ انٕؽُٙ ٔٔفك  انًجهظ ْٔٛئبرّ نالخزظبطبد

رٕجٛٓبد انجًؼٛخ انؼبيخ، فٙ ئؽبس رُبعك انًٓبو انًغُذح ئنٗ انًجهظ انٕؽُٙ ٔركبيهٓب" 

 (؛21)انًبدح 
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  02/200ملف عدد: 

ٔدٛش ئَّ، ثبإلػبفخ ئنٗ يب رمذو، فاٌ أدكبو انمبٌَٕ انزُظًٛٙ انًؼشٔع يُذذ طفخ 

نٕؽُٙ نًذٚش٘ انًإعغبد ٔانٓٛئبد انزٙ ٚؼًٓب انؼؼٕٚخ ثًكزت رُغٛك أشغبل انًجهظ ا

، رذذ يغإٔنٛزّ، جضءا يٍ طالدٛبرّ ئنٗ أػؼبء رفٕٚغ(، ٔأجبصد نهشئٛظ 34)انًبدح 

(، 33يكزت رُغٛك أشغبل انًجهظ أٔ أ٘ يغإٔل آخش ثبنًجهظ )انفمشح األخٛشح يٍ انًبدح 

ّ )انفمشح األٔنٗ يٍ ٔأَبؽذ ثبنًكزت انًزكٕس رُغٛك ػًم يإعغبد انًجهظ انٕؽُٙ ْٔٛئبر

(، َٔظذ ػهٗ رؼٍٛٛ  سئٛظ انًجهظ انٕؽُٙ يذٚش٘ يإعغبد انًجهظ ْٔٛئبرّ 35انًبدح 

لؼذ (، 41ٔآيشٍٚ ثبنظشف يغبػذٍٚ، كم ٔادذ فًٛب ٚخظّ )انفمشح األخٛشح يٍ انًبدح 

دط بثُغخ يمزؼٛبد انُظٕص انًذذصخ نهًؼٓذ انًهكٙ نهضمبفخ األيبصٚغٛخ، ٔأكبدًٚٛخ دمحم انغ

ػهٗ دم  َٔظذثزذاء يٍ ربسٚخ رُظٛت انًجهظ انٕؽُٙ ٔيإعغبرّ ْٔٛئبرّ، اهغخ انؼشثٛخ ن

(، ئػًبال نهًزطهت 51)انًبدح اثزذاء يٍ َفظ انزبسٚخاألثذبس نهزؼشٚت يؼٓذ انذساعبد ٔ

انذعزٕس٘، انًزًضم فٙ ػى كم انًإعغبد انًؼُٛخ، يٍ دٛش يٕػٕع َشبؽٓب، ثًجبل يٓبو 

جخ انُظٕص انزٙ أدذصذ ثًٕججٓب انًإعغبد انًزكٕسح، فٙ انًجهظ، كٛفًب كبَذ دس

 انزشارجٛخ انمبََٕٛخ؛

  

ٔدٛش ئَّ، رأعٛغب ػهٗ يب عجك ثٛبَّ، ركٌٕ اخزٛبساد انًششع، فًٛب ٚزؼهك ثبنٓٛكهخ 

انًإعغبرٛخ نهًجهظ، رمٛذد ثبنًزطهت انذعزٕس٘ انًزًضم فٙ ئلبيخ يجهظ ٚؼى كم 

جخ ػًٍ يٓبيّ، ٔنى رذذس، داخم انًجهظ انًزكٕس، انًإعغبد انًؼُٛخ ثبنًجبالد انًُذس

ْٛبكم لبئًخ نًإعغبد يغزمهخ، ٔساػذ انًغزهضيبد انزُظًٛٛخ ٔانًإعغبرٛخ انًزشرجخ ػٍ 

يؼّ أدكبو انًبدح انؼبششح اَغجبو انغٛبعخ انهغٕٚخ ٔانضمبفٛخ انٕؽُٛخ، يًب ركٌٕ  ئئػًبل يجذ

 ؛غٛش يخبنفخ نهذعزٕس

 

 

 :لهذي األسباب

  : زحتص -أوال 

انًمطغ األخٛش يٍ ) 9ٔ )انفمشح األٔنٗ( 6ٔ 3ٔ)انفمشح األٔنٗ(  2ثأٌ انًٕاد  -1

 انزفغٛش  ، يغ يشاػبح، نٛظ فٛٓب يب ٚخبنف انذعزٕس( )انفمشح األٔن19ٗٔ 10انفمشح األٔنٗ( ٔ

 ؛دظبد انًغجهخ ثشأَٓبانًالٔ

 ؛ثأٌ ثبلٙ انًٕاد يطبثمخ نهذعزٕس -2
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  02/200ملف عدد: 

،  ٔثُششِ فٙ ئنٗ انغٛذ سئٛظ انذكٕيخْزا  بسْأيش ثزجهٛغ َغخخ يٍ لشار - ثاويا

 انجشٚذح انشعًٛخ .

 1441يٍ سجت  17 انخًٛظٔطذس ثًمش انًذكًخ انذعزٕسٚخ ثبنشثبؽ فٙ ٕٚو     

  (2020يبسط  12)                                                                                          

 اإلمضاءاث                                               

 اعؼٛذ ئْشا٘                                                

  

 

 انغؼذٚخ ثهًٛش            أدًذ انغبنًٙ اإلدسٚغٙ        انذغٍ ثٕلُطبس               ػجذ األدذ انذلبق    

     

 

  انذبفظٙ يٕال٘ ػجذ انؼضٚض انؼهٕ٘                         دمحم ثٍ ػجذ انظبدق                

 

 

 َذٚش انًٕيُٙ       دمحم ثٍ ػجذانشدًبٌ جْٕش٘          دمحم األَظبس٘            دمحم انًشُٚٙ    


