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باسم جاللت الملك وطبقا للقاوىن
المحكمت الذستىريت،

ثؼذ اؽالػٓب ػهٗ انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛسهى  26.16انًزؼهن ثزؾذٚذ يشاؽم رلؼٛم انطبثغ
انشعً ٙنأليبصٚـ ٛخ ٔكٛلٛبد إديبعٓب ك ٙيغبل انزؼهٛى ٔك ٙيغبالد انؾٛبح انؼبيخ راد
األٔنٕٚخ ،انًؾبل ػهٓٛب ثًوزؼٗ سعبنخ انغٛذ سئٛظ انؾكٕيخ ،انًغغهخ ثأيبَزٓب انؼبيخ كـٙ
 16أؿغطظ ٔ ،2019رنك يٍ أعم انجذ ك ٙيطبثوزّ نهذعزٕس؛
ٔثؼذ اؽالػٓب ػهٗ يزكشر ٙيالؽظبد انغٛذ سئٛظ انؾكٕيخ ٔثؼغ انغبدح األػؼب
ثًغهظ انُٕاة ،انًغغهز ٍٛثبأليبَخ انؼبيخ انًزكٕسح ثزبسٚخ  30ٔ 29أؿغطظ 2019؛
ٔثؼذ االؽالع ػهٗ ثبه ٙانٕصبئن انًذسعخ ك ٙانًهق؛
ٔثُب ػهٗ انذعزٕس ،انظبدس ثزُلٛزِ انظٓٛش انششٚق سهى  1.11.91ثزبسٚخ  27يٍ
شؼجبٌ ٕٚ 29( 1432ن ،)2011 ٕٛالعًٛب انلظم  132يُّ؛
ٔثُب ػهٗ انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛسهى  066.13انًزؼهن ثبنًؾكًخ انذعزٕسٚخ ،انظبدس
ثزُلٛزِ انظٓٛش انششٚق سهى  1.14.139ثزبسٚخ  16يٍ شٕال  13( 1435أؿغطظ ،)2014
العًٛب انًبدح  25يُّ؛
ٔثؼذ االعزًبع إنٗ روشٚش انؼؼٕ انًوشس ٔانًذأنخ ؽجن انوبٌَٕ؛
أوال – فيما يتعلق باالختصاص:
ؽٛش إٌ انلظم  132يٍ انذعزٕس ُٚض ك ٙكوشرّ انضبَٛخ ،ػهٗ أٌ انوٕاَ ٍٛانزُظًٛٛخ،
هجم إطذاس األيش ثزُلٛزْب ،رؾبل إنٗ انًؾكًخ انذعزٕسٚخ نزجذ ك ٙيطبثوزٓب نهذعزٕس ،يًب
ركٌٕ يؼّ انًؾكًخ انًزكٕسح يخزظخ ثبنجذ ك ٙيطبثوخ انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًؾبل إنٓٛب
نهذعزٕس؛
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ثاويا -فيما يتعلق باإلجزاءاث الخاصت بإقزار القاوىن التىظيمي:
ؽٛش إَّٚ ،ج ٍٛيٍ االؽالع ػهٗ انٕصبئن انًذسعخ ك ٙانًهق ،أٌ انوبٌَٕ انزُظًٙٛ
سهى  26.16انًزؼهن ثزؾذٚذ يشاؽم رلؼٛم انطبثغ انشعً ٙنأليبصٚـٛخ ٔكٛلٛبد إديبعٓب كٙ
يغبل انزؼهٛى ٔك ٙيغبالد انؾٛبح انؼبيخ راد األٔنٕٚخ ،انًؾبل إنٗ انًؾكًخ انذعزٕسٚخ ،ارخز
ك ٙشكم هبٌَٕ رُظ ،ًٙٛعشٖ انزذأل ك ٙيششٔػّ ثبنًغهظ انٕصاس٘ انًُؼوذ ثزبسٚخ
 26عجزًجش ،2016ؽجوب ألؽكبو انلظم  49يٍ انذعزٕسٔ ،أٔدع ثبألعجوٛخ نذٖ يكزت يغهظ
انُٕاة ثزبسٚخ  30عجزًجش ٔ ،2016نى ٚششع ك ٙانزذأل ك ّٛيٍ هجم ْزا انًغهظ ،إال ثؼذ يؼٙ
ػششح أٚبو ػهٗ إٚذاػّ نذٖ يكزجّٔٔ ،اكن ػه ،ّٛك ٙهشا ح أٔنٗ ،ثبإلعًبع ،ك ٙعهغزّ انؼبيخ
انًُؼوذح ثزبسٚخ ٔ ،2019 َٕٕٛٚ 10ثؼذ رنك رذأل ك ّٛيغهظ انًغزشبسٔ ،ٍٚأدخم رؼذٚالد ػهٗ
ثؼغ يٕادِٔٔ ،اكن ػه ّٛثبألؿهجٛخ ،ك ٙعهغزّ انؼبيخ انًُؼوذح ثزبسٚخ ٕٚ 23ن ،2019 ٕٛصى
طبدم ػه ّٛيغهظ انُٕاة َٓبئٛب ،ك ٙهشا ح صبَٛخ ،ثئعًبع أػؼبئّ انؾبػش ،ٍٚك ٙانغهغخ
انؼبيخ انًُؼوذح ثزبسٚخ ٕٚ 26ن2019 ٕٛ؛
ٔؽٛش إَّ ،رجؼب نزنكٚ ،كٌٕ شكم روذٚى انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛسهى  26.16انًزؼهن ثزؾذٚذ
يشاؽم رلؼٛم انطبثغ انشعً ٙنأليبصٚـٛخ ٔكٛلٛبد إديبعٓب ك ٙيغبل انزؼهٛى ٔك ٙيغبالد
انؾٛبح انؼبيخ راد األٔنٕٚخٔ ،إعشا اد إػذادِ ٔانزذأل كٔ ّٛانزظٕٚذ ػه ،ّٛيطبثوب ألؽكبو
انلظه 85ٔ 84 ٍٛيٍ انذعزٕس؛
ثالثا -فيما يتعلق بالمىضىع:
ؽٛش إٌ انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛسهى  26.16انًزؼهن ثزؾذٚذ يشاؽم رلؼٛم انطبثغ انشعًٙ
نأليبصٚـٛخ ٔكٛلٛبد إديبعٓب ك ٙيغبل انزؼهٛى ٔك ٙيغبالد انؾٛبح انؼبيخ راد األٔنٕٚخ،
انًؼشٔع ػهٗ َظش انًؾكًخ انذعزٕسٚخٚ ،زكٌٕ يٍ  35يبدح يٕصػخ ػهٗ ػششح أثٕاة،
ٚزؼًٍ انجبة األٔل يُٓب أؽكبيب ػبيخ (انًبدربٌ األٔنٗ ٔانضبَٛخ)ٚٔ ،زؼهن انجبة انضبَ ٙثئديبط
األيبصٚـٛخ ك ٙيغبل انزؼهٛى (انًٕاد ٔ ،)8-3انضبنش ثئديبط األيبصٚـٛخ ك ٙيغبل انزششٚغ
ٔانزُظٛى ٔانؼًم انجشنًبَ( ٙانًٕاد ٔ ،)11-9انشاثغ ثئديبط األيبصٚـٛخ ك ٙيغبل اإلػالو
ٔاالرظبل (انًٕاد ٔ ،)17-12انخبيظ ثئديبط األيبصٚـٛخ ك ٙيخزهق يغبالد اإلثذاع انضوبكٙ
ٔانلُ( ٙانًٕاد ٔ ،)20-18انغبدط ثبعزؼًبل األيبصٚـٛخ ثبإلداساد ٔعبئش انًشاكن انؼًٕيٛخ
(انًٕادٔ ،)26-21انغبثغ ثئديبط األيبصٚـٛخ ك ٙانلؼب اد انؼًٕيٛخ (انًٕاد ٔ ،)29-27انضبيٍ
ثئديبط األيبصٚـٛخ ك ٙيغبل انزوبػ( ٙانًبدح ٔ ،)30انزبعغ ثًشاؽم رلؼٛم انطبثغ انشعًٙ
نأليبصٚـٛخ ٔآنٛبد رزجؼّ (انًٕاد ٔ ،)34-31انؼبشش ثأؽكبو خزبيٛخ (انًبدح )35؛
ٔؽٛش إٌ انلوشح انشاثؼخ يٍ انلظم انخبيظ يٍ انذعزٕس َظذ ،ػهٗ أَّ "ٚؾذد
هبٌَٕ رُظ ًٙٛيشاؽم رلؼٛم انطبثغ انشعً ٙنأليبصٚـٛخٔ ،كٛلٛبد إديبعٓب ك ٙيغبل انزؼهٛى،
ٔك ٙيغبالد انؾٛبح انؼبيخ راد األٔنٕٚخٔ ،رنك نك ٙرزًكٍ يٍ انوٛبو يغزوجال ثٕظٛلزٓب،
ثظلزٓب نـخ سعًٛخ"؛
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ٔؽٛش إٌ انذعزٕس َض ك ٙانلوشح انًزكٕسح ،ػهٗ إديبط انهـخ األيبصٚـٛخ ك ٙيغبل
انزؼهٛىٔ ،أعُذ إنٗ انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛرؾذٚذ عبئش يغبالد انؾٛبح انؼبيخ األخشٖ راد األٔنٕٚخ؛
ٔؽٛش إٌ رؾذٚذ كٛلٛبد إديبط انهـخ األيبصٚـٛخ ،ثبػزجبسِ يٍ يشًٕالد انوبٌَٕ
انزُظ ًٙٛانًزكٕس ،ؽجوب نهلوشح انًشبس إنٓٛبٚ ،زٕهق ،ك ٙعبَت يُّ ،ػهٗ رؾذٚذ يغبالد
انؾٛبح انؼبيخ راد األٔنٕٚخ انًؼُٛخ ثٓزا اإلديبط؛
ٔؽٛش إٌ رؾذٚذ يغبالد انؾٛبح انؼبيخ راد األٔنٕٚخٚ ،ؼٕد إنٗ انغهطخ انزوذٚشٚخ
نهًششع ،كًب ٚؤٔل إن ّٛرشرٛجٓبٔ ،يال يزٓب يغ انزطٕساد انًخزهلخٔ ،رؾذٚذ يشاؽم رلؼٛم
انطبثغ انشعً ٙنهـخ األيبصٚـٛخ ك ٙكم يغبل يُٓبٔ ،انًلبػهخ ٔانزشعٛؼ ث ٍٛانجذائم
انًخزهلخٔ ،االخزٛبس ،رجؼب نزنك ،نُٕػٛخ األؽكبو انزٚ ٙشرئٓٛب كلٛهخ ثزؾوٛن انـبٚخ انذعزٕسٚخ
انًُبؽخ ثبنوبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًؼشٔع ٔانًزًضهخ ك ٙرًك ٍٛانهـخ األيبصٚـٛخ يٍ "انوٛبو يغزوجال
ثٕظٛلزٓب ،ثظلزٓب نـخ سعًٛخ"؛
ٔؽٛش إٌ انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًؼشٔع ،ؽذد ك ٙأثٕاثّ يٍ انضبنش إنٗ انضبيٍ يغبالد
انزششٚغ ٔانزُظٛى ٔانؼًم انجشنًبَٔ ،ٙاإلػالو ٔاالرظبلٔ ،اإلثذاع انضوبكٔ ٙانلُٔ ،ٙاالعزؼًبل
ثبإلداساد ٔعبئش انًشاكن انؼًٕيٛخٔ ،انلؼب اد انؼًٕيٛخٔ ،انزوبػ ،ٙيغبالد ؽٛبح ػبيخ
راد أٔنٕٚخ؛
ٔؽٛش إَّٚ ،زج ٍٛيٍ يؼًٌٕ انًغبالد انًشبس إنٓٛب ،أَٓب صبثزخ انظهخ ثبنـبٚخ
انذعزٕسٚخ يٍ انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًؼشٔعٔ ،يشرجطخ ثجبه ٙيشًٕالد انوبٌَٕ انزُظ،ًٙٛ
ٔأَٓب رزٛؼ ،يزٗ رى إَلبر أؽكبو انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًزؼهوخ ثٓب ،كلبنخ انؾوٕم انهـٕٚخ ٔانضوبكٛخ
انًزشرجخ ػٍ إهشاس انطبثغ انشعً ٙنأليبصٚـٛخ ،ثًُبعجخ يًبسعخ انؾشٚبد ٔانؾوٕم انًُظٕص
ػهٓٛب ك ٙانذعزٕس ،العًٛب رهك انز ٙرًذ كلبنزٓب ثًوزؼٗ أؽكبو انلظٕل 118ٔ 28ٔ 27ٔ 25
ٔ 120يٍ انذعزٕس ،أٔ ثًُبعجخ انٕنٕط إنٗ انًشاكن انؼًٕيٛخ انز ٙرُزظى ٔكوب نألعظ انًُظٕص
ػهٓٛب ك ٙانلوشح األٔنٗ يٍ انلظم  154يٍ انذعزٕس؛
ٔؽٛش إَّ ،يغ اػزجبس يب روذو ،كئَّ ٚج ٍٛيٍ كؾض يٕاد انوبٌَٕ انزُظًٙٛ
انًؼشٔع ،أٌ نٓب ؽبثغ هبٌَٕ رُظٔ ًٙٛنٛظ كٓٛب يب ٚخبنق انذعزٕس ،ثبعزضُب يب ٚضٛشِ
ثؼؼٓب ،ثخظٕص اكزغبئٓب ؽبثغ هبٌَٕ رُظ ًٙٛأٔ يطبثوزٓب نهذعزٕسٔ ،كن انزلغٛش اٜر:ٙ
في شأن المادة األولً (الفقزة األولً):
ؽٛش إٌ انلوشح األٔنٗ يٍ ْزِ انًبدح رُض ػهٗ أَّ "رطجٛوب ألؽكبو انلوشح انشاثؼخ يٍ
انلظم  5يٍ انذعزٕسٚ ،ؾذد ْزا انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛيشاؽم رلؼٛم انطبثغ انشعً ٙنأليبصٚـٛخ،
ٔكٛلٛبد إديبعٓب ك ٙيغبل انزؼهٛىٔ ،ك ٙيغبالد انؾٛبح انؼبيخ راد األٔنٕٚخٔ ،رنك نكٙ
رزًكٍ يٍ انوٛبو يغزوجال ثٕظٛلزٓب ،ثظلزٓب نـخ سعًٛخ نهذٔنخ"؛
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ٔؽٛش إٌ انًٕاػٛغ انز ٙعؼهٓب انذعزٕس يٍ يشًٕالد انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًؼشٔع،
ْ ٙرهك انز ٙرٓى يشاؽم رلؼٛم انطبثغ انشعً ٙنأليبصٚـٛخٔ ،كٛلٛبد إديبعٓب ك ٙانزؼهٛى ٔكٙ
يغبالد انؾٛبح انؼبيخ راد األٔنٕٚخ؛
ٔؽٛش إٌ يؼًٌٕ انلوشح األٔنٗ انًشبس إنٓٛب ،نٛظ عٕٖ رزكٛش ثأؽكبو انلوشح انشاثؼخ
يٍ انلظم انخبيظ يٍ انذعزٕس ،إر ال ٚزؼًٍ أ٘ يوزؼٗ ٚزؼهن ثًشًٕالد انوبٌَٕ
انزُظ ًٙٛانغبثن ركشْب ،يًب ٚغؼم انلوشح األٔنٗ يٍ انًبدح األٔنٗ يٍ انوبٌَٕ انزُظًٙٛ
انًؼشٔع ال ركزغ ٙؽبثغ هبٌَٕ رُظًٙٛ؛
في شأن المادة األولً (الفقزتان الثاويت واألخيزة):
ؽٛش إٌ انلوشر ٍٛانضبَٛخ ٔاألخٛشح يٍ انًبدح األٔنٗ رُظبٌ ػهٗ أَّ "ٚ...وظذ ثبنهـخ
األيبصٚـٛخ ك ٙيذنٕل ْزا انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛيخزهق انزؼجٛشاد انهغبَٛخ األيبصٚـٛخ انًزذأنخ
ثًخزهق يُبؽن انًـشةٔ ،كزا انًُزٕط انهغُٔ ٙانًؼغً ٙاأليبصٚـ ٙانظبدس ػٍ انًؤعغبد
ٔانٓٛئبد انًخزظخٚٔ .ؼزًذ ؽشف رٛلُٛبؽ نكزبثخ ٔهشا ح انهـخ األيبصٚـٛخ"؛
ٔؽٛش إٌ أؽكبو انلوشر ٍٛانًزكٕسر ٍٛيٍ انًبدح األٔنٗ ،رشرجؾ ،يٍ ؽٛش يٕػٕػٓب،
اسرجبؽب ػؼٕٚب ٔٔصٛوب ثًشًٕالد انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًؼشٔع ،إر أٌ رؾذٚذ يشاؽم رلؼٛم
انطبثغ انشعً ٙنأليبصٚـٛخ ٔكٛلٛبد إديبعٓبٔ ،رؾوٛن انـبٚخ انذعزٕسٚخ انًشاد ثهٕؿٓب يٍ عٍ
انوبٌَٕ انزُظٚ ،ًٙٛزٕهلبٌ ،هجال ،ػهٗ انزؾذٚذ اإلعشائ ٙنًذنٕل انهـخ األيبصٚـٛخ ٔانؾشف
انًؼزًذ نكزبثزٓب ٔهشا رٓب؛
ٔؽٛش إٌ انلظم انخبيظ يٍ انذعزٕس َض ك ٙكوشرّ انضبنضخ ػهٗ أَّ "رؼذ األيبصٚـٛخ
أٚؼب نـخ سعًٛخ نهذٔنخ ،ثبػزجبسْب سطٛذا يشزشكب نغًٛغ انًـبسثخ ثذٌٔ اعزضُب "ٔ ،أَٓب يٍ
يوٕيبد انٕٓٚخ انٕؽُٛخ انًٕؽذح ،كًب عب ك ٙانزظذٚش؛
ٔؽٛش إٌ انلوشح انشاثؼخ يٍ انلظم انخبيظ انًزكٕس ،أعُذد إنٗ هبٌَٕ رُظًٙٛ
"رؾذٚذ يشاؽم رلؼٛم انطبثغ انشعً ٙنأليبصٚـٛخٔ ،كٛلٛبد إديبعٓب ك ٙيغبل انزؼهٛىٔ ،كٙ
يغبالد انؾٛبح انؼبيخ راد األٔنٕٚخٔ ،رنك نك ٙرزًكٍ يٍ انوٛبو يغزوجال ثٕظٛلزٓب ،ثظلزٓب
نـخ سعًٛخ"؛
ٔؽٛش إَّ ٚغزلبد ،يٍ يجبدا ٔأؽكبو انذعزٕس انًشبس إنٓٛبٔ ،اَغغبيب يؼٓب ،أٌ
انذعزٕس اعزؼًم ،مه جهت أولً ،ػُذ إهشاسِ ثبنطبثغ انشعً ٙنهـخ األيبصٚـٛخ ،طٛـخ انًلشد
ال انغًغٔ ،اػزجش انهـخ األيبصٚـٛخ ،مه جهت ثاويت ،سطٛذا يشزشكب نغًٛغ انًـبسثخ ثذٌٔ
اعزضُب  ،يًب ٚغؼم ؽن اعزؼًبنٓب ٔانزٕاطم ثٓب ،ؽوب شخظٛب يكلٕال نهًٕاؽُبد ٔنهًٕاؽُ،ٍٛ
دٌٔ اعزضُب أٔ رًٛٛض أٔ روٛٛذ ثًُطوخ عـشاكٛخ أٔ ٔػغ يؼٔ ،ٍٛأسعٗ ،مه جهت ثالثت ،يجذأ
رغبٔ٘ انهـز ٍٛانؼشثٛخ ٔاأليبصٚـٛخ ك ٙؽبثؼًٓب انشعًٔ ،ٙيٛض ،مه جهت رابعت ،ثشكم
ٔاػؼ ،ث ٍٛيغزٕٖ يٍ االنزضاو ٓٚى انهـخ األيبصٚـٛخ انشعًٛخٚ ،زًضم ك ٙرلؼٛم ؽبثؼٓب
انشعًٔ ٙإديبعٓب ك ٙيغبل انزؼهٛى ٔك ٙيغبالد انؾٛبح انؼبيخ راد األٔنٕٚخ ٔؽًبٚزٓب
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ٔرًُٛزٓبٔ ،ث ٍٛيغزٕٖ صبٌ يٍ االنزضايبدَ ،ض ػه ّٛك ٙانلوشح انخبيغخ يٍ انلظم
انخبيظٚ ،زؼهن ثؾًبٚخ انهٓغبد ٔانزؼجٛشاد انضوبكٛخ انًغزؼًهخ ثبنًـشة؛
ٔؽٛش إَّ ،ثبإلػبكخ إنٗ يب روذو ،كئٌ انزُظٛض ػهٗ "انهٓغبد ٔانزؼجٛشاد انضوبكٛخ
انًغزؼًهخ ثبنًـشة" ٔانًؼُٛخ ثؼًم انذٔنخ ػهٗ ؽًبٚزٓب ،أرٗ ك ٙانلوشح انخبيغخ يٍ انلظم
انخبيظ يٍ انذعزٕس ؿٛش يوشٌٔ ثبنهـخ األيبصٚـٛخ ٔؽذْب؛
ٔؽٛش إٌ يذنٕل انهـخ األيبصٚـٛخ انًخٕل نٓب ؽبثغ انشعًٛخٔ ،انًؼُٛخ ثًغبل انوبٌَٕ
انزُظ ًٙٛانًؼشٔعُٚ ،ظشف إنٗ انهـخ األيبصٚـٛخ انًؼٛبسٚخ انًٕؽذح ،انًكزٕثخ ٔانًوشٔ ح
ثؾشف رٛلُٛبؽٔ ،انًكَٕخ يٍ "انًُزٕط انهغُٔ ٙانًؼغً ٙاأليبصٚـ ٙانظبدس ػٍ انًؤعغبد
ٔانٓٛئبد انًخزظخ"ٔ ،يٍ يخزهق انزؼجٛشاد األيبصٚـٛخ انًؾهٛخ ،ثشكم يزٕاصٌ ٔدٌٔ
إهظب ٔ ،انز ٙال رزخز ؽبثغ انًكَٕبد انهـٕٚخ انوبئًخ انزادٔ ،ال رًضم ثذائم ػٍ انهـخ
األيبصٚـٛخ انشعًٛخٔ ،إًَب سٔاكذ رغبػذ ػهٗ رشكٛهٓب ،ػهٗ انُؾٕ انًُظٕص ػه ّٛك ٙانًبدح
انضبَٛخ (انجُذ انضبنش) يٍ انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًؼشٔع؛
ٔؽٛش إَّ ،يغ يشاػبح ْزا انزلغٛش ،كهٛظ ك ٙانلوشر ٍٛانضبَٛخ ٔانضبنضخ يٍ انًبدح األٔنٗ
يٍ انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛيب ٚخبنق انذعزٕس؛
في شأن المادتيه ( 2البىذ األول) و:33
ؽٛش إٌ انًبدر ٍٛانضبَٛخ (انجُذ األٔل) ٔ 33رُظبٌ ،ثبنززبثغ ،ػهٗ أَّ "رؼًم انذٔنخ
ثغًٛغ انٕعبئم انًزبؽخ ػهٗ رؼضٚض انزٕاطم ثبنهـخ األيبصٚـٛخ ٔرًُٛخ اعزؼًبنٓب ك ٙيخزهق
يغبالد انؾٛبح انؼبيخ راد األٔنٕٚخ ،ثبػزجبسْب نـخ سعًٛخ نهذٔنخ ٔسطٛذا يشزشكب نغًٛغ
انًـبسثخ ثذٌٔ اعزضُب ٔ ،رنك يٍ خالل - :رؾذٚذ انزٕعٓبد انؼبيخ نغٛبعخ انذٔنخ ك ٙيغبل
رلؼٛم انطبثغ انشعً ٙنهـخ األيبصٚـٛخٔ ،ؽًبٚزٓب ٔرًُٛزٓب ٔإديبعٓب ،ثكٛلٛخ رذسٚغٛخ ،كٙ
يخزهق يغبالد انؾٛبح انؼبيخ راد األٔنٕٚخ ،ثبهزشاػ يٍ انًغهظ انٕؽُ ٙنهـبد ٔانضوبكخ
انًـشثٛخ انًؾذس ثًٕعت انلظم  5يٍ انذعزٕس"ٔ ،ػهٗ أَّ "ٚوذو انًغهظ انٕؽُ ٙنهـبد
ٔانضوبكخ انًـشثٛخ دػًّ انزوُ ٙنًخزهق انًؤعغبد ٔانٓٛئبد ٔانغهطبد انؼًٕيٛخ انًؼُٛخ ثزُلٛز
أؽكبو ْزا انوبٌَٕ انزُظٔ ،ًٙٛكزا يغبػذرّ انالصيخ نزًكُٓٛب يٍ االنزضاو ثٓزِ األؽكبو ،كم
ٔاؽذح كًٛب ٚخظٓبٔ ،رنك ٔكن انكٛلٛبد انًؾذدح ثًٕعت ارلبهٛبد ث ٍٛانًغهظ ٔانغٓخ
انًؼُٛخ"؛
ٔؽٛش إَّ ،نئٍ كبٌ انذعزٕس أعُذ ،ثًوزؼٗ انلوشح األخٛشح يٍ انلظم انخبيظ ،إنٗ
هبٌَٕ رُظ ًٙٛرؾذٚذ طالؽٛبد انًغهظ انٕؽُ ٙنهـبد ٔانضوبكخ انًـشثٛخ ٔكٛلٛبد عٛشِ ،كئٌ
رُظٛض انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًؼشٔع ػهٗ طالؽٛبد يخٕنخ نهًغهظ انًزكٕسًٚ ،ه ّٛاسرجبؽ
ْزِ انظالؽٛبد ػؼٕٚب ثزؾذٚذ يشاؽم رلؼٛم انطبثغ انشعً ٙنأليبصٚـٛخٔ ،كٛلٛبد إديبعٓب،
ْٔ ٙيشًٕالد إنضايٛخ نهوبٌَٕ انزُظ ًٙٛيٕػٕع َظش انًؾكًخ انذعزٕسٚخ؛
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ٔؽٛش إَّ كؼال ػًب روذو ،كئٌ انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛانًؼشٔع ،روٛذ ،ك ٙرؾذٚذِ
نظالؽٛبد انًغهظ انٕؽُ ٙنهـخ ٔانضوبكخ انًـشثٛخ ،ثًغبل يًٓخ انًغهظٔ ،انًزًضهخ ػهٗ
ٔعّ انخظٕص ،ك ٙؽًبٚخ ٔرًُٛخ انهـخ األيبصٚـٛخٔ ،ساػٗ يب رغزهضيّ انلوشح انخبيغخ يٍ
انلظم انخبيظ يٍ انذعزٕس ،يٍ رؾذٚذ طالؽٛبد انًغهظ انٕؽُ ٙنهـبد ٔانضوبكخ انًـشثٛخ،
ثًٕعت هبٌَٕ رُظ ،ًٙٛيًب ركٌٕ يؼّ انًبدربٌ انضبَٛخ (انجُذ األٔل) ٔ 33يطبثوز ٍٛنهذعزٕس؛
في شأن المادة : 3
ؽٛش إٌ ْزِ انًبدح رُض ػهٗ أَّ "ٚؼذ رؼهٛى انهـخ األيبصٚـٛخ ؽوب نغًٛغ انًـبسثخ
ثذٌٔ اعزضُب "؛
ٔؽٛش إَّٚ ،غزلبد يٍ أؽكبو انلوشح انضبنضخ يٍ انلظم انخبيظ يٍ انذعزٕس ،أٌ إهشاس
األيبصٚـٛخ نـخ سعًٛخ نهذٔنخٔ ،اػزجبسْب سطٛذا يشزشكب نغًٛغ انًـبسثخ دٌٔ اعزضُب ،
رزشرت ػُّ ؽوٕم نـٕٚخ ٔصوبكٛخ ٚزًزغ ثٓب انًٕاؽُبد ٔانًٕاؽٌُٕ دٌٔ رًٛٛض ،رزًضم ػهٗ
ٔعّ انخظٕص ك ٙاعزؼًبل انهـخ األيبصٚـٛخ ،نـخ سعًٛخ نهزٕاطم ثًخزهق أشكبنّ ٔٔظبئلّ
ٔػجش يخزهق دػبيبرّ ،كًب ٚزشرت ػُّ ،انزضاو ػهٗ ػبرن انذٔنخٚ ،زًضم ك ٙػًبٌ رؼهًٓٛب
ٔرؼهًٓب ،رلؼٛال نطبثؼٓب انشعًٙ؛
ٔؽٛش إٌ اسرجبؽ انؾوٕم انهـٕٚخ ٔانضوبكٛخ ثغبئش انؾوٕم ٔانؾشٚبد انزٚ ٙؼًُٓب
انذعزٕسٚ ،غؼم رؾوٛن انـبٚخ انذعزٕسٚخ انًشاد ثهٕؿٓب يٍ عٍ انوبٌَٕ انزُظٔ ،ًٙٛانًزًضهخ
ك ٙرًكٍ األيبصٚـٛخ يٍ انوٛبو ثٕظٛلزٓب ،ثظلزٓب نـخ سعًٛخٚ ،زٕهق ،ك ٙعبَت يُّ ،ػهٗ
إديبعٓب ك ٙيغبل انزؼهٛى؛
ٔؽٛش إَّ ،رجؼب نزنك ،كئٌ ػًبٌ انزًزغ انلؼه ٙثبنؾوٕم انهـٕٚخ ٔانضوبكٛخ انًزشرجخ ػٍ
إهشاس انطبثغ انشعً ٙنهـخ األيبصٚـٛخٚ ،زٕهق ػهٗ إَلبر انؾن ك ٙرؼهٛى انهـخ األيبصٚـٛخ
انشعًٛخ ،ثؼًبٌ إنضايٛزّ؛
ٔؽٛش إَّ ،يغ يشاػبح ْزا انزلغٛش ،كهٛظ ك ٙانًبدح انضبنضخ يب ٚخبنق انذعزٕس؛
في شأن المادتيه  5و( 8الفقزة األولً):
ؽٛش إٌ انًبدر ٍٛانخبيغخ ٔانضبيُخ (انلوشح األٔنٗ) رُظبٌ ،ثبنززبثغ ،ػهٗ أَّ "يشاػبح
نهخظٕطٛبد انغٕٓٚخًٚ ،كٍ اػزًبد انزؼجٛشاد انهغبَٛخ األيبصٚـٛخ انًزذأنخ ك ٙثؼغ
انًُبؽن ثغٓبد انًًهكخ ،إنٗ عبَت انهـخ انؼشثٛخ ،نزٛغٛش رذسٚظ ثؼغ انًٕاد انزؼهًٛٛخ كٙ
عهك انزؼهٛى األٔنٔ ٙاالثزذائ ٙثبنًؤعغبد انزؼهًٛٛخ انًٕعٕدح ثٓزِ انًُبؽن"ٔ ،ػهٗ أَّ
"ٚشاػٗ ك ٙإػذاد انًُبْظ ٔانجشايظ ٔانًوشساد انذساعٛخ انخبطخ ثزذسٚظ انهـخ األيبصٚـٛخ
يخزهق انزؼجٛشاد انهغبَٛخ األيبصٚـٛخ انًزذأنخ ك ٙيخزهق يُبؽن انًـشة"؛
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ٔؽٛش إَّٚ ،غزلبد يٍ ْزِ األؽكبو ،مه جهت ،أٌ إيكبَٛخ اػزًبد انزؼجٛشاد انهغبَٛخ
األيبصٚـٛخ انًزذأنخ ك ٙثؼغ انًُبؽن ثغٓبد انًًهكخ ،ال رزغبٔص َطبم رٛغٛش رذسٚظ ثؼغ
انًٕاد انزؼهًٛٛخ ك ٙعهك انزؼهٛى األٔنٔ ٙاالثزذائٔ ،ٙيٍ جهت أخزي ،أٌ اػزجبس عبئش
انزؼجٛشاد انهغبَٛخ األيبصٚـٛخ انًزذأنخ ك ٙيخزهق يُبؽن انًـشة ك ٙإػذاد انًُبْظ
ٔانجشايظ ٔانًوشساد انذساعٛخ انخبطخ ثزذسٚظ انهـخ األيبصٚـٛخٚ ،زى ك ٙإؽبس انًشاػبحٔ ،ال
ٚزؼذٖ َطبم اعزؾؼبس انزؼجٛشاد انهغبَٛخ انًزكٕسح ،رؾوٛوب نٓذف رٛغٛش انزؼهٛى ٔانزؼهىٔ ،ال
ًٚظ ثبنطبثغ انشعً ٙنهـخ األيبصٚـٛخ ،يًب ركٌٕ يؼّ انًبدربٌ انخبيغخ ٔانضبيُخ (انلوشح
األٔنٗ) ،يغ يشاػبح ْزا انزلغٛش ،ؿٛش يخبنلز ٍٛنهذعزٕس؛
في شأن المادة :9
ؽٛش إٌ ْزِ انًبدح رُض ػهٗ أَّ "رغزؼًم انهـخ األيبصٚـٛخ إنٗ عبَت انهـخ انؼشثٛخ
ك ٙإؽبس أشـبل انغهغبد انؼًٕيٛخ نهجشنًبٌ ٔأعٓضرّٚٔ ،غت رٕكٛش انزشعًخ انلٕسٚخ نٓزِ
األشـبل يٍ انهـخ األيبصٚـٛخ ٔإنٓٛب .رؾذد كٛلٛبد رطجٛن أؽكبو انلوشح انغبثوخ ثًٕعت
انُظبي ٍٛانذاخه ٍٛٛنًغهغ ٙانجشنًبٌ"؛
ٔؽٛش إٌ انوبٌَٕ انزُظٚ ًٙٛؾذد انًٕاػٛغ انز ٙأدسعٓب انذعزٕس ك ٙيغبنّ انًؾلٕظ،
انز٘ ال ٚغٕص االَزوبص يُّ ،رؾذ ؽبئهخ اإلؿلبل ،أٔ انزٕعغ ك ّٛإنٗ انًٛبد ٍٚانزٚ ٙخزض
انوبٌَٕ ثبنزششٚغ كٓٛب ،أٔ انًغبالد انز ٙأعُذ انذعزٕس رؾذٚذْب إنٗ انُظبي ٍٛانذاخهٍٛٛ
نًغهغ ٙانجشنًبٌ؛
ٔؽٛش إَّٚ ،ج ٍٛيٍ االؽالع ػهٗ انًبدح انزبعؼخ انًشبس إنٓٛب ،أَٓب ؽذدد كٛلٛخ إديبط
انهـخ األيبصٚـٛخ ك ٙإؽبس أشـبل انغهغبد انؼًٕيٛخ نهجشنًبٌ ٔأعٓضرّٔ ،أعُذد رؾذٚذ
كٛلٛبد رطجٛن رنك إنٗ انُظبي ٍٛانذاخه ٍٛٛنًغهغ ٙانجشنًبٌ؛
ٔؽٛش إَّ ،نئٍ كبٌ رؾذٚذ كٛلٛبد انزطجٛن ،انًشبس إن ّٛك ٙانلوشح انضبَٛخ يٍ ْزِ
انًبدحٚ ،زشرت ػٍ إديبط انهـخ األيبصٚـٛخ ك ٙعبئش أشـبل انجشنًبٌ ،كئٌ اعزوالل يغهغٙ
انجشنًبٌ ثٕػغ َظبيًٓٛب انذاخه ،ٍٛٛعٕا كًٛب أعُذِ انذعزٕس إنًٓٛب ،أٔ ك ٙشأٌ ثبه ٙهٕاػذ
عٛش أشـبل أعٓضح انًغهغٚ ،ٍٛغؼم ،رخٕٚم رؾذٚذ كٛلٛبد رطجٛن األؽكبو انًزؼهوخ ثبعزؼًبل
انهـخ األيبصٚـٛخ ك ٙإؽبس أشـبل انغهغبد انؼًٕيٛخ نهجشنًبٌ ٔأعٓضرّ إنٗ انُظبي ٍٛانذاخهٍٛٛ
نهًغهغ ،ٍٛثبنُظش نطجٛؼخ انًٕػٕع ،يطبثوب نهذعزٕس؛
في شأن المادة :33
ؽٛش إٌ ْزِ انًبدح رُض ػهٗ أَّ "رؼًم انذٔنخ ػهٗ رأْٛم انوُٕاد انزهلضٚخ ٔاإلراػٛخ
األيبصٚـٛخ انؼًٕيٛخ نزأي ٍٛخذيخ ثش يزٕاطهخ ٔيزُٕػخ ،رـط ٙكبكخ انزشاة انٕؽُ ،ٙيغ
رٛغٛش اعزوجبل ْزِ انوُٕاد خبسط انًـشة .كًب رؼًم انذٔنخ ػهٗ انشكغ يٍ ؽظخ انجشايظ
ٔاإلَزبعبد ٔانلوشاد ثبنهـخ األيبصٚـٛخ ك ٙانوُٕاد انزهلضٚخ ٔاإلراػٛخ انؼبيخ أٔ انًٕػٕػبرٛخ
ك ٙانوطبػ ٍٛانؼبو ٔانخبص ثًب ٚزُبعت ٔٔػؼٓب كهـخ سعًٛخ نهذٔنخ إنٗ عبَت انهـخ انؼشثٛخ.
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ٔرزٕنٗ انٓٛأح انؼهٛب نالرظبل انغًؼ ٙانجظش٘ ارخبر انزذاثٛش انكلٛهخ ثزنك كَ ٙطبم
اخزظبطٓب نؼًبٌ رطجٛن أؽكبو ْزِ انًبدح"؛
ٔؽٛش إٌ االخزظبطبد انًخٕنخ ،ثًوزؼٗ ْزِ انًبدح إنٗ انٓٛأح انؼهٛب نالرظبل
انغًؼ ٙانجظش٘ ،رذخم ك ٙطًٛى يًٓخ انغٓش ػهٗ اؽزشاو انزؼذدٚخ انهـٕٚخ ٔانضوبكٛخ
نهًغزًغ انًـشث ٙانز ٙأٔكهٓب انذعزٕس إنٗ انٓٛأح انًزكٕسح ثًوزؼٗ انلظه( 28 ٍٛانلوشح
األخٛشح) ٔ 165يُّ ،يًب ركٌٕ يؼّ انًبدح  13انًشبس إنٓٛب يطبثوخ نهذعزٕس؛
في شأن المادة ( 33الفقزتان األولً والثالثت):
ؽٛش إٌ ْزِ انًبدح رُض ،ك ٙكوشرٓٛب األٔنٗ ٔانضبنضخ ،ػهٗ أَّ "ركلم انذٔنخ
نهًزوبػٔ ٍٛانشٕٓد انُبؽو ٍٛثبأليبصٚـٛخ ،انؾن ك ٙاعزؼًبل انهـخ األيبصٚـٛخ ٔانزٕاطم ثٓب
خالل إعشا اد انجؾش ٔانزؾش٘ ثًب كٓٛب يشؽهخ االعزُطبم نذٖ انُٛبثخ انؼبيخٔ ،إعشا اد
انزؾوٛن ٔإعشا اد انغهغبد ثبنًؾبكى ثًب كٓٛب األثؾبس ٔانزؾوٛوبد انزكًٛهٛخ ٔانزشاكغ ٔكزا
إعشا اد انزجهٛؾ ٔانطؼٌٕ ٔانزُلٛز"ٔ ،ػهٗ أَّ "ٚؾن نهًزوبػ ،ٍٛثطهت يُٓى ،عًبع انُطن
ثبألؽكبو ثبنهـخ األيبصٚـٛخ"؛
ٔؽٛش إٌ انذعزٕسَ ،ض ك ٙرظذٚشِ ػهٗ ؽظش ٔيكبكؾخ كم أشكبل انزًٛٛض ،ثغجت
انضوبكخ أٔ االَزًب انغٕٓ٘ أٔ انهـخَٔ ،ض ك ٙكظهّ انخبيظ ػهٗ اػزجبس انهـخ األيبصٚـٛخ
سطٛذا يشزشكب نغًٛغ انًـبسثخ ثذٌٔ اعزضُب ٔ ،أهش ك ٙكظهّ انزبعغ ػشش يجذأ انًغبٔاح كٙ
انؾوٕم انضوبكٛخ؛
ٔؽٛش إٌ ػجبسح "انُبؽو ٍٛثبأليبصٚـٛخ" ،انٕاسدح ك ٙانلوشح األٔنٗ يٍ انًبدح انًزكٕسح،
هذ رٕؽ ٙثذالالد رًٛٛضٚخ ثغجت انهـخ أٔ انضوبكخ أٔ االَزًب إنٗ عٓخ يؼُٛخ؛
ٔؽٛش إٌ عٛبم اعزؼًبل ػجبسح " انُبؽو ٍٛثبأليبصٚـٛخ" يٍ هجم انًششع ،ك ٙيؼشع
كلبنخ ؽن اعزؼًبل انهـخ األيبصٚـٛخ نهًزوبػ ٍٛأٔ انشٕٓد ،ك ٙيغبل انزوبػ ،ٙال ٚغزٓذف
رًٛٛض انُبؽو ٍٛثبأليبصٚـٛخ ػٍ ؿٛشْىٔ ،إًَب رٛغٛش يًبسعخ ؽن انشاؿج ٍٛك ٙاعزؼًبل انهـخ
األيبصٚـٛخ ،ػًبَب نؾوٓى ك ٙيؾبكًخ ػبدنخ؛
ٔؽٛش إٌ ؽن اعزؼًبل انهـخ األيبصٚـٛخ ،ثظلزٓب نـخ سعًٛخ إنٗ عبَت انهـخ
انؼشثٛخٚ ،جوٗ يكلٕال نغًٛغ انًزوبػٔ ٍٛانشٕٓد ػهٗ انغٕا  ،دٌٔ اعزضُب أٔ رًٛٛض؛
ٔؽٛش إَّ ،نئٍ َظذ انلوشح انضبنضخ يٍ ْزِ انًبدح ،ػهٗ أٌ إػًبل ؽن انًزوبػ ٍٛكٙ
عًبع انُطن ثبألؽكبو ثبنهـخ األيبصٚـٛخٚ ،زى ثطهت يُٓى ،كئٌ انطهت انًزكٕس ٚؼُ ٙانكلبنخ
انزهوبئٛخ ،نؾن كم يزوبع ك ٙعًبع انُطن ثبألؽكبو ثبنهـخ األيبصٚـٛخ؛
ٔؽٛش إَّ ،يغ يشاػبح ْزا انزلغٛش ،كهٛظ ك ٙانلوشر ٍٛاألٔنٗ ٔانضبنضخ يٍ انًبدح  30يب
ٚخبنق انذعزٕس؛
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لهذي األسباب:
أوال -تصزح:
 ثأٌ انًٕاد ( 1انلوشربٌ انضبَٛخ ٔاألخٛشح) ٔ( 2انجُذ األٔل) ٔ( 8ٔ 5ٔ 3انلوشح األٔنٗ)ٔ( 30ٔ 13ٔ 9انلوشربٌ األٔنٗ ٔانضبنضخ) ٔ ،33نٛظ كٓٛب يب ٚخبنق انذعزٕس ،يغ
يشاػبح انزلغٛش انًزؼهن ثٓب؛
 ثأٌ ثبه ٙأؽكبو ْزا انوبٌَٕ انزُظ ًٙٛيطبثوخ نهذعزٕس؛ثاويا -رأيش ثزجهٛؾ َغخخ يٍ هشاسْب ْزا إنٗ انغٛذ سئٛظ انؾكٕيخٔ ،ثُششِ ثبنغشٚذح انشعًٛخ.
ٔطذس ثًوش انًؾكًخ انذعزٕسٚخ ثبنشثبؽ كٕٚ ٙو انخًٛظ  5يٍ يؾشو 1441
( 5عجزًجش )2019

اإلمضاءاث
اعؼٛذ إْشا٘

ػجذ األؽذ انذهبم

انؾغٍ ثٕهُطبس

دمحم أرشكٍٛ

دمحم ثٍ ػجذ انظبدم

دمحم انًشُٙٚ

دمحم األَظبس٘

أؽًذ انغبنً ٙاإلدسٚغٙ

انغؼذٚخ ثهًٛش

يٕال٘ ػجذ انؼضٚض انؼهٕ٘ انؾبكظٙ

َذٚش انًٕيُٙ

دمحم ثٍ ػجذ انشؽًبٌ عْٕش٘
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