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 باسم جاللة الملك وطبقا للقانىن
 

 

 ،المحكمة الدستىرية
 

        ثٓب انغٛذ ٔصٚش انؼذل انًغجهخ ثأيبَزٓب انؼبيخ فٙاؽالػٓب ػهٗ انشعبنخ انزٙ رمذو ثؼذ 

                      ، يٍ ؽشف 2021فجشاٚش  5، ٔانزٙ ٚؼشع فٛٓب أَّ رى إشؼبسِ ثزبسٚخ 2021فجشاٚش  19
انغٛذ دمحم عؼٛذ كشو ػؼٕ يجهظ انًغزشبسٍٚ، طذس فٙ دمّ ثأٌ  ش٘انغٛذ يظطفٗ انظغٛ

                   (،شزٕكخ آٚذ ثبْبالهٛى إ)يجهظ جًبػخ عٛذ٘ ٔعب٘  دكى َٓبئٙ لؼٗ ثؼضنّ يٍ ػؼٕٚخ

، فٙ دمّ يٍ انمبٌَٕ انزُظًٛٙ انًزؼهك ثًجهظ انًغزشبسٍٚ 12يًب ٚمزؼٙ رطجٛك أدكبو انًبدح 
انًُزخت فٙ َطبق انٓٛئخ انُبخجخ انًكَٕخ يٍ أػؼبء  ،ٔؽهت نزنك رجشٚذ انًغزشبس انًزكٕس

 ،2016عجزًجش 8انًجهظ انجٕٓ٘ نجٓخ عٕط يبعخ، َزٛجخ االلزشاع انجضئٙ انز٘ أجش٘ ثزبسٚخ 

                 ثؼذيب أطذسد انًذكًخ اإلداسٚخ ثأكبدٚش دكًب ثزبسٚخ، ػؼٕٚخ يجهظ انًغزشبسٍٚ يٍ
، لؼٗ ثؼضل انغٛذ دمحم عؼٛذ كشو سئٛظ 1376/7115/2018ػذد  فٙ انًهف 2018أغغطظ  2

يجهظ جًبػخ عٛذ٘ ٔعب٘ يٍ ػؼٕٚخ يجهظ ْزِ انجًبػخ، ْٕٔ انذكى انز٘ رى رأٚٛذِ يٍ 

فٙ انًهف ػذد  2019ُٚبٚش  10ؽشف يذكًخ االعزئُبف اإلداسٚخ ثًشاكش ثزبسٚخ 
 تًخ انُمغ ؽهنشٙء انًمؼٙ ثّ ثؼذ سفغ يذكمٕح ا، ٔأطجخ دبئضا ن1925/7212/2018

  ؛3022/4/1/2019فٙ انًهف ػذد  2020ُٚبٚش  16ثزبسٚخ  76/1َمؼّ ثًمزؼٗ انمشاس ػذد 

 
 انًغزُذاد انًذنٗ ثٓب ٔػهٗ ثبلٙ انٕثبئك انًذسجخ ثبنًهف؛ٔثؼذ االؽالع ػهٗ 

  

يٍ  27 بسٚخــثز 1 .11 .91 ٔثُبء ػهٗ انذعزٕس، انظبدس ثزُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى
 (؛2011 ٕٚنٕٛ 29)1432 شؼجبٌ

انًزؼهك ثبنًذكًخ انذعزٕسٚخ، انظبدس ثزُفٛزِ  066 .13 ٔثُبء ػهٗ انمبٌَٕ انزُظًٛٙ سلى

  (؛2014 أغغطظ 13)1435 يٍ شٕال 16 ثزبسٚخ 1 .14 .139 انظٓٛش انششٚف سلى

انًزؼهك ثًجهظ انًغزشبسٍٚ، انظبدس ثزُفٛزِ  28-11ٔثُبء ػهٗ انمبٌَٕ انزُظًٛٙ سلى 
 (؛2011َٕفًجش 21) 1432يٍ ر٘ انذجخ  24ثزبسٚخ  1 .11.172انظٓٛش انششٚف سلى 
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 نمبٌَٕ؛أثؼذ االعزًبع إنٗ رمشٚش انؼؼٕ انًمشس ٔانًذأنخ ؽجك 

يٍ انمبٌَٕ انزُظًٛٙ انًزؼهك ثًجهظ انًغزشبسٍٚ، رُض فٙ فمشرٓب  12انًبدح دٛث إٌ 
" ٚجشد ثذكى انمبٌَٕ يٍ طفخ يغزشبس.....كم شخض ٕٚجذ خالل يذح اَزذاثّ  ّاألٔنٗ ػهٗ أَ

 فٙ إدذٖ دبالد ػذو األْهٛخ نالَزخبة انًُظٕص ػهٛٓب فٙ ْزا انمبٌَٕ انزُظًٛٙ"؛

 يٍ انمبٌَٕ انزُظًٛٙ انًشبس إنّٛ، رُض ػهٗ أَّ 7ٔدٛث إٌ أدكبو انجُذ انثبَٙ يٍ انًبدح 

األشخبص انزٍٚ طذس فٙ دمٓى لشاس ---ؤْم نهزششخ نهؼؼٕٚخ فٙ يجهظ انًغزشبسٍٚ : ٚ  " ال 
 انشٙء انًمؼٙ ثّ...."؛ نمٕحػضل يٍ يغؤٔنٛخ اَزذاثٛخ أطجخ َٓبئٛب ثًمزؼٗ دكى يكزغت 

 ٔدٛث إٌ انثبثذ يٍ ٔثبئك انًهف:

 1294دكًب رذذ ػذد  2018أغغطظ  2أٌ انًذكًخ اإلداسٚخ ثأكبدٚش أطذسد فٙ  -

لؼٗ ثؼضل انغٛذ دمحم عؼٛذ كشو سئٛظ يجهظ جًبػخ  1376/7115/2018ف هفٙ انً
عٛذ٘ ٔعب٘ يٍ ػؼٕٚخ يجهظ انجًبػخ انًزكٕسح، يغ يب ٚزشرت ػهٗ رنك لبََٕب، 

 ؼًم؛ثغجت اسركبثّ ألفؼبل يخبنفخ نهمٕاٍَٛ انجبس٘ ثٓب ان

          لشاسا رذذ  2019ُٚبٚش  10أٌ يذكًخ االعزئُبف اإلداسٚخ ثًشاكش أطذسد فٙ  -
 ؛س، لؼٗ ثزأٚٛذ دكى انًذكًخ اإلداسٚخ انًزك1925/7212/2018ٕفٙ انًهف  78ػذد 

انطؼٍ انًمذو يٍ ؽشف انغٛذ دمحم عؼٛذ كشو، ؽهت أٌ يذكًخ انُمغ سفؼذ  -

 ؛3022/4/1/2019فٙ انًهف  2020ُٚبٚش  16انظبدس فٙ  76/1ثًٕجت انمشاس سلى 

انظبدس ػٍ انًذكًخ اإلداسٚخ ثأكبدٚش انًزكٕس إَّ رجؼب نزنك، ٚكٌٕ انذكى دٛث ٔ
جٛذ رجشٚذِ يٍ ثؽهت ر ػهّٛ انمبػٙ ثؼضل انغٛذ دمحم عؼٛذ كشو يٍ يغؤٔنٛخ اَزذاثٛخ ٔانًؤعظ

 ثّ؛، أطجخ َٓبئٛب ٔيكزغجب نمٕح انشٙء انًمؼٙ ػؼٕٚخ يجهظ انًغزشبسٍٚ

رأعٛغب ػهٗ يب عجك ثٛبَّ، ٚكٌٕ انًطهٕة رجشٚذِ فٙ ٔػؼٛخ اَؼذاو األْهٛخ ٔدٛث إَّ، 
االَزخبثٛخ، األيش انز٘ ٚكٌٕ يؼّ ؽهت انزظشٚخ ثئثجبد رجشٚذِ يٍ طفخ ػؼٕ ثًجهظ 

 انًغزشبسٍٚ يشركضا ػهٗ أعبط يٍ انمبٌَٕ؛

 

  لهذه األسباب:

 

ثزجشٚذ انغٛذ دمحم عؼٛذ كشو انًُزخت فٙ َطبق انٓٛئخ انُبخجخ نًًثهٙ انًجهظ رظشح  -أوال
انجٕٓ٘ نجٓخ عٕط يبعخ ػؼٕا ثًجهظ انًغزشبسٍٚ، يٍ ػؼٕٚزّ ثٓزا انًجهظ ٔشغٕس 

 5، ٔرأيش ثئجشاء اَزخبة جضئٙ نشغم انًمؼذ انشبغش رطجٛمب ألدكبو انجُذ كبٌ ٚشغهّ انًمؼذ انز٘

 ؛انزُظًٛٙ انًزؼهك ثًجهظ انًغزشبسٍٚ يٍ انمبٌَٕ 92يٍ انًبدح 
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ٔانغٛذ سئٛظ يجهظ  رأيش ثزجهٛغ َغخخ يٍ لشاسْب ْزا إنٗ انغٛذ سئٛظ انذكٕيخ، -ثانيا

 ٔثُششِ فٙ انجشٚذح انشعًٛخ.انًغزشبسٍٚ ٔإنٗ انطشف انًؼُٙ 

 

 1442يٍ سجت  19األسثؼبء  نًذكًخ انذعزٕسٚخ ثبنشثبؽ فٙ ٕٚوا ثًمش ٔطذس                      

 (2021يبسط  3)                 

 

 

 اإلمضاءات
 

 اعؼٛذ إْشا٘
 

 

 
 

 

  دمحم ثٍ ػجذ انظبدق      أدًذ انغبنًٙ اإلدسٚغٙػجذ األدذ انذلبق           انذغٍ ثٕلُطبس    
 

 

 
 

 

 َذٚش انًٕيُٙ             األَظبس٘ دمحم               يٕال٘ ػجذ انؼضٚض انؼهٕ٘ انذبفظٙ  
 

 

 
 

 

 خبنذ ثشجبٔ٘           دمحم ػهًٙ         انذغٍٛ اػجٕشٙ            نطٛفخ انخبل
 


