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ودسـتوري ن إنتخابـيصحيفـة طـع 

    ٖ ْٓضف ستند مطلل عاممس حمليأا حملشسدأد

ْٓضااف حملياأا   

 .بصفتُ  –زٜٔظ زتلظ حملألم٘   /حملشطٔد    -1
 .دمزع حملرتلٔج حملشعسبٕ    –حملشهْٓت  –مكس زتلظ حملألم٘ ّٓعلً يف

 .بصفتُ  –زٜٔظ زتلظ حملشْشزحملٛ   /حملشطٔد    -2
 .إدحملزٗ حملشفتْٚ ّحملشتشسٓع  –دمزع / أمحد حملدتمبس –حملششسمّٓعلً يف

 .بصفتُ  –ّشٓس حملشدحملخلٔ٘   /حملشطٔد    -3
 .إدحملزٗ حملشفتْٚ ّحملشتشسٓع  –دمزع / أمحد حملدتمبس –حملششسمّٓعلً يف

 .بصفتُ  –ّشٓس حملشعدل   /حملشطٔد  -4
 .إدحملزٗ حملشفتْٚ ّحملشتشسٓع  –دمزع / أمحد حملدتمبس –حملششسمّٓعلً يف

 بصفتُ . –حملألمني حملشعمو جمللظ حملألم٘   /حملشطٔد  -5
 . دمزع حملرتلٔج حملشعسبٕ –حملشهْٓت  –مكس زتلظ حملألم٘ ّٓعلً يف

 نْٓيت حملدتيطٔ٘  – عبدحملهلل حملمحد بمقس ستند علٕ حملشهيدزٖ /حملشطٔد  -6
   .( 103161652مسجع حملشدحملخلٔ٘ )  -  28ميصل  - 780ش  - 7م  - حملدتمبسٓ٘  ّٓعلً يف

 دمزع حملرتلٔج حملشعسبٕ –حملشهْٓت  –لجلظ حملألم٘ مكس عنلُ مب  ٓعلً يف ّأ
 /شتمطبًم مع 

 

 

 

 

 املـــوضـــوع

حملشعنلٔاااا٘  بطاااا ٌ

ّعااادو حملإلىتدمبٔااا٘ 

 ضااا متَم ّهاااختَم 

حملذتمهااال٘ بتااامزٓذ  

ّعاااادو  16/3/2019

دضااااتْزٓ٘ مااااْحملد  

حملالىتدااامال ّالٜخااا٘ 

 . زتلظ حملألم٘ 

 

 الـطـاعـن

 حمليااامماااإ

 ْٓضاف حملئاا / أ
 دضتْزٓ٘ ّمتٔٔص

 (3449قٔد: ) 
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 الـوقــائــع

-بيظس ٍرِ حملشطعً حململمثل : حملالختصمص شلطعً شلنخهن٘ حملشدضتْزٓ٘مً حٔح  – : أّاًل

حملشكمىٌْ حملدتَ٘ حملشكطمٜٔ٘ حملشيت ختتص بمشفصل يف حململيمشعمت حململتعلك٘ بدضتْزٓ٘ حملشكْحملىني ّحملشلاْحملٜ،  ّٓابني    ٓعني

 ه حٔمتَم ّحملإلجسحملٛحملت حملشيت تتبعَم

        حملشيصاْص حملشدضاتْزٓ٘ ّبمشفصال   تيشأ ستهن٘ دضتْزٓ٘ ختاتص دٌّ ريهٍام بتفطاه    

               ّحملشلااْحملٜ، ّيف حملشطعااٌْ حملرتمهاا٘ يف حململيمشعاامت حململتعلكاا٘ بدضااتْزٓ٘ حملشكااْحملىني ّحململسحملضاأه بكااْحملىني  

  ّٓهٌْ حهه حمليهن٘ حملشدضاتْزٓ٘ ملصماًم شلهم ا٘    بمىتدمال أعطمٛ زتلظ حملألم٘ أّ بصخ٘ عطْٓتَه

ّشطمٜس حمليمنه
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-مً حٔح حململصلخ٘ ّحملشصف٘ يف حملشطمعً  : –:  ثمىًٔم

أٌ حملختصمهَم يف ٍرحمل حملششأٌ ٓفٔاد حملششانْل    "ّعلٙ مم جسٚ بُ قطمٛ ٍرِ حمليهن٘ 

ُٓلجص حملشكمىٌْ قبْل  ّحملالضتغسحملم دتنٔع مسحملحل حملشعنلٔ٘ حملالىتدمبٔ٘ بمملعيٙ حملشفين حملشدقٔل   ّمل 

حملشطعً علٙ عنلٔ٘ حملالىتدمال أممو ٍرِ حمليهن٘ إال يف خ ل مخط٘ عشس ْٓمًم مً تمزٓذ إعا ٌ  

  إمنام تفصال  َٔام بْهافَم ستهنا٘      ىتٔلج٘ حملإلىتدمال ّحمليهن٘ ٍّٙ تفصل يف ٍرِ حملشطعٌْ 

مْضْع ّتبطط زقمبتَم علٙ عنلٔ٘ حملالىتدمال بسمتَم   ّذشاو مبام ٓشانل مسحملحلاَم حململتتمبعا٘      

ّحململتعددٗ مً تصْٓت ّ سش ّإع ٌ شليتٔلج٘   ّٓيعهظ أثسِ علٙ هخ٘ حملشعطآْ٘ ملاً  امش يف    

حملالىتدمبمت   ّذشو شلتأند مً ض متَم ّهختَم
 ( أمة مجلس/  اوتخابي طعه 8112 لسىة( 1) رقم طعهال في المحكمة حكم) 
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 ا أضااابمال حملشطاعااًا 

حملشرٖ أهدزِ ّشٓاس حملشدحملخلٔا٘ قاسحملز     2019شطي٘  94أٌ حملشكسحملز زقه  –:  حملشطبب حملألّل

ّشحملزٖ أىطخب علُٔ أٓكمف تعدٓل حملدتدحملّل حملالىتدمبٔ٘ حملشيت مبْجبَم متات حملشعنلٔا٘   

 :ممم جيعلَم مشْب٘ بمشبط ٌ شعدو تْحمل كَم مع هخٔ، حملشكمىٌْحملالىتدمبٔ٘ دٌّ حتصني 

 ٓته حتسٓس جدحملّل حملإلىتدمال أّ تعدٓلَم خ ل دَس  ربحملٓس مً نل عمو  ّٓشنل حملشتعدٓل حملشطيْٖ:
 إضم ٘ أمسمٛ حملشرًٓ أهبخْحمل حمٜصًٓ شلصفمت حملشيت ٓشرتطَم حملشكمىٌْ شتْشٕ حملذتكْم حملإلىتدمبٔ٘.  -أ

إضم ٘ أمسمٛ حملشرًٓ بلغْحمل ضً حملشعشسًٓ ّحملضتْ ْحمل ضامٜس حملشصافمت حملشايت ٓتطلبَام حملشكامىٌْ شتاْشٕ حملذتكاْم         -ال

 حملإلىتدمبٔ٘ ّٓؤدس أممو أمسمَٜه بْقف مبمدستَه حل حملإلىتدمال إىل حني بلْريَه ضً حملذتمدٓ٘ ّحملشعشسًٓ. 

 إضم ٘ أمسمٛ مً أٍنلْحمل بغه حل يف حملدتدحملّل حملشطمبك٘.  -ج

 تْ ني. حرف أمسمٛ حململ -د

 حرف أمسمٛ مً  كدّحمل حملشصفمت حململطلْب٘ مير آخس مسحملجع٘ أّ مً نمىت أمسمؤٍه أدزجت بغه حل.  -ٍا

حرف مً ىكلْحمل مْطيَه مً حملشدحملٜسٗ ّإضم ٘ مً ىكلْحمل مْطيَه إشَٔم. ّال جيْش حملجسحملٛ أٖ تعدٓل  ٙ حملدتدّل  -ّ

حملشيمخبني شإلىتدمال ْٗاْو دعااسضامبعد هدّز 

  53 حململمدٗ زقه 

علٙ حملشْشزحملٛ نل  ٔنم خيصُ تيفٔر حملشكمىٌْ   ّٓعنل بُ مً تمزٓذ ىشاسِ  

يف حملدتسٓدٗ حملشسمسٔ٘   ّٓصدز ّشٓس حملشدحملخلٔ٘ حملشكسحملزحملت حملش شم٘ شتيفٔرِ



 19مه  5الصفحة 

 

ّال جيْش إجسحملٛ أٖ تعدٓل يف حملدتدحملّل بعد هدّز مسضْو دعْٗ حملشيمخبني شإلىتدمال

  حملشجممي٘ عشس حململمدٗ زقه 

  ّحيدد مٔعمد حملإلىتدمبمت حملشتهنٔلٔ٘ بكسحملز مً  حملالىتدمبمت حملشعمم٘ مبسضْوحيدد مٔعمد 
 ّشٓس حملشدحملخلٔ٘ .  

ّجيب أٌ ٓيشس حململسضْو أّ حملشكسحملز قبل حملشتمزٓذ حمليدد شإلىتدمبمت بشَس علٙ حملألقل
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حيسو مً حملالىتدمال حمليهْو علُٔ بعكْب٘ جيمٓ٘ أّ يف جسمي٘ شتل٘ بمششسف أّ بمألممى٘ 

إىل أٌ ٓسد إشُٔ حملعتبمزِ
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 أّ تعدٓلَم خ ل دَس  ربحملٓس مً نل عمو  ّٓشنل حملشتعدٓل حملشطيْٖ: ٓته حتسٓس جدحملّل حملإلىتدمال
 إضم ٘ أمسمٛ حملشرًٓ أهبخْحمل حمٜصًٓ شلصفمت حملشيت ٓشرتطَم حملشكمىٌْ شتْشٕ حملذتكْم حملإلىتدمبٔ٘.  -أ

إضم ٘ أمسمٛ حملشرًٓ بلغْحمل ضً حملشعشسًٓ ّحملضتْ ْحمل ضامٜس حملشصافمت حملشايت ٓتطلبَام حملشكامىٌْ شتاْشٕ حملذتكاْم         -ال

 ؤدس أممو أمسمَٜه بْقف مبمدستَه حل حملإلىتدمال إىل حني بلْريَه ضً حملذتمدٓ٘ ّحملشعشسًٓ. حملإلىتدمبٔ٘ ّٓ

 إضم ٘ أمسمٛ مً أٍنلْحمل بغه حل يف حملدتدحملّل حملشطمبك٘.  -ج

 حرف أمسمٛ حململتْ ني.  -د

 حرف أمسمٛ مً  كدّحمل حملشصفمت حململطلْب٘ مير آخس مسحملجع٘ أّ مً نمىت أمسمؤٍه أدزجت بغه حل.  -ٍا

 ىكلْحمل مْطيَه مً حملشدحملٜسٗ ّإضم ٘ مً ىكلْحمل مْطيَه إشَٔم.  حرف مً -ّ

حملشيمخبني شإلىتدمال ْٗاْو دعااسضامّال جيْش حملجسحملٛ أٖ تعدٓل  ٙ حملدتدّل بعد هدّز 
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ْٓقاف حملضتعنمل حل حملالىتدمال بمشيطب٘ إىل زجمل حملشكْحملت حململطلخ٘ ّحملششسط٘

ٍْ حملختصمص دممل ّقاد جامٛ ىاص     أٌ حملختصمص ٍرِ حمليهن٘ بمشفصل يف ٍرِ حملشطعً  

حململمدٗ حملألّىل مً قمىٌْ إىشمَٜم دحملاًل علٙ ذشو   ّمبم ٓشنل بطط زقمبتَم علاٙ حملشعنلٔا٘ حملالىتدمبٔا٘ بسمتَام     

٘ شلتأند مً هختَم أّ  طمدٍم . ّال خلاف يف أٌ حملالىتدمبامت إمنام تاستبط      بامالشتصحملو بطاْحملبطَم    بمشبدحملٍا

تصمت ضْحملبطَم مَدت شصاخ٘ عنلٔا٘ حملالىتدامال   ّأٌ تطاسال     ّإجسحملٛحملتَم    أٌ هخت ٍرِ حملإلجسحملٛحملت ّحملش

ُ إشَٔم حملرتلل تصعصع حملالىتدمال مً أضمضُ   ّبمشتمشٕ  إٌ حملشطعً علٙ إجسحملٛحملت ٍارِ حملالىتدمبامت     ٓطاتغسق

حبهه حملشلصّو حملختصمص ٍرِ حمليهن٘ بيظسِ شتأثه حملشفصل  ُٔ حبهه حملشطسّزٗ علٙ عنلٔ٘ حملالىتدمال 

 ( 2212طعون خاصة باوتخاب مجلس أمة  2212لسىة  32و  6رقم  22/6/2212بتاريخ المحكمة الدستورية  حكم) 
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حمليهن٘ حملشدضتْزٓ٘ حتهنُ حملشتشسٓعمت حململيظن٘ الختصمهَم  ّحملالجاسحملٛحملت حململتعلكا٘ بَارِ    أٌ 

ىصْص خمه٘  ّحملىل حملحهمو ٍرِ حملشتشسٓعمت ٓهٌْ مسد حملالمس يف مبمدسٗ حملختصمهَم  حملشطعٌْ تيتظنَم

عٌْ ب  حمل سحملط حملّ تفسٓط حملّ تْضع٘ حملّ تطٔٔل ّدٌّ تغْل حملّ حملىتكمص  ّحمليهن٘ ٍّٕ تفصل يف حملشط

                ىصحملل حهه حملشكامىٌْ علاٙ ّحملقاع مام ٍاْ معاسّا علَٔام ّتغلٔاب        إبْهفَم ستهن٘ مْضْع ملتصم٘ ب

حملشدضتْز علٙ مم ضْحملٍم مً حملشكْحملعد حملشكمىْىٔا٘  مكٔادٗ يف ذشاو بطاْحملبط حملشعنال حملشكطامٜٕ        حملحهمو

ّتكدٓسحملتُ  ٍّٕ مً بعد ال ختاْا يف حملختصامص    متُبّضنمىمتُ  بعٔدحمل عً حملشعنل حملشطٔمضٕ حبط

شٔظ هلم  حملّ تتدلٙ عً حملختصمص حملىٔط بَم  ننم ال جيْش هلم بمشتمشٕ حملٌ ترتخص  ٔنم عَد حملشَٔم بُ  

ّحملشكامىٌْ ّمبام    تدخلَم  مبم ٓهفل ضٔمدٗ حملشدضاتْز  ّننم نمٌ تعسضَم ملم حملثه حملمممَم مً مطمٜل الشمًم

 إعا ٛ  ّزقٔب٘ علٙ حملالشتاصحملو بكْحملعادِ    متعلك٘ بمشكمىٌْ  ٓطنً حكْم ّضنمىمت أضمضٔ٘ ّمسنصٓ٘

شيصْص حملشدضتْز ّحفظم شهٔمىُ  يف حني تطتعصٕ بعا  حملالجاسحملٛحملت حململنَادٗ شعنلٔا٘ حملالىتدامال      

ّحملشصمدز بشأىَم قسحملزحملت مً حملشطلط٘ حملشتيفٔرٓ٘ علٙ حملشفخص ّحملشتدقٔل مً قبل ٍرِ حمليهن٘ شادٚ  

ش ضتٔجمم مً حملتفمم حملّ تعمزا ٍارِ حملالجاسحملٛحملت ماع     مبمدسٗ حملختصمهَم بيظس حملشطعٌْ حملالىتدمبٔ٘ 

حملشدضتْز ّحملال جمش حملشترزع بْجْد ميمطل مً حملشدضتْز ال جيْش هلرِ حمليهن٘ حملٌ متاد بصاسٍم حملشَٔام     

حملنجس قْٗ ّحملمتٔمشحمل مً حملشكمىٌْ ىفطُ –ٍّٕ حملدىٙ مستب٘ مً حملشكمىٌْ  – تغدّ ٍرِ حملشكسحملزحملت 
 (طعون أوتخابية 2212لسىة  32و  6طعه رقم  22/6/2212مه حيثيات حكم المحكمة الدستورية بتاريخ ) 
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(  11   10   9   8   7   6   5  4حملشطمعً ٓاد ع بعادو دضاتْزٓ٘ حململاْحملد )      –:  حملشطبب حملشجمىٕ

( ماً   42   41ّحململاْحملد )   1963( شطاي٘  12حملشدحملخلٔ٘ جمللظ حملألم٘ قامىٌْ ) مً قمىٌْ حملش ٜخ٘ 

شتعمزضَم ّتيمشعَنم أختصمص أىٔط شلنخهن٘ حملشدضاتْزٓ٘   1962( شطي٘ 35)قمىٌْ حملالىتدمال 

ّعادو   ( 173تسضأدًم شلايص حملشدضاتْزٖ )     1973( شطاي٘   14يف حململمدٗ حملألّىل ماً قامىٌْ )   

شصادّزٍم شتامشف    1963( شطاي٘  12دضتْزٓ٘ قمىٌْ حملش ٜخ٘ حملشدحملخلٔ٘ جمللظ حملألم٘ زقاه ) 

 :( 117شيص حملشدضتْز )
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( شطاي٘  12( ّمْحملد قامىٌْ حملش ٜخا٘ حملشدحملخلٔا٘ )    95: أّجُ حملشتعمزا مع حملشيص حملشدضتْزٖ )  أّاًل

  :الختصمص حمليهن٘ حملشدضتْزٓ٘ يف حململمدٗ حملألّشٕ  1962( شطي٘ 35ّمْحملد قمىٌْ حملالىتدمال ) 1963

ٓفصل زتلظ حملألم٘ يف هاخ٘ حملىتدامال أعطامُٜ ّال ٓعتارب حملالىتدامال بامط  إال بأريلبٔا٘        

 حملألعطمٛ حملشرًٓ ٓتأشف ميَه حملجمللظ. ّجيْش بكمىٌْ أٌ ٓعَد بَرحمل حملالختصمص إىل جَ٘ قطمٜٔ٘

ٓفصل زتلظ حملألم٘ يف هخ٘ حملىتدمال أعطمُٜ ّال ٓعترب حملالىتدامال بامطً  إال بأريلبٔا٘ حملألعطامٛ     

حملشرًٓ ٓتأشف ميَه حملجمللظ

شهل ىمخب أٌ ٓطلب إبطمل حملالىتدمال حملشرٖ حصل يف دحملٜستاُ ّشهال مسدا، طلاب ذشاو يف      

حملشدحملٜسٗ حملشيت نمٌ مسدخًم بَم. ّجيب أٌ ٓشتنل حملشطلب علٙ بٔمٌ أضبمال حملشطعً ّأٌ ٓشفع بمملطاتيدحملت حململؤٓادٗ   

ّٓكدو حملشطلب مصدقًم علٙ حملشتْقٔع  ُٔ شدٚ شتتمز حململيطك٘ إىل حملألممى٘ حملشعمم٘ جمللظ حملألم٘ خا ل مخطا٘   شُ. 

عشس ْٓمًم مً إع ٌ ىتٔلج٘ حملالىتدمال. ّإذحمل تعرز إجاسحملٛ حملشتصادٓل علاٙ حملشيخاْ حململيصاْص علٔاُ يف حملشفكاسٗ        

يف حململٔعمد حململرنْز حملشطمبك٘ ألٖ ضبب مً حملألضبمال   جمش إجسحملؤِ شدٚ حملألممى٘ حملشعمم٘ جمللظ حملألم٘
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حئل حملشسٜٔظ طلبمت إبطمل حملالىتدامال إىل دتيا٘ حملشفصال يف حملشطعاٌْ حملالىتدمبٔا٘ ّٓبلا        

حملجمللظ ذشو يف أّل جلطُ ثمىٔ٘

تسضل حملشللجي٘ هْزٗ مً حملشطعً إىل حملشعطْ حململطعٌْ يف هاخ٘ عطآْتُ ّٓكادو هلام أّجاُ      

نتمب٘ أّ دفًْٓم يف حململْعد حملشرٖ حتددِ شُ ّشُ أٌ ٓطلع علاٙ حململطاتيدحملت حململكدما٘ ّشلطامعً نارشو أٌ ٓكادو       

  ) طعيُشللجي٘ بٔمىمت نتمبٔ٘ أّ دفْٓ٘ ْٓض، بَم أضبمال 

شللجي٘ أٌ تكسز حملضتدعمٛ حملشطمعً أّ حململطعٌْ يف هخ٘ عطْٓتُ أّ حملششَْد ّطلاب أٖ أّزحملم  

 سعٔ٘ أّ أنجس  مً حملذتهْم٘ شإلط ع علَٔم ّحملختمذ نل مم تسحملِ مْه  شلخكٔك٘ ّهلم أٌ تيدال مً أعطمَٜم دتي٘

إلجسحملٛ حملشتخكٔكمت . ّٓهٌْ حملضتدعمٛ حملششَْد بهتمال مً زٜٔظ حملجمللظ بيمٛ علٙ طلب حملشللجي٘ بطسٓال حملشربٓاد   

حململطلجل أّ حملشطلجل حملرتمص مبسحملض ت حملجمللظ

حملذتطْز أممو حملشللجي٘ بعاد إع ىَاه بامشطسٓل حملشكامىْىٕ أّ حطاسّحمل      إذحمل ختلف حملششَْد عً 

ّحملمتيعْحمل عً حملإلجمب٘ أّ دَدّحمل بغه حملذتل    مشللجي٘ أٌ تطلب مً زٜٔظ حملجمللظ شتمطب٘ ّٓصز حملشعدل بشأٌ ز ع 

حملشدعْٚ حملشعنْمٔ٘ علَٔه طبكًم شكمىْىٕ حملدتصحملٛ ّحملإلجسحملٛحملت حملدتصحملٜٔ٘

تكدو حملشللجي٘ تكسٓسٍم شلنلجلظ يف مدٗ ال جتمّش دَسحمل مً تمزٓذ تشهٔلَم أّ حملىتَمٛ حملشطعاً أَٓنام   

ختمذ مم ٓسحملِ يف أطْل    إذحمل مل تكه حملشتكسٓس يف حململٔعمد حململرنْز عسا حملألمس علٙ حملجمللظ يف أّل جلط٘ تمشٔ٘ ال

ٍرحمل حملششأٌ
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ٓفصل حملجمللظ يف تكسٓس حملشللجي٘ بعد حملىطخمال حملشعطْ حململطعٌْ يف هخ٘ عطْٓتُ ّإذحمل حملبطل حملجمللظ 

 دمال أعلً  ْش مً ٓسٚ أٌ حملىتدمبُ ٍْ حملشصخٔ،. حملىتدمال عطْ أّ أنجس ّتبني ّجُ حملذتكٔك٘ يف ىتٔلج٘ حملالىت

  ) ّال حتْل حملضتكمش٘ حملشعطْ دٌّ ىظس حملشطعً حململكدو يف حملىتدمبُ

حملالىتدمبٔ٘ ّشهل مسدا، طلاب   ىمخب أٌ ٓطلب إبطمل حملالىتدمال حملشرٖ حصل يف دحملٜستُ شهل 

ذشو يف حملشدحملٜسٗ حملشيت نمٌ مسدخم  َٔم . ّٓكدو حملشطلب مصدقم علاٙ حملشتْقٔاع  ٔاُ شادٚ شتتامز حململيطكا٘ إىل       

حملألممى٘ حملشعمم٘ جمللظ حملألم٘ خ ل مخط٘ عشس ْٓمم مً إع ٌ ىتٔلج٘ حملالىتدمال

جمللظ حملألم٘ إذحمل أبطل حملىتدمال عطْ أّ أنجس ّتبني ّجُ حملذتكٔك٘ يف ىتٔلجا٘ حملالىتدامال أٌ   

ٓعلً  ْش مً ٓسٚ أٌ حملىتدمبُ ٍْ حملشصخٔ،
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ستهن٘ دضتْزٓ٘ ختاتص دٌّ ريهٍام بتفطاه حملشيصاْص حملشدضاتْزٓ٘ ّبمشفصال يف       تيشأ 

حململيمشعمت حململتعلك٘ بدضتْزٓ٘ حملشكْحملىني ّحململسحملضٔه بكْحملىني ّحملشلْحملٜ، ّيف حملشطعٌْ حملرتمه٘ بمىتدمال أعطامٛ  

زتلظ حملألم٘ أّ بصخ٘ عطْٓتَه  ّٓهٌْ حهه حمليهن٘ حملشدضتْزٓ٘ ملصمًم شلهم ٘ ّشطمٜس حمليمنه
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متطني٘ ىظامو ضاه حملشعنال يف حملجمللاظ ّدتمىاُ       ٓطع زتلظ حملألم٘ الٜختُ حملشدحملخلٔ٘
 ّأهْل حململيمقش٘ ّحملشتصْٓت ّحملشطؤحملل ّحملالضتلجْحملال ّضمٜس حملشص حٔمت حململيصْص علَٔم يف حملشدضتْز . 

ّتبني حملش ٜخ٘ حملشدحملخلٔ٘ حملدتصحملٛحملت حملشيت تكسز علٙ شتمشف٘ حملشعطْ شليظمو أّ ختلفُ عاً جلطامت   
حملجمللظ أّ حملشللجمٌ بدٌّ عرز مشسّع

( مً قمىٌْ حملالىتدمال زقاه  53حملشطمعً ٓطعً بعدو دضتْزٓ٘ حململمدٗ ) –:  حملشجمشححملشطبب 
 127   103   102   72   58   52مع حملشيصْص حملشدضتْزٓ٘ أزقامو )   1962( شطي٘  35)
إهدحملز مسحملضٔه دعْٗ شإلىتدمال  حململمدٗ ( يف عدو تطنٔ٘ زٜٔظ حملشْشزحملٛ يف 129   128  

 :  279/2016حملشيمخبني ّحملشطعً حململمثل ميتد علٙ مسضْو دعْٗ 

أّجُ حملشتعمزا مً حملشيص حململطعٌْ علُٔ ّبني حملشيصْص حملشدضتْزٓ٘ حململرنْزٗ مع ها حٔمت  :  أّاًل
  : زٜٔظ حملشْشزحملٛ يف إهدحملز حململسحملضٔه شلدعْٗ ش ىتدمال حملشعمم٘

 :حملشيص حململطعٌْ علُٔ 

علٙ حملشْشزحملٛ نل  ٔنم خيصُ تيفٔر حملشكمىٌْ   ّٓعنل باُ ماً تامزٓذ ىشاسِ يف حملدتسٓادٗ      

حملشسمسٔ٘   ّٓصدز ّشٓس حملشدحملخلٔ٘ حملشكسحملزحملت حملش شم٘ شتيفٔرِ
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 :حملشيصْص حملشدضتْزٓ٘ حململتعمزا مع ٍرحمل حملشيص ٍٙ 

  ّزتلظ حملشْشزحملٛ ّحملشْشزحملٛ علٙ حملشيخْ حململبني بمشدضتْزحملشطلط٘ حملشتيفٔرٓ٘ ٓتْالٍم حملألمه 

زٜٔظ زتلظ حملشْشزحملٛ ّحملشْشزحملٛ مطؤّشٌْ بمشتطممً أممو حملألمه عً حملشطٔمضا٘ حملشعمما٘ شلدّشا٘  ننام     
  ٓطأل نل ّشٓس أمممُ عً أعنمل ّشحملزتُ

ٓطع حملألمه  مبسحملضٔه  حملشلْحملٜ، حملش شم٘ شتيفٔر حملشكْحملىني مبم ال ٓتطنً تعدٓ   َٔم أّ تعطٔ  هلم 
 أّ إعفمٛ مً تيفٔرٍم. ّجيْش أٌ ٓعني حملشكمىٌْ أدحملٗ أدىٙ مً حململسضْو إلهدحملز حملشلْحملٜ، حملش شم٘ شتيفٔرِ

ّمع ذشو . ظ زتلظ حملشْشزحملٛ أٖ ّشحملزٗ   ّال ٓطسح يف زتلظ حملألم٘ مْضْع حملشجك٘ بُال ٓتْىل زٜٔ 
حملذحمل زأٖ زتلظ حملألم٘ بمشطسٓك٘ حململيصْص علَٔم يف حململمدٗ حملشطمبك٘ عدو حملمهمٌ حملشتعمٌّ مع زٜٔظ زتلظ حملشْشزحملٛ   

ّشحملزٗ جدٓادٗ   أّ   ز ع حملألمس حملىل زٜٔظ حملشدّش٘   ّشألمه يف ٍرِ حملذتمش٘ حملٌ ٓعفٙ زٜٔظ زتلظ حملشْشزحملٛ ّٓعاني 

ّيف حمش٘ حملذتل   حملذحمل قسز حملجمللظ حملدتدٓد بارحملت حملألريلبٔا٘ عادو حملشتعامٌّ ماع زٜأظ       حملٌ حيل زتلظ حملألم٘

 زتلظ حملشْشزحملٛ حململرنْز حملعترب معتصال ميصبُ مً تمزٓذ قسحملز حملجمللظ يف ٍرحمل حملششأٌ   ّتشهل ّشحملزٗ جدٓدٗ

ختلٙ زٜٔظ زتلظ حملشْشزحملٛ حملّ حملشْشٓس عً ميصبُ ألٖ ضبب مً حملألضابمال ٓطاتنس يف تصاسٓف    حملذحمل 
 حملشعمجل مً دٌْٝ ميصبُ ذتني تعٔني خلفُ

ٓتْىل زٜٔظ زتلظ حملشْشزحملٛ زٓمض٘ جلطمت حملجمللظ ّحملإلدسحملف علٙ تيطٔل حملألعنامل باني حملشاْشحملزحملت    

 حململدتلف٘
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مدحملّالت زتلظ حملشْشزحملٛ ضسٓ٘  ّتصدز قسحملزحملتاُ حبطاْز أريلبٔا٘ أعطامُٜ  ّمبْحمل كا٘ أريلبٔا٘       
حملذتمضسًٓ  ّعيد تطمّٖ حملألهْحملت ٓسج، حملدتمىب حملشرٖ  ُٔ حملشسٜٔظ.

 ّتلتصو حملألقلٔ٘ بسأٖ حملألريلبٔ٘ مم مل تطتكل.
  شلتصدٓل علَٔم يف حملألحْحملل حملشيت تكتطٕ هدّز مسضْو يف دأىَمّتس ع قسحملزحملت حملجمللظ إىل حملألمه 

حملضتكمش٘ زٜٔظ زتلظ حملشْشزحملٛ أّ إعفمؤِ مً ميصبُ تتطنً حملضتكمش٘ ضمٜس حملشْشزحملٛ أّ إعفمٍٛه ماً  

  ميمهبَه
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حبمش٘ قباْل حمليهنا٘ شلطابب حملألّل ّحملذتهاه بابط ٌ حملالىتدامال        –:  حملشطبب حملشسحملبع

 ( 84   56حملشتهنٔلٔ٘  إٌ ّجْد زتلظ حملألم٘ بمشعدد حملذتمشٕ ٓهٌْ شتمشفًم شيص حململامدٗ ) 

 مً حملشدضتْز :

ّٓعفٔاُ ماً ميصابُ ننام ٓعاني      ٓعني حملألمه زٜٔظ زتلظ حملشْشزحملٛ بعد حململشمّزحملت حملشتكلٔدٓ٘ 

حملشْشزحملٛ ّٓعفَٔه مً ميمهبَه بيمٛ علٙ تسدٔ، زٜٔظ زتلظ حملشْشزحملٛ.

 ّٓهٌْ تعٔني حملشْشزحملٛ مً أعطمٛ زتلظ حملألم٘ ّمً ريهٍه .

  ّال ٓصٓد عدد حملشْشزحملٛ مجٔعًم عً ثلح عدد أعطمٛ زتلظ حملألم٘

إذحمل خ  ستل أحد أعطمٛ زتلظ حملألم٘ قبل ىَمٓ٘ مدتُ  ألٖ ضبب مً حملألضبمال حملىتدب بدشاُ  

حملجمللظ ٍرحمل حملرتلْ ّتهٌْ مدٗ حملشعطْ حملدتدٓد شيَمٓ٘ مدٗ ضلفُ.يف خ ل دَسًٓ مً تمزٓذ إع ٌ 

ّإذحمل ّقع حملرتلْ يف خ ل ضت٘ أدَس حملشطمبك٘ علٙ حملىتَمٛ حملشفصل حملشتشسٓعٕ شلنلجلظ  ا  جياسٖ حملىتدامال    

 عطْ بدٓل
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 ا بياامٛ علأاُا 

 

 ا حملشطالاباامتا 
 : قبْل حملشطعً دهً  شس عُ يف حململٔعمد حملشكمىْىٕ : أّاًل

 : ّيف حململْضْع : ثمىًٔم

 شعدو هختَم ّض متَم . 16/3/2019حملذتهه ببط ٌ حملشعنلٔ٘ حملالىتدمبٔ٘ حملشيت جست بتمزٓذ  -1

                  9   8   7   6   5  4بعدو دضتْزٓ٘ مْحملد قمىٌْ حملش ٜخ٘ حملشدحملخلٔا٘ جمللاظ حملألما٘ حململاْحملد )     حملذتهه  -2
                  (  42   41ّعاادو دضااتْزٓ٘ مااْحملد قاامىٌْ حملالىتداامال )     1963( شطااي٘ 12(  مااً قاامىٌْ ) 11   10

                      ٌْ حمليهنا٘ حملشدضاتْزٓ٘   ( ّقامى 95شتعمزضاَه ماع حملشايص حملشدضاتْزٖ )     1962( شطي٘ 35مً قمىٌْ )
٘ ّيف حململاامدٗ حملألّىل يف حملالختصاامص                  1963( شطااي٘ 12) عاادو دضااتْزٓ٘ قاامىٌْ حملش ٜخاا٘ حملشدحملخلٔاا

 ( .117شصدّزٍم شتمشف٘ شيص حملشدضتْز ) جمللظ حملألم٘

                 ملدمشفتَم ىصْص دضاتْزٓ٘   1962( شطي٘ 35( مً قمىٌْ حملالىتدمال )53عدو دضتْزٓ٘ حململمدٗ )حملذتهه ب -3
 زٜأظ حملشاْشزحملٛ يف   ّهاف ملدمشفتَم شعادو   ( 129   128   127   103   102   72   58   52)  حململْحملد
 (.279/2016ّبط ٌ مسضْو حملشدعْٗ زقه ) حململمدٗ

( مً حملشدضتْز . 84   56) حململمدتني  شْشزحملٛ ملدمشفتَه ىصبط ٌ زتلظ حملألم٘ ّزتلظ حمل -4


