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 مشروع القانون 

 2021ة ــــم )   ( لسنـــرق

 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد أصدرناه:

 )المادة الأولى(

هو الغرفة الثان ة للبرلمان بجانب مجلس النواب، يمارس اختصيييييياصيييييياته المقرر  له في  مجلس الشيييييي و 

 الدستور وفي الالئحة المرافقة في إطار من التعاون ب ن الغرفت ن.

 )المادة الثانية(

، داخل مجلس الشييي و  والمحاف ة على الن امالمرافقة في شيييأن تن  ل العمل عمل بأحكام الالئحة الداخل ة ي  

وك ف ة ، وغ ره من السيييييييلجات والج ات ومجلس النواب جراءات واألعمال البرلمان ة، والعالقة ب ن المجلسواإل

ا كانت اتجاهات ل أو أي   تعب رهل عن آرائ لحرية  وكفالة ،عضييييائهأ حقوق وواجبات، وممارسييييته اختصيييياصيييياته

 .انتماءات ل الس اس ة أو الحزب ة

 ويلغى كل حكل يخالف أحكام هذه الالئحة. 

 )المادة الثالثة(

 .ي نشر هذا القانون في الجريد  الرسم ة، وي عمل به من ال وم التالي لتاريخ نشره

 .يبصل هذا القانون بخاتل الدولة



2 
 

 اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

 أحكام عامة: الباب الأول

 1ماد  

 مقر مجلس الش و  مدينة القاهر .

ويجوز له في ال روف ااسييييتثنائ ة عقد جلسيييياته في مكان آخر، بناء  على طلب رئ س الجم ورية، أو  ل  

 عدد أعضاء المجلس.

 واجتماع المجلس على خالف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

 2ماد  

 :يراه كف ال  بما يأتي مجلس الش و  بدراسة واقتراح مايختص 

المجتمع المدني،  السيييييي اسيييييي ة ومن مات وأخصيييييي ا اانتخابات واألحزاب دعائل الديمقراط ة، تقوية -

 وإعالء ق ل التسامح الس اسي، وتمك ن المرأ  وإشراك الشباب.

إعالء مبدأ المواطنة، والعدالة ااجتماع ة،  في شييييييتى مجااته، وأخصيييييي ادعل السييييييالم ااجتماعي  -

 .كاإلرهاب والنزاعات القبل ة والجائف ة وحرية التعب ر، ومكافحة الجرائل المن مة الكبرى 

 المنصوص عل  ا في الباب الثاني من الدستور.للمجتمع  تصادية وااجتماع ة والثقاف ةااقالمقومات دعل  -

 .دعل الق ل العل ا للمجتمع -

 باب الثال  من الدستور.لالمنصوص عل  ا في ا الحقوق والحريات والواجبات العامةدعل   -

، مييات النقيياب يية التن  وفى ،في اإلدار  المحل يية، تعم ق الن ييام الييديموقراطي وتوسييييييي ع مجييااتييه -

 من المجاات. ذلك غ رو والجالب ة،

 وذلك كله على النحو المب ن ب ذه الالئحة.

 3ماد  

 الش و  ف ما يأتي:يؤخذ رأي مجلس 

 ااقتراحات الخاصة بتعديل ماد  أو أكثر من مواد الدستور. -

 مشروع الخجة العامة للتنم ة ااجتماع ة وااقتصادية. -

 معاهدات الصلح والتحالف وجم ع المعاهدات التي تتعلق بحقوق الس اد . -

ن رئ س الجم ورية أو مشروعات القوان ن ومشروعات القوان ن المكملة للدستور التي تحال إل ه م -

 و من الحكومة.أ مجلس النواب

ما يح له رئ س الجم ورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالس اسة العامة للدولة أو بس است ا  -

 في الشئون العرب ة أو الخارج ة.

  ويبلغ المجلس رأيه في هذه األمور إلى رئ س الجم ورية ومجلس النواب.

 4ماد  

يلتزم أعضييياء المجلس ف ما يجرونه من مناقشيييات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدسيييتور، والقانون، 

 وهذه الالئحة. 

 الباب الثاني: الأجهزُة البرلمانيُة للمجلس  

 5ماد  

 أج ز  المجلس الرئ س ة، هي:

 أوا : رئ س المجلس.

  ان  ا: مكتب المجلس.

  الث ا: اللجنة العامة.

 لجنة الق ل.رابع ا: 

 خامس ا: اللجان النوع ة.

 سادس ا: اللجان الخاصة والمشتركة.

 سابع ا: العالقات البرلمان ة الدول ة.
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 الفصل الأول: رئيُس المجلس  

 6ماد  

ا إلراد  المجلس، ويحافظ على أمنه ون امه وكرامته رئ ـييييس المجلـييييس هو الذي يمثله ويتكلل باسمه، وفق  

 وجه عام على حسن س ر جم ع أعمال المجلس. وكرامة أعضائه، ويشرف ب

وله أن يسيييييييتع ن في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة الق ل، أو بلحدى اللجان األخرى، أو بمن 

 يختاره من األعضاء.

 7ماد  

 يراعى رئ س المجلس مجابقة أعمال المجلس ألحكام الدستور، والقانون، وهذه الالئحة.

الجلسيييييات ويرأسييييي ا، ويعلن انت اءها، ويضيييييبج ا، ويدير المناقشيييييات، ويأذن في الكالم، ويحدد ويفتتح الرئ س 

 موضوع البح ، ويوجه ن ر المتكلل إلى التزام حدود الموضوع.

وله أن يوضييح مسييألة يراها غامضيية أو يسييتوضييح ا، ويجرح كل ما يؤخذ الرأي عل ه، وهو الذي يعلن ما 

 ضوعات المعروضة عل ه.ينت ي إل ه رأي المجلس في المو

وللرئ س أن يبدى رأيه بااشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى 

 رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوك ل ن، وا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنت ي المناقشة التي اشترك ف  ا.

 8ماد  

المجلس لالنعقاد لبح  موضوع م ل أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان من لجان أى لرئ س المجلس دعو  

 التي يحضرها.

وتجرى المخياطبيات ب ن أيية لجنية من لجيان المجلس والسيييييييلجية التنف يذيية أو غ رهيا من الج يات خيار  

 المجلس، عن طريق رئ س المجلس، أو طبق ا للن ام الذي يضعه في هذا الشأن.

 9ماد  

رئاسيية هما في أحد الوك ل ن أو كل  ما في بعض اختصيياصيياته، وله أن ين ب أحدلرئ س المجلس أن يفوض 

 بعض جلسات المجلس.

ا عن إحدى  وإذا غاب الرئ س، تولى رئاسييييييية الجلسيييييييات أحد الوك ل ن بالتناوب، وفى حالة غ اب ما مع 

 الجلسات بعد افتتاح ا، يتولى رئاست ا أكبر األعضاء الحاضرين سنا.

 ة ااختصاصات المقرر  في هذه الالئحة لرئ س المجلس في إدار  الجلسة.وتكون لرئ س الجلس

 الفصل الثاني: مكتُب المجلس   

 10ماد  

ل مكتب المجلس من رئ س المجلس والوك ل ن.  يشك ِّ

 11ماد  

ينتخب المجلس من ب ن أعضييييييائه في أول اجتماع لدور اانعقاد السيييييينوي العادي األول الرئ س والوك ل ن 

الفصيييل التشيييريعي، وذلك باألغلب ة المجلقة لعدد األصيييوات الصيييح حة التي أعج ت، ويرأس جلسييية المجلس لمد  

 ا من األعضاء.سن   نا ن صغر ويعاونه أ، هذه أكبر األعضاء الحاضرين سنًّا

 12ماد  

إلى رئ س الجلسيييييية خالل المد  التي يحددها، ويجرى على منصييييييب الرئ س والوك ل ن تقدم الترشيييييي حات 

 نتخاب ولو لل يتقدم للترش ح إا العدد المجلوب.اا

 وتكون عمل ة اانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علن ة أو أكثر، بالتعاقب للرئ س  ل للوك ل ن.

 ويعلن رئ س الجلسة انتخاب رئ س المجلس، ويباشر م ام الرئاسة فور إعالن انتخابه. 

 ن الوك ل ن ألكثر من فصل ن تشريع  ن متتال  ن.وفى جم ع األحوال ا يجوز انتخاب الرئ س أو أي م
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 13ماد  

 يخجر رئ س  المجلس رئ َس الجم ورية بتشك ل مكتب المجلس، فور إعالن انتخابه.

 14ماد  

اختصيياصيياته مد  الفصييل التشييريعي الذي انتخب ف ه، وحتى ن اية  ومكتب المجلسيباشيير كلم من الرئ س 

 ( من الدستور. 250ال وم السابق افتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعا  أحكام الماد  )

 وإذا خال منصب الرئ س أو أحد الوك ل ن، انتخب المجلس من يحل محله إلى ن اية الفصل التشريعي.

مجلس ف ما ب ن أدوار اانعقاد، تولى أكبر الوك ل ن سيييينًّا،  ل الحاصييييل على أعلى وإذا خال منصييييب رئ س ال

 األصوات من ما، م ام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئ س الجديد.

 15ماد  

 يكون لثل  أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئ س أو أي من الوك ل ن، في حالة إخالله بالتزامات منصبه.

ا إلى رئ س المجلس، ويح ل الرئ س الجلب إلى ويقدم طلب إ عفاء أحد الوك ل ن أو كل  ما كتابة  ومسيييييييبب 

قدم يلجنة الشيييئون الدسيييتورية والتشيييريع ة لن ره على وجه السيييرعة. وإذا تعلق الجلب بلعفاء رئ س المجلس، 

 الجلب كتابة  ومسبب ا إلى رئ س لجنة الشئون الدستورية والتشريع ة.

لجنة أن تجتمع لن ر طلب اإلعفاء من المنصيييييييب خالل يوم ن من تاريخ وروده الوال، على وفى جم ع األح

ا عنه خالل  ال ة أيام على األكثر. ويجب أن يتضييمن تقرير اللجنة رأيَ ا في مدى توافر الشييروط  إل  ا، وتعد تقرير 

م في شأ117المنصوص عل  ا في الماد  )  نه طلب اإلعفاء من تعق ب.( من الدستور، وما قد يبديه الذي ق د ِّ

ويجب أن تسيييييييتمع اللجنة إلى العضيييييييو المجلوب إعفاكه كلما طلب ذلك، وله أن يجلب إرفاق مذكر  برأيه 

 بتقرير اللجنة.

 16ماد  

مشييروع  تقرير لجنة الشييئون الدسييتورية والتشييريع ة في طلب اإلعفاء من المنصييب، بحضييور  لثي عدد  ي تلى

 .قبل تقديمه إلى المجلسئ ا أغلب ة  أعضا ه ن يوافق علأعضائ ا على األقل، ويجب أ

 17ماد  

ين ر المجلس  تقريَر لجنة الشئون الدستورية والتشريع ة في طلب اإلعفاء من المنصب في جلسة خاصة، 

 خالل األيام الثال ة التال ة انت اء اللجنة من تقريرها.

وتكون رئاسة الجلسة ألكبر األعضاء سنًّا إذا كان طلب اإلعفاء متعلقا برئ س المجلس. ويتلى تقرير اللجنة 

 والمذكر  التي قد ت رفق به قبل البت ف ه دون مناقشة. 

 ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئ س المجلس أو وك ل ه، نداء بااسل. 

أعضييييييياء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديال  منه لباقي  فلذا أسيييييييفر الرأي الن ائي عن موافقة  لثي

 ( من هذه الالئحة.12، 11) ت نالفصل التشريعي، بذات اإلجراءات الوارد  بالماد

 18ماد  

يضييييع مكتب  المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خجة  لنشيييياط المجلس ولجانه بما يكفل السيييي ر المنت ل 

 اللجنة العامة إلقرارها. ألعماله، وتعرض هذه الخجة على

ويتولى مكتب  المجلس اإلشراَف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاَء المجلس في أداء مسئول ات ل 

البرلمان ة، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضييَع القواعد المن مة إلدار  أعمال ا والتنسيي ق ب ن أوجه 

 نشاط ا، طبق ا ألحكام هذه الالئحة.

 19اد  م

قديل تقرير إل ه بنت جة دراسيييييييت ا  بدراسييييييية موضيييييييوع مع ن وت لمكتب المجلس أن يكل ِّف إحدى اللجان 

 وتوص ات ا في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.



5 
 

 20ماد  

يضييييع مكتب  المجلس جدوَل أعمال الجلسييييات وفق ا لخجة العمل المقرر ، مراع ا أولوية إدرا  مشييييروعات 

 القوان ن التي انت ت اللجان المختصة من دراست ا، وكذلك الموضوعات الم مة الجارية.

وي دعى الوزير  المختص بشئون المجالس الن اب ة لحضور اجتماعات مكتب المجلس التي ي وضع ف  ا جدول  

 األعمال.

 بوقت مناسب.ويعلن الرئ س جدول األعمال، وي خجر به األعضاء  والحكومة  قبل انعقاد الجلسة 

 21ماد  

يختص رئ س المجلس بالن ر في الدعوات لزيار  برلمانات الدول األخرى، وتصيييييييدر عنه الدعوات ل ذه 

 البرلمانات.

ويتولى مكتب المجلس شييييييئون الوفود البرلمان ة على أن يراعى، عند تشييييييك ل ا، تمث َل مختلف ااتجاهات 

المجلس ركسييييياء هذه الوفود ما لل يكن ب ن أعضيييييائ ا رئ س السييييي اسييييي ة بالمجلس، قدَر اإلمكان، ويختار مكتب 

 المجلس أو أحد الوك ل ن، فتكون له الرئاسة.

 22ماد  

باإلضافة إلى ااختصاصات األخرى المنصوص عل  ا في هذه الالئحة يتولى مكتب المجلس اإلشراف على 

 البرلمان ة واإلدارية والمال ة، وذلك وفق ا للن ام الذي يضعه المكتب في هذا الشأن. المجلس تن  ل جم ع شئون

 23ماد  

 إلى اجتماعات طارئة.ه يدعو رئ س المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو

ين على أن يكون وا يصح اجتماع المكتب إا بحضور جم ع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلب ة الحاضر

من ب ن ل الرئ س، ومع ذلك فلذا قام بأحد أعضيييياء المكتب مانعو يحول دون مباشييييرته اختصيييياصيييياته، ودعت  روف 

 ، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاق ما.الرئ س ووك لااستعجال إلى اجتماع المكتب، جاز انعقاده بحضور 

 ه، إا األم ن العام للمجلس ومن ي ؤذن له بذلك.وا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غ ر أعضائ

ويحرر األم ن العيام محياضييييييير اجتمياعات مكتيب المجلس عنيد ن ره في األمور الم مية التي تعرض على 

 المجلس أو لجانه.

  وتعتمد هذه المحاضر من رئ س المجلس أو ممن رأس ااجتماع، بحسب األحوال.

 الفصل الثالث: اللجنُة العامُة 

 24ماد  

 تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئ س المجلس وعضوية كل من:

 أوا : الوك ل ن. -

  ان  ا: ركساء اللجان النوع ة. -

 مقاعد أو أكثر. خمسةمن األحزاب الس اس ة التي حصلت على  حزب  الثا: ممثلي ال  ئات البرلمان ة لكل -

مكتب المجلس، على أن يكون من ب ن ل عضييو واحد من المسييتقل ن  رابع ا: خمسيية أعضيياء يختارهل -

 على األقل، إذا كان عدد األعضاء المستقل ن بالمجلس عشر  أعضاء فأكثر.

وي دعى الوزير  المختص بشيييييييئون المجالس الن اب ة لحضيييييييور اجتماعات هذه اللجنة، أ ناء ن ر المسيييييييائل 

 ( من هذه الالئحة.26المب نة في الماد  )
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 25ماد  

يدعو رئ س المجلس اللجنة العامة إلى ااجتماع، ويضييييع جدول أعمال ا، ويدير مناقشييييات ا، ويعلن انت اء 

 اجتماعات ا وقرارات ا وتوص ات ا.

ا مر  كل شيييييي ر على األقل، خالل دور اانعقاد، ويجوز لرئ س المجلس دعوت ا ا دوري  وتعقد اللجنة اجتماع  

 اجتماع غ ر عادي.

ا، إا بحضور أغلب ة أعضائ ا. وا يكون  اجتماع اللجنة صح ح 

 ومع مراعا  ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة باألغلب ة المجلقة ألصوات الحاضرين.

وتحرر محاضيييييير موجز  لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئ س المجلس أن يأمر بجبع هذه المحاضيييييير، 

 ة.ونشرها بالجريقة التي يراها مناسب

 وتضع اللجنة القواعد األخرى المن مة ألعمال ا بناء على اقتراح رئ س المجلس.

 26ماد  

 بما يأتي:العامة المنصوص عل  ا في هذه الالئحة، تختص اللجنة   اباإلضافة إلى اختصاصات

 أوا : مناقشة الموضوعات العامـة واألمـور الم مـة التي يرى رئ ـس المجلس، إحالت ا إل  ا. -

لدورية التي تقدم ا لجان المجلس عن متابعة تنف ذ القوان ن والقرارات  ا - قارير ا ا: دراسييييييية الت ن  

التن  م ة العامة، وعن المقترحات والشييييكاوى الم مة، التي تمثل  اهر  اجتماع ة أو اقتصييييادية أو 

 س اس ة عامة.

 إلجراء المناسب في شأن ا.وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ ا

 27ماد  

للجنة العامة أن تدعو رئ َس مجلس الوزراء أو غ َره من أعضياء الحكومة أو أيًّا من ركسياء ال  ئات المسيتقلة 

 واألج ز  الرقاب ة أو غ َرهل، لالستماع إل  ل كلما رأت ضرور  لذلك.

العضييو في رأى كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضيياء المجلس لعرض موضييوع م ل أو عاجل، أو اسييت ضيياح 

 أمر من األمور المعروضة عل  ا.

 ويوجه رئ س المجلس الدعو َ بناء على ما تقرره اللجنة.

 الفصل الرابع: لجنُة القيم  

 28ماد  

عقاد سييييينوي عادي، بناء على ترشييييي ح اللجنة العامة، تشيييييكل لجنة الق ل بقرار من المجلس في بداية كل دور ان

 برئاسة أحد وك لي المجلس، وعضوية كل من:

 : ركساء اللجان النوع ة.أوا   -

أعضيييييياء يرشييييييح ل مكتب المجلس، على أن يكون من ب ن ل عضييييييو واحد على األقل عن  ا: أربعة ان    -

ئ س اللجنة حل محله الوك ل اآلخر األحزاب المعارضييية وعضيييو آخر من رجال القانون. وإذا قام مانع بر

 ا. للمجلس، فلذا قام به مانع حل محله أكبر أعضاء اللجنة سن  

ا إا بحضيييييور أغلب ة أعضيييييائ ا، وتصيييييدر قرارات بأغلب ة آراء األعضييييياء  ا وا يكون اجتماع اللجنة صيييييح ح 

 الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئ س.

 29ماد  

ا على الق ل الدين ة أو  تختص لجنة الق ل بالن ر ف ما ي نسييب إلى أعضيياء المجلس من مخالفات تشييكل خروج 

األخالق ة أو ااجتماع ة، أو المبادئ األسيياسيي ة السيي اسيي ة أو ااقتصييادية للمجتمع المصييري، أو اإلخالل بواجبات 

 حة.العضوية، وذلك كله طبق ا ألحكام الدستور أو القانون أو هذه الالئ
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 30ماد  

ا لذلك، بعد سماع أقوا حالي    .لهالعضو إلى لجنة الق ل بقرار من مكتب المجلس إذا رأي مبرر 

 31ماد  

اإلخجار  ب نلجنة  الق ل العضَو كتابة للحضور أمام ا في الم عاد الذي تحدده لذلك، على أا تقل المد   تخجر

 عن سبعة أيام.لحضوره الم عاد المحدد و

السيييابقة، فلذا  احكام الفقر تخلف العضيييو عن الحضيييور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخجاره طبق ا  وإذا

 تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشر  إجراءات ا.

 رئ س اللجنة أن ي جلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمام ا، على ما هو منسوب إل ه. وعلى

أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته  وله، اللجنة ااستماع إلى أقوال العضو وتحق ق أوجه دفاعه وعلى

 .م افي إبداء دفاعه أما

بنفسييييييي ا، أو أن تشيييييييكل لجنة فرع ة لذلك من ب ن ف ما هو منسيييييييوب للعضيييييييو أن تجرى التحق ق  وللجنة

 أعضائ ا، وتعرض نت جة التحق ق عل  ا.

 32ماد  

ضيير اجتماعات لجنة الق ل من غ ر أعضييائ ا إا من يندبه رئ س المجلس ألمانة اللجنة، بناء يجوز أن يح ا

 على ترش ح رئ س ا، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمام ا.

 محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقع ا رئ س ا وأم ن ا. وتحرر

 33ماد  

ا مسيييبب ا بحفظ الموضيييوع المحال إل  ا قِّبََل العضيييو، وتخجر المجلَس أو مكتبَه،  للجنة الق ل أن تصيييدر قرار 

 بحسب األحوال، ب ذا القرار. كما ي خجر العضو  به كتابة.

اقتراح توق ع أحد الجزاءات البرلمان ة المنصيييييييوص عل  ا في البنود )أوا  و ان  ا و الث ا ورابع ا( من  وللجنة

مخالفة من المخالفات المنصييوص عل  ا في قرار اإلحالة،  اذا  بت ارتكاب العضييو( من هذه الالئحة، 261  )الماد

 ( من هذه الالئحة.29والمشار إل  ا في الماد  )

لجنة باقتراح توق ع الجزاء على المجلس في أول جلسييييييية تال ة. ويجوز للمجلس أن ين ر التقرير   وي عرض

ناء على طلب العضييو المقتَرحِّ توق ع  الجزاءِّ عل ه، وبعد سييماع معارض واحد للسييرية التقرير في جلسيية سييرية ب

 ودون مناقشة.

أن يقرر حفظ الموضيييييييوع، أو توق ع أحد الجزاءات المب نة في البنود من )أوا( إلى )رابعا( من  وللمجلس

 ( من هذه الالئحة على العضو.261الماد  )

 34ماد  

ب ة أعضيييييييائ ا إلى أن ما  ب ت قِّبََل العضيييييييو من مخالفات من الجسيييييييامة بح   قد انت ت لجنة الق ل بأغل إذا

تسييييتدعى إسييييقاط العضييييوية عنه، أحالت األمر بتقرير إلى مكتب المجلس ل قرر إحالة العضييييو إلى لجنة الشييييئون 

 الدستورية والتشريع ة.

الشئون الدستورية والتشريع ة بعد دراسة الموضوع أن تقترح توق ع أي من الجزاءات المنصوص عل  ا  وللجنة

المنصوص عل  ا تح ل الموضوع الى المجلس باإلجراءات  إسقاط العضوية فاذا رأت( من هذه الالئحة، 261في الماد  )

 ن هذه الالئحة.( م269(، والماد  )268في الفقرات الثان ة وما بعدها من الماد  )
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 35ماد  

المجلس في اقتراح لجنة الشييئون الدسييتورية والتشييريع ة بلسييقاط العضييوية، بناء على تقريرها بعد  يفصييل

سييماع دفاع العضييو، ويجوز للمجلس أن يقرر ن ر الموضييوع في جلسيية سييرية بناء على طلب العضييو بعد سييماع 

 معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

إسقاَط العضوية، أو توق َع أحد الجزاءات البرلمان ة األخرى المنصوص عل  ا  وأحفَظ الموضوع  وللمجلس

 .( من هذه الالئحة250في الماد  )

 الفصل الخامس: اللجاُن النوعية  

 الفرع الأول: تشكيُل اللجان  النوعية  

 36ماد  

 بالمجلس اللجان  النوع ة اآلت ة: ت نشأ

 والتشريع ة.لجنة الشئون الدستورية  .1

 ااقتصادية. الخ جة والموازنة والشئونلجنة  .2

 .الخارج ةو واألفريق ة لجنة الشئون العرب ة .3

 لجنة الدفاع واألمن القومي. .4

 .والمشروعات الصغ ر لجنة الصناعة  .5

 لجنة الجاقة والب ئة والقوى العاملة. .6

 لجنة النقل واإلسكان واإلدار  المحل ة. .7

 وتكنولوج ا المعلومات. وااتصاات لجنة التعل ل والبح  العلمي .8

 لجنة الشباب والرياضة. .9

 لجنة الصحة. .10

 لجنة الزراعة والري. .11

 لجنة حقوق اإلنسان والتضامن ااجتماعي. .12

 لجنة الس احة والثقافة واإلعالم. .13

 لجنة الشئون الدين ة. .14

 وتعاون هذه اللجان  المجلَس في ممارسة اختصاصاته.

 37ماد  

كل لجنة من اللجان النوع ة للمجلس، من عدد من األعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد  تتكون

 عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن ق ام هذه اللجان بأعمال ا.

 يجوز في جم ع األحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محاف ة واحد  على ربع مجموع أعضائ ا. وا

 38  ماد

رئ س المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيي حاتِّ األعضيياء لعضييوية  يتلقى

 اللجان.

مكتب المجلس التنسيييي ق ب ن هذه الترشيييي حات بمراعا  إعجاء أولوية ااخت ار ألقدم األعضيييياء في  ويتولى

 ي مجال نشاط اللجنة.عضوية اللجنة التي يجلب الترشح ل ا،  ل لذوي الخبر  والتخصص ف

 39ماد  

 أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس. يجب
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 40ماد  

مكتب المجلس قوائل الترشح لعضوية اللجان قبل عرض ا على المجلس، ولكل عضو تقديل اقتراحاته  يعلن

 أو اعتراضاته كتابة إلى رئ س المجلس لعرض ا على المكتب للن ر ف  ا.

القوائل طبق ا لما انت ى إل ه المكتب، بعد دراسييييية ااعتراضيييييات وااقتراحات الرئ س على المجلس  ويعرض

المقدمة من األعضييياء، وتقتصييير المناقشييية على القواعد والضيييوابه التي التزم ا مكتب المجلس في هذا الشيييأن، 

 وتعتبر هذه القوائل نافذ  بمجرد إقرار المجلس ل ا دون مناقشة.

 41ماد  

ا ووك ل ن كلُّ لجنة، في أق تنتخب رب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادي من ب ن أعضييييييائ ا رئ سيييييي 

 وأم نا للسر، وذلك باألغلب ة المجلقة لعدد أعضائ ا.

الترشييييييي حات كتابة إلى رئ س المجلس خالل الفتر  التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئ س هذه  وتقدم

 ن المترشيييح ن بجريق ااقتراع السيييري تحت إشيييراف لجنة الترشييي حات ألعضييياء المجلس. وتجرى اانتخابات ب

 يشكل ا مكتب المجلس من ب ن أعضاء اللجان غ ر المتقدم ن للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

 لل يتقدم للترشح أحد غ ر العدد المجلوب أ علِّن انتخاب  المترشح ن بالتزك ة. وإذا

رئ س  المجلس نت جة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغ ا إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزارات ل في  وي علن

 اختصاصات اللجنة.

 42ماد  

 يرأس وك ل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

 اللجان  النوعية   اختصاص: الثانيالفرع 

 43ماد  

تتولى كل لجنة من اللجان النوع ة دراسيية أي موضييوع بمراعا  ما ورد في شييأنه نص خاص في هذه الالئحة، 

ا ( من الدستور، واقتراح ما تراه في شأن ا، وفق  249و 248من الموضوعات التي تحال إل  ا أو الوارد  في المادت ن )

 :اآلت ة لالختصاصات

 لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

 44ماد  

 يأتي:تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريع ة بما 

 الشئون الدستورية. -

 ااقتراحات الخاصة بتعديل ماد  أو أكثر من مواد الدستور. -

 معاهدات الصلح والتحالف وجم ع المعاهدات التي تتعلق بحقوق الس اد . -

 .تجوير القوان ن بح   تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالم ة وأحكام الدستور -

 شئون الالئحة الداخل ة. -

 للدستور.التشريعات المكملة  -

 التشريعات المتعلقة بالج ات وال  ئات القضائ ة. -

 معاونة المجلس ولجانه في ص اغة النصوص التشريع ة. -

 شئون العضوية. -

 الحصانة البرلمان ة. -

 أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية. -

 وغ ر ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزار  المختصة بشئون العدل والقضاء.
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 الاقتصاديةوالموازنة والشئون الُخطة لجنة 

 45ماد  

 بما يأتي: قتصاديةااالخ جة والموازنة والشئون لجنة  تختص

 الخجة والموازنة العامة للدولة والموازنات األخرى. -

 مشروع الخجة العامة للتنم ة ااجتماع ة وااقتصادية. -

الحسابات الختام ة، والتقارير التقارير السنوية والدورية للج از المركزي للمحاسبات وتقاريره عن  -

الخاصيية التي يعدها عن المركز المالي للمصييالح واألج ز  وال  ئات العامة ووحدات اإلدار  المحل ة 

 والقجاع العام وقجاع األعمال العام.

 التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغ رها من الفرائض واألن مة المال ة. -

 الس اسة ااقتصادية. -

 مسائل النقد واائتمان واادخار. -

 س اسة األجور واألسعار. -

 التأم ن والقروض. -

 شئون التجار  الداخل ة. -

 التموين والتوزيع وااست الك والتعاون ااست الكي. -

 شئون التجار  الخارج ة. -

 التشريعات وااتفاقات ااقتصادية والتجارية. -

 س اسة ااستثمارات والمناطق الحر . -

 الش و  وحساباته الختام ة.موازنة مجلس  -

وغ ر ذلك من المسييييائل الداخلة في اختصيييياص الوزارات واألج ز  المختصيييية بالتخج ه والمال ة والتجار  

 والتموين وااستثمار وااقتصاد والتعاون الدولي.

 والأفريقية والخارجيةالعربية  لجنة الشئون

 46ماد  

 :بما يأتي والخارج ة واألفريق ةالعرب ة  لجنة الشئون تختص

ما يح له رئ س الجم ورية من موضوعات تتصل بالس اسة العامة للدولة أو بس است ا في الشئون  -

 العرب ة أو الخارج ة.

معاهدات الصيييييييلح والتحالف وجم ع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السييييييي اد ، بااشيييييييتراك مع لجنة  -

 الشئون الدستورية والتشريع ة.

 لي وتجورات الس اسة الدول ة.دراسة الموقف الدو -

 الس اسة الخارج ة للدولة. -

 شئون جامعة الدول العرب ة ومن مات ا. -

 المؤتمرات الدول ة. -

 العالقات الدول ة. -

 ااتفاقات والمعاهدات الدول ة. -

 التشريعات المن مة للسلك ن الدبلوماسي والقنصلي. -

 شئون المصري ن المق م ن في الخار . -

الداخلة في اختصاص الوزارات واألج ز  المختصة بالدفاع، والداخل ة، والخارج ة،  وغ ر ذلك من المسائل

 وشئون ال جر  والمصري ن في الخار .
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 لجنة الدفاع والأمن القومي

 47ماد  

 :بما يأتي لجنة الدفاع واألمن القوميتختص 

 .شئون األمن القومي -

 .أمن الدولة الخارجي -

 .الجريمةشئون األمن الداخلي ومكافحة  -

 .شئون القوات المسلحة -

 .الدفاع المدني والدفاع الشعبي -

 .الجوارئ -

 .مكافحة اإلرهاب -

 .التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن في حكم ل، وه ئة الشرطة -

 .ما يتصل بشئون األمن والدفاع في المحاف ات الحدودية -

الوزارات واألج ز  المختصيييية بالدفاع والشييييئون الداخل ة واألمن وغ ر ذلك من المسييييائل الداخلة في اختصيييياص 

 .العام

 لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة

 48ماد  

 :بما يأتي لجنة الصناعة والمشروعات الصغ ر تختص 

 .الخجة العامة لإلنتا  الصناعي وتقويل مشروعات ا -

الموارد الجب ع ة واسيييتغالل ا ومن ا الثرو  لجوانب المتعلقة بالصيييناعة، وبالسييي اسييية العامة لتنم ة ا -

 المعدن ة وطرق البح  الج ولوجي

 .وسائل خفض تكال ف اإلنتا  ومحاربة اإلسراف -

 .رفع الكفاية اإلنتاج ة والتقدم التكنولوجي في الصناعة -

 .العالقات الصناع ة -

 .التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة -

 .الملك ة الفكريةالجوانب المتعلقة بالصناعة في  -

 .المشروعات المتوسجة والصغ ر  ومتناه ة الصغر، وتمويل ا، وتشج ع ا -

 .المشكالت التي تواجه المشروعات المتوسجة والصغ ر  ومتناه ة الصغر -

لمسائل المتعلقة بالقجاع غ ر الرسمي في المشروعات الصغ ر  ومتناه ة الصغر، وتأه له وإدماجه ا -

 .في ااقتصاد الرسمي

 .تشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسجة والصغ ر  ومتناه ة الصغرال -

بالمشييييروعات ووغ ر ذلك من المسييييائل الداخلة في اختصيييياص الوزارات واألج ز  المختصيييية بالصييييناعة 

 .المتوسجة والصغ ر  ومتناه ة الصغر

 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

 49ماد  

 بما يأتي: العاملةجنة الجاقة والب ئة والقوى تختص ل

 .الس اسة البترول ة واتفاقات التنق ب عن البترول -
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الخجة العامة لك رباء الجم ورية، وخاصييييييية ك ربة الريف، وتوزيع القوى الك ربائ ة، وتوف رها،  -

 .وص انت ا

 .استخدامات الجاقة النووية والشمس ة والرياح، وغ رها من مصادر الجاقة الجديد  والمتجدد  -

 .الخاصة بالجاقة والبترول وشئون الك رباءالتشريعات  -

 .الجوانب المتعلقة بالجاقة أو الب ئة في الس اسة العامة لتنم ة الموارد الجب ع ة واستغالل ا -

 .كل ما يتعلق بشئون الب ئة، وتغ  ر المنا ، ومكافحة التلوث، والتنم ة المستدامة -

 .المحم ات الجب ع ة والمحاف ة عل  ا -

سائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألج ز  المختصة بشئون الجاقة، وبشئون وغ ر ذلك من الم -

 .الب ئة والتنم ة المستدامة

 .العمالة وعالقات العمل واإلدار  العمال ة والكفاية اإلنتاج ة -

 .التشريعات العمال ة -

 .التشريعات المن مة للعامل ن المدن  ن في الدولة والقجاع العام والتنم ة اإلدارية -

 .التشريعات المن مة للتأم نات ااجتماع ة -

 .تن  ل الحرف  ن والتأه ل والتدريب الم ني والنقابات وااتحادات -

 .الجمع ات التعاون ة الحرف ة -

، شيييئون الجاقة، الب ئةالمختصييية بوغ ر ذلك من المسيييائل الداخلة في اختصييياص الوزارات واألج ز  التي 

 .والتأم نات ااجتماع ة ،التنم ة اإلدارية، دار التن  ل واإل، التدريب، القوى العاملة

 لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية

 50ماد  

 بما يأتي: لجنة النقل واإلسكان واإلدار  المحل ةتختص 

 الج ران المدني والنقل الجوي -

 .النقل البري -

 .النقل البحري والن ري -

 .قنا  السويس -

 الموانئ والجرق والكباري -

 .النقل بالج ران المدني و الخاصةالتشريعات  -

 .التعم ر الحضري والريفي -

 .اإلسكان والتش  د والتعاون اإلسكاني -

 .المرافق العامة -

 .مواد البناء -

 .التخج ه العمراني وشئون التعم ر والمدن الجديد  -

 .التنس ق الحضاري وتجوير العشوائ ات -

 .التشريعات الخاصة باإلسكان والتعم ر -

 .والمجالس المحل ةاإلدار  المحل ة  -

 .تشريعات اإلدار  المحل ة -
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الج ران المدني والنقل  وغ ر ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألج ز  التي تتولى شئون

 واإلدار  المحل ة. اإلسكان والتعم ر و

 لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 51ماد  

 بما يأتي: التعل ل والبح  العلمي وااتصاات وتكنولوج ا المعلوماتلجنة تختص 

 .التعل ل بجم ع أنواعه ومراحله -

 .شئون البح  العلمي  -

 .تجوير التعل ل الجامعي  -

 .تشج ع التعل ل الفني والتقني وتجويره  -

 .الجامعات والمعاهد العل ا ومراكز البح  العلمي -

 .المجامع العلم ة واللغوية  -

 .التعل م ة وجود  التعل ل الس اسة -

شيييييييئون رعاية الحقوق المادية واألدب ة للمعلم ن وأعضييييييياء ه ئات التدريس ومعاون  ل، وتنم ة  -

 .كفايات ل العلم ة، وم ارات ل الم ن ة

 .الجوانب المتعلقة بالبح  العلمي في الملك ة الفكرية -

 .محو األم ة وتعل ل الكبار  -

 .العلمي التشريعات الخاصة بالتعل ل والبح  -

 .ااتصاات السلك ة والالسلك ة -

 .تكنولوج ا المعلومات واألنشجة المعلومات ة -

 .البريد -

 .أمن الفضاء المعلوماتي -

 .التشريعات الخاصة بااتصاات وتكنولوج ا المعلومات -

وغ ر ذلك من المسيييييائل الداخلة في اختصييييياص الوزارات واألج ز  التي تتولى شيييييئون التعل ل والجامعات 

 وااتصاات وتكنولوج ا المعلومات. والبح  العلمي

 لجنة الشباب والرياضة

 52ماد  

 بما يأتي: الشباب والرياضةتختص لجنة 

 .رعاية النشء والشباب، وتنم ة قدرات ل الثقاف ة والعلم ة والنفس ة والبدن ة واإلبداع ة -

 .األندية ومراكز الشباب -

 .الرياضة  -

 .وااتحادات الرياض ةاللجنة األول مب ة   -

 .المسابقات والبعثات الرياض ة -

 .وغ ر ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات واألج ز  المختصة بشئون الشباب والرياضة

 لجنة الصحة

 53ماد  

 بما يأتي: لجنة الصحةتختص 

 .لخدمات الصح ة والوقائ ة والعالج ة والدوائ ةا -

 .التأم ن الصحي الشامل  -

 .التثق ف الصحي  -
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 .اإلسعاف والجوارئ الصح ة والتمريض  -

دور النقاهة والتأه ل للمجندين، ومشييييوهي الحرب، ومصييييابي الثور ، ومصييييابي العمل ات األمن ة،   -

 .ومن في حكم ل

 .الصحة النفس ة  -

 .الرعاية الصح ة لجالب المدارس بالتعل ل العام والجامعات والمعاهد العل ا  -

 .متوطنة واألوبئة والدرن واألرمادمكافحة األمراض ال  -

 .الرعاية الصح ة للمسن ن  -

 .الحجر الصحي والقومس ونات الجب ة  -

 .التشريعات الصح ة  -

 .تحس ن أوضاع األطباء وه ئات التمريض والعامل ن في القجاع الصحي  -

 .وغ ر ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص وزار  الصحة

 لجنة الزراعة والري

 54ماد  

 لجنة الزراعة والري بما يأتي: تختص

 اإلنتا  الزراعي. -

 اإلصالح الزراعي واستصالح األراضي. -

 الجمع ات التعاون ة الزراع ة واائتمان الزراعي. -

 حماية الرقعة الزراع ة، وتنم ة المنتجات الزراع ة الغذائ ة، وتشج ع الصناعات التي تقوم عل  ا. -

 ن ر الن ل والري والصرف. -

 والقرى المصرية والفالح ن والعمال الزراع  ن والص ادين. الن وض بالريف -

 األمن الغذائي. -

 الثرو  الح وان ة وتنم ت ا بالتوسع الرأسي واألفقي. -

 الثرو  السمك ة وتنم ت ا. -

 التشريعات الخاصة بالزراعة والري واألمن الغذائي والثرو  الح وان ة. -

ت، واألج ز  المختصيية بشييئون الزراعة واسييتصييالح وغ ر ذلك من المسييائل الداخلة في اختصيياص الوزارا

 األراضي والري واألمن الغذائي والثرو  الح وان ة.

 لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

 55ماد  

 بما يأتي: لجنة حقوق اإلنسان والتضامن ااجتماعيتختص 

 .الحقوق والحريات -

 .اإلنسانالتشريعات الوطن ة والموا  ق الدول ة المتصلة بحقوق  -

 .الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان -

 .تقارير المجلس القومي لحقوق اإلنسان -

 .الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنسان في تقارير المجالس القوم ة وال  ئات المستقلة واألج ز  الرقاب ة -

 . ما يتعلق بحقوق اإلنسانالشكاوى التي تقدم من المواطن ن وال  ئات ف -

 .التشريعات المتعلقة بالعدالة اانتقال ة  -

 .التضامن ااجتماعي -

 .العدالة ااجتماع ة والتكافل ااجتماعي  -

 .الضمان ااجتماعي والرعاية ااجتماع ة واإلغا ة  -
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 .الدفاع ااجتماعي ورعاية األحداث والتأه ل ااجتماعي  -

 .  المع ليية والمسييييييينيية والنسيييييييياء األشييييييييد احت يياجييا  وحمييايت لرعيياييية الجفوليية واألموميية والمرأ  -

 .تن  ل األسر  

 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واألقزام  -

 .الجمع ات والمؤسسات الخ رية وااجتماع ة -

 -التكوين الم ني  -التخج ه ااجتماعي والبحوث ااجتماع ة والتنم ة ااجتماع ة )األسييييييير المنتجة  -

 .والمجتمعات المستحد ة والمحرومة(الت ج ر والتوط ن 

 .أعمال المركز القومي للبحوث ااجتماع ة والجنائ ة -

رعاية الم جرين وأسييير المقاتل ن وشييي داء الوطن ومصيييابي الثور  وشييي دائ ا والمحارب ن القدماء  -

والمصييييييياب ن، وأسييييييير المفقودين بالحرب ومن في حكم ل، ومصيييييييابي العمل ات األمن ة، وأزواج ل 

 .ووالدي ل وأوادهل

 .التشريعات الخاصة بالتضامن ااجتماعي واألسر  واألشخاص ذوي اإلعاقة -

شييييئون بحقوق اإلنسييييان ووغ ر ذلك من المسييييائل الداخلة في اختصيييياص الوزارات واألج ز  المختصيييية 

 .واألسر  واألشخاص ذوي اإلعاقةااجتماعي التضامن 

 لجنة السياحة والثقافة والإعلام

 56ماد  

 بما يأتي: لجنة الس احة والثقافة واإلعالمتختص 

 الس احة. -

 .اآل ار -

 .المناطق األ رية والمحم ات الترا  ة العالم ة -

 .الحفا  على ال وية الثقاف ة المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة -

 .الحفا  على مكونات التعددية الثقاف ة  -

 .الخدمات الثقاف ة  -

 .الملك ة الفكرية  -

 .الفنون واآلداب  -

 .ترس خ الق ل الحضارية والروح ة وإرساء مفاه ل المواطنة والتسامح وعدم التم  ز -

 .اإلعالم المسموع والمرئي -

 .الصحافة المجبوعة والرقم ة -

 .شئون المجلس األعلى لتن  ل اإلعالم، وال  ئة الوطن ة للصحافة، وال  ئة الوطن ة لإلعالم -

 بالس احة واآل ار والثقاقة واإلعالم. الوزارات واألج ز  المختصةوغ ر ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص  

 لجنة الشئون الدينية

 57ماد  

 بما يأتي: لجنة الشئون الدين ةتختص 

 .الشئون الدين ة -

 .شئون الدعو  اإلسالم ة -

 .المساجد ودور العباد  -

 .األوقاف بجم ع أنواع ا وشئون البر -

 .التعل ل األزهري -

 .بالشئون الدين ة واألوقافالتشريعات الخاصة  -
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وغ ر ذلك من المسييييائل الداخلة في اختصيييياص الوزارات واألج ز  المختصيييية بالشييييئون الدين ة وشييييئون 

 .األوقاف واألزهر الشريف

 الفرع الثالث: أسلوُب عمل  اللجان  النوعية  

 58ماد  

نشيياط ا وتحتا  إلى مناقشيية خالل  تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضييوعاتِّ التي تدخل في نجاق

هذا الدور، واألسيييييباَب المبرر  ل ذه المناقشييييية، والجوانَب التي تسيييييتحق الدراسييييية، وتقدم ب ان ا بذلك إلى رئ س 

 المجلس.

 59ماد  

تتولى كل لجنة من اللجان النوع ة دراسة ما يحال إل  ا من مشروعات القوان ن، أو غ رها من الموضوعات التي 

نجاق اختصيياصيي ا، وغ ر ذلك من المسييائل التي يقرر المجلس أو رئ سييه إحالت ا إل  ا، وفق ا ألحكام هذه تدخل في 

 الالئحة.

 60ماد  

تتقصى كل لجنة من اللجان النوع ة آ ار تجب ق القوان ن التي تمس مصالح المواطن ن األساس ة والمتعلقة بنجاق 

ن ن، وتبح  مدى اتفاق القرارات المنفذ  ل ا مع أهداف اختصييييييياصييييييي ا، كما تدرس األ ر التشيييييييريعي ل ذه القوا

تائج متابعت ا وااقتراحات التي تراها في هذا الشيييييييأن،  ا إلى رئ س المجلس بن قدم تقرير  قانون، وعل  ا أن ت ال

 ولمكتب المجلس أن يستجلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير اتخاذ اإلجراءات المناسبة في شأن ا.

 61ماد  

ابع كل لجنة من اللجان النوع ة في حدود اختصيياصيي ا ما تتضييمنه ب انات الوزراء في المجلس أو أمام ا أو في تت

الصحف ووسائل اإلعالم من وعود وبرامج، وكذلك التوص ات التي صدرت عن ا أو صدرت عن المجلس، وتقدم 

ه الوعود والتوص ات، ولمكتب المجلس تقارير إلى رئ س المجلس تضمن ا المدى الذي وصل إل ه تنف ذ كل ٍّ من هذ

 أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

 62ماد  

لرئ س الحكومة ولغ ره من أعضييييائ ا، أن يسييييتجلعوا رأي اللجان النوع ة في المسييييائل التي تتعلق بمشييييروعات 

بحث ه في الخجة أو الموازنة العامة للدولة، أو في شييييأن مشييييروع قانون أو مشييييروع قرار أو أي موضييييوع يدخل 

 اختصاص ا، وذلك قبل الموافقة عل ه أو إصداره أو تنف ذه.

 وللوزير أن يجلب عقد اجتماع اللجنة المختصة استشارت ا في أمر عاجل.

نة في الفقرت ن السيييييييابقت ن، وتح ه اللجنة رئ س  ماع في األحوال المب  ويدعو رئ س المجلس اللجنة إلى ااجت

 ااجتماع.المجلس بتقرير عما جرى في هذا 

 63ماد  

لكل لجنة أن تجلب من رئ س المجلس ااجتماَع بالوزير المختص بأي من المسائل الداخلة في نجاق عمل ا، لالستماع 

 إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غ ر ذلك من المعلومات والب انات المتعلقة بالمسائل المذكور .

ا بما يجرى في  هذه ااجتماعات، ويجوز لرئ س المجلس تكل ف اللجنة بلعداد وتح ه اللجنة  رئ َس المجلس علم 

 تقرير عن ا لعرضه على المجلس.

 الفرع الرابع: إجراءاُت عمل  اللجان  النوعية  

 أولاً: إدارُة أعمال  اللجان  والإشراُف عليها
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 64ماد  

ويحافظ على الن ام داخل ا،  يشييييرف رئ س اللجنة على أعمال ا وعلى العامل ن بأمانت ا، ويتولى إدار  جلسييييات ا،

 ويحل محله عند غ ابه أكبر الوك ل ن سن ا،  ل الحاصل على أعلى األصوات من ما.

ويتولى أم ن سييير اللجنة معاونة رئ سييي ا في اإلشيييراف على أمانت ا التي تشيييكل من أم ن اللجنة، وعدد كاف من 

 الباحث ن، وغ رهل من العامل ن باألمانة العامة للمجلس.

 غاب أم ن السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من ب ن أعضائ ا.وإذا 

 65ماد  

 يضع مكتب اللجنة جدوَل أعمال ا بناء على اقتراح رئ س ا، وتنعقد اللجنة بناء على دعو  منه.

 ا، إا في وي راَعى في تحديد مواع د انعقاد اللجان قرب  ا من مواع د انعقاد جلسييييات المجلس وعدم  تعارضيييي ا مع

 األحوال العاجلة التي تقتضي ذلك، وبموافقة رئ س المجلس.

وف ما عدا الحاات العاجلة، يجب أن توجه الدعو  انعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد لالنعقاد بثمانٍّ وأربع ن ساعة 

 على األقل، كما يجب أن ي رفَق بالدعو  جدول  أعمال الجلسة.

ع د جلسيييييات المجلس في مباشييييير  نشييييياط ا إلنجاز ما لدي ا من أعمال، ولرئ س وتسيييييتمر اللجان ف ما ب ن موا

 المجلس دعوت ا لالنعقاد ف ما ب ن أدوار اانعقاد، إذا رأي محال  لذلك أو بناء على طلب الحكومة.

 66ماد  

ا إلى يعرض رئ س  اللجنة على رئ س المجلس اعتراَض اللجنة على إحالة موضوعٍّ ترى أنه يدخل في اختصاص 

 لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه ا يدخل في اختصاص ا.

ويعرض الرئ س األمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، وي صدر المجلس قراره في ذلك دون مناقشة، 

 بناء على ما يعرضه الرئ س.

 67ماد  

و بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائ ا، أو أن تشكل لكل لجنة عند بح  موضوع معروض عل  ا أن تح له كله أ

 لجنة فرع ة من ب ن ل لدراسته وتقديل تقرير ل ا عنه.

وللجنة أن تسييتع ن في عمل ا بالمسييتشييارين والمتخصييصيي ن وغ رهل من الخبراء الذين تقرر ضييرور  ااسييتعانة 

 ب ل.

 68ماد  

خلة في اختصيييياصيييي ا في موضييييوع أح ل إلى لجنة يجوز للجنة، بموافقة رئ س المجلس، أن تدرس الجوانب الدا

 أخرى، وأن تخجر هذه اللجنة بنت جة دراست ا.

ولرئ س المجلس أن يجلب من رئ س اللجنة إبداء رأي ا في تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خالل 

 المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه في هذا الشأن.

 69ماد  

بموافقة رئ س المجلس، أن تجلب اللجنة األصييل ة من إحدى لجان المجلس األخرى إبداَء رأي ا لالسييتئناس يجوز 

 به في موضوع معروض على اللجنة األصل ة.

 ثانيًا: جلساُت اللجان  

 70ماد  

بأمانت ا جلسيييات اللجان غ ر علن ة، وا يجوز حضيييورها إا ألعضيييائ ا وغ رهل من أعضييياء المجلس والعامل ن 

ومن تسييتع ن ب ل اللجنة من المسييتشييارين والخبراء، طبق ا لاحكام المقرر  في هذه الالئحة، وا يجوز أن يحضيير 

 ممثلو الصحافة وغ رها من وسائل اإلعالم اجتماعات اللجان إا بناء على إذن من رئ س ا.
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 71ماد  

ا إا بحضور  ل  أعضاء مع مراعا  ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة، ا يكون  انعقـييـيياد اللجنة صح ح 

اللجنة، ومع ذلك ا يجـوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض عل  ا إا بحضور أغلب ة أعضائ ا، وتصدر 

 قرارات اللجنة باألغلب ة المجلقة ألصوات الحاضرين.

ل رئ س  ا التصويَت على القرارات إ لى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحاات وإذا لل تكتمل أغلب ة اللجنة، أجَّ

التي يقرر ف  ا المجلس ن ر موضيييييوع بجريق ااسيييييتعجال، يجوز تأج ل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ال وم ذاته، 

 مع إعاد  إخجار أعضائ ا ب ذا الموعد.

ل اانعقاد  إل  ا صييح حة ، إذا كان عدد ا لحاضييرين ا يقل عن خ مس عدد وتكون قرارات اللجنة في الجلسيية التي أ ج ِّ

 أعضائ ا.

 فلذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك، وجب على رئ س اللجنة عرض األمر على رئ س المجلس.

وفى جم ع األحوال، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى األصوات، ويجب اإلشار  

 إلى ذلك في تقرير اللجنة.

 72ماد  

 بات في شأن موضوع هام ذي صفة عامة.للجنة أن تبدى رغ

يدر  الموضيييييييوع في جدول  بة عن ا، وله أن  ولرئ س المجلس أن يخجر الحكومة ب ذه الرغبات ويجلب اإلجا

 أعمال الجلسة باعتباره اقتراحا  برغبة من اللجنة.

 73ماد  

حضيييور جلسيييات مع مراعا  ما ورد في شيييأنه نص خاص في هذه الالئحة، لكل عضيييو من أعضييياء المجلس حق 

ا ف  ا، وذلك ما لل يكن الموضييوع المعروض عل  ا متعلق ا بشييخصييه، أو له ف ه مصييلحة  اللجان ولو لل يكن عضييو 

 شخص ة خاصة.

 وللعضو حق ااشتراك في المناقشة باللجنة التي يحضرها، دون أن يكون له صوت معدود في مداوات ا.

 74ماد  

في أي موضوع أو مشروع محال إلى إحدى اللجان، ولو لل يكن عضوا  لكل عضو بالمجلس حق إبداء رأيه كتابة  

 ف  ا.

م العضييو رأيه لرئ س اللجنة قبل الموعد المحدد لن ر الموضييوع، وعلى رئ س اللجنة عرض اآلراء المقدمة  ويقد ِّ

عوته من أعضيييييياء المجلس على اللجنة، وذلك بعد إخجار العضييييييو كتابة  بالتاريخ المحدد لعرضيييييي ا عل  ا، مع د

 للحضور إلبداء ما يراه من مالح ات وإيضاحات أمام ا، دون أن يكون له صوت معدود في مداوات ا.

 75ماد  

لرئ س مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونواب ل، ومن يندبون ل من معاون  ل، حضيييور جلسيييات اللجان أ ناء 

 ل ل صوت معدود عند أخذ الرأي.مناقشت ا للموضوعات التي تدخل في اختصاصات ل دون أن يكون 

وعلى أعضييياء الحكومة وغ رهل من شييياغلي المناصيييب والو ائف العامة بالحكومة حضيييور جلسيييات اللجنة بعد 

نة بمن يرون من كبار  عا ناء على طلب المجلس، ول ل ااسيييييييت ا ب لدعو . ويكون حضيييييييورهل وجوب   با إخجارهل 

 المو ف ن.

 الكالم، وعل  ل الرد على القضايا موضوع النقاش.ويجب أن ي ستَمع إل  ل كلما طلبوا 

ويجوز لكل لجنة أن تدعو، عن طريق رئ س المجلس، أعضاَء الحكومة، وركساء القجاعات واإلدارات المركزية، 

وكذلك ركسييييييياء ال  ئات العامة ووحدات القجاع العام وقجاع األعمال العام، وغ رهل من القائم ن على إدار  أية 

 شجة في المجتمع، وذلك لسماع رأي ل وإيضاحات ل ف ما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.قجاعات أو أن
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ويجوز ألعضاء الحكومة وغ رهل من شاغلي المناصب والو ائف العامة ومعاون  ل، أن يصحبوا مع ل الخبراء 

 والمختص ن من وزارات ل أو األج ز  التي يشرفون عل  ا لحضور جلسات اللجان.

جم ع ا أن يقدموا جم ع الب انات والمسييييييتندات واإليضيييييياحات والشييييييروح التي تسيييييياعد اللجان على أداء  وعل  ل

 اختصاص ا.

 76ماد  

تكون أولوية الكالم في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة،  ل ألعضييييييياء اللجنة،  ل لمقدمي ااقتراحات المحالة 

 إل  ا،  ل للحاضرين من أعضاء المجلس.

تعلق بن ام الكالم في جلسييات اللجان القواعد المقرر  لذلك في جلسييات المجلس، والتي ا تتعارض وتسييري ف ما ي

 مع األحكام المنصوص عل  ا في شأن اللجان في هذه الالئحة.

 77ماد  

، تدون ف ه أسماء الحاضرين والغائب ن وملخص المناقشات ونصوص  ي حرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر 

 يوقع هذا المحضَر رئ س  اللجنة وأم ن سرها وأم ن اللجنة. القرارات، و

وتعد محاضيييير كاملة لمناقشييييات لجان المجلس في مشييييروعات القوان ن وااقتراحات بقوان ن المكملة للدسييييتور، 

والتعديالت الجوهرية الم مة في القوان ن األسيياسيي ة، وفى الموضييوعات السيي اسيي ة أو ااقتصييادية أو ااجتماع ة 

ة، وذلك بموافقة أغلب ة أعضييياء اللجنة أو بناء على طلب رئ س المجلس أو الحكومة. ولرئ س المجلس أن الم م

 يقرر طبَع هذه المحاضر ونشَرها بالجريقة المناسبة.

 وتودع صور  من محاضر اجتماعات اللجان مكتبَي رئ س المجلس وأم نِّ عام المجلس.

 ثالًثا: تقاريُر اللجان  

 78ماد  

ا إلى المجلس عن كل موضيييوع يحال إل  ا أو تقوم بدراسيييته، وللجنة إذا عرضيييت ل ا على كل ل جنة أن تقدم تقرير 

مسييألة أ ناء دراسييت ا أو اتضييح ل ا أمر ا يتعلق مباشيير  بموضييوع البح  المحال إل  ا، أن تح ه رئ س المجلس 

 علما به.

رير برأي ا ف ه لعرضييييييه على المجلس أو أن يعرض وللرئ س، إذا رأي محال لذلك، أن يع د إل  ا ببحثه وإعداد تق

 األمر مباشر  على المجلس ل قرر ف ه ما يراه.

 79ماد  

من هذه الالئحة، لكل لجنة من اللجان النوع ة دراسيييية أي موضييييوع  47مع مراعا  حكل الفقر  األولى من الماد  

في شيييييأنه وتقدم اللجنة تقريرا  بنتائج من الدسيييييتور، واقتراح ما تراه  248من الموضيييييوعات الوارد  في الماد  

 دراست ا يعرض على المجلس.

 80ماد  

إذا رأت إحدى اللجان بمناسبة دراست ا لموضوع مع ن أن األمر يستلزم صدور قانون، أعدت تقريرا برأي ا يقدم 

 إلى رئ س المجلس لعرضه على المجلس.

ئ س الحكومة بالتقرير والمناقشييات التي جرت ويبلغ رئ س المجلس رئ س الجم ورية ورئ س مجلس النواب ور

 في شأنه.

  81ماد  

يجب أن يشمل تقرير  اللجنة ب اَن إجراءات ا، ورأيَ ا في الموضوع المحال إل  ا، واألسباَب التي استندت إل  ا في 

تأنسيييييييت بمالح ات ا، ومجمَل اآلراء األخرى التي  أ بديت في رأي ا، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد اسييييييي

 اجتماعات اللجنة في شأن الموضوع، وكذلك اآلراء وااقتراحات المكتوبة التي أ خجرت ب ا.
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 ويرفق بتقرير اللجنة نصوص  المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكرات ا اإليضاح ة.

موضوع، ومجمل األسباب ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، اآلراء المخالفة التي تكون قد أبديت من أعضائ ا في ال

 التي تستند إل  ا هذه اآلراء، إذا طلب ذلك أصحاب  ا كتابة من رئ س اللجنة.

 82ماد  

ا للموضييييوع،  يختار مكتب اللجنة عند اانت اء من مناقشيييية الموضييييوع المحال إل  ا، أحد أعضييييائ ا ل كون مقرر 

ا احت  اط ًّا يحل محل المقرر األصيييييلي عند غ ابه. فلذا غابا ول ب ن رأي ا ف ه أمام المجلس. كما يختار المكتب مقرر 

عن جلسية المجلس فلرئ سيه أن يجلب من رئ س اللجنة أو أحد الحاضيرين من أعضيائ ا، أن يتولى شيرح التقرير 

 ن ابة عن ا.

 83ماد  

ل أن إذا كان عدد أصييييحاب الرأي المعارض لرأي أغلب ة اللجنة ا يقل عن نصييييف عدد أصييييحاب األغلب ة، جاز ل 

 يختاروا ممثال  لتوض ح رأي ل أمام المجلس.

فلذا كان عدد المعارضيي ن لرأي األغلب ة يقل عن النصيياب المحدد في الفقر  السييابقة، كان ل ل أن يثبتوا أسييماءهل 

في التقرير، وأن يختاروا من ب ن ل من تكون له أولوية الكالم عن ل أ ناء مناقشييية التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من 

 رئ س اللجنة، وإذا كان من ب ن ل ممثل إلحدى ال  ئات البرلمان ة المعارضة كانت له األولوية عل  ل في الكالم.

 84ماد  

مع مراعا  ما ورد في شييييأنه نص خاص في هذه الالئحة، تقدم اللجنة تقريرها خالل شيييي ر على األكثر من تاريخ 

ا  آخر. فلذا انقضييى الم عاد ولل ي قدم التقرير  فلرئ س المجلس أن إحالة الموضييوع إل  ا، ما لل يحدد المجلس م عاد 

يجلب من رئ س اللجنة ب ان أسيييييييباب التأخ ر وتحديد المد  الالزمة إلتمام عمل ا، وللرئ س أن يعرض األمر على 

 المجلس ل قرر ما يراه.

رير عنه، خالل المد  التي ويجوز للمجلس في هذه الحالة، أن يح ل الموضييوع إلى لجنة خاصيية يشييكل ا لتقديل تق

 يحددها.

 85ماد  

يجوز بموافقة أغلب ة أعضيييياء اللجنة أو بناء على طلب رئ س المجلس، أن تعرض اللجنة مشييييروع تقريرها عن 

مشروع قانون، أو موضوع له أهم ة خاصة في اجتماع عام تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس إلبداء 

ا. ويجب في هذه الحالة أن يتضييييييمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأي ا ف ما أ بدى في الرأي أو المالح ات التي يراه

 هذا ااجتماع العام من آراء أو اقتراحات.

 86ماد  

 يقدم رئ س اللجنة تقريرها إلى رئ س المجلس للن ر في إدراجه بجدول األعمال.

بأربع وعشرين ساعة على األقل، وذلك ما ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحدد  لن ره 

لل يقرر مكتييب المجلس في األحوال العيياجليية إدرا  الموضيييييييوع بجييدول األعمييال مع ااكتفيياء بتالو  التقرير في 

 الجلسة.

 87ماد  

يتلى تقرير اللجنة في المجلس،  ل تجرى مناقشته تفص ال ، فلذا ترتب على المناقشة إدخال تعديالت جوهرية عل ه 

يعاد التقرير إلى اللجنة إلعاد  الن ر ف ه  –واء من ح   الموضوع محل الدراسة أو التوص ات أو ااقتراحات س –

 على ضوء المناقشات وااقتراحات التي تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك للمجلس تقريرا  ن ائ ا  برأي ا.
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 88ماد  

بواسيييييجة رئ سييييي ا أو مقررها إعاد  أي تقرير إلى  لرئ س المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تجلب من المجلس

اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ في ن ره، وذلك إلعاد  دراسييية الموضيييوع أو بعض جوانبه في ضيييوء ما دار من 

 مناقشات أو ما استجد من  روف واعتبارات.

 ويفصل المجلس في ذلك بعد ااستماع إلى رأي رئ س اللجنة أو مقررها ورأي الحكومة.

 89ماد  

يبلغ رئ س المجلس رئ س الجم ورية ورئ س مجلس الشيييييييعب والحكومة بالتقرير والمناقشيييييييات التي جرت في 

 شانه.

 90ماد  

ا عن أوجه  تقدم كل لجنة قبل ن اية كل دور انعقاد سييييييينوي عادي لرئ س المجلس في الموعد الذي يحدده، تقرير 

التقرير ب ان الموضييييييوعات التي أح لت إل  ا، والتقارير التي نشيييييياط ا خالل هذا الدور. ويجب أن يتضييييييمن هذا 

أنجزت ا، وما قرره المجلس في شيييأن ا، والموضيييوعات التي تبقت لدي ا، وما لل يتل إنجازه من ا، واألسيييباب التي 

 أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها في شأن ا.

نة كلما رأت م ا لذلك، ولرئ س المجلس أن يأمر بجبع هذه وللجان كذلك أن تقدم تقارير مما لة خالل السييييييي برر 

 التقارير وتوزيع ا أو بلحالت ا إلى اللجنة العامة اتخاذ ما تراه مناسبا في شأن ا.

 رابًعا: تزويُد اللجان  بالوثائق  والبيانات  والمعلومات  والخبراء  

 91ماد  

د كل لجنة في بداية دور اانعقاد العادي ب ان ا بأسيييييييماء  الخبراء المتخصيييييييصييييييي ن والبارزين في م ادين العمل تعِّ

 والنشاطات الداخلة في دائر  اختصاص اللجنة.

 وي عرض هذا الب ان على مكتب المجلس اعتماده، وتحفظ اللجنة الب ان المذكور في سجل خاص بالخبراء.

مذكور لدراسيية موضييوع وللجنة أن تجلب من رئ س المجلس ااسييتعانة بواحد أو أكثر من المق دين في السييجل ال

 أو أكثر من الموضوعات المعروضة عل  ا.

 ويحدد مكتب المجلس المكافآت التي تمنح للخبراء بناء  على ما يعرضه رئ س اللجنة.

ويجوز للجنة أن تجلب من رئ س المجلس ااسيييييتعانة بواحد أو أكثر من هؤاء الخبراء بصيييييفة دائمة، أو لفترات 

 اد.تحدد في بداية كل دور انعق

 92ماد  

لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كافة الب انات والمعلومات والو ائق التي تتعلق بالموضوعات المحالة 

إل  ا من أية ج ة رسيم ة أو عامة. وعل  ا أن تجمع ما يلزم من ا لتمك ن المجلس وأعضيائه من تكوين رأي ل في 

 الموضوع على أسس موضوع ة سل مة عند مناقشته.

يجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات م دان ة تتعلق بفحص موضيييييييوع محال إل  ا بعد موافقة مكتب المجلس، و

 ويتحمل المجلس في هذه الحالة النفقات الالزمة.

 93ماد  

يح ل رئ س المجلس إلى اللجان المختصييية جم ع الب انات واألوراق والمسيييتندات المتعلقة بالموضيييوعات المحالة 

اء اللجنة ااطالع  عل  ا والحصيييول على صيييور من ا، كما يجوز ذلك ألي عضيييو بالمجلس بموافقة إل  ا، وألعضييي

 رئ س اللجنة.
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 94ماد  

توَدع نسيييييخو من القوان ن والقرارات الجم ورية وقرارات مجلس الوزراء، مكتَب رئاسييييية المجلس وتوضيييييع هذه 

 النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.

أمانةَ اللجنة المختصييية خالل شييي ر من بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس، وكلما طلب رئ سييي ا ويودِّع كلُّ وزير 

ذلك، عد َ نسخ من القوان ن والقرارات واللوائح المن مة للشئون الداخلة في اختصاص اللجنة والمن مة للوزار  

تقارير والب انات اإلحصييييييائ ة ذات الشييييييأن وفروع ا واألج ز  التابعة ل ا أو التي تخضييييييع إلشييييييراف ا، وكذلك ال

المنشييور  المتعلقة بنشيياط هذه الوزار ، وغ ر ذلك من القرارات واللوائح التن  م ة والتقارير والو ائق التي تلزم 

لمعاونة أعضاء اللجنة على اإللمام التام باختصاص الوزار  المذكور ، ونشاط ا ون ام س ر العمل ف  ا والشئون 

 جنة.الداخلة في اختصاص الل

 95ماد  

ا من التقارير التي أعدوها عن الزيارات الخارج ة التي قاموا ب ا، وعن  ع الوزراء  اللجاَن المختصييييييية نسيييييييخ  يودِّ

ا من تقارير الوفود الرسم ة التي مثَّلت الجم ورية في  المؤتمرات وااجتماعات الدول ة التي اشتركوا ف  ا، ونسخ 

 اعات الدول ة.م ام خارج ة أو في المؤتمرات وااجتم

وللجنة المختصييية أن تسيييتوضيييح الوزير ذا الشيييأن ف ما تتضيييمنه هذه التقارير، أو أن تجلب حضيييور ركسييياء هذه 

 الوفود لمناقشت ل ف ما جاء ف  ا.

وعلى اللجنة أن تقدم لرئ س المجلس أية مالح ات م مة تتضيييييييح ل ا خالل هذه المناقشييييييية، ويجوز عرض هذه 

 التقارير على المجلس.

 96ماد  

لكل لجنة من لجان المجلس، أو أي من أعضيييائ ا، أن تجلب من الحكومة معلومات أو إيضييياحات عن نشييياط ا أو 

نشيييياط أي من ال  ئات أو المؤسييييسييييات أو األج ز  التي تشييييرف عل  ا، وللعضييييو أو اللجنة المختصيييية أن تجلب 

 شر  المسئول ات البرلمان ة.المعلومات أو الب انات التي تمكن من دراسة موضوع مع ن يتعلق بمبا

وعلى الحكومة أن تج ب على طلب الب انات والمعلومات خالل مد  ا تجاوز خمسيية عشيير يوما من تاريخ وصييول 

 إخجار رئ س المجلس.

 97ماد  

للجنة أن تجلب عند ن رها لمشيييييروع قانون أو لموضيييييوعٍّ يدخل في اختصييييياصييييي ا، جم َع الدراسيييييات والبحوث 

حات واإلحصاءات والب انات والو ائق التي اعتمدت عل  ا الحكومة في إعـيييييييداد المشروع أو والمعلومات واإليضا

 ذات الصلة بالموضوع.

وللجنة أن تجلب حضور الخبراء والفن  ن واألخصائ  ن الذين أس موا في ذلك لعرض األمور المتعلقة بالمشروع 

 أو الموضوع واألغراض المست دفة منه على اللجنة.

 دس: اللجاُن الخاصُة والمشتركةُ الفصل السا

 98ماد  

للمجلس أن يقرر، بناء على ما يعرضييييه رئ سييييه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشييييك ل لجنة خاصيييية 

 لدراسة مشروع قانون أو موضوع أو مسألة محدد ، أو بحث ا، وإعداد تقرير في شأن ا للمجلس.

 الخاصة وأعضاءها، وي خجر المجلس بأسمائ ل في أول جلسة.ويختار رئ س  المجلس رئ َس اللجنة 

لت من أجله، أو بانت اء عمل ا.  وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس في شأن الموضوع الذي ش ك ِّ
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 99ماد  

للمجلس، بناء على ما يقترحه رئ سييييييه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر إحالة موضييييييوع معروض عل ه إلى 

نة مشيييييييتركة من إحدى لجان المجلس ولجنة أخرى أو مكاتب لجنت ن أو أكثر من اللجان النوع ة للمجلس أو لج

 أعضائ ا.

ويرأس اللجنةَ المشييتركة أحد  وك لي المجلس أو أكبر ركسيياء هذه اللجان سيينًّا، كما يتولى أمانة سييرها أكبر أمناء 

 اللجنة المشتركة وأم ن سرها.السر سنًّا، وذلك ما لل يع ن المجلس في قراره رئ س 

 ويختار رئ س اللجنة المشتركة من يتولى إدار  أمانت ا من ب ن العامل ن باألمانة العامة للمجلس.

ومع مراعا  ما ورد في شييييأنه نص خاص في هذه الالئحة، يجب لصييييحة ااجتماع المشييييترك من لجنت ن أو أكثر 

 تكون القرارات التي تصيييييدرها هذه اللجنة صيييييح حة إا حضيييييور  ل  أعضييييياء كل لجنة على حده على األقل. وا

 بموافقة أغلب ة مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.

 100ماد  

( من هذه الالئحة، تسييييري على اللجان الخاصيييية والمشييييتركة القواعد 87، 86مع مراعا  حكمي المادت ن رقمي )

، 80( والمواد: )79الثية والرابعية من المياد  )( والفقرت ن الثي78إلى  49( والمواد من )46المقرر  في المياد  )

( من هذه الالئحة، وذلك على أن يتولى رئ س اللجنة الخاصة ااختصاصات المقرر  لرئ س ومكتب 85، 84، 81

 اللجنة النوع ة.

 الفصل السابع: العلاقات البرلمانيُة الدولية

 101ماد  

 في المؤتمرات البرلمان ة الدول ة. يمثل مجلس الش و  ومجلس النواب جم ورية مصر العرب ة

 102ماد  

يختص مكتب المجلس بتشيييك ل الوفود البرلمان ة واخت ار ركسييياء هذه الوفود، وكذا الوفود المشيييتركة مع مجلس 

النواب بالتنس ق ب ن مكتبي المجلس ن، على أن يراعي في تشك ل ا قدر اإلمكان تمث ل مختلف األحزاب الس اس ة 

 كان رئ س المجلس أو أحد الوك ل ن ب ن أعضائ ا كانت الرئاسة له.بالمجلس، فلذا 

 103ماد  

يقدم رئ س الوفد تقريرا عن أعمال الوفد ونتائج اتصيييييييااته إلى رئ س المجلس، وله أن يعرض هذا التقرير على 

 المجلس.

 الباب الثالث: انتخاباُت الأجهزة  البرلمانية  للمجلس  

 104ماد  

 األج ز  البرلمان ة للمجلس ب ن أعضائه بجريق ااقتراع السري في جلسات علن ة.تجرى انتخابات 

وي سيييلَّل لكل عضيييو عند بدء عمل ة اانتخاب ورقةو معد و لذلك ي كتب ف  ا اسيييل عضيييو المجلس أو أسيييماء أعضيييائه 

 ى اسمه.الذين يوافق على انتخاب ل،  ل يضع ا العضو في الصندوق المخصص ل ذا الغرض عند النداء عل

ويعتبر صيييييييوت العضيييييييو باطال  إذا أدر  في ورقة اانتخاب أكثر أو أقل من العدد المجلوب انتخاب ه، أو إذا انتخب 

ا لل يتقدم للترشح، أو إذا تل اإلداء بالصوت على غ ر ورقة اانتخاب المخصصة لذلك.  شخص 

 105ماد  

 ة إلى سييبعة من ب ن أعضييائه، على أن يكون من يختار المجلس، بناء على ترشيي ح رئ سييه، لجنة  خاصيية من  ال

ب ن ل ممثل للمعارضة، لإلشراف على عمل ة اانتخاب وجمع األصوات وفرزهـيييييييا، وإعداد تقرير بالنت جة ويعلن 

 الرئ س نت جة اانتخاب.
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 106ماد  

 ن أعضييييائه مع مراعا  ما ورد في شييييأنه نص خاص في هذه الالئحة، تتل اانتخابـييييييييييات التي يجري ا المجلس ب

 باألغلب ة المجلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وباألغلب ة النسب ة في األحوال األخرى.

وفى األحوال التي يتحتَّل ف  ا الحصول على األغلب ة المجلقة، إذا لل يحصل أحد األعضاء على هذه األغلب ة، أع د 

ا، ف لذا تسييييييياوى مع أحدهما أو كل  ما واحدو أو أكثر من اانتخاب  ب ن العضيييييييوين اللذين ناا أكثر األصيييييييوات عدد 

كوا مع ما في المر  الثان ة.  األعضاء اآلخرين أ شرِّ

وي كتفى في هذه الحالة باألغلب ة النسيييب ة، فلذا نال ا نان أو أكثر من األعضييياء أصيييوات ا متسييياوية، تكون األولوية 

 لمن ت ع  ِّنه القرعة.

ن األعضاء، ولل يحصل أحد على األغلب ة المجلقة في األحوال التي تحتم ا هذه وإذا كان المجلوب انتخاب ه ا ن ن م

 الالئحة، أ ع د اانتخاب  ب ن عدد يساوى ضعف العدد المجلوب انتخاب ه.

 الباب الرابع: الهيئاُت البرلمانيُة للأحزاب  

 107ماد  

ر كل حزب سيييييي اسييييييي رئ َس المجلس كتابة ، في بداية كل دور انعقاد  عادي، باسييييييل من يختاره ممثال ل  ئته ي خجِّ

 البرلمان ة بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

ر رئ س المجلس كتابة  بكل تغ  ر في هذه الب انات خالل سيييييييبعة أيام على األكثر من تاريخ  وعلى الحزب أن ي خجِّ

 حدو ه.

 108ماد  

في كل ما يتعلق بشيييئون ا المتصيييلة بالمجلس ونشييياط ا، كما تكون له األولوية يعب ِّر ممثل ال  ئة البرلمان ة عن ا 

 في الكالم في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتم ن إل  ا.

 109ماد  

يجوز لممثلي ال  ئات البرلمان ة للمعارضييييييية اخت ار أحدهل باإلجماع لتمث ل رأي ا ووج ة ن رها، إما خالل دور 

ما في موضيييييييوع مع ن معروض على المجلس أو بلحدى لجانه. وا يجوز الكالم ن ابة عن ا إا بعد اانعقاد، وإ

 إخجار رئ س المجلس باسمه كتابة من جم ع ممثلي ال  ئات المعارضة.

وفى حالة اخت ار ال  ئات البرلمان ة للمعارضيية ممثال  ل ا، تكون له األولوية في الكالم بالمجلس ولجانه على باقي 

 منتم ن إل  ا.ال

ويؤذن لممثلي ال  ئات المعارضييية في الكالم إذا طلبوا ذلك عند المناقشييية في المبدأ، أو أ ناء المناقشييية العامة في 

الب انات والبرامج المتعلقة بالسييييي اسييييية العامة، أو بالخجة، أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضيييييوعات ذات 

 األهم ة القوم ة الخاصة.

 الخامس: طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبةالباب 

 الفصل الأول: طلبات المناقشة

 110ماد  

ا على األقل طلب مناقشة موضوع عام است ضاح س اسة الحكومة في شأنه.  يجوز لعشرين عضو 

 111ماد  

ا دق ق ا للم وضييييييوع، والمبررات يقدم طلب المناقشيييييية العامة إلى رئ س المجلس كتابة ، ويجب أن يتضييييييمن تحديد 

واألسييباب التي تبرر طرحه للمناقشيية العامة بالمجلس، واسييل العضييو الذي يختاره مقدمو الجلب لتكون له أولوية 

 الكالم في موضوع المناقشة العامة.

 وي درِّ  مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تال ة لتقديمه.
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سييتبعاد الجلب من جدول أعماله لعدم صييالح ة الموضييوع للمناقشيية، وذلك بعد وللمجلس أن يقرر دون مناقشيية، ا

 سماع رأي واحد من المؤيدين لالستبعاد، وواحد من المعارض ن له.

 ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.

 112ماد  

ومة برنامج ا، وينت ي مجلس النواب من مناقشيييييته، ويصيييييدر ا ت دَر  طلبات المناقشييييية العامة قبل أن تقدم الحك

 قراره في شأنه.

 113ماد  

تنازل مقدمو طلب المناقشيية العامة أو بعضيي ل عنه كتابة بعد إدراجه بجدول األعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشيية إذا 

 ب األحوال.ف ه، بح   قلَّ عددهل عن العدد الالزم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئ سه بحس

 ويعتبر من يتغ َّب من مقدمي الجلب بغ ر عذر مقبول عن حضور الجلسة المحدد  للمناقشة، متنازا  عن الجلب.

وا تجرى المناقشييييية إذا قل عدد األعضييييياء مقدمي الجلب طبقا لاحكام السيييييابقة عن العدد الالزم لتقديمه، إا إذا 

 يستكمل العدد المذكور.تمسك بالمناقشة عـدد من األعضاء الحاضرين 

 114ماد  

 للمجلس أن يقرر في جم ع األحوال إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديل تقرير عنه.

 115ماد  

ااقتراحات التي تقدم من األعضيياء بعد المناقشيية تحال إلى اللجنة التي يدخل في اختصيياصيي ا موضييوع المناقشيية 

 ف  ا، وا يجوز التصويت على هذه ااقتراحات إا بعد عرض رأي اللجنة على المجلس. لبحث ا وإبداء الرأي

 116ماد  

التوصيي ات وااقتراحات التي يوافق عل  ا المجلس في شييأن طلبات المناقشيية تخجر ب ا الحكومة لمراعا  تنف ذها 

 في ضوء س است ا العامة.

 الفصل الثاني: الاقتراحات برغبة 

 قديم الاقتراحات وإدراجها بجدول الأعمالالفرع الأول: ت

 117ماد  

لكل عضييييييو إبداء اقتراح برغبة في موضييييييوع يدخل في اختصيييييياص المجلس إلى رئ س مجلس الوزراء، أو أحد 

 نوابه، أو أحد الوزراء، أو نواب ل. 

ت المصييييلحة ويقدم ااقتراح كتابة  لرئ س المجلس مرفق ا به مذكر  إيضيييياح ة توضييييح موضييييوع الرغبة واعتبارا

 العامة المبرر  لعرض ااقتراح على المجلس.

 118ماد  

 ا يجوز تقديل اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمس ن من أعضاء المجلس.

ا مخالف ا للدسييتور، أو القانون، أو عبارات غ ر ائقة، أو ماسيية باألشييخاص أو  وا يجوز أن يتضييمن ااقتراح أمر 

 المجلس.ال  ئات، أو يخر  عن اختصاص 

ولرئ س المجلس حفظ أي اقتراح ا تتوافر ف ه الشيييييييروط السيييييييابقة، وإخجار مقدم ااقتراح كتابة بقرار الحفظ 

وأسبابه، وله أن ينبه عل ه بعدم التكلل ف ه، فلذا أصر العضو على وج ة ن ره، عرض الرئ س األمر على اللجنة 

 العامة للمجلس.
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 119ماد  

ى اللجنة المختصييييييية ااقتراحات المقدمة من األعضييييييياء طبق ا ألحكام المادت ن يح ل رئ س المجلس مباشييييييير  إل

السييابقت ن لبحث ا، ول ذه اللجنة أن تجلب من رئ س المجلس إحالت ا إلى الوزارات والج ات المختصيية قبل إعداد 

 تقريرها وعرضه على المجلس.

 الفرع الثاني: مناقشة الاقتراحات برغبة 

 120ماد  

 قدم ااقتراح برغبة أولوية الكالم في الجلسة التي أدر  التقرير عن اقتراحه في جدول أعمال ا.يكون للعضو م

ويجوز لرئ س المجلس أن يأذن ألحد المؤيدين لالقتراح وأحد المعارضييييييي ن له بالكالم قبل أخذ رأي المجلس في 

 تقرير اللجنة.

 121ماد  

تقرير اللجنة عن ااقتراح، ضييييرور   اسييييتكمال بعض الجوانب إذا تب ن لرئ س المجلس، من سيييي ر المناقشيييية في 

 ( من هذه الالئحة.76المتعلقة بدراسته، تجبق في شأن التقرير أحكام الماد  )

 الفرع الثال : سحب ااقتراحات برغبة وسقوط ا

 122ماد  

ا برغبة، أن يسيييحبه بجلب كتابي يقدمه لرئ س المجلس إلى ما قبل  إدرا  تقرير اللجنة عن لكل عضيييو قدم اقتراح 

اقتراحه بجدول أعمال المجلس. وفى هذه الحالة ا يجوز للمجلس أن ين ر ف ه إا إذا طلب رئ س اللجنة أو أحد 

 األعضاء ااستمرار في ن ره وأيده في ذلك عشر  أعضاء على األقل.

في اللجان حتى بداية دور اانعقاد وتسيييقه ااقتراحات سيييالفة الذكر بزوال عضيييوية مقدم  ا، كما يسيييقه ما يبقى من ا 

ا من بداية دور اانعقاد  التالي، وذلك ما لل يتقدم مقدمو هذه ااقتراحات بجلب كتابي لرئ س المجلس خالل  ال  ن يوم 

ا ب ذه الجلبات استئناف ن رها.  بتمسك ل ب ا، ويح ه رئ س المجلس اللجنة علم 

  اية الفصل التشريعي.وفى جم ع األحوال، تسقه هذه ااقتراحات بن

 123ماد  

تخجر الحكومة بما انت ى إل ه رأي المجلس في شيييأن ااقتراحات برغبات، لمراعا  تنف ذها في ضيييوء سييي اسيييت ا 

 العامة.

 الباب السادس: الإجراءاُت التشريعيُة البرلمانيةُ 

 الفصل الأول: تعديُل الدستور  

 بناء على طلب رئيس الجمهوريةالفرع الأول: أخذ رأي المجلس في تعديل الدستور 

 قبل إرساله لمجلس النواب 

 124ماد  

ر رئ س الجم ورية رئ س المجلس بجلب تعديل الدسيييييييتور الذي يقترحه، وذلك وفقا لاحكام واإلجراءات  ي خجِّ

 ( من الدستور.249و 226المنصوص عل  ا في المادت ن )

 ويجب أن يتضمن الجلب تحديَد مواد الدستور المجلوب تعديل  ا، وأسباَب هذا التعديل، ومبرراتِّه. 

ويأمر رئ س المجلس بلتاحة كتاب رئ س الجم ورية بجلب التعديل والب ان المرفق به ألعضييييييياء المجلس كافة  

 خالل أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

 125ماد  

 خاصة خالل خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.يعقد المجلس جلسة 
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ا ل ذا الجلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى اللجنة العامة إلعداد تقرير  ويعرض رئ س المجلس ب ان ا شييارح 

عنه خالل سبعة أيام من إحالته إل  ا. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيَ ا في مدى توافـييييييير الشروط المنصوص 

( من الدسييتور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضييمن تقرير اللجنة مشييروع ا مبدئ ًّا للمواد 226في الماد  )عل  ا 

 المقترح تعديل  ا أو إضافت ا في حالة موافقت ا على مبدأ التعديل.

س. كما وي تلى مشروع تقرير اللجنة عل  ا في جلسة يحضرها  لثا أعضاء اللجنة على األقل قبل تقديمه إلى المجل

 يجب موافقة اللجنة بأغلب ة أعضائ ا على مشروع تقريرها بعد مناقشت ا له.

 ويعرض الرئ س التقرير على المجلس في أول جلسة تال ة.

ا من تاريخ تسلمه له.  وفى جم ع األحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خالل  ال  ن يوم 

 126ماد  

تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن ي تلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ 

 الموافقة على مبدأ التعديل كل ًّا أو جزئ ًّا أو رفضه بأغلب ة أعضائه، نداء بااسل.

ز طلب التعديل على قبول أغلب ة أعضييييياء المجلس، أعلَن رئ س المجلس رفض الجلب من ح   المبدأ.  وإذا لل يَح 

 ة، ا يجوز إعاد  طلب تعديل المواد ذات ا قبل حلول دور اانعقاد التالي.وفى هذه الحال

ويخجر رئ س  المجلس رئ َس الجم ورية ومجلس النواب بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوع ا بب ان األسباب 

 التي ب نى عل  ا.

 127ماد  

عديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشييييئون يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدسييييتور إحالة طلب الت

 الدستورية والتشريع ة لدراسته وتقديل تقرير عنه.

ا للمجلس عن دراسييت ا وبحث ا للتعديل متضييمن ا صيي اغة مشييروع المواد المعدلة خالل  د تقرير  وعلى اللجنة أن ت عِّ

  ال  ن يوما من تاريخ إحالة األمر إل  ا.

 128ماد  

ضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بح  في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئ س على كل عضو من أع

المجلس كتابة خالل عشييييييير  أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويح ل رئ س المجلس هذه ااقتراحات إلى 

 اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من مالح ات عل  ا.

 129ماد  

ير لجنة الشييئون الدسييتورية والتشييريع ة في شييأن تعديل الدسييتور بحضييور  لثي عدد أعضييائ ا ي تلى مشييروع تقر

( من هذه الالئحة، ويجب أن يوافق 73على األقل في اجتماع علني وعام تعقده ل ذا الغرض طبقا ألحكام الماد  )

 على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلب ة أعضاء اللجنة.

 130ماد  

جلسيية لن ر تقرير لجنة الشييئون الدسييتورية والتشييريع ة في شييأن تعديل الدسييتور خالل السييبعة أيام التال ة تحدَّد 

 انت اء لجنة الشئون الدستورية والتشريع ة من إعداد تقريرها.

وي تلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشيييييييته. ويصيييييييد ر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلب ة  لثي عدد 

 ائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بااسل.أعض

ا بب ييان  ويخجر رئ س  المجلس رئ َس الجم ورييية ومجلس النواب بقرار المجلس في طلييب التعييديييل، مشيييييييفوعيي 

 األسباب التي بنى عل  ا المجلس قراره، واإلجراءات التي ات بعت في شأنه.

 مجلس النواب الفرع الثاني: تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء
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 131ماد  

، يح ل 2016لسييينة  1من الالئحة الداخل ة لمجلس النواب الصيييادر  بالقانون رقل  136دون اإلخالل بنص الماد  

رئ س مجلس النواب الجلب المقدم من خمس عدد أعضيياء مجلس النواب بتعديل ماد  أو أكثر من مواد الدسييتور، 

لموافقة على مبدأ تعديل الدسيييتور، إلى مجلس الشييي و  ألخذ رأيه سييياعة من انت اء مجلس النواب من ا 24خالل 

 في الماد  أو المواد المجلوب تعديل ا.

وتسيييييري أحكام الفقر  السيييييابقة على الجلب المقدم من رئ س الجم ورية بتعديل الدسيييييتور المرسيييييل إلى مجلس 

 النواب مباشر  دون سابقة إرساله إلى مجلس الش و . 

لتاحة كتاب رئ س مجلس النواب بجلب التعديل والب ان المرفق به، ألعضيياء المجلس كافة  ويأمر رئ س المجلس ب

 خالل أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.

 132ماد  

 يعقد المجلس جلسة خاصة خالل خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.

ا ل ذا الجلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشيييئون الدسيييتورية  ويعرض رئ س المجلس ب ان ا شيييارح 

 والتشريع ة إلعداد تقرير عنه خالل سبعة أيام من إحالته إل  ا.

ا للمجلس عن دراسييت ا وبحث ا للتعديل متضييمن ا صيي اغة مشييروع المواد المعدلة خالل  د تقرير  وعلى اللجنة أن ت عِّ

  ال  ن يوما من تاريخ إحالة األمر إل  ا.

 133ماد  

ي شييأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضيياء مجلس النواب، ذات األحكام المنصييوص عل  ا بالمواد يجبق ف

 ( من هذه الالئحة.116إلى  113من )

 الفصل الثاني: مشروعاُت القوانين  

 الفرع الأول: مشروع قانون الخطة  العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

 134ماد  

العامة للتنم ة ااجتماع ة وااقتصيييادية إلى لجنة الشيييئون المال ة وااقتصيييادية فور  يحال مشيييروع قانون الخجة

 وروده إلى المجلس.

 135ماد  

يعتبر ركسيييياء اللجان النوع ة وممثلو ال  ئات البرلمان ة أعضيييياء  في لجنة الشييييئون المال ة وااقتصييييادية فور إحالة 

 ااقتصادية إل  ا، وذلك حتى ينت ي المجلس من ن ره.مشروع قانون الخجة العامة للتنم ة ااجتماع ة و

 136ماد  

 تقدم لجنة الشئون المال ة وااقتصادية تقريرا عاما عن مشروع الخجة في الم عاد الذي يحدده المجلس.

ويجب أن يشييتمل التقرير على بح  ودراسيية ب ان الوزير المختص بالتخج ه عن مشييروع الخجة وما ت دف إل ه 

 المجاات.في كافة 

 137ماد  

 يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحدد  لذلك، وتجري مناقشته في جلسة تال ة.

وا يجوز الكالم إا لمن قدم طلب ا بذلك لرئ س المجلس قبل الجلسييية المحدد  لن ر التقرير، ولمن يأذن له المجلس 

 في ذلك بناء على اقتراح رئ سه.

 قرير في ذات جلسة التالو ، وفي هذه الحالة يكون حق الكالم لكل من يجلبه.ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة الت

 وفي جم ع األحوال ين ل رئ س المجلس س ر المناقشة بما يسمح لجالبي الكالم بلبداء آرائ ل. 
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 138ماد  

المجلس قبل ا ت ن ر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةو من األعضيييييياء في مشييييييروع الخجة، إا إذا ق دمت كتابة لرئ س 

الجلسة المحدد  للمناقشة بثمانٍّ وأربع ن ساعة على األقل، ويجوز للرئ س إما إحالة هذه ااقتراحات فور ورودها 

 إلى اللجنة لدراست ا، وإما عرض ا على المجلس.

 139ماد  

رئ س يأخذ رئ س المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشيييييييروع الخجة بعد إقفال باب المناقشييييييية، ويبلغ به 

 الجم ورية ورئ س مجلس النواب ورئ س مجلس الوزراء.

 الفرع الثاني: إحالة مشروعات  القوانين  

 140ماد  

يعرض الرئ س على المجلس مشيييييييروعاتِّ القوان ن في أول جلسييييييية تال ة لورودها، ل قرر المجلس إحالت ا إلى 

المختصييية مباشييير ، ويخجر المجلس بذلك في اللجان النوع ة المختصييية. وللرئ س أن يح ل ا إلى اللجان النوع ة 

 أول جلسة.

ويجوز للمجلس، بناء على طلب رئ سيييه أو بناء على طلب الحكومة، أن يقرر تالو  المشيييروع على المجلس عند 

إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئ س المجلس أن يقرر إتاحة المشيييييروع ومذكرته اإليضييييياح ة ألعضييييياء المجلس 

 كافة .

تل أخذ رأي الج ات وال  ئات التي أوجب الدستور  أخذ رأي ا في مشروعات القوان ن المن مة ل ا أو وي راعى أن ي

 التي تتعلق بمجال عمل ا، وذلك قبل المداولة ف  ا بالمجلس.

 الفرع الثالث: اقتراحات التعديل  في مشروعات  القوانين  

 141ماد  

يل أو الحذف أو اإلضيييييييافة أو التجزئة في المواد أو ف ما لكل عضيييييييو عند ن ر مشيييييييروع القانون، أن يقترح التعد

 يعرض من تعديالت.

ويجب أن ي قدَّم التعديل مكتوب ا لرئ س المجلس قبل الجلسة التي ستن ر ف  ا المواد التي يشمل ا التعديـيييييييل بأربع 

 وعشرين ساعة على األقل، ويجب عرضه على المجلس.

 142ماد  

لتي قدم ا األعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحدد  لن ر المشروع أمام المجلس لبحث ا، ت خَجر اللجنة  بالتعديالت ا

 ويب  ِّن المقرر رأي اللجنة ف  ا أ ناء المناقشة في الجلسة.

 143ماد  

إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عل  ا أن تقدم تقريرها في الم عاد الذي يحدده المجلس. 

ل ن ره حتى تنت ي اللجنة من عمل ا، وإا كان للمجلس وإذا  كان ل ذا التعديل تأ  ر على باقي مواد المشييييييروع أ ج ِّ

 أن يستمر في مناقشة باقي المواد.

 144ماد  

لكل لجنة أن تح ل، بموافقة رئ س المجلس، أي مشيييييييروع قانون بعد موافقت ا عل ه، إذا كانت قد أ دخلت عل ه 

إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريع ة أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبه ص اغته، خالل الموعد تعديالتو باللجنة، 

 الذي يحدده رئ س المجلس.

ض اللجنة المشيييروع في الصييي اغة التي تنت ي إل  ا لجنة الشيييئون الدسيييتورية والتشيييريع ة أو مكتب ا على  وتَعرِّ

 ذلك إا ف ما يتعلق بص اغة مواده.المجلس، وا يجوز إجراء أية مناقشة في المشروع بعد 
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 145ماد  

يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئ سيييه أو الحكومة أو مقرر المشيييروع، أن يقرر الن ر في اقتراحات التعديل إذا 

ق دمت مباشيير  قبل الجلسيية أو أ ناءها. ويصييدر قرار المجلس بن رها أو اسييتبعادها بعد سييماع إيضيياحات مقدم  ا 

 لل يقرر المجلس غ ر ذلك. دون مناقشة، ما

فلذا قرر المجلس الن ر في هذه التعديالت، عرض ا الرئ س على المجلس وله، بعد سماع إيضاحات مقدم  ا، أن 

 يقرر بحث ا في الحال أو إحالت ا إلى اللجنة المختصة لبحث ا وإعداد تقرير عن ا.

 إذا طلب ذلك رئ س ا أو مقررها أو الحكومة.ويجب في جم ع األحوال أن تحال هذه التعديالت إلى اللجنة، 

 الفرع الرابع: مناقشة مشروعات  القوانين  بالمجلس

 146ماد  

يجب تالو  تقرير اللجنة قبل المناقشييية إذا كان متعلقا بمشيييروعات القوان ن المكملة للدسيييتور، أو إذا كان التقرير 

 يتضمن رأي ا مخالف ا لرأي أغلب ة اللجنة.

للمجلس في غ ر األحوال المب نة بالفقر  السيييابقة أن يقرر الل تقرير اللجنة قبل المناقشييية إذا رأي محال  كما يجوز 

 لذلك.

 وفى جم ع األحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت به اللجنة.

 147ماد  

ناقش المجلس مشيييييييروعات القوان ن في مداولة واحد ، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداول ا لاحكام ي ق  ة  ان ة طب

 الوارد  في هذه الالئحة.

 148ماد  

تبدأ المداولة بمناقشيية المبادئ واألسييس العامة للمشييروع إجماا ، فلذا لل يوافق المجلس على المشييروع من ح   

ا للمشروع.  المبدأ، ع دَّ ذلك رفض 

 149ماد  

اقشة مواده ماد  ماد  بعد تالو  كل من ا، ويؤخذ ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من ح   المبدأ إلى من

 الرأي في كل ماد  على حد ،  ل يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه.

 150ماد  

بعد اانت اء من مناقشييييييية الماد  وااقتراحات بالتعديالت المقدمة في شيييييييأن ا، يؤخذ الرأي على هذه ااقتراحات 

بدأ بأوسيييييييع ا مدى،  ها عن النص األصيييييييلي،  ل يؤخذ الرأي بعد ذلك على الماد  في بالتعديالت أوا، وي  عدِّ وأب

 مجموع ا.

 151ماد  

 ا يجوز الكالم في اقتراحات التعديل إا لمقدم ااقتراح، ولمعـارض واحد، وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئ س ا.

لمان ة وغ رهل من األعضيياء، ومع ذلك، فلرئ س المجلس إذا رأي مقتضييى أن يأذن في الكالم لممثلي ال  ئات البر

 ما لل يقرر المجلس غ ر ذلك.

 152ماد  

ا في إحدى المواد من شييييأنه إجراء تعديل في ماد  سييييبق أن وافق عل  ا، فللمجلس أن يعود  إذا قرر المجلس حكم 

 ، قبل لمناقشييية تلك الماد ، وكذلك يجوز للمجلس إعاد  المناقشييية في ماد  سيييبق إقرارها إذا أ بديت أسيييبابو جديد

انت اء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئ س اللجنة، أو مقررها، أو عشر  من أعضاء 

 المجلس.
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 153ماد  

 كل مشروع قانون رفضه المجلس، ا يجوز تقديمه  ان ة في دور اانعقاد ذاته.

 الفرع الخامس: المداولُة الثانيُة في مشروعات  القوانين  

 154ماد  

دم طليب كتيابي بيذليك إلى رئ س المجلس من  يجيب إجراء ميداولية  يان ية في بعض مواد مشيييييييروع القيانون إذا قي 

الحكومة، أو مقرر اللجنة، أو رئ س ا، أو أحد ممثلي ال  ئات البرلمان ة، أو عشرين عضوا على األقل، وذلك قبل 

ون. ويب َّن بالجلب الماد  أو المواد المجلوب إعاد  الجلسية أو الموعد المحدد ألخذ الرأي ن ائ ا على مشيروع القان

 المداولة ف  ا، وتعديل ا، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والص اغة المقترحة للمواد المجلوب تعديل  ا.

 155ماد  

السابقة،  ا يجوز في المداولة الثان ة المناقشة في غ ر التعديالت المقترحة والتي ق دم الجلب في شأن ا طبقا للماد 

ح تعديل  ا، بحسيييب ترت ب ا في المشيييروع، وبعدئذٍّ يؤخذ الرأي   ل يؤخذ الرأي بعد المناقشييية على المواد التي اقت رِّ

 على المشروع بصفة ن ائ ة.

 156ماد  

 تسري األحكام الخاصة بالتعديالت المقدمة في المداولة األولى، على ما يقدم من تعديالت أ ناء المداولة الثان ة.

 لفرع السادس: إرساُل مشروعات القوانين إلى مجلس  الدولة  ا

 157ماد  

يجوز لرئ س المجلس إحالة مشيييييييروعات القوان ن، بعد موافقة المجلس عل  ا في مجموع ا، وقبل أخذ الرأي 

 ا على األكثر. الن ائي عل  ا إلى مجلس الدولة، لمراجعت ا، خالل  ال  ن يوم  

من مجلس الدولة المراجعة بجريق ااسيييتعجال، وفق األحكام المنصيييوص عل  ا  ويجوز لرئ س المجلس أن يجلب

 في قانون مجلس الدولة.

 الفرع السابع: ضبُط صياغة  مشروعات  القوانين  

 158ماد  

للمجلس قبل أخذ الرأي على مشييروع القانون بصييفة ن ائ ة إذا كانت قد أدخلت على نصييوصييه تعديالت، أن يح له 

تصة لتبدى رأي ا بااشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريع ة أو مكتب ا في ص اغة أحكامه إلى اللجنة المخ

 وتنس ق ا، وعلى اللجنة المحال إل  ا المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده ل ا المجلس.

 وا يجوز بعدئذٍّ إجراء مناقشة في المشروع إا ف ما يتعلق بالص اغة.

 وتأجيلها واستردادها وسقوطها ن: استئناُف نظر  مشروعات  القوانين  الفرع الثام

 159ماد  

تَسيييييييتأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بح  مشيييييييروعات القوان ن الموجود  لدي ا من تلقاء ذات ا، وبال 

 حاجة إلى أي إجراء.

رئ س المجلس، تييأج ييل الن ر في وفى حيياليية حييدوث تغ  ر وزاري، يجوز لرئ س مجلس الوزراء أن يجلييب من 

المشروعات المقدمة من الحكومة كل ا أو بعض ا بلجان المجلس لفتر  ا تزيد على  ال  ن يوما، لتستعد الحكومة 

 للمناقشة ف  ا، أو لتتخذ اإلجراءات الدستورية لتعديل ا أو استردادها.

المجلس الن ر ف  ا في دور انعقاد سيييييييابق، أما التقارير الخاصييييييية بمشيييييييروعات القوان ن واقتراحات ا التي بدأ 

ف سييييييتأنف ن رها بالحالة التي كانت عل  ا، ما لل يقرر المجلس إعادت ا إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا 

 ألحكام الفقر  السابقة.
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 160ماد  

اانعقاد األول من كل يخجر رئ س  المجلس رئ َس مجلس الوزراء خالل الخمسيييية عشيييير يوما التال ة افتتاح دور 

 فصل تشريعي، بمشروعات القوان ن التي لل تفصل ف  ا ال  ئة التشريع ة السابقة.

وإذا لل تجلب الحكومة من رئ س المجلس اسيييييتمرار الن ر في المشيييييروعات المذكور  خالل شييييي رين من تاريخ 

 إخجار رئ س مجلس الوزراء، اعت برت غ ر قائمة.

أحال ا المجلس إلى اللجنة المختصية، وللجنة أن تكتفى في شيأن ا بما انت ى إل ه رأي وإذا طلبت الحكومة ن رها، 

 اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا ف  ا.

 161ماد  

ا لدراسية اللجنة إذا تعددت مشيروعات القوان ن المحالة إل  ا إذا  يعتبر مشيروع القانون المقدَّم من الحكومة أسياسي 

ا لدراسيية اللجنة، وتعتبر المشييروعات  كانت متفقة من ح   المبدأ، وإا اعت بر المشييروع  بقانون المقدم  أوا  أسيياسيي 

ا عن ا. ا واحد   كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقرير 

 الفصل الثالث: معاهدات الصلح والتحالف أو التي تتعلق بحقوق السيادة

 162ماد  

تحالف وجم ع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيي اد  التي يبرم ا إلى ي بلغ رئ س  الجم ورية معاهدات الصييلح وال

رئ س المجلس، وي ح ل ا الرئ س إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريع ة، إلعداد تقرير عن ا، وذلك خالل سبعة 

 أيام على األكثر من تاريخ إحالت ا إل  ا.

تورية والتشييريع ة في شييأن ا في أول جلسيية تال ة، ويَعرض رئ س  المجلس المعاهد  وتقرير لجنة الشييئون الدسيي

 ل قرر إحالت ا إلى اللجنة أو اللجان المختصة إلعداد تقرير بشأن ا لعرضه على المجلس.

وا يجوز لاعضييييييياء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصيييييييوص هذه المعاهدات. ويتخذ قرار المجلس في ذلك باألغلب ة 

 المجلقة للحاضرين. 

 المجلس رئ س الجم ورية برأي المجلس بالموافقة أو الرفض مشموا بب ان يوضح أسباب الرفض.ويخجر رئ س 

 الباب السابع: جلسات المجلس وقراراته

 الفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات

 163ماد  

ا إا بحضيييور  ميييع مراعيييا  ميييا ورد فيييي شيييأنه نيييص خييياص فيييي هيييذه الالئحييية، ا يكيييون انعقييياد المجليييس صيييح ح 

 أغلب ة أعضائه.

 164ماد  

ا، استمر كذلك، ولو غادر بعض األعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.  إذا بدأ اجتماع المجلس صح ح 

وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عل ه بعد تنب ه رئ س المجلس األعضاء 

 إلى الحضور لقاعة الجلسة.

ا فييييي المسييييائل غ ييير اإلجرائ يييية البحتيييية، إا بحضييييور وا يجيييوز للمجلييييس فييييي ج م يييع األحييييوال أن يتخييييذ قيييرار 

ا أكثر من ذلك لصحة ااجتماع.  أغلب ة أعضائه، وذلك دون إخالل بأي نص خاص يشترط عدد 

 165ماد  

 مع مراعا  ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة، تصدر قرارات المجلس باألغلب ة المجلقة للحاضرين.

ا.  وإذا تساوت اآلراء في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوض 
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 166ماد  

تعيييييد القيييييوان ن المن مييييية لالنتخابيييييات الرئاسييييي ة، والن اب ييييية، والمحل ييييية، واألحيييييزاب الس اسييييي ة، والسيييييلجة 

والحرييييات اليييوارد  فيييي الدسيييتور، القضيييائ ة، والمتعلقييية بالج يييات وال  ئيييات القضيييائ ة، والمن مييية للحقيييوق 

 مكملة له.

 الفصل الثاني: الجلسات

 الفرع الأول: أدوار الانعقاد

 167ماد  

يدعو رئ س الجم ورية مجلس الشيي و  لالنعقاد للدور العادي السيينوي قبل يوم الخم س األول من شيي ر أكتوبر، 

 ر.فلذا لل تتل الدعو ، يجتمع المجلس بحكل الدستور في ال وم المذكو

ويسييييتمر دور اانعقاد العادي لمد  تسييييعة أشيييي ر على األقل، ما لل يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ ا يسييييمح 

 بانقضاء المد  المشار إل  ا.

ماد مجلس النواب  بل اعت لك للمجلس ق قة المجلس، وا يجوز ذ عد مواف قاد ب ويفض رئ س الجم ورية دور اانع

 للموازنة العامة للدولة.

 168ماد  

يجوز انعقاد مجلس الشييييييي و  في اجتماع غ ر عادي لن ر أمر عاجل، بناء  على دعو  من رئ س الجم ورية، أو 

 طلب موقع من ع شر أعضاء المجلس على األقل.

 الفرع الثاني: الجلسات الافتتاحية

 169ماد  

لحاضرين سنًّا، ويعاونه يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباح ة برئاسة أكبر األعضاء ا

 في إجراءات الجلسة أصغر عضوين من ل.

ويتلى في جلسيييية افتتاح الفصييييل التشييييريعي، قرار رئ س الجم ورية بدعو  المجلس لالنعقاد، ويؤدى األعضيييياء 

 ال م ن الدستورية اآلت ة:

ون، وأن أرعى مصييالح "أقسييل باا الع  ل أن أحافظ مخلصييا على الن ام الجم وري، وأن أحترم الدسييتور والقان

 الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقالل الوطن ووحد  وسالمة أراض ه".

ا، في جلسة أو أكثر  ا عضو  ويبدأ بأداء هذه ال م ن رئ س السن والعضوان المعاونـيييييييان،  ل باقي األعضاء عضو 

 ة. بحسب ااقتضاء. ويلتزم كل عضو بأداء ال م ن وفقا لنصه دون تعديل أو إضاف

وفى حالة غ اب أحد األعضيياء عن جلسيية أداء ال م ن ألي سييبب من األسييباب، ا يباشيير م ام العضييوية إا بأدائه 

 ال م ن الدستورية.

 ويَعق ب ذلك انتخاب الرئ س والوك ل ن، وا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئ سه.

ف بنفسه، إذا طلب ذلك.ويجوز أن يسمح المجلس في المد  التي يقررها   لكل مترشح، أن يعر ِّ

 وتنت ي م مة رئ س السن بانتخاب رئ س المجلس.

 الفرع الثالث: الجلسات العادية والطارئة

 170ماد  

 جلسات المجلس علن ة.

ويعلن رئ س المجلس افتتاح الجلسيييية وانت ائ ا كما يعلن موعد الجلسيييية المقبلة وسيييياعة بدئ ا، وا يجوز تأج ل 

 الجلسة عن الموعد المحدد ل ا.
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ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسيية ل وم غ ر مع ن، وفى هذه الحالة يحدد الرئ س موعد الجلسيية المقبلة، 

ر به أعضاء المجلس.  وي خجِّ

ولرئ س المجلس أن يدعو المجلس لالنعقاد قبل الجلسييييييية المحدد  إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب 

 الجم ورية، أو رئ س مجلس الوزراء.رئ س 

 171ماد  

 يكون إ بات حضور األعضاء الجلسة وغ اب ل عن ا وفق ا للن ام الذي يضعه مكتب المجلس.

 172ماد  

ا يجوز افتتاح الجلسييييييية إا بحضيييييييور أغلب ة أعضييييييياء المجلس، فلذا ما تب ن عند حلول موعد اافتتاح أن العدد 

ل ال رئ س افتتاح ا نصف ساعة. فلذا لل يتكامل هذا العدد في الم عاد المذكور، أعلن الرئ س القانوني لل يكتمل، أجَّ

 تأج ل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

 173ماد  

 يفتتح رئ س المجلس الجلسة باسل هللا، وباسل الشعب.

إذن، ويؤخذ رأي  وتتلى أسييماء المعتذرين من األعضيياء، وطالبي اإلجازات، والغائب ن عن الجلسيية الماضيي ة دون

 المجلس في التصديق على مضبجة الجلسة السابقة.

 ويبلغ الرئ س  المجلَس بما ورد إل ه من رسائل،  ل ين ر المجلس في باقي المسائل الوارد  بجدول األعمال.

 الفرع الرابع: الجلسات السرية

 174ماد  

س في جلسييية سيييرية بناء على طلب رئ س مع مراعا  ما ورد في شيييأنه نص خاص في هذه الالئحة، ينعقد المجل

الجم ورية، أو رئ س مجلس الوزراء، أو بناء على طلب رئ سييييه، أو عشييييرين من أعضييييائه على األقل،  ل يقرر 

 المجلس بأغلب ة أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علن ة أو سرية.

 ا نان من مؤيدي سرية الجلسة، وا نان من معارض  ا.ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك ف  ا 

 175ماد  

ا يجوز أن يحضييير الجلسييية السيييرية غ ر أعضييياء المجلس، ورئ س وأعضييياء الحكومة، واألم ن العام للمجلس، 

 ومن ي رخص ل ل المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئ سه.

الجلسة. ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم وت خلى قاعة المجلس وشرفاته من غ ر الم رخص ل ل في حضور 

 إفشاء ما جرى ف  ا بأي وجه من الوجوه.

 176ماد  

 إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئ س رأي المجلس في إن ائ ا، وعندئذ تعود الجلسة علن ة.

 177ماد  

العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه  للمجلس أن يقرر تحرير محاضييييييير لجلسييييييياته السيييييييرية، ويتولى ذلك األم ن

 المحاضر رئ س المجلس واألم ن العام، وتحفظ باألمانة العامة للمجلس.

وا يجوز لغ ر أعضيياء المجلس أو من ل ل الحق في حضييور هذه الجلسييات ااطالع على محاضييرها، إا بلذن من 

 رئ س المجلس.

ئ سيه في أي وقت، أن يقرر نشير جم ع هذه المحاضير أو وللمجلس بموافقة أغلب ة أعضيائه، وبناء على اقتراح ر

 بعض ا، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.

 الفرع الخامس: الجلسات والاجتماعات الخاصة
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 178ماد  

يجتمع المجلس بدعو  من رئ سه في جلسة خاصة بناء على طلب رئ س الجم ورية، أو رئ س مجلس الوزراء، 

تتصل بالمصالح القوم ة العل ا، أو لالستماع إلى الب انات أو اإليضاحات، في شأن  لتبادل الرأي في المسائل التي

 القرارات المتعلقة بالس اسة العامة للدولة داخل ًّا أو خارج ًّا.

ولرئ س المجلس بااتفاق مع رئ س مجلس الوزراء دعو  كبار الشييييييخصيييييي ات من ضيييييي وف الجم ورية، إللقاء 

 يعقده ل ذا الغرض دون جدول أعمال.خجاب بالمجلس في اجتماع خاص 

 179ماد  

ا للتداول في شأن من شئونه، بناء على طلب رئ س المجلس.  للمجلس أن يجتمع اجتماع ا خاصًّ

ا على األقل.  ويجوز أن يتقدم ب ذا الجلب كتابة  لرئ س المجلس أحد ممثلي ال  ئات البرلمان ة، أو عشيييرون عضيييو 

في أول جلسييية تال ة للن ر في الموافقة على تحديد الجلسييية والموضيييوعات  ويعرض الرئ س الجلب على المجلس

 التي ين رها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلب ة األعضاء.

 180ماد  

ا للتعاون ب ن  للمجلس أن يقرر بأغلب ة أعضييييييائه عقد اجتماع مشييييييترك مع مجلس ن ابي آخر إلحدى الدول، دعم 

 ئ س الجم ورية، أو رئ س المجلس، أو رئ س مجلس الوزراء.المجلس ن، وذلك بناء على طلب ر

 ويجوز أن يقتصر هذا ااجتماع على اللجان المنا ر  في كل من المجلس ن.

ويشييييكل مكتب المجلس بااتفاق مع ممثلي المجلس الن ابي اآلخر لجنة مشييييتركة من أعضيييياء المجلسيييي ن، تتولى 

 عماله والقواعد اإلجرائ ة التي تتبع في تن  ل ااجتماع.اإلعداد ل ذا ااجتماع المشترك، ووضع جدول أ

 ويعرض رئ س المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس اعتمادها بأغلب ة أعضائه.

 181ماد  

في جم ع األحوال ا يحضيير الجلسييات وااجتماعات الخاصيية للمجلس إا أعضيياكه، واألم ن العام، ومن يأذن ل ل 

 ذلك بناء على اقتراح رئ سه.المجلس في 

 الفرع السادس: نظام الكلام في الجلسة

 182ماد  

 ا يجوز ألحد أن يتكلل في الجلسة إا بعد أن يجلب الكلمة، ويأذن له الرئ س في ذلك.

 وا يجوز للرئ س أن يرفض اإلذن في الكالم إا لسبب تقتض ه أحكام هذه الالئحة.

التقارير في الموضيييييييوعات المحالة إلى لجان المجلس أو اإلجراءات المتعلقة وف ما عدا طلب اسيييييييتعجال إن اء 

بمباشيييييييرت ا لم مت ا، ا يقبل طلب الكالم في موضيييييييوع محال إلى إحدى اللجان إا بعد تقديل تقريرها، وإدراجه 

 بجدول أعمال المجلس.

 183ماد  

موضوع يود العضو ااستفسار عنه من  يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئ س المجلس طلب است ضاح في أي

شئون المجلس، ويجوز لرئ س المجلس أن يرد على ااستفسار بالجلسة بليجاز، دون أن تجرى ف ه أية مناقشة، 

  ل ين ر المجلس في باقي المسائل الوارد  بجدول األعمال.

 184ماد  

ى طلب الحكومة، أو رئ س المجلس، أو ا تجوز المناقشييييية في موضيييييوع غ ر وارد في جدول األعمال إا بناء عل

ا  بناء على طلب كتابي مسيييبب يقدم إلى رئ س المجلس من أحد ممثلي ال  ئات البرلمان ة، أو من عشيييرين عضيييو 

 على األقل.
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وا يجوز الكالم لمقدم الجلب إا بعد موافقة المجلس عل ه بناء على ما يعرضيييييه الرئ س، ويصيييييدر قرار المجلس 

ة، ومع ذلك يجوز للرئ س أن يأذن بالكالم لواحد من مؤيدي الجلب وواحد من معارض ه، لمد  في ذلك دون مناقش

 ا تزيد على خمس دقائق، ما لل يقرر المجلس غ ر ذلك.

 185ماد  

إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غ ر وارد بجدول األعمال تجرى مناقشته بعد اانت اء من جدول األعمال، 

ا.إا إذا وافق ال  مجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فور 

 186ماد  

مع مراعا  ما ورد في شيييييييأنه نص خاص في هذه الالئحة عن األولوية في الكالم، يأذن الرئ س بالكالم لجالب ه 

حسب ترت ب تقديل طلبات ل مع مراعا  صالح المناقشة، ويراعى إعجاء األولوية للمسجل ن لجلب الكلمة إلكترون ًّا 

 ما لل يقتض صالح النقاش غ ر ذلك.

وعند تشيييييييعب اآلراء يراعى الرئ س، قدر اإلمكان، أن يتناوب الكالم المؤيدون والمعارضيييييييون للموضيييييييوعات 

 المعروضة للمناقشة.

 وفى جم ع األحوال، يراعى الرئ س العدالة والتنوع في توزيع الكلمة، قدر اإلمكان. 

ت ن، يجوز لكل من طالبي الكالم أن يتنازل عن دوره لغ ره، وعندئذ يحل ومع عدم اإلخالل بحكل الفقرت ن السيييييييابق

 المتنازل إل ه محله في دوره.

 187ماد  

ا الكلمة لرئ س مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونواب ل، ومندوبي الحكومة، كلما طلبوا الكالم من  تعجى دائم 

 ته.رئ س المجلس، وذلك بعد انت اء المتكلل األصلي من كلم

ولركسييياء اللجان والمقررين خالل المناقشييية في الموضيييوعات المعروضييية من لجان ل الحق في الكالم كلما طلبوا 

 من رئ س المجلس ذلك.

 188ماد  

مع مراعا  ما ورد في شييأنه نص خاص في هذه الالئحة، ا يجوز للعضييو أن يتكلل أكثر من خمس عشيير  دق قة، 

 مرت ن في ذات الموضوع، إا إذا أجاز المجلس ذلك.كما ا يجوز له الكالم أكثر من 

 189ماد  

ا طلب الكالم في أحد األحوال اآلت ة:   يجوز دائم 

 أوا : الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المجروح، لتعارضه مع الدستور.

للمجلس. وا يجوز   ان  ا: توج ه الن ر إلى مراعا  أحكام قانون مجلس الشيييي و ، أو أحكام الالئحة الداخل ة

 للعضو في هذه الحالة أن يتكلل في الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلب ا.

دَعى ب ا أو الرد على قول يمس طالب الكالم.   الث ا: تصح ح واقعة محدد  م 

 رابع ا: طلب التأج ل، أو إرجاء الن ر في الموضيييوع المجروح للبح ، إلى ما بعد الفصيييل في موضيييوع آخر

 يجب البت ف ه أوا.

ول ذه الجلبات أولوية على الموضييوع األصييلي، ويترتب عل  ا وقف المناقشيية ف ه حتى يصييدر قرار المجلس في 

 شأن ا.

وا يجوز لجالب الكالم، في هذه األحوال، التكلل قبل أن يتل المتكلل األصيييييييلي كلمته، إا إذا أذن له الرئ س بذلك، 

 األسباب المب نة بالبندين )أوا( و) ان ا(.وكان مبنى طلب الكالم أحد 

ويجب قبل اإلذن بالكالم في األحوال المحدد  في البندين )أوا( و) ان ا(، أن يحدد العضيييو الماد  التي يسيييتند إل  ا 

 في الدستور، أو قانون مجلس الش و ، أو هذه الالئحة، وأن يب ن للمجلس وجه المخالفة.
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في البندين ) الثا( و)رابعا( تحديد الواقعة أو القول أو الموضييييييوع المشييييييار إل ه في  كما يجب في األحوال المب نة

 هذين البندين بجلب كتابي يقدم لرئ س المجلس.

 190ماد  

إذا تب ن بعد اإلذن بالكالم للعضيييييو أنه قد تكلل بالمخالفة ألي حكل من أحكام الماد  السيييييابقة، كان لرئ س المجلس 

جوز للمجلس بناء على اقتراح رئ سيييييه، أن يقرر تنب  ه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه سيييييحب الكلمة منه. كما ي

 من الكالم في الموضوع المعروض حتى ن اية الجلسة.

 191ماد  

يحدد المجلس وقت ا مع ن ا لالنت اء من مناقشيية أي موضييوع من الموضييوعات المعروضيية عل ه وأخذ الرأي ف  ا، 

يلتزم ا من يؤذن ل ل في الكالم من األعضييياء في هذه الحاات، وفقا لما يقتضييي ه كما يحدد المجلس مد  قصيييوى 

حسن س ر العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئ س، 

ا على األقل  .أو رئ س اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابي يقدم لرئ س المجلس من  ال  ن عضو 

 192ماد  

 يتكلل من يؤذن ل ل وقوف ا من أماكن ل، أو من على المنبر.

ا من على المنبر، وكذلك فى األحوال األخرى التي يدعو ف  ا رئ س المجلس المتكلل للكالم من  ويتكلل المقرر دائم 

 على المنبر، ويستثنى من هذه األحكام األعضاء من ذوي اإلعاقة.

 المه لغ ر الرئ س أو ه ئة المجلس.وا يجوز للمتكلل أن يوجه ك

 193ماد  

ا يجوز التالو  أ ناء الكالم في الجلسيييية إا في التقارير والنصييييوص وااقتراحات والتعديالت وما قد يسييييتأنس به 

 المتكلل من األوراق.

 الفرع السابع: الخروج على قواعد الكلام في الجلسة

 194ماد  

ووج ة ن ره، مع المحاف ة على كرامة المؤسيييييييسيييييييات الدسيييييييتورية بالدولة يجب على المتكلل التعب ر عن رأيه 

وه بت ا، وكرامة المجلس، وكرامة رئ س المجلس وأعضيييييييائه. كما يجب على المتكلل أا يكرر أقواله وا أقوال 

ا مخالًّ بالن ام وا لوقار غ ره، وا يجوز له أن يخر  عن الموضوع المجروح للبح ، وا أن يأتي بصفة عامة أمر 

 الواجب للجلسة.

وفى جم ع األحوال، يح ر على المتكلل استخدام السباب أو األلفا  الناب ة في عباراته، وكل مخالفة لذلك ت حال إلى 

 لجنة الق ل.

 195ماد  

 ا يجوز ألحد غ ر رئ س المجلس مقاطعة المتكلل، وا إبداء أية مالح ة إل ه.

المتكلل في أية لح ة أ ناء كالمه إلى مخالفته ألحكام الماد  السييييييابقة، أو غ رها من وللرئ س وحده الحق في أن ينبه 

ا كاف  ا، وأنه ا محل استرساله في الكالم.  أحكام هذه الالئحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوح 

 196ماد  

َله  أن يو ا بعدم الخرو  للرئ س أن يلفت ن ر المتكلل للمحاف ة على ن ام الكالم. فلن لل يمتثل، فَ جه إل ه تحذير 

 على الن ام.

 197ماد  

للرئ س أن يأمر بحذف أي كالم يصيييدر من أحد األعضييياء مخالفا ألحكام هذه الالئحة من مضيييبجة الجلسييية، وعند 

 ااعتراض على ذلك يَعرض األمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.
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 198ماد  

يمس كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وه بت ا، أو كرامة المجلس أو رئ سه أو أعضائه،  إذا ارتكب المتكلل ما

كان للرئ س أن يناديه باسييييمه ويحذره من الخرو  على الن ام، أو يمنعه من ااسييييتمرار في الكالم. فلذا اعترض 

 مناقشة. العضو على قرار الرئ س، أخذ الرئ س رأي المجلس، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون

 199ماد  

ا للمتكلل طبق ا ألحكام المواد السيييابقة  ل عاد في ذات الجلسييية إلى الخرو  على ن ام الكالم  ه الرئ س تحذير  إذا وجَّ

فللرئ س أن يعرض على المجلس منعه من الكالم في ذات الموضيييييييوع أو حتى انت اء الجلسييييييية. ويصيييييييدر قرار 

 المجلس في ذلك دون مناقشة.

 200ماد  

لس بناء على اقتراح رئ سه، أن يتخذ ضد العضو الذي أخل بالن ام أ ناء الجلسة، أو لل يمتثل لقرار المجلس للمج

 بمنعه من الكالم، أحد التداب ر اآلت ة:

 أوا : المنع من الكالم بق ة الجلسة.

  ان  ا: توج ه اللوم.

  الث ا: الحرمان من الحضور في قاعة ااجتماع لجلسة واحد .

 رابع ا: الحرمان من ااشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمد  ا تجاوز جلست ن.

 خامس ا: الحرمان من ااشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمد  ا تزيد على خمس جلسات.

 ويجوز أن ت تخذ التداب ر المنصوص عل  ا في البنود )أوا  و ان  ا و الث ا( من رئ س المجلس مباشر .

 201ماد  

مع مراعا  حكل الفقر  األخ ر  من الماد  السيييابقة، يصيييدر قرار المجلس باتخاذ أحد التداب ر السيييابقة أ ناء انعقاد 

 الجلسة ذات ا، بعد سماع أقوال العضو أو من ين به عنه من زمالئه، ودون مناقشة.

 أعضاء المجلس. ويصدر القرار بالحرمان من ااشتراك في أعمال المجلس لمد  تجاوز جلست ن بأغلب ة

 ويجوز للمجلس أن يح ل الموضوع إلى لجنة الق ل لتقديل تقرير عاجل عنه إلى المجلس.

 202ماد  

إذا لل يمتثل العضيييييييو لقرار المجلس، فللرئ س أن يتخذ ما يراه من الوسيييييييائل الكف لة بتنف ذ هذا القرار بعد إنذار 

هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضيييعف المد  التي قررها العضيييو بذلك، وللرئ س أن يوقف الجلسييية أو يرفع ا، وفى 

 المجلس.

 203ماد  

للعضيييييييو الذي حرم من ااشيييييييتراك في أعمال المجلس أن يجلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئ س 

المجلس أنه "يأسيييف لعدم احترام ن ام المجلس"، ويتلى ذلك في الجلسييية، ويصيييدر قرار المجلس في هذه الحالة 

 ون مناقشة.د

 204ماد  

 إذا تكرر من العضو في ذات دور اانعقاد ما يوجب حرمانه من ااشتراك في أعمال المجلس فال يقبل منه اعتذار.

وللمجلس بأغلب ة أعضييائه أن يقرر حرمانه من ااشييتراك في أعماله لمد  ا تزيد على عشيير جلسييات، أو إحالته 

 لس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للن ام.إلى لجنة الق ل لتقديل تقرير إلى المج
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 205ماد  

إذا لل يتمكن الرئ س من إعاد  الن ام أعلن عزمه على وقف الجلسيية، فلن لل يسييتتب الن ام، رفع الجلسيية لمد  ا 

ل ا الرئ س، وأعلن موعد الجلسيييية  تزيد على نصييييف سيييياعة، فلذا اسييييتمر اإلخالل بالن ام بعد إعاد  الجلسيييية أجَّ

 قادمة.ال

 الفصل الثالث: إقفال باب المناقشة

 206ماد  

مع مراعا  ما ورد في شيييأنه نص خاص في هذه الالئحة، ا يجوز إقفال باب المناقشييية إا إذا تكلل في الموضيييوع 

 المعروض ا نان من مؤيديه، وا نان من معارض ه على األقل.

 ال  ئات البرلمان ة المعارضة الذين طلبوا الكالم.وتكون أولوية الكالم ب ن معارضي الموضوع ألحد ممثلي 

 ويؤذن دائما لعضو واحد على األقل في الكالم عقب المتكلل عن الحكومة.

 207ماد  

للرئ س أن يقترح إقفال باب المناقشيية إذا رأي أن الموضييوع قد اسييتوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابي موقع من 

ا على األقل باقتراح إق  فال باب المناقشة. ال  ن عضو 

 وا يؤذن بالكالم في اقتراح إقفال باب المناقشة إا لواحد من معارض ه وواحد من مؤيديه.

وتكون األولوية في ذلك لمن طلب الكالم في الموضييييوع األصييييلي، وتكون األولوية ب ن معارضييييي ااقتراح بلقفال 

 بوا الكالم.باب المناقشة لممثلي ال  ئات البرلمان ة للمعارضة الذين طل

 ويصدر المجلس قراره بلقفال باب المناقشة، أو ااستمرار، ف  ا بأغلب ة األعضاء الحاضرين.

 الفصل الرابع: أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس

 208ماد  

 يؤخذ الرأي على الموضوع المعروض فور إعالن الرئ س قرار المجلس بلقفال باب المناقشة ف ه.

 209ماد  

المجلس التحقق، قبل الشيييروع في أخذ الرأي، من تكامل العدد القانوني لصيييحة إبداء الرأي كلما يجب على رئ س 

 طلب ذلك.

 210ماد  

ا يجرح أي اقتراح ألخذ الرأي عل ه إا من رئ س المجلس، ويبدأ أخذ الرأي على ااقتراحات المقدمة في شيييييييأن 

 وأوسع ا مدى عن النص األصلي.الموضوع، وتكون األولوية في عرض ا على المجلس ألبعدها 

 وفى حالة رفض المجلس لالقتراحات المذكور ، يؤخذ الرأي على النص األصلي.

 211ماد  

إذا تضييمن ااقتراح المعروض عد  أمور، وطلب مقدمه أو خمسيية من األعضيياء اآلخرين تجزئته، عرض الرئ س 

 الرأي في كل أمر من ا على حد .

 212ماد  

 التي يؤخذ ف  ا الرأي نداء بااسل، يؤخذ الرأي بلحدى الوسائل اآلت ة:مع مراعا  الحاات 

 أوا : التصويت اإللكتروني.

  ان  ا: رفع األيدي.

  الث ا: ق ام المؤيدين.

 رابعا: ق ام المعارض ن
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 213ماد  

في حالة التصويت اإللكتروني شخصي. وي ح ر على العضو استخدام البجاقة الخاصة بعضو آخر، ويلتزم العضو 

 فقد البجاقة الخاصة به باإلبالغ الفوري عن ذلك لامانة العامة للمجلس اتخاذ ما يلزم.

في األحوال التي يتل التصييويت ف  ا إلكترون ًّا، تتخذ األمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسييابات األعضيياء غ ر و

 عدد المصوت ن. المسجل ن للحضور إلكترون ًّا، لمنع استخدام بجاقات ل عند حساب

 214ماد  

يجوز لثال  ن من األعضيياء الحاضييرين ااعتراض كتابة لدى الرئ س على نت جة التصييويت اإللكتروني، وفى هذه 

 ( من هذه الالئحة.200الحالة يأخذ المجلس الرأي بلحدى الجرق المب نة في الماد  )

 215ماد  

ريقة رفع األيدي، أخذ الرأي بجريقة الق ام والجلوس، بأن إذا لل يتب ن الرئ س رأي األغلب ة عند أخذ الرأي بج

يجلب من المؤيدين الق ام مع مراعا  أخذ رأي األعضيياء من ذوي اإلعاقة بما يناسييب حال ل. فلذا لل يتب ن النت جة 

 أخذ الرأي بأن يجلب من المعارض ن الق ام. فلذا لل يتب ن النت جة وجب أخذ الرأي نداء بااسل.

 216ماد  

 بمراعا  ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة، يؤخذ الرأي نداء بااسل في أحد األحوال اآلت ة: 

 أوا " إذا طلب ذلك رئ س المجلس.

ا على األقل قبل الشروع في أخذ اآلراء، وا يقبل هذا الجلب إا بعد   ان  ا: إذا ق دم بذلك طلب كتابي من  ال  ن عضو 

 ه بالجلسة.التحقق من وجود مقدم 

  الث ا: عدم وضوح النت جة عند أخذ الرأي برفع األيدي أو الق ام والجلوس.

 ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة "موافق" أو "غ ر موافق" أو "ممتنع" دون أي تعل ق.

 217ماد  

 لقانوني.يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التال ة إذا   ر من أخذ الرأي عدم توافر العدد ا

 218ماد  

يجب على كل عضيو أن يبدى رأيه في أي موضيوع يجرح ألخذ الرأي عل ه، ومع ذلك فللعضيو أن يمتنع عن إبداء 

 رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل ن اية الجلسة التي امتنع ف  ا بملحق مضبجة الجلسة.

 219ماد  

 الموافق ن على الموضوع أو الرافض ن له.ا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من 

وإذا قل عدد من أدلوا بأصوات ل عن األغلب ة الالزمة إلصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأج ل 

 أخذ الرأي ف ه إلى جلسة أخرى.

ا إذا لل توافق عل ه األغلب ة المجلوبة في الجلسييية المؤجل إل  ا أ خذ الرأي ويعتبر الموضيييوع المعروض مرفوضييي 

 ف ه.

 220ماد  

 ي علن الرئ س رأي المجلس طبقا لنت جة اآلراء.

 وا يجوز بعد إعالن الرأي التعل ق عل ه.

 221ماد  

 يعلن الرئ س وقف الجلسة أو انت اءها، ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاح ا.

 الفصل الخامس: مضابط الجلسات
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 222ماد  

ا لمضبجت ا تب ن به بصفة تعد أمانة المجلس في ن اية كل جل سة وخالل  مان وأربع ن ساعة من انعقادها، موجز 

 عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجز ما دار ف  ا من مناقشات، وما اتخذ من قرارات.

 223ماد  

ا تحرر األمانة لكل جلسية مضيبجة يدون ب ا تفصي ال جم ع إجراءات الجلسية، وما عرض ف  ا من موضيوعات وم

دار من مناقشات، وما صدر من قرارات، وأسماء األعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بااسل، ورأي 

 كل من ل.

 224ماد  

ا من  على أمانة المجلس إتاحة المضبجة لاعضاء بمجرد إعدادها، ويجب اانت اء من ذلك خالل خمسة عشر يوم 

 س بعد توزيع ا على المجلس للتصديق عل  ا في أول جلسة تال ة.تاريخ انعقاد الجلسة،  ل يعرض ا الرئ 

ا الجلسيية المعروض التصييديق على مضييبجت ا أن يجلب كتابة إجراء ما يراه من تصييح ح  ولكل عضييو كان حاضيير 

ف  ا من رئ س المجلس قبل موعد انعقاد الجلسييية، ويعرض الرئ س التصيييح ح الذي يجلبه العضيييو على المجلس 

، ويجوز له أن يأذن للعضيييييييو بلبداء اقتراحه بالتصيييييييح ح، فلذا أقر المجلس التصيييييييح ح، يثبت في للموافقة عل ه

 مضبجة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبجة السابقة.

 225ماد  

يجوز لكل ذي شييييأن أن يقدم كتابة لرئ س المجلس طلب ا بتصييييح ح وقائع محدد  تضييييمن ا كالم أحد األعضيييياء أو 

سات المجلس، وذلك خالل  ال ة أساب ع من تاريخ الجلسة التي تل ف  ا الكالم. ويجب ممثلي الحكومة في إحدى جل

أا يتضييمن هذا الجلب عبارات غ ر ائقة، أو ماسيية بالمجلس، أو العضييو، أو ممثلي الحكومة. وأن يعرض بليجاز 

 ستندات المثبتة لذلك.الوقائع التي يراد تصح ح ا، واألسان د التي يستند إل  ا مقدم الجلب وأن يرفق به الم

ولرئ س المجلس أن يعرض هذا الجلب برسيييييييالة في أول جلسييييييية تال ة لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تالوت ا 

 بالمجلس، وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات الجلسة، أو في أول جلسة يعقدها.

 226ماد  

 المضبجة بعد التصديق عل  ا.ا يجوز طلب إجراء أي تصح ح في 

 ويكتفى بتصديق الرئ س على مضابه الجلسات األخ ر  لدور اانعقاد التي لل يتل تصديق المجلس عل  ا.

ويوقَّع على المضيييييييبجة من رئ س المجلس، واألم ن العام بعد التصيييييييديق من المجلس عل  ا، وتحفظ بسيييييييجالت 

 المجلس، وتنشر في ملحق خاص للجريد  الرسم ة.

 الباب الثامن: ااستعجال في الن ر

 227ماد  

للحكومة، ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشييييير  من أعضيييييائه على األقل، طلب اسيييييتعجال الن ر في موضيييييوع 

 بالمجلس، أو بلحدى لجانه.

ويقدم طلب ااسييتعجال كتابة  لرئ س المجلس، ويجب أن يتضييمن تحديد الموضييوع المجلوب اسييتعجاله، ومبررات 

 تعجال.ااس

ويعرض الرئ س الجلب على المجلس في أول جلسة، ويصدر المجلس قراره في طلب ااستعجال بعد سماع مؤيد 

 لالستعجال ومعارض له، ودون مناقشة.

 228ماد  

إذا قرر المجلس رفض طلب ن ر موضيييوع بجريق ااسيييتعجال، فال يجوز إعاد  تقديمه إا بعد مضيييى شييي ر على 

 األقل من تاريخ رفضه.
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 229ماد  

إذا وافق المجلس على ن ر موضييييوع بجريق ااسييييتعجال، كانت ل ذا الموضييييوع األولوية على غ ره، سييييواء في 

 جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه.

 وا تتق د إجراءات ن ر الموضوعات بجريق ااستعجال بالمواع د المنصوص عل  ا في هذه الالئحة.

 230ماد  

 ان ة في أي موضييييوع تقرر ن ره بجريق ااسييييتعجال طبقا لاحكام المقرر  في هذه الالئحة، يجوز إجراء مداولة 

 دون التق د بالمواع د الخاصة ب ا.

إذا كان الموضييوع الذي تقرر ن ره بجريق ااسييتعجال مشييروع قانون فال يمنع ااسييتعجال من إحالته إلى مجلس 

ب ا، لصيييي اغته في األحوال التي تقتضييييي ذلك، طبقا ألحكام هذه الدولة لمراجعته، أو إلى اللجنة المختصيييية أو مكت

 الالئحة.

 231ماد  

مع مراعا  المواع د المنصيييييوص عل  ا في الدسيييييتور أو القانون، للمجلس إذا وافق على ن ر موضيييييوع بجريق 

للجنة التي ااسييييييتعجال أن يقرر ن ره في ذات الجلسيييييية التي تمت ف  ا الموافقة على ذلك، وفى هذه الحالة تقدم ا

يحال إل  ا الموضييييييوع تقريرها إلى المجلس قبل انت اء الجلسيييييية، ويجب في هذه الحالة تالو  تقرير اللجنة على 

 المجلس.

 الباب التاسع: شئون العضوية

 الفصل الأول: صحة العضوية

 232ماد  

ي خَجر المجلس  بقرار رئ س يخجر رئ س  ال  ئيية الوطن يية لالنتخييابييات المجلَس بنت جيية انتخيياب األعضيييييييياء. كمييا 

 ( من الدستور.250الجم ورية بتع  ن األعضاء طبقا للماد  )

 233ماد  

تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الش و  وفقا ألحكام القانون المن ل لذلك، وتقدَّم 

ا من تاريخ إعالن النت جة الن  ائ ة لالنتخاب، وتفصييل في الجعن خالل إل  ا الجعون خالل مد  ا تجاوز  ال  ن يوم 

ا من تاريخ وروده إل  ا.   ست ن يوم 

ا لحكل المياد  ) ( من هيذه 255وفى حيالية الحكل ببجالن العضيييييييويية، تبجيل من تياريخ إبالغ المجلس بيالحكل وفقي 

 الالئحة.

 الفصل الثاني: أحوال عدم الجمع

 234ماد  

الحكومة، أو عضيييييوية المجالس المحل ة، أو منصيييييب  ا يجوز الجمع ب ن عضيييييوية مجلس الشييييي و  وعضيييييوية

المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصيييب ركسييياء ال  ئات المسيييتقلة واألج ز  الرقاب ة، أو عضيييويت ا، أو و ائف 

 العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة ب ما.

 235ماد  

الدولة، أو في شييييييركات القجاع العام، أو  إذا كان عضييييييو مجلس الشيييييي و  عند انتخابه أو تع  نه من العامل ن في

( فأكثر من %50شييييييركات قجاع األعمال العام، أو في الشييييييركات التي تديرها الدولة، أو تسيييييياهل ف  ا بنسييييييبة )

( من رأسييييمال ا على األقل، يتفرغ %50رأسييييمال ا على األقل أو تسيييياهل ف  ا شييييركات ا المشييييار إل  ا بنسييييبة )

 فته أو عمله، وتحسب مد  عضويته في المعاش والمكافأ .لعضوية المجلس ويحتفظ له بو  
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ويتقاضى عضو مجلس الش و ، في هذه الحالة، راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عل ه يوم 

 اكتسابه العضوية من بدات أو غ رها، وذلك طوال مد  عضويته.

ر ل  ه أية معاملة أو م ز  خاصة في و  فته أو عمله.وا يجوز أ ناء مد  عضويته بمجلس الش و  أن ت قرَّ

وفي جم ع األحوال ا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الش و  من مبالغ تجب قا ألحكام هذه الماد  

( من قانون مجلس الشييييي و  على الحد األقصيييييى للدخول 36مضيييييافا إل  ا المبالغ المنصيييييوص عل  ا في الماد  )

 المقرر قانونا.

يعيييد ممارسييية  لم يييام الو  فييية العامييية فيييي غ ييير أوقيييات جلسيييات المجليييس ولجانيييه، إلقييياء العضيييو اليييدروس  وا

والمحاضييييرات فييييي الجامعييييات، أو مؤسسييييات البحيييي  العلمييييي، أو حضييييور المييييؤتمرات، أو عضييييوية اللجييييان 

 ذلك. العلم ة أو ااستشارية بتلك الج ات، أو اإلشراف على الرسائل العلم ة أو مناقشت ا، متى طلب

 الفصل الثالث: الحصانة البرلمانية

 الفرع الأول: الحصانة الموضوعية 

 236ماد  

 ا ي سأل عضو مجلس الش و  عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.

 الفرع الثاني: الحصانة الإجرائية

 237ماد  

انعقاد مجلس الش و ، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية ا يجوز في غ ر حالة التلبس بالجريمة، أ ناء دور 

إجراءات جنائ ة في مواد الجنايات والجنح سييواء في مرحلة التحق ق أو اإلحالة إلى المحاكمة، إا بلذن سييابق من 

 المجلس في كل من ا.

يخجر المجلس عند وفى غ ر دور انعقاد المجلس، يتع ن اتخاذ أي من هذه اإلجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، و

 أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.

 238ماد  

 يقدم طلب اإلذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئ س المجلس. ويجب أن يتوافر في الجلب الشروط اآلت ة:

ا من إحدى الج ات القضائ ة:  أوا : إذا كان مقدم 

ا من النائب العام أو من المدعى العا (1  م العسكري، بحسب األحوال.أن يكون مقدم 

أن يب ن الجلب الواقعة المنسيييييوبة للعضيييييو المجلوب رفع الحصيييييانة بسيييييبب ا، والمواد المؤ مة ل ذه  (2

 الواقعة.

أن يب ن رقل القض ة المق د  ضد العضو، وما اتخذ ف  ا من إجراءات في مواج ة الغ ر، وصور  من  (3

 أوراق ومستندات القض ة.

ا مم  ن يريد إقامة دعوى مباشر : ان  ا: إذا كان مقدم 

ف جب أن تتوافر في الراغب في إقامت ا الصيييفة والمصيييلحة، وأن يقدم طلب ا برفع الحصيييانة، مرفق ا به صيييور  من 

عريضيية الدعوى المزمع إقامت ا، مع المسييتندات المؤيد  ل ا، ومب ن ا ف  ا على وجه الوضييوح الواقعة المنسييوبة 

 للعضو والمواد المؤ مة ل ا.

 يعتبر طلب ا باإلذن برفع الحصانة كل طلب لل يستوفِّ الشروط الم شار إل  ا.وا 

 239ماد  

يح ل الرئ س الجلب برفع الحصيييييانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص األوراق ولب ان مدى توافر الشيييييروط 

الشييروط المذكور  في المشييار إل  ا في الماد  السييابقة في طلب رفع الحصييانة. فلن انت ى المكتب إلى عدم توافر 

 الجلب، قام بحف ه ويعرض األمر على المجلس دون ذكر أسل العضو.
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وإذا انت ى المكتب إلى توافر الشييروط المتجلبة، أحال الرئ س األمر إلى لجنة الشييئون الدسييتورية والتشييريع ة إلعداد 

 ذن برفع الحصانة.تقرير عنه للمجلس. وين ر المجلس التقرير على وجه ااستعجال للبت في طلب اإل

وفى جم ع األحوال يخجر كلم من العضيييو، وطالب  رفع الحصيييانة، وج ة  التحق ق المختصييية بما تل في الجلب من 

 إجراءات. كما تخجر لجنة الق ل بما تل لإلحاطة.

 240ماد  

ج ِّ  ه ضيييده أي ل س للعضيييو أن ينزل عن الحصيييانة. وللمجلس أن يأذن للعضيييو بناء على طلبه بسيييماع أقواله إذا و 

ات ام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، وا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إا 

 بعد صدور قرار من المجلس باإلذن بذلك طبقا ألحكام المواد السابقة.

 241ماد  

إن اء خدمة عضييييو المجلس العامل ا يجوز، إا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو ااسييييتمرار في إجراءات 

تأديبي، كما ا  عام وما في حكم ا بغ ر الجريق ال عام أو قجاع األعمال ال لدولة أو القجاع ال في الج از اإلداري ل

 يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديب ة ضده أو ااستمرار ف  ا.

باتخاذ اإلجراءات التأديب ة قبل العضو أو ويقدم طلب اإلذن باتخاذ إجراءات إن اء الخدمة بغ ر الجريق التأديبي أو 

 ااستمرار في أي من هذه اإلجراءات، من الوزير المختص إلى رئ س المجلس.

ويجب أن ي رفق بالجلب مذكر  شارحة ألسباب الجلب، مع أوراق التحق قات أو المستندات، أو الب انات التي يستند 

 إل  ا.

أيام إلى لجنة الشييييييئون الدسييييييتورية والتشييييييريع ة إلبداء الرأي خالل  ويح ل الرئ س الجلب ومرفقاته خالل  ال ة

عشييير  أيام في شيييأن اإلذن باتخاذ اإلجراءات التأديب ة قِّبَل العضيييو، أو السييي ر ف  ا، أو في إجراءات إن اء خدمته 

 بغ ر الجريق التأديبي.

دراسييييية موقف العضيييييو وإبداء رأي ا ويجوز لمكتب المجلس إحالة الجلب المذكور في الوقت ذاته إلى لجنة الق ل ل

 خالل المد  السابقة في شأنه لمكتب المجلس.

 242ماد  

ا تن ر لجنة الشييئون الدسييتورية والتشييريع ة، وا المجلس، في توافر األدلة أو عدم توافرها لإلدانة في موضييوع 

في ضرور  اتخاذ إجراءات الفصل اات ام الجنائي أو التأديبي أو في الدعوى المباشر  من الوج ة القضائ ة، وا 

بغ ر الجريق التأديبي قبل العضيييو، ويقتصييير البح  على مدى ك دية اادعاء أو الدعوى أو اإلجراء، والتحقق مما 

 إذا كان يقصد بأي من ا منع العضو من أداء مسئول اته البرلمان ة بالمجلس.

ا على األكثر من تاريخ وفى كل األحوال، يتع ن البت في طلب اتخاذ اإلجراء الجنائي  ضيييد العضيييو خالل  ال  ن يوم 

 إخجار المجلس وإا ع د الجلب مقبوا .

ا باتخاذ اإلجراءات الجنائ ة أو التأديب ة أو برفع الدعوى الجنائ ة المباشييييييير  متى  بت أن الدعوى أو  ويؤذن دائم 

ا بأي من ما منع العضو من أداء مسئول اته البرلمان   ة بالمجلس.اإلجراء ل س مقصود 

ا باتخاذ اإلجراءات المتعلقة بلن اء الخدمة بغ ر الجريق التأديبي قبل العضو متى تب ن أن ا ا يقصد  كما يؤذن دائم 

 ب ا الك د له بسبب مباشرته لمسئول اته البرلمان ة أو ت ديده أو منعه من مباشر  هذه المسئول ات بالمجلس.

 الفصل الرابع: حضور الأعضاء وغيابهم

 243ماد  

يجب على العضييو الذي يجرأ ما يسييتوجب غ ابه عن إحدى جلسييات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخجر رئ س 

 المجلس أو رئ س اللجنة، بحسب األحوال، كتابة بذلك.
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وا يجوز للعضييو أن يتغ ب أكثر من  ال ة أيام جلسييات في الشيي ر، إا إذا حصييل على إجاز  أو إذنٍّ من المجلس، 

 تبرر ذلك. ألسباب

وا يجوز طلب اإلجاز  لمد  غ ر مع نة، وللرئ س في حالة الضرور  العاجلة أن يرخص باإلجاز  للعضو، ويخجر 

 المجلس بذلك في أول جلسة.

 244ماد  

إذا تغ ب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغ ر إجاز  أو إذن، أو لل يحضر بعد مضى المد  المرخص 

 تغ ب ا دون إذن، ويسقه حقه في المكافأ  عن مد  الغ اب.له ف  ا، اعتبر م

 245ماد  

يجب على العضو الذي يجرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أ ناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن 

 في ذلك كتابة رئ س المجلس أو رئ س اللجنة بحسب األحوال.

 246ماد  

ر  في م مة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجاز  ويشار إلى ا يلزم العضو المجلس الموفد للخا

 ذلك في مضبجة الجلسة.

 وا يتوقف إيفاد المجلس ألحد أعضائه على موافقة الج ة األصل ة التي يعمل ب ا.

 247ماد  

ا  عن حضيييور يعرض رئ س  كل لجنة على رئ س المجلس، شييي ريًّا وكلما رأي رئ س اللجنة ضيييرور  لذلك، تقرير 

 أعضاء اللجنة وغ اب ل.

 الفصل الخامس: واجبات الأعضاء

 248ماد  

يجب على العضو أن يراعى ااحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول الل اقة مع زمالئه بالمجلس، 

 ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه.

ا من ا، وتصدر بذات إجراءات ا،  ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق بأحكام هذه الالئحة وتعتبر جزء 

 وتكون ملزمة ألعضائه.

 249ماد  

( من هذه الالئحة، يجب على العضيييو اانت ام في حضيييور 237إلى  233مع مراعا  األحكام المقرر  في المواد: )

 اجتماعات المجلس ولجانه.

 250ماد  

 أو خارجه تخالف أحكام الدستور، أو القانون، أو هذه الالئحة. ا يجوز للعضو أن يأتي أفعاا  داخل المجلس

 251ماد  

ا يجوز لعضو المجلس طوال مد  العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسجة، ش ئ ا من أموال الدولة، 

أو يب ع ا ش ئ ا من  أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القجاع العام، أو قجاع األعمال العام، وا يؤجرها

أمواله، أو يقايضييييييي ا عل ه، وا يبرم مع ا عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات، أو تقديل أعمال 

 استشارية بأجر أو بدون أجر أو غ رها، ويقع باطال  أي من هذه التصرفات.

 ا، وفى ن اية كل عام.ويتع ن على العضو تقديل إقرار ذمة مال ة، عند شغل العضوية، وعند ترك 

وإذا تلقى هدية نقدية أو ع ن ة، بسييبب العضييوية أو بمناسييبت ا، ي فصييح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلق  ا، 

مع تحديد الشيخص أو الج ة المقدمة لل دية، وتؤول ملك ت ا إلى الخزانة العامة للدولة، وت سيلَّل إلى األمانة العامة 

ل في السجالت المخ  صصة لذلك.وت سجَّ
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 252ماد  

ا يجوز للعضييييو فور إعالن انتخابه أو تع  نه أن ي ع ن في و ائف الحكومة أو شييييركات القجاع العام أو شييييركات 

قجاع األعمال العام أو الشييركات المصييرية أو األجنب ة أو المن مات الدول ة أ ناء مد  عضييويته إا إذا كان التع  ن 

 أخرى، أو كان بحكل قضائي، أو بناء  على قانون. نت جة ترق ة، أو نقل من ج ة إلى 

كما ا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدار  الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوص ة 

 باألس ل والشركات ذات المسئول ة المحدود .

 253ماد  

ة لفصل ملك ته في أس ل أو حصص على عضو مجلس الش و  فور اكتسابه العضوية أن يتخذ اإلجراءات الالزم

ا من اكتسيييابه  الشيييركات عن إدار  أي أسييي ل أو حصيييص في هذه الشيييركات، وذلك خالل مد  ا تجاوز سيييت ن يوم 

العضييييييوية، ووفقا للضييييييوابه واإلجراءات المنصييييييوص عل  ا في المواد التال ة من هذه الالئحة، وإا تع ن عل ه 

مد  ذات ا طبق ا لقواعد تحديد السيييعر العادل المشيييار إل ه في الماد  التصيييرف في تلك األسييي ل أو الحصيييص خالل ال

 ( من هذه الالئحة.245)

 254ماد  

يكون فصييل ملك ة األسيي ل والحصييص عن إدارت ا، عن طريق ق ام عضييو مجلس الشيي و  بلبرام عقد إلدار  هذه 

ة، أو شييييركائه في النشيييياط األصييييول مع شييييخص طب عي، أو اعتباري مسييييتقل من غ ر أقاربه حتى الدرجة الرابع

التجياري. ويجيب عل يه اامتنياع عن التيدخيل في قرارات إدار  تليك األصيييييييول إا ميا يتعلق من يا بيالموافقية على 

 التصرف بالب ع أو التنازل. 

ويلتزم العضو بلخجار مكتب المجلس بعقد إدار  األصول المشار إل ه، وكل تعديل أو تغ ر يجرأ عل ه. وعلى عضو 

 و  أن ي خجر مكتب المجلس باألس ل والحصص التي َع د بلدارت ا إلى الغ ر وفقا ألحكام هذه الماد ، مجلس الش

ا سنويًّا في ن اية السنة المال ة للشركة عن نتائج  وبب انات من ع  د إل ه باإلدار ، وصالح اته. وأن يقدم له تقرير 

 لدار  تلك األصول.أعمال تلك اإلدار ، موقع ا عل ه منه، وممن َعَ د إل ه ب

 255ماد  

( من هذه الالئحة، ا يجوز لعضييو مجلس الشيي و  طوال مد  عضييويته أن يشييترى 240مع مراعا  أحكام الماد  )

ا في شركات أو زياد  حصته ف  ا، إا في الحالت ن اآلت ت ن: ا أو حصص   بشكل مباشر أو غ ر مباشر أس م 

قد سيياهل في أي ما قبل اكتسيياب العضييوية على أن تكون المشيياركة في زياد  رأسييمال مشييروع أو شييركة  .أ

الزياد  مجروحة لكافة الشييييركاء أو المسيييياهم ن وأن يشييييارك ف  ا بما يحفظ نسييييبته من النقصييييان دون 

 زيادت ا.

ااكتتاب في صييناديق اسييتثمار مصييرية أو سييندات حكوم ة مجروحة لالكتتاب العام. وفى جم ع األحوال،  .ب

 العادل على النحو المب ن في هذه الالئحة.يكون الشراء بالسعر 

 256ماد  

في جم ع األحوال، يكون تعامل عضيو مجلس الشي و  وتصيرفاته، في غ ر حالة التصيرف ب ن األصيول والفروع، 

 وفى األحوال التي يجوز ف  ا ذلك بالسعر العادل.

إجراء التعامل، دون أن يدخل في ويكون السييعر كذلك، متى كان وفق ا للسييعر وبالشييروط السييائد  في السييوق وقت 

تقديره صييفة عضييو مجلس الشيي و  سييواء أكان بائع ا أم مشييتري ا، أو بأي صييفة أخرى، ودون الحصييول على أية 

 مزايا خاصة أو إضاف ة سواء بالنسبة للسعر، أو مد  السداد، أو سعر العائد، أو غ ر ذلك من الشروط.

سيعر سيائد في السيوق، تع َّن على عضيو مجلس الشي و  أن يجلب  فلن كان التعامل على سيلع أو خدمات ل س ل ا

ا مال  ا مستقال  لتحديد السعر العادل.  من مكتب المجلس أن يع ن خب ر 
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 257ماد  

مع عدم اإلخالل بالتسيييي  الت اائتمان ة والسييييلف والقروض التي يوفرها المجلس لاعضيييياء بحسييييب األحوال، ا 

يحصيييييل على تسييييي  ل ائتماني، أو يشيييييترى أصيييييال  بالتقسييييي ه، إا وفقا لمعدات  يجوز للنائب أن يقترض ماا ، أو

 وشروط العائد السائد  في السوق، دون الحصول على أية مزايا إضاف ة، وبشرط إخجار مكتب المجلس.

 ويسرى حكل هذه الماد  على كل تسوية يجري ا عضو مجلس الش و  مع ج ة مانحة لالئتمان.

 258ماد  

فور إعالن انتخابه أو تع  نه أن يخجر رئ س المجلس بب ان الو  فة أو العمل الذي يشيييييييغله في على كل عضيييييييو 

الحكومة، أو في شيييييركات القجاع العام، أو شيييييركات قجاع األعمال العام، أو الشيييييركات المصيييييرية، أو المن مات 

نشيييييياط زراعي أو صييييييناعي أو  الدول ة، أو بالم نة الحر  التي يزاول ا بمفرده، أو بالمشيييييياركة مع الغ ر، أو أي

 تجارى يقوم به.

وعل ه أن يخجر رئ س المجلس عن أي تغ  ر يجرأ خالل مد  عضييويته على هذه الب انات، وذلك خالل شيي ر على 

 األكثر من وقت حدو ه، وذلك على النماذ  التي تعدها األمانة العامة للمجلس.

 259ماد  

لمجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخص ة له أو على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على ا

ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخجر المجلس أو اللجنة بذلك قبل ااشتراك في المناقشة أو في إبداء الرأي، 

 ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته في المناقشة أو التصويت بناء على ذلك اإلفصاح.

 260ماد  

لعامة وحد  تسيمى "وحد  تجنب تعارض المصيالح"، تتكون من عناصير قانون ة وفن ة ومال ة تخصيص باألمانة ا

( 248( إلى )240مناسيبة، تتولى تقديل المشيور  ألعضياء مجلس الشي و  في أي شيأن يخص تجب ق المواد من )

 من هذه الالئحة بجلب يقدم إلى رئ س المجلس.

مجلس، بالخبراء المال  ن المسيتقل ن الالزم ن لتحديد السيعر العادل ويجوز للوحد  ااسيتعانة، بعد موافقة مكتب ال

 في األحوال الالزمة لذلك.

 الفصل السادس: الجزاءات البرلمانية

 261ماد  

مع عدم اإلخالل بالمسئول ة الجنائ ة أو المدن ة، يوق ِّع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخلَّ بواجبات العضوية، 

 األفعال المح ور  عل ه، أحد الجزاءات اآلت ة: أو ارتكب فعال  من

 أوا : اللوم.

  ان  ا: الحرمان من ااشتراك في وفود المجلس طوال دور اانعقاد.

  الث ا: الحرمان من ااشتراك في أعمال المجلس مد  ا تقل عن جلست ن وا تزيد على عشر جلسات.

لمد  تزيد على عشييييييير جلسيييييييات وا تجاوز ن اية دور رابع ا: الحرمان من ااشيييييييتراك في أعمال المجلس 

 اانعقاد.

 خامس ا: إسقاط العضوية.

وا يجوز للمجلس توق ع أي من هذه الجزاءات على العضو إا بعد سماع أقواله وتحق ق دفاعه، ويجوز للمجلس 

 .أن يع د بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريع ة أو لجنة الق ل، أو إلى لجنة خاصة

 ويشترط لتوق ع الجزاءات المنصوص عل  ا في البنود ) ان  ا( ) الث ا( )رابع ا( موافقة أغلب ة أعضاء المجلس.

ويشييييترط إلسييييقاط العضييييوية موافقة  لثي أعضيييياء المجلس في األحوال المقرر  في الدسييييتور والقانون، وطبق ا 

 لإلجراءات المنصوص عل  ا في هذه الالئحة.
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ار المجلس بالحرمان من ااشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأ  العضوية طوال ويترتب على صدور قر

 مد  الجزاء.

ا بمكتب ا، ترتب على ذلك تنح ته عن رئاسييية  ا إلحدى اللجان، أو عضيييو  وإذا كان من وقع عل ه هذا الجزاء رئ سييي 

 اللجان أو عضوية مكاتب ا، في دور اانعقاد الذي وقع خالله الجزاء.

 262د  ما

يوقع المجلس على العضييييو أحد الجزاءات الوارد  في البندين ) الث ا(، )رابع ا( من الماد  السييييابقة إذا  بت ارتكابه 

 أحد األفعال اآلت ة:

 أوا : إهانة رئ س الجم ورية بالقول أو المساس ب  بته.

  ان  ا: إهانة المجلس أو أحد أج زته البرلمان ة.

داخل حرم المجلس ضييد رئ س المجلس، أو رئ س الحكومة، أو أحد أعضييائ ا، أو أحد  الث ا: اسييتخدام العنف 

 أعضاء المجلس.

ويجوز للمجلس توق ع الجزاء المنصوص عل ه في البند )خامس ا( من الماد  السابقة بمراعا  ال روف التي وقعت 

 ف  ا المخالفة.

 263ماد  

ا( من الماد  )يوق ِّع المجلس أحد الجزاءات المب نة في البندين  ( من هذه الالئحة على العضييو 250)رابع ا(، )خامسيي 

 الذي يثبت ارتكابه أحد األفعال اآلت ة:

أوا : ت ديد رئ س الجم ورية، أو رئ س مجلس الشي و ، أو رئ س مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو 

 اامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه.

 مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمال ما، أو للتأ  ر في حرية إبداء الرأي. ان  ا: استخدام العنف لتعج ل 

 الباب الثاني عشر: انتهاُء العضوية  

 الفصل الأول: إبطاُل العضوية  

 264ماد  

يخجر الرئ س  المجلَس بحكل محكمة النقض في شييييأن بجالن عضييييوية أحد أعضييييائه في أول جلسيييية تال ة لورود 

 خلوَّ المكان، وي خَجر بذلك من صدر في شأنه الحكل.الحكل. ويعلن المجلس 

 265ماد  

( من الالئحة، يخلو 223إذا ع  ن أحد أعضييييياء المجلس في الحكومة، أو في أي منصيييييب آخر مما ذ كر في الماد  )

 مكانه من تاريخ هذا التع  ن، ما لل يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التع  ن إلى مكتب المجلس، خالل سيييييييبعة

 أيام على األكثر من تاريخ علمه بقرار التع  ن.

 الفصل الثاني: إسقاط العضوية

 266ماد  

في حالة إخجار رئ س المجلس من السييلجة المختصيية بصييدور أحكام قضييائ ة أو تصييرفات أو قرارات مما يترتب 

اس ا، والتي يترتب على عل ه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط الالزمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أس

( من قانون مجلس الشي و ، يح ل 5( من الدسيتور والماد  )110فقدها إسيقاط العضيوية عنه طبقا ألحكام الماد  )

رئ س المجلس األمر إلى لجنة الشيييييييئون الدسيييييييتورية والتشيييييييريع ة خالل  ال ة أيام من تاريخ إخجاره باألحكام 

 ا األ ر المذكور، ويعرض الرئ س األمر على المجلس لإلحاطة في أول القضائ ة أو المستندات التي قد يترتب عل 

 جلسة تال ة.



49 
 

وتتولى اللجنة بح  الموضييوع من الناح ت ن الدسييتورية والقانون ة وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سييماع 

لعضيييييوية أحال مكتب أقوال العضيييييو وتحق ق دفاعه. فلذا انت ت اللجنة إلى أن ما  بت لدي ا يترتب عل ه إسيييييقاط ا

 المجلس التقرير إلى المجلس لن ره في أول جلسة تال ة.

ويجوز لمكتب المجلس أن يح ل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة الق ل لدراسييييته وإعداد تقرير في شييييأنه، ويجوز 

 ريع ة.لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة الق ل على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتش

 267ماد  

مع مراعا  ما ورد في شأنه نص خاص في هذه الالئحة، يقدم ااقتراح بلسقاط العضويـييية في األحوال المنصوص 

( من قانون مجلس الشيييييي و  إلى رئ س المجلس بجلب كتابي، 5( من الدسييييييتور والماد  )110عل  ا في الماد  )

عد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكل ة موقع من  ل  أعضاء المجلس على األقل. وعلى الرئ س ب

 في الجلب، أن يخجر العضو كتابة بصور  من اقتراح إسقاط العضوية عنه.

 وي دَر  طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تال ة إلحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريع ة.

  ر الجلب المقدم بلسقاط العضوية.وا يجوز، في جم ع األحوال، تشك ل لجنة خاصة لن

 268ماد  

( من هذه الالئحة يح ل المجلس اقتراح إسيييييقاط العضيييييوية إلى لجنة 37(، )36(، )30مع مراعا  أحكام المواد: )

 الشئون الدستورية والتشريع ة.

لذلك، على أا تقل  وا يجوز للجنة البدء في إجراءات ا إا بعد إخجار العضو كتابة للحضور في الم عاد الذي تحدده

 المد  ب ن تاريخ اإلخجار حتى الم عاد المحدد انعقاد اللجنة عن خمسة أيام.

فلذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخجاره طبقا للقواعد السابقة. فلذا تخلف العضو 

يختار أحد أعضيياء المجلس لمعاونته بعد ذلك دون عذر مقبول تسييتمر اللجنة في مباشيير  إجراءات ا. وللعضييو أن 

 في إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع ألقول العضو، وأن تحقق أوجه دفاعه.

وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئ س المجلس بعد موافقة أغلب ة  لثي عدد أعضائ ا عل ه خالل سبعة أيام على األكثر. 

جلسة، ويجب صدور قرار المجلس في شأنه خالل جلست ن على األكثر ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول 

 من تاريخ عرض التقرير عل ه.

 269ماد  

يجب دائما تالو  تقرير اللجنة عن إسييقاط العضييوية بالمجلس، وا تسييري أحكام ااسييتعجال على إجراءات إسييقاط 

 العضوية.

بااسييل، وا يصييدر قرار المجلس بلسييقاط ا إا بموافقة ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسييقاط العضييوية نداء 

  لثي عدد أعضائه.

 270ماد  

يقدم طلب إلغاء األ ر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئ س المجلس، ويجب أن يرفق 

 ت المؤيد  للجلب.بالجلب ب ان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة األ ر المانع من الترش ح والمستندا

ويعرض الرئ س هذا الجلب على المجلس إلحالته إلى لجنة الشييئون الدسييتورية والتشييريع ة أو لجنة الق ل إلعداد 

 تقرير عنه للمجلس.

وعلى اللجنة أن تسييتدعى من سييبق إسييقاط العضييوية عنه وأن تسييتمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضييمن 

 سباب وأسان د لجلبه.تقريرها مناقشة ما أبداه من أ

ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسيية ويجب صييدور قرار المجلس في شييأنه خالل  الث جلسييات على 

 األكثر من تاريخ عرض التقرير عل ه، بموافقة  لثي عدد أعضائه.
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 الفصل الثالث: استقالة الأعضاء وخلو المكان

 271ماد  

رئ س المجلس مكتوبة، وخال ة من أي ق د أو شيييييرط، وإا ع دَّت غ ر تقدم ااسيييييتقالة من عضيييييوية المجلس إلى 

 مقبولة.

ويعرض الرئ س ااستقالة خالل  مان وأربع ن ساعة من ورودها على مكتب المجلس لن رها بحضور العضو، ما 

 لل يمتنع عن الحضور رغل إخجاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

وما يبديه العضو من أسباب ل ا، على اللجنة العامة لن رها وإعداد تقرير ويجوز لمكتب المجلس إحالة ااستقالة، 

 في شأن ا للمجلس.

وتعرض ااسييييتقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عن ا، بحسييييب األحوال، في أول جلسيييية تال ة 

 ه في جلسة سرية.لتقديم ا، ويجوز بناء على اقتراح رئ س المجلس أو طلب العضو الن ر في استقالت

 وا تعتبر ااستقالة ن ائ ة إا من وقت أن يقرر المجلس قبول ا.

م  ا عل  ا بعد عدم قبول ا من المجلس، فعل ه إخجار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصيييى عل ه بعلل  فلذا صيييمل مقد ِّ

 الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا اإلخجار.

حوال، يشيييترط لقبول ااسيييتقالة أا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسيييقاط العضيييوية ضيييد وفى جم ع األ

 العضو.

 272ماد  

 ي بلِّغ وزير الداخل ة رئ س المجلس بوفا  أي عضو من أعضائه خالل  ال ة أيام من تاريخ الوفا .

 وإعالن خلو مكانه. ويخجر الرئ س  المجلَس في أول جلسة تال ة لذلك لتأب ن العضو المتوفى

وإذا خال مكان أحد األعضاء بالحكل بلبجال عضويته أو بااستقالة أو بلسقاط العضوية أو لغ ر ذلك من األسباب، يعلن 

رئ س المجلس إبالغ رأيه في الدائر  في الجلسة التي أخجر ف  ا المجلس بحكل بجالن عضوية أحد أعضائه، أو صدر 

ِّ المكان خالل سييبعة أيام  ف  ا قرار قبول ااسييتقالة أو إسييقاط العضييوية، وي خجَر رئ س ال  ئة الوطن ة لالنتخابات بخلو 

 من تاريخ إعالن ذلك بالمجلس اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

 الباب الثالث عشر: شئوُن المجلس  

 الفصل الأول: المحافظُة على النظام  في المجلس  

 273ماد  

 من اختصاصه وحده. ويتولى ذلك رئ س المجلس باسمه.المحاف ة على الن ام داخل المجلس 

 ويحدد الرئ س القوات التي يراها كاف ة ل ذا الغرض، ويبلغ ب ا وزير الداخل ة.

 وتكون هذه القوات تحت إمر  رئ س المجلس، ومستقلة عن كل سلجة أخرى.

من السيييالح داخل حرم المجلس، وا يجوز لغ ر القوات المسيييئولة عن المحاف ة على األمن والن ام حمل أي نوع 

 ويضع رئ س المجلس الن ام الذي يكفل تحق ق ذلك.

 274ماد  

مع مراعا  أحكام الماد  التال ة ا يجوز ألحد الدخول في حرم المجلس إا بتصييريح خاص، ويصييدر هذا التصييريح 

 طبقا للن ام الذي يضعه مكتب المجلس.

 ات التي تصدر إل  ل من المكلف ن بحفظ الن ام، وإا جاز إخراج ل.وعلى المصرح ل ل بالدخول أن يتبعوا التعل م
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 275ماد  

مع مراعا  ما ورد في شييأنه نص خاص، ا يجوز لغ ر أعضيياء المجلس والمكلف ن بالعمل ف ه ومن يندب ل رئ س 

الدخول  مجلس الوزراء أو غ ره من أعضيياء الحكومة لمعاونت ل، ومن يأذن المجلس أو اللجنة ل ل في الحضييور،

 في قاعة الجلسة أو في أماكن انعقاد جلسات اللجان، ألي سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.

 276ماد  

تخصيييص أماكن لممثلي الصيييحف ووسيييائل اإلعالم المختلفة وللجم ور في شيييرفات المجلس لمشييياهد  جلسيييات 

 المجلس من هذه الشرفات.

 الترخ ص في الدخول إلى هذه الشرفات.ويضع رئ س المجلس قواعد وإجراءات 

 277ماد  

يجب على من يرخص ل ل في دخول شيييييرفات المجلس أن يلزموا السيييييكون التام مد  انعقاد الجلسييييية، وأن ي لوا 

جالسييييي ن، وأا ي  روا عالمات اسيييييتحسيييييان أو اسيييييت جان، وأن يراعوا التعل مات والمالح ات التي يبدي ا ل ل 

 المكلفون بحفظ الن ام.

ص ل ل في دخول الشييرفات، ول خ ِّ لقائم ن بحفظ الن ام أن يكلفوا كل من يقع منه ضييوضيياء أو إخالل بالن ام ممن ر 

بمغادر  الشييرفة. فلن لل يمتثل فللرئ س، أن يأمر حرس المجلس بلخراجه وتسييل مه للج ة المختصيية إذا اقتضييى 

 الحال.

 الفصل الثالث: موازنة المجلس وحساباته

 278ماد  

ا في موازنة الدولة.المجلس  ا واحد   مستقل بموازنته، وتدر  رقم 

 279ماد  

تعتبر لجنة الشييئون المال ة وااقتصييادية لجنة لحسييابات المجلس في كل اختصيياصييات ا المنصييوص عل  ا في هذا 

 الفصل.

 280ماد  

من الشييئون  يضييع مكتب المجلس القواعد الخاصيية بتن  ل حسييابات المجلس، ون ام الصييرف، والجرد، وغ ر ذلك

 المال ة.

 281ماد  

دُّ مكتب المجلس مشييروَع موازنة المجلس التفصيي ل ة قبل بداية السيينة المال ة بثال ة أشيي ر على األقل، ويراعى  ي عِّ

في ذلك تحديد المبالغ الالزمة لكل نوع من أنواع المصيييييييروفات،  ل يح ل رئ س المجلس المشيييييييروع إلى لجنة 

 تقرير عنه لمكتب المجلس.حسابات المجلس، لبحثه وتقديل 

 ويبلغ رئ س المجلس وزير المال ة بالرقل اإلجمالي لالعتماد المجلوب.

 282ماد  

 تودع مبالغ ااعتماد المخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة في الج ة التي يختارها مكتب المجلس.

المختصييية وبلذن موقع من األم ن العام وا يصيييرف أي مبلغ من أموال المجلس إا بناء على موافقة من السيييلجة 

 للمجلس أو من ينوب عنه.

 283ماد  

يتولى المجلس حساباته بنفسه. وهو في ذلك غ ر خاضع ألية رقابة من سلجة أخرى، ومع ذلك فلرئ س المجلس 

أن يجلب من رئ س الج از المركزي للمحاسييبات ندب من يراه لوضييع تقرير اسييتشيياري يقدم إلى رئ س المجلس 

 ن حسابات المجلس وطريقة تنف ذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المال ة األخرى للمجلس.ع
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 284ماد  

ا عند  إذا لل تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواج ة مصييييروفات المجلس، أو إذا طرأ مصييييروف لل يكن من ور 

رئ س المجلس إلى لجنة حسياباته لتقديل وضيع ا وضيع مكتب المجلس ب ان ا بااعتماد اإلضيافي المجلوب، ويح له 

 تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.

 285ماد  

يضع مكتب المجلس خالل  ال  ن يوما من انت اء السنة المال ة الحساب الختامي ل ا  ل يح له رئ س المجلس إلى 

 لجنة حساباته لبحثه وتقديل تقرير عنه يعرض على المجلس.

 286ماد  

لك من األعمال التي تكون من  ته. كما تقوم بغ ر ذ ا أل ا ه وأدوا يًّ ا سييييييينو بات المجلس جرد  تجرى لجنة حسييييييييا

 اختصاص ا بمقتضى الالئحة المال ة واإلدارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس.

 ويعرض تقرير لجنـة حسابات المجلس في هذه الشئون على مكتب المجلس.

 لعامة للمجلسالفصل الرابع: الأمانة ا

 287ماد  

تشكل األمانة العامة للمجلس من األمانات واإلدارات واألقسام الداخلة في ال  كل التن  مي للج از الفني واإلداري 

 والمالي الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.

مباشيير  اختصيياصييات ا وتتولى األمانة العامة أداء األعمال الالزمة لمعاونة المجلس وجم ع أج زته البرلمان ة في 

ومسيييئول ات ا، وذلك طبقا للقواعد التن  م ة العامة التي تصيييدر بقرار من مكتب المجلس واألوامر التي يصيييدرها 

 رئ سه.

وعلى األمانة العامة اتباع وسيييييييائل التوزيع اإللكتروني وغ رها لجداول األعمال والتقارير والمضيييييييابه ومواج ر 

المجبوعات التي يصييييدرها المجلس عبر األن مة المنشييييأ  ل ذا الغرض، وذلك على الجلسييييات وغ رها من سييييائر 

 جم ع األعضاء، ل تمكنوا من ممارسة م ام ل البرلمان ة.

 288ماد  

يتولى رئ س المجلس اإلشيييييييراف على األمانة العامة، وعلى جم ع شيييييييئون المجلس وأعماله اإلدارية والمال ة 

 والفن ة.

 289ماد  

 اء على اقتراح مكتبه ائحة لتن  ل شئون العامل ن به، وتكون ل ا قو  القانون.يضع المجلس بن

ويسيييرى على العامل ن في المجلس، ف ما لل يرد ف ه نص في هذه الالئحة، األحكام المجبقة على العامل ن المدن  ن 

 بالدولة.

 290ماد  

علقة بشييييييئونه اإلدارية والمال ة كتابة إلى تقدم الت لمات المتعلقة بشييييييئون العامل ن في المجلس والشييييييكاوى المت

 رئ س المجلس، وتق د هذه الت لمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها.

ا لفحص الت لمات والشكاوى والبت ف  ا.  ويضع رئ س المجلس بقرار منه ن ام 

 291ماد  

المنصييييييوص عل  ا في القوان ن  يتولى رئ س المجلس السييييييلجات المخولة لرئ س مجلس الوزراء ووزير المال ة

 واللوائح المعمول ب ا.
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ويختص مكتب المجلس بالمسييائل التي يجب أن يصييدر ب ا قرار من رئ س الجم ورية أو مجلس الوزراء، وكذلك 

بالمسيييييييائل التي تقتضيييييييي ف  ا القوان ن واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزار  المال ة أو الج از المركزي للتن  ل 

 أي ج ة أخرى، حسب األحوال، وذلك كله ف ما يتعلق بشئون المجلس. واإلدار  أو

 292ماد  

ي ع َّن األم ن العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترش ح رئ سه، ويخجر الرئ س المجلس بذلك في أول جلسة 

 تال ة.

أقسام ا، وهو مسئول ويحضر األم ن العام جلسات المجلس، ويشرف على جم ع إدارات األمانة العامة للمجلس و

 أمام الرئ س عن حسن س ر األعمال ف  ا.

 ويتولى األم ن العام السلجات المخولة للوزير في القوان ن واللوائح.

 293ماد  

يتولى رئ س مجلس النواب أ ناء فتر  حل مجلس الش و ، جم ع ااختصاصات المال ة واإلدارية المخولة لمكتب 

 المجلس ورئ سه.

جلس الوزراء أ ناء فتر  حل المجلسيييي ن جم ع ااختصيييياصييييات المال ة واإلدارية المخولة لمكتبي ويتولى رئ س م

 المجلس ن ورئ س  ما.

 الباب الرابع عشر: أحكام متنوعة وختامية

 294ماد  

يخصص لرئ س مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف األولى من مقاعد الوسه في قاعة الجلسة 

 الجلسات، ويكون مكان الوك ل ن في الصف األول من ال م ن.عند حضورهل 

ويوزع مكتب المجلس خالل خمسة عشر يوما من افتتاح دور اانعقاد العادي األول للفصل التشريعي بق ة المقاعد 

على أعضييياء المجلس المنتم ن لاحزاب السييي اسييي ة واائتالفات البرلمان ة المختلفة والمسيييتقل ن، بعد أن يقدموا 

 اقتراحات ل في هذا الشأن كتابة إلى رئ س المجلس.

 295ماد  

ين ل رئ س المجلس اإلجراءات الخاصيية بمتابعة النشيير واإلذاعة لما يجرى في الجلسييات العلن ة للمجلس ولجانه 

عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة، وذلك لضمان ت س ر م مة ممثلي هذه الوسائل في النشر أو اإلذاعة بدقة لما 

 يجرى من مناقشات.

 296ماد  

يضيييييع مكتب المجلس، القواعد التن  م ة العامة المتعلقة بالتسييييي  الت التي تقدم ألعضييييياء المجلس لتمك ن ل من 

الق ام بمسيييئول ات ل، ويحدد المبالغ التي يتقرر صيييرف ا ل ل كبدات، ولتغج ة نفقات ل. كما يحدد القواعد الخاصييية 

 م ل ل وألسرهل.بعالج ل، والمساعدات التي تقد

 297ماد  

ت عفى أي مبالغ ت دفع إلى األعضيييياء من المجلس من جم ع أنواع الضييييرائب والرسييييوم، وا يجوز الحجز عل  ا أو 

 التنازل عن ا.

ويتقاضييى عضييو المجلس مكافأ  شيي رية مقدارها خمسيية أاف جن ة تسييتحق من تاريخ أدائه ال م ن، وفى جم ع 

موع ما يتقاضييييياه العضيييييو من موازنة المجلس، تحت أي مسيييييمى، عن أربعة أمثال األحوال، ا يجوز أن يزيد مج

 المبلغ المذكور.

ويتقاضى رئ س المجلس مكافأ  مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئ س مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وك لي 

 المجلس مكافأ  مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
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 298ماد  

مجلس الشيي و  اشييتراك للسييفر بالدرجة األولى الممتاز  بسييكك حديد جم ورية  يسييتخر  لكل عضييو من أعضيياء

مصييييير العرب ة، أو إحدى وسيييييائل المواصيييييالت العامة األخرى، أو الجائرات، من الج ة التي يختارها في دائرته 

 اانتخاب ة إلى القاهر ، وا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.

 ناقل الوطني، وذلك كله وفقا للن ام الذي يضعه مكتب المجلس.وتكون األولوية في ذلك لل

 299ماد  

 يكون لمجلس الش و  ناد اجتماعي، يخصص له مقر أو أكثر. 

 ويضع مكتب المجلس القواعد المن مة إلدار  نادى المجلس والخدمات التي يقدم ا.

 300ماد  

ا ا خاصيييًّ باألسيييبق ة في المراسيييل ب ن أعضييياء المجلس في  يضيييع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئ سيييه ن ام 

 اجتماعاته الرسم ة، وفى ااجتماعات التي يعقدها أو يدعو إل  ا.

 ويخجر رئ س المجلس رئ س مجلس الوزراء ب ذا الن ام.

 301ماد  

 يسبق رئ س مجلس الش و  بروتوكول  ا رئ س مجلس الوزراء، ويسبق الوك الن نواب رئ س مجلس الوزراء.

 302  ماد

يحمل أعضيييياء المجلس شييييارات خاصيييية يقررها المجلس بناء على ما يعرضييييه رئ سييييه، ويجب عل  ل حمل ا في 

 اجتماعات المجلس ولجانه وفى غ رها من ااجتماعات الرسم ة.

 303ماد  

واب في تجب ق أحكام هذه الالئحة، ي قصد بالحكومة رئ س مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ووزراء الدولة، ون

 الوزراء.

 304ماد  

تعتبر القواعد الالزمة لتجب ق أحكام هذه الالئحة، والتي ي قرها المجلس بناء  على تقرير من مكتبه، بما ل س ف ه 

 تعديل ألحكام ا، مكملة ل ا.

 305ماد  

ا على  األقل، ا يجوز تعديل أحكام هذه الالئحة إا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسييييييي ن عضيييييييو 

 ويجب أن يتضمن الجلب المواد المجلوب تعديل ا ومبررات التعديل.

ويعرض الرئ س طلب التعديل على المجلس إلحالته إلى اللجنة العامة إلعداد تقرير عن مبدأ التعديل خالل المد  

 التي يحددها.

تورية والتشيييريع ة أو إلى لجنة ويح ل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشيييئون الدسييي

 خاصة إلعداد تقرير يتضمن ص اغة المواد المقترح تعديل ا من الالئحة، وذلك خالل المد  التي يحددها.

ولكل عضييييييو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات في هذا الشييييييأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى 

 الرأي عل ه.تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ 

 تعديل ل ا بقانون.0وتصدر الالئحة الداخل ة للمجلس أو أي 

 وفى جم ع األحوال، ا يجوز تعديل أحكام هذه الالئحة إا بتعديل صريح، ومباشر، يدخل ضمن نصوص ا.

 306ماد  

العامل ن يقترح مكتب المجلس ائحة لتن  ل شيييييئون العامل ن به، وتعرض على المجلس إلقرارها، ويسيييييري على 

 بالمجلس ف ما لل يرد به نص خاص في هذه الالئحة األحكام المجبقة على العامل ن المدن  ن بالدولة.
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وإلى أن يتل وضييييع الالئحة المشييييار إل  ا في الفقر  السييييابقة، تسييييري أحكام ائحة العامل ن بمجلس النواب على 

 بقرار من مكتب مجلس الش و  أو رئ سه.العامل ن بمجلس الش و  والقواعد التن  م ة العامة الصادر  
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