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 ستاذ / رئيس مجلس الشيوخالسيد ال

 تحية طيبة وبعد،،،،                                   

 

 

( من الدستور، أرفق طي هذا مشروع الالئحة الداخلية لمجلس الشيوخ 111أعماالً لحكم المادة )

 إلي اللجنة المختصة بإعداد الالئحة الداخلية ليكون تحت نظرها.إلحالتها 

 

 

 رجاء التفضل يإتخاذ الالزم

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير
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 الباب األول
 أحكام عامة

 (1) المادة

 من الدستور 842، 842ادتين ي يشارك في التشريع وفقا ألحكام الممجلس الشيوخ مجلس نياب

 (8) المادة

 يختص المجلس:

 أوال: بإبداء الرأي فيما يلي:

 االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. - ١

 مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واإلقتصادية – 8

 معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي  تتعلق بحقوق السيادة. - ٣

 واب لجمهورية أو مجلس النمشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستورالتى تحال إليه من رئيس ا -4

 .ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة -5

بدراسة واقتراح ما يراه كفيال بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السالم اإلجتماعى والمقومات األساسية  -ثانيا 

ويبلغ  ظام  الديمقراطي وتوسيع مجاالته.تعميق النللمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، و

 المجلس ما تنتهي إليه دراسته من توصيات واقتراحات إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

 (٣) المادة

 الالئحة.الدستور والقانون وهذه  ، وما يتخذونه من قرارات، بأحكاميلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات

 الباب الثاني
 أجهزة المجلس

 (4) المادة

 أجهزة المجلس هي:

 رئيس المجلس. -أوال 

 مكتب المجلس. -ثانيا 

 اللجنة العامة. -ثالثا 

 لجنة القيم. -رابعا 

 اللجان النوعية. -خامسا

 اللجان الخاصة والمشتركة. -سادسا 

 الفصل األول
 رئيس المجلس

 (5) المادة

وكرامته وكرامة  ة المجلس ويحافظ على أمنه ونظامهالذي يمثله ويتكلم باسمه وفقا إلرادرئيس المجلس هو 

مطابقة هذه األعمال ألحكام الدستور والقانون  ن سير جميع أعمال المجلس، ويراعيأعضائه، ويشرف على حس

 وهذه الالئحة.

 (6) المادة

يه، ويوجه لكالم لطالبا ويدير المناقشات ويأذن في ضبطها،يفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، وي

 نظر المتكلم إلى التزام الموضوع عند االقتضاء.

 علنوله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضح أو يستوضحها ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه وهو الذى ي

ة على المجلس وفي هذه الحالة وللرئيس أن يشترك في مناقشة أية مسألة معروضما يصدره المجلس من قرارات .

 يتخلى عن رياسة الجلسة، وال يعود إلى مقعد الرياسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

 (7) المادة
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ويتولى رئيس المجلس  النعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل،لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس ل

 رياسة إجتماعات اللجان التي يحضرها.

 (2) لمادةا

اسة وإذا غاب الرئيس تولى ري جلسات المجلس.رياسة بعض ب أحد الوكيلين أو كليهما في لرئيس المجلس أن يني

ستها أكبر األعضاء إحدى الجلسات، يتولى ريا حالة غيابهما معا عنوفى الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب 

 االختصاصات المقررة في هذه الالئحة لرئيس المجلس.وتكون لرئيس الجلسة في إدارتها  الحاضرين سنا.

 الفصل الثاني
 مكتب المجلس

 ( 2) المادة

 يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

 (١0) المادة

بية سنوات، وذلك باألغل االنعقاد السنوي العادي لمدة خمسينتخب المجلس رئيسا ووكيلين في اول اجتماع لدور 

المطلقة لعدد األصوات الصحيحة التى أعطيت. ويرأس جلسةالمجلس هذه أكبر األعضاء الحاضرين سنا .وتقدم 

 لمطلوب.تقدم للترشيح إال العدد االترشيحات إلى رئيس الجلسة خالل المدة التي يحددها، ويجري التصويت ولو لم ي

المجلس،  ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس علنية للرئيس ثم للوكيلين.جلسة  ويجري االنتخاب بطريقة سرية في

انتخابه. وفى جميع األحوال ال يجوز إنتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين  ر الرئيس مهام الرئاسة فور إعالنويباش

 ألكثر من فصلين تشريعين متتاليين . 

 (١١) المادة 

 كتب المجلس فور إعالن انتخابه.يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل م

 

 

 (١8) المادة

يباشر كل من الرئيس والوكيلين إختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى إنتخب فيه وحتى نهاية اليوم السابق 

( من الدستور وإذا خال منصب الرئيس أو أحد  850) المادةإلفتتاح الفصل التشريعى التالى وذلك بمراعاة أحكام 

إنتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى وإذا خال منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الوكيلين 

الرياسة بصفة مؤقتة وذلك لحين  اصل على أعلى األصوات منهما مهاماالنعقاد تولى أكبر الوكيلين سنا ثم الح

 انتخاب الرئيس الجديد.

 (١٣) المادة

 يقدمو.  منصبه بالتزامات إخالله حالة فى الوكيلين، من أى أو الرئيس إعفاء طلب المجلس أعضاء لثلث يكون

 لشئونا لجنة إلى الطلب الرئيس ويحيل المجلس، رئيس إلى ومسببا   كتابة   كليهما أو الوكيلين أحد إعفاء طلب

 ومسببا   تابة  ك الطلب قُدم المجلس، رئيس بإعفاء الطلب تعلق وإذا, السرعة وجه على لنظره والتشريعية الدستورية

 أن لتشريعيةوا الدستورية الشئون لجنة على األحوال، جميع وفى. والتشريعية الدستورية الشئون لجنة رئيس إلى

 على يامأ ثالثة خالل عنه تقريرا   وتعد إليها، وروده تاريخ من يومين خالل المنصب من اإلعفاء طلب لنظر تجتمع

ن أن ويجب, األكثر  الدستور، من ١١7 المادة فى عليها المنصوص الشروط توافر مدى فى رأيَها اللجنةُ  تقرير يتَضمِّ

 كلما فاؤهإع المطلوب العضو إلى اللجنة تستمع أن ويجب. تعقيب من اإلعفاء طلب شأنه فى قُدم الذى يبديه قد وما

 .اللجنة بتقرير برأيه مذكرة إرفاق يطلب أن وله ذلك، طلب

 (١4) المادة

 أعضائها عدد ثىثل بحضور المنصب، من اإلعفاء طلب فى والتشريعية الدستورية الشئون لجنة تقرير مشروعُ  يُتلى

 .اللجنة أعضاء أغلبيةُ  المجلس إلى تقديمه قبل المشروع هذا على يوافق أن ويجب األقل، على

 

  ( ١5) المادة
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 خالل اصة،خ جلسة فى المنصب من اإلعفاء طلب فى والتشريعية الدستورية الشئون لجنة تقريرَ  المجلسُ  ينظر

 اإلعفاء طلب كان إذا سنا، األعضاء ألكبر الجلسة رئاسة وتكون. تقريرها من اللجنة النتهاء التالية الثالثة األيام

 التصويت ويجرى .مناقشة دون فيه البت قبل به تُرفق قد التى والمذكرة اللجنة تقرير ويتلى, المجلس برئيس متعلقا

 المجلس ءأعضا ثلثى موافقة عن النهائى الرأى أسفر فإذا. باالسم نداء وكيليه، أو المجلس رئيس من أى إعفاء على

 .الالئحة هذه من ١0 بالمادة الواردة اإلجراءات بذات التشريعى، الفصل لباقى منه بديال   المجلس انتخب ذلك، على

 ( ١6) المادة

 ألعماله واتخاذ كل ما من س ولجانه بما يكفل السير المنتظمالمجليختص مكتب المجلس باإلشراف على نشاط 

 شأنه أن يهيئ للمجلس أداء رسالته.

 (١7) المادة

أعضائه، وتصدر قراراته  تكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميعيجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، و

ون دذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول فإ ن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلكبأغلبية آراء األعضاء على أ

العضوين اآلخرين، االستعجال إلى اجتماع المكتب جاز انعقاده بحضور  مباشرة اختصاصاته، ودعت ظروف

 تصدر قراراته باتفاقهما. وفي هذه الحالة

 ويحرر لك.لعام للمجلس ومن يؤذن له في ذوال يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إال األمين ا

 المجلس. ر الجتماعات المكتب يعتمدها رئيسمحاض -متى طلب منه ذلك  -األمين العام 

 (١2) المادة

لجلسة بوقت مناسب، ا به األعضاء والحكومة قبل انعقاد يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات، ويخطر

 مكتب المجلس التي يوضع فيها الجدول. اجتماعاتص بشؤون المجالس النيابية  لحضورويدعى الوزير المخت

 

 (١2) المادة

دعوات در عنه اليختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات التي توجه من برلمانات الدول األخرى للمجلس، وتص

 تمثيل -مكانبقدر اإل -ي تشكيلها على أن يراعى فالبرلمانية ويتولى مكتب المجلس  شئون الوفود  لهذه البرلمانات.

س من بين أعضائها رئي مجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكنف األحزاب السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المختل

 المجلس أو الوكيلين فتكون له الرياسة.

 

 

 الفصل الثالث
 اللجنة العامة

 (80) المادة

 من: دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس، وعضوية كالكل تشكل اللجنة العامة في بداية 

 الوكيلين. -أوال 

 رؤساء اللجان النوعية. -ثانيا 

س ويخطر به رئي عضو عن كل حزب من األحزاب المشتركة في المجلس يختاره الحزب الذي ينتمي إليه -ثالثا 

 المجلس.

 خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس. -رابعا 

 (8١) المادة

اتها ويعلن قراراتها وتوصي جدول أعمالها، ويدير مناقشتها، عيدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى االجتماع ويض

لحضور اجتماعات اللجنة عند نظرها األمور نيابية مجلس الالالمختص بشئون وانتهاء اجتماعاتها، ويدعى الوزير 

خالل دور  وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على األقل من هـذه الالئحة.8٣ المادةالمنصوص عليها في 

 لمجلس دعوتها الجتماع غير عادي، وال يكون اجتماع اللجنة صحيحا إال بحضور أغلبيةا االنعقاد، ويجوز لرئيس

وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، بأغلبية آراء األعضاء الحا . أعضائها، وتصدر قراراتها

 لطريقة التى يراها مناسبة.ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر ونشرها با
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 (88) المادة

 بما يلي :  تختص اللجنة العامة

   . مناقشة الموضوعات التي يرى المجلس عرضها على اللجنةأوال  : 

  مهمةموضوعات  رئيس المجلس حيله إليهاما ي: ثانيا 

شأنها ما تراه مناسبا من في لمجلس أو أن تتخذ ا ة أن تقرر عرض هذه الموضوعات علىجنفى جميع األحوال للو

 إجراء.

 الفصل الرابع
 لجنة القيم

 (8٣) المادة

تشكل لجنة القيم في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي بقرار من المجلس برئاسة أحد وكيلي المجلس وعضوية ستة 

أعضاء على أن يكون نصفهم على األقل من غير المنتمين للحزب الحائز على أكثرية مقاعد المجلس وتنتخب 

حله م أعضائها وإذا قام مانع برئيس اللجنة حلباألغلبية المطلقة لعدد اللجنة في أول اجتماع لها وكيل لها وذلك 

وال يكون اجتماع اللجنة صحيحا إال بحضور  محله أكبر أعضاء اللجنة سنا. ، فإذا قام به مانع حلوكيل اللجنة 

بأغلبية آراء األعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي  بية أعضائها وتصدر قرارات اللجنةأغل

 منه الرئيس.

 (84) المادة

لمجتمع المبادئ األساسية ل خروجا علىتختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تعد 

 المصري طبقا ألحكام الدستور أو القانون أو هذه الالئحة.

 (85) المادة

اءين بتوقيع أحد الجز الحق في االكتفاء ااع أقواله. ولهلرئيس المجلس أن يحيل العضو إلى لجنة القيم بعد سم

 ( من هذه الالئحة.805) المادةالمنصوص عليهما في البندين األول والثاني من 

 (86) المادة

ل المدة تحدده لذلك على إال تق بالحضور أمامها في الميعاد الذي تخطر لجنة القيم العضو بما هو منسوب إليه وتكلفه

ى اب موصعشر يوما ويجب أن يكون اإلخطار بكت المحدد النعقاد اللجنة عن خمسة دبين تاريخ اإلخطار والميعا

مراعاة المدة المذكورة في وإذا تخلف العضو، أعادت اللجنة إخطاره للحضور، مع  عليه مصحوب بعلم الوصول.

طلع لجنة أن يوعلى رئيس الباشرت اللجنة إجراءاتها. -مقبول دون عذر  -السابقة، فإذا تخلف بعد ذلك  الفقرة

وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته  إليه ضره أمام اللجنة على ما هو منسوبالعضو في أول اجتماع يح

 في إبداء دفاعه آما اللجنة، وعلى اللجنة

ختاره من من ت وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو أن تندب لذلك أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. االستماع إلى

 نتيجة التحقيق عليها. أعضائها الذي يعرض

 (87) المادة

 اللجنة بناء على  من يندبه رئيس المجلس ألمانةيجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إالال 

ويجوز أن يتولى أمانة سر اللجنة من تختاره من  أذن له اللجنة في الحضور أمامها.ترشيح رئيسها وكذلك من ت

 ا وتحرر محاضر الجتماعات اللجنة يوقعها رئيسها وأمينها.أعضائه

 (82) المادة

ود عليها في البن أو أن توقع أحد الجزاءات المنصوصللجنة القيم أن تصدر قرارا بحفظ الموضوع المحال إليها 

 ( من هذه الالئحة.١20) المادةالثالثة األولى من 

ي الواقعة أنها تستدع مسببا، وإذا رأت اللجنة من ظروف الجزاءويجب أن يكون قرار اللجنة بالحفظ أو بتوقيع 

لمجلس لتوقيع أحد هذين أحالت الموضوع ل المذكورة المادةتوقيع أحد الجزاءين الرابع أو الخامس الواردين في 

 ويكون قرار اإلحالة مشفوعا بتقرير تبين فيه المخالفة المسندة للعضو وما أسفرت عنه الجزاءين.

 اللجنة واألسباب التي استندت إليها في طلب توقيع الجزاء.تحقيقات 
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 (82) المادة

البند  يالمنصوص عليه ف لمسندة للعضو تقتضي توقيع الجزاءإذا رأت لجنة القيم بأغلبية أعضائها أن الواقعة ا

الشئون الدستورية ( من هذه الالئحة، عرضت األمر على رئيس المجلس إلحالته إلى لجنة ١20) المادةاألخير من 

 والتشريعية.

ويكون قرار اللجنة مشفوعا بتقرير عن إجراءاتها وما أسفر عنه بحثها وتحقيقاتها واألسباب التي استندت إليها في 

 اإلحالة.

 (٣0) المادة

سماع دفاع والتشريعية و وة تقرير لجنة الشئون الدستوريةينظر المجلس في المخالفة المسندة إلى العضو بعد تال

( أو ١20) المادةالعضو. وللمجلس أن يقرر توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود الخمسة األولى من 

 حفظ الموضوع.

 (٣١) المادة

الالئحة، أعدت تقريرا  ( من هذه82) المادةإذا أحيل األمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طبقا لحكم 

إسقاط  وللجنة أن تقترح في أول جلسة تالية. و وتحقيق دفاعه، يعرض على المجلسبعد سماع أقوال العض برأيها،

 لألحكام المنصوص عليها في هذه الالئحة. ة لذلك طبقاالعضوية وفى هذه الحالة تباشر اإلجراءات المقرر

 (٣8) المادة

فاع العضو وسماع د التشريعية بعد تالوة تقريرهاية ويفصل المجلس فيما ينتهي إليه رأي لجنة الشئون الدستور

وللمجلس أن يقرر إما إسقاط العضوية أو توقيع أحد في جلسة سرية إذا طلب العضو ذلك.وينظر الموضوع 

 ( من هذه الالئحة أو حفظ الموضوع.١20) المادة فياألخرى المنصوص عليها الجزاءات 

 

 الفصل الخامس
 اللجان النوعية

 الفرع األول

 تشكيل اللجان النوعية

 (٣٣) المادة

 تنشأ بالمجلس اللجان النوعية التالية :

 لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. - ١

 لجنة الشئون المالية واالقتصادية. - ٢

 لجنة الشئون العربية والخارجية  - ٢

 واألمن القومي.

 لجنة اإلنتاج الصناعي والطاقة. -4

 تنمية القوى البشرية واإلدارة المحلية. لجنة -5

 لجنة التعليم والبحث العلمي. -6

 لجنة الصحة والسكان والبيئة. -7

 لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة. -8

 لجنة اإلنتاج الزراعي والري واستصالح األراضي. -9

 لجنة اإلسكان والمجتمعات العمرانية -10

 يا المعلوماتلجنة النقل واإلتصاالت وتكنولوج -11

  لجنة الشباب والرياضة -1٢

 لجنة حقوق اإلنسان -13

 لجنة الشئون اإلقريقية  -14

 (٣4) المادة
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ية اقتراح مكتبه في بدا ن األعضاء يحدده المجلس بناء علىتشكل كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد م

 عادى ويراعى في تشكيل هذه اللجان حسن قيامها بأعمالها. كل دور إنعقاد

 (٣5) المادة

األعضاء لالنضمام طلبات  -في بداية  كل دور إنعقاد عادى وفي الموعد الذى يحدده  -يتلقى رئيس المجلس 

األعضاء  مدة أن تكون أولوية االختيار ألقويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات بمراعا لعضوية اللجان.

 في عضوية اللجنة التي يطلب الترشيح لعضويتها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في

 مجال نشاط اللجنة.

 (٣6) المادة

جنة أن يشترك في ل ى اللجان النوعية للمجلس، ويجوز  بموافقة مكتب المجلسيجب أن يشترك العضو في إحد

 رته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.ثانية لإلفادة من خب

 (٣7) المادة

اته أو تقديم اقتراح قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان

بقا ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طس لعرضها على المكتب للنظر فيها.اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجل

القواعد  ىراحات المقدمة من األعضاء، وتقتصر المناقشة علواالقت ليه المكتب بعد دراسة االعتراضاتلما انتهى إ

 مكتب المجلس في هذا الشأن. والضوابط التي التزمها

وفى جميع األحوال يجب إخطار المجلس بأية تغيير في عضوية  وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها.

 اللجان أثناء دور اإلنعقاد.

 (٣2) المادة

ن ا يتكون مهتنتخب كل لجنة عقب تشكيلها من بين أعضائها مكتبا ل الالئحة هذه من( ٣6) المادة حكم مراعاة مع

، وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس باألغلبية المطلقة لعدد أعضائها.رئيس ووكيلين وامين للسر وذلك 

 يشكلها مكتب المجلس من بين االقتراع السري تحت إشراف لجنة ي االنتخابات بين المرشحين بطريقوتجر

علن أ وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب ين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.المتقدمأعضاء اللجان غير

لذين تدخل ها إلى الوزراء اويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان ويبلغ انتخاب المرشحين بالتزكية.

 صات اللجنة.وزارتهم في اختصا أعمال

 (٣2) المادة

 لوكيل المجلس أن يرأس إجتماعات اللجنة التي يحضرها.

 

 الفرع الثاني
 اختصاص اللجان النوعية

 (40) المادة

تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة واقتراح ما تراه، فيما تختص ببحثه من الموضوعات المنصوص عليها 

 من الدستور.842 المادةفي 

من الدستور وفيما يحال إليها وذلك على  842 المادةكما تختص بإبداء الرأي في الموضوعات الواردة في        

 النحو التالي:

 :جنة الشئون الدستورية والتشريعيةل (1)

 :يأتي بما وتختص

 )ا( االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 للدستور.القوانين المكملة وإقتراحات )ب( مشروعات 

 )ج( مشروعات القوانين التي يحيلها رئيس الجمهورية إلى المجلس.

 )د( معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.

 )هـ( شئون الالئحة الداخلية.

 )و( شئون األعضاء.
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 الحصانة البرلمانية.)ز( 

 

 لجنة الشئون المالية واالقتصادية:(  ٢)

 :يأتي بما وتختص

 .مور التي  تدخل في إختصاص هذه اللجنة علقة باألالقوانين المكملة للدستور المتوإقتراحات )أ( مشروعات 

 )ب( ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.

 ( مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية.ج)

 8080لسنة  ١4١رقم  نص المادة الثانية من القانونملكيتها للمجلس طبقا ل( موازنة إدارة األموال التي آلت د)

 مجلس الشيوخ . بإصدار قانون

 وحساباته الختامية. يوخ( موازنة مجلس الشه)

 

 لجنة الشئون العربية والخارجية واألمن القومي:( 3)

 :يأتي بما وتختص

 . ةاللجن هذه إختصاص في تدخل  التي باألمورالقوانين المكملة للدستور المتعلقة وإقتراحات )أ( مشروعات 

 اختصاص هذه اللجنة. ى)ب( ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل ف

حقوق الدولة أو التي تتعلق ب أراضي ى)ج( معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل ف

 السيادة.

 )د( شئون األمن القومى من الناحيتين الداخلية والخارجية.

 

 لجنة اإلنتاج الصناعي والطاقة:( 4)

 وتختص بما يأتي:

 ة.اللجن باألمور التي تدخل في اختصاص هذهالقوانين المكملة للدستور المتعلقة وإقتراحات )أ( مشروعات 

 هذه اللجنة.)ب( ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص 

 )ج( السياسة العامة للدولة فى مجال اإلنتاج الصناعي.

دم اإلنتاجية والتق ل الثروة المعدنية ورفع الكفاية)د( التمية الصناعية واستخدامات الطاقة وتنمية واستغال

 التكنولوجي في هذا الشأن.

 )ه( األمور الخاصة بمختلف مجاالت اإلنتاج الصناعي.

 

 القوى البشرية واإلدارة المحلية:لجنة تنمية ( 5) 

 وتختص بما يأتي:

 القوانين المكملة للدستور المتعلقة باألمور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنةوإقتراحات . مشروعات أ

 ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة. -ب

 تنمية القوى البشرية وتأهيلها. -ج

 جيات ونظم اإلدارة لزيادة كفاية القوى العاملة.تطوير استراتي -د

 التدريب.- ه

 التأمينات االحتماعية. -و

 التتظيمات النقابية المهنية والعمالية والحرفية. -ز

 اإلدارة المحلية والتتظيمات الشعبية. - س

 

 لجنة التعليم والبحث العلمي والشباب: (6)

 وتختص بما يأتى:

 ة.هذه اللجن لقة باألمور التي تدخل في اختصاصالقوانين المكملة للدستور المتعوإقتراحات ( مشروعات  أ )

 )ب( ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.
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 )ت( التعليم والبحث العلمي.

 )ث( األزهر والشئون الدينية واالجتماعية واألوقاف.

 

 لجنة الصحة والسكان والبيئة ( 7) 

 بما يأتي:وتختص 

 القوانين المكملة للدستور المتعلقة باألمور التي تدخل في اختصاص هذه اللجنة.وإقتراحات )أ( مشروعات 

 )ب( ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجتة.

 )جـ( الرعاية الصحية.

 )د( التأمين الصحي.

 )هـ( تنظيم األسرة.

 والطفولة.)و( حماية األمومة 

 )ز( البيئة.

 

 لجنة الثقافة واإلعالم والسياحة؛( 8)

 وتختص بما يأتي:

 القوانين المكملة  للدستور المتعلقة  باالمور التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنةوإقتراحات )أ( مشروعات  

 )ب( ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل في اختصاص هذه اللجنة.

 الم.)ج( الثقافة واإلع

 )د( اآلثار والفنون واآلداب.

 )هـ( السياحة.

 

 لجنة اإلنتاج الزراعي والري واستصالح األراضي:( 9)

 :يأتي بما وتختص

 مور التى تدخل فى اختصاص هذه اللجنة ن المكملة للدستور المتعلقة  باألالقواني وإقتراحات مشروعات ( أ) 

 في اختصاص هذه اللجنة.)ب( ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تدخل 

 )ج( اإلصالح الزراعى واستصالح األراضي.

 لتعاونيات الزراعية واالثتمان الزراعي.)د( ا

 )هـ( الموارد المائية والري والصرف وتحسين التربة.

 )و( ما يتعلق بمشروعات تنمية القرية المصرية والعمالة الزراعية.

 )ز( التنمية الزراعية الرأسية واألفقية.

 ألمور الخاصة باإلنتاج النباتي والحيواني والداجني والثروة السمكية.( ا) ع

 مجال اإلنتاج الزراعي والموارد المائية. ى)ط( السياسة العامة للدولة ف

 )ي( األمن الغذائى.

 

 : والتعمير العامة والمرافق االسكان لجنة( 10)

 :يأتي بما وتختص

 . ةاللجن هذه اختصاص فى تدخل التى باالمور المتعلقة للدستور المكملة القوانين وإقتراحات مشروعات( أ) 

 . اللجنة هذه اختصاص فى تدخل موضوعات من الجمهورية رئيس يحيله ما( ب)

  االسكان( ج)

  العامة المرافق( د)

  التعمير( هـ)

 الجديدة العمرانية المجتمعات(  د)
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 المعلومات :االتصاالت وتكنولوجيا و النقل ( لجنة11)

 :يأتي بما وتختص

 . ةاللجن هذه اختصاص فى تدخل التى باالمور المتعلقة للدستور المكملة القوانين وإقتراحات مشروعات( أ)

 . اللجنة هذه اختصاص فى تدخل موضوعات من الجمهورية رئيس يحيله ما( ب)

 )ج( ما يتعلق  بالنقل البرى والبحرى والنهرى

 والكبارى)د( الموانى والطرق 

 )ه( قناة السويس

 )و( االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا المعلومات

 )ز( البريد

 

 ( لجنة الشباب والرياضة :1٢)

 : باآلتى وتختص

 .نةاللج إختصاص في تدخل التي باألمور المتعلقة للدستور المكملة القوانين وإقتراحات مشروعات )أ(

 .اللجنة هذه إختصاص في تدخل موضوعات من الجمهورية رئيس يحيله ما )ب(

 الشباب ومراكز األندية)ج(       

 واألوليمبية الرياضية واإلتحادات الرياضة )د(

 والنشء الشباب رعاية )ه(

 

 اإلنسان حقوق لجنة -13

 : باآلتى وتختص

 .جنةالل إختصاص في تدخل التي باألمور المتعلقة للدستور المكملة القوانين وإقتراحات مشروعات) أ(        

 .اللجنة هذه إختصاص في تدخل موضوعات من الجمهورية رئيس يحيله ما )ب(

 والحريات الحقوق )ج(

 . اإلنسان لحقوق اإلنسانى الدولى والقانون الدولية بالمواثيق المتعلقة الموضوعات)د(      

 

 

 

 لجنة الشئون اإلفريقية -14

 وتختص باآلتى :

  للجنةا هذه اختصاص فى تدخل التى باالمور المتعلقة للدستور المكملة القوانين وإقتراحات مشروعات  (أ)

 . اللجنة هذه اختصاص فى تدخل موضوعات من الجمهورية رئيس يحيلهما  (ب)

 العالقات مع الدول والمنظمات اإلفريقية           (ج)

 ما يتعلق بالتعاون مع دول حوض النيل      )د(     

 اإلتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول اإلفريقية          )ه(

 

 .اصاتهاختص ممارسة في المجلس إليها المشار اللجان وتعاون. أخرى نوعية لجان تشكيل المجلس من بقرار ويجوز

 

 

 

 الفرع الثالث
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 أسلوب وإجراءات عمل اللجان
 (4١) المادة

، تحتاج إلى دراسة نطاق اختصاصاتها الموضوعات التي تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي في

 المجلس لعرضه على المجلس. عقاد، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيسوترتيب أولويات دراستها خالل دور االن

 (48) المادة

تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات قوانين أو غيرها من موضوعات تختص 

 .ببحثها

 (4٣) المادة

نة غيابه أحد وكيلي اللج أمين السر، ويحل محل الرئيس عند يقوم رئيس كل لجنة بإدارة أعمالها ويعاونه في ذلك

 ثم أكبر أعضائها الحاضرين سنا.

 (44) المادة

 يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها.

 (45) المادة

اجتماعها بوقت كاف  جلس، وتكون دعوة اللجنة قبل موعدرئيسها أو رئيس المتجتمع اللجنة بناء على دعوة 

 ويخطر األعضاء بجدول أعمال اجتماع اللجنة.

 (46) المادة

ا. إال بحضور ثلث أعضائه ير ذلك، وال يكون انعقادها صحيحااجتماعات اللجان غير علنية، إال إذا قررت اللجنة غ

 يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. الحاضرين، وعند التساويوتصدر قراراتها بأغلبية األعضاء 

 (47) المادة

المناقشات ونصوص  عضاء الحاضرين والغائبين، وملخصيحرر لكل اجتماع لجنة محضر تدون فيه أسماء األ

 القرارات، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها وسكرتيرها.

 

 (42) المادة

 والجهات المختلفة عن طريق رئيس المجلس. تجرى المخاطبات بين رؤساء اللجان

 (42) المادة

اختصاصهم ولكل منهم  بيانات أمامها عن موضوع يدخل في ألعضاء الحكومة حضور اجتماعات اللجان وإلقاء

وال يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة  يب عنه من يرى من كبار المختصين.أن يستصحب معه أو أن ين

 خذ الرأي.صوت معدود عند أ

 (   50) المادة

من إيضاحات أو  ص لالستماع إلى ما يدلي بهمن رئيس المجلس االجتماع بالوزير المخت أن تطلب لكل لجنة

 معلومات أو بيانات في إحدى المسائل التي تدخل في اختصاص اللجنة.

 (5١) المادة

ضروريا من بيانات أو  ما تراه -عامة ية جهة حكومية أو عن طريق رئيس المجلس من أ -لكل لجنة أن تطلب 

 ي موضوع يدخل في اختصاصها.أمعلومات أو وثائق تتصل بما تقوم به من دراسة 

 (58) المادة

 ت في شأن موضوع هام ذي صفة عامة.للجنة أن تبدي رغبا

الموضوع جدول أعمال  ويطلب اإلجابة عنها، وله أن يدرجولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الرغبات  

 الجلسة باعتباره اقتراحا برغية من اللجنة.

 (5٣) المادة

ون أن يك واالشتراك في مناقشتها دون ت اللجان التي ال يكون عضوا فيهالكل عضو من أعضاء المجلس حضور اجتماعا

 له حق التصويت.
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 (54) المادة

ه وتعد كله أو بعض معين أكثر تختص بدراسة موضوعفرعية أو يجوز لكل لجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة 

 . يعرض علي اللجنة تقريرا عنه

 وتسري على اللجان الفرعية القواعد واإلجراءات الخاصة باللجان النوعية.

 (55) المادة

رير الميعاد ولم يقدم التق ذا إنقضىفإ يجب على اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس في الموعد الذي يحدده لها، 

 فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة الالزمة إلتمام عملها.

 

 (56) المادة

ة أعضاء المجلس قبل الجلسإتاحته إلى تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس إلدراجه في جدول األعمال، ويجب 

 ين ساعة على األقل.المحددة لنظره بأربع وعشر

 (57) المادة

وع وإذا كان الموض ها وأسبابه ورأي األقلية أن وجد.يجب أن يتضمن التقرير رأي اللجنة في الموضوع المحال إلي

 المشروع ومذكرته اإليضاحية. ن فيجب أن يرفق بتقرير اللجنة نصالمحال إلى اللجنة مشروع قانو

 

 (52) المادة

المجلس  المجلس، ولرئيس تقرير تقدمه مقررا تختاره من بين أعضائها ليعرض التقرير علىتحدد اللجنة في كل 

 عند غياب المقرر أن يندب أحد أعضاء اللجنة ليتولى ذلك.

 (52) المادة

 أي تقرير إليها ولو كان مجلس بواسطة رئيسها أو مقررها ردلرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من ال

 بدأ في نظرهالمجلس قد 

 

 الفصل السادس
 اللجان الخاصة والمشتركة

 
 (60) المادة

و التي شكلت من أجلها أ تنتهي هذه اللجنة بانتهاء المهمةللمجلس أن يقرر تشكيل لجنة خاصة ألغراض معينة، و

يس المجلس أعضاءها ورئيسها وإذا أقر المجلس مبدأ تشكيل لجنة خاصة، اختار رئ ر من المجلس.بقرا

 المجلس بأسمائهم فى الجلسة التالية.وأخطر

 

 

 (6١) المادة

تشكل و ضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة.أن يقرر إحالة مو -بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة  -للمجلس 

ركة س اللجنة المشتأوير اللجان النوعية. جلس ومكتب لجنة أو أكثر من مكاتباللجنة المشتركة من إحدى لجان الم

 تشكل من مكاتب اللجان النوعية أحد وكيلي المجلس. س اللجنة التيأ، ويرالموضوع أصالئيس اللجنة المحال إليها ر

 

 

 

 الباب الثالث
 الدراسات واالقتراحات التي يقدمها المجلس
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 (68) المادة

لنوعية دراسة أي موضوع ا لكل لجنة من اللجان .  هذه الالئحةمن ( 40) المادةمع مراعاة حكم الفقرة األولى من 

من الدستور، واقتراح ما تراه في شأنه وتعد اللجنة تقريرا بنتائج دراستها  842 المادةمن الموضوعات الواردة في 

 يعرض على المجلس.

 (6٣) المادة

ت جوهرية عليه تعديال ، فإذا ترتب على المناقشة إدخاليتلى تقرير اللجنة في المجلس، ثم تجري مناقشته تفصيال

ويعاد التقرير إلى اللجنة إلعادة النظر فيه  سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصيات أو االقتراحات -

 على المجلس  يعرض برأيها في ضوء المناقشات واإلقتراحات التي تمت بشأنه وتقدم اللجنة بعد ذلك  تقريرا نهائيا

 (64) المادة

ان بمناسبة دراستها لموضوع معين أن األمر يستلزم صدور قانون، اعدت تقريرا برأيها يقدم إذا رات إحدى اللج

 إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس.

 ( 65) المادة

 التي جرت في شأنه . يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بالتقرير والمناقشات

 الباب الرابع
 والخطة  بتعديل الدستور، ومشروعات القوانيناالقتراحات الخاصة 

 والمعاهدات وما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات

 الفصل األول
 (66) المادة

 االقتراحات الخاصة بتعديل الدستور  

 . من الدستور 842و  886طبقا للمادتين ريخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستو

المجلس على األقل بالطلبات المقدمة من خمس اعضاء  النواب رئيس مجلس الشيوخكما يخطر رئيس مجلس 

 لتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 (67) المادة

ذا هالمجلس بيانا شارحا لخ ورود طلب التعديل، ويعرض رئيس يعقد المجلس جلسة خاصة خالل أسبوع من تاري

ل، والتشريعية، إلعداد تقرير برأيها فى مبدأ التعديالته إلى لجنة الشئون الدستورية الطلب على المجلس ليقرر إح

 اإلحالة.خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

 (62) المادة

يه أبر قرار المجلسالراي عليه نداء باالسم، ويصدر  يتلى تقرير اللجنة على المجلس وتجرى مناقشته، ثم يؤخذ

في  ورئيس مجلس النواب براي المجلسبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ضائه، ويفي مبدا التعديل بأغلبية اع

 .ريخ اإلخطار بطلب التعديل ال، وذلك خالل مدة أقصاها شهر من تمبدا التعدي

 

 (62) المادة

قة المجلس موافالشيوخ ب يبلغ رئيس مجلس النواب رئيس مجلسفي حالة موافقة مجلس النواب على مبدأ التعديل، 

ذلك خالل مدة أو المواد المطلوب تعديلها، و المادةوعلى مجلس الشيوخ أن يبدي رأيه في  على مبدأ التعديل.

وتكون موافقة المجلس أقصاها شهر من تاريخ إخطار رئيس مجلس النواب بموافقة المجلس على مبدأ التعديل .

ما انتهى الجمهورية ورئيس مجلس النواب برئيس أعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الشيوخ على التعديل بأغلبية ثلثي 

 إليه رأي المجلس في التعديل المطلوب.

 الفصل الثاني
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 مشروعات القوانين
 الفرع األول

 مناقشة مشروعات القوانين 
 (70) المادة

جان إلى الل إحالتهافي أول جلسة تالية لورودها ليقرريعرض رئيس المجلس مشروعات القوانين على المجلس 

يحيل هذه المشروعات إلى اللجان  ها على المجلس. ولرئيس المجلس أنالمختصة إلعداد تقارير عنها لعرض

 المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في جلسة تالية.

 (7١) المادة

 .اللجنة وافقت عليهة على أساس المشروع الذي يتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه، وتجري المناقش

 (78) المادة

د ذلك ع أحيث المبد وع منيبدأ المجلس بمناقشة المبدأ العام للمشروع إجماال، فإذا لم يوافق المجلس على المشر

المجلس إلى مناقشة المواد مادة مادة بعد تالوة  على المشروع من حيث المبدا انتقلرفضا للمشروع، أما إذا وافق 

 .في مجموعه ويؤخذ الرأي على كل مادة ثم يؤخذ الرأي على المشروع بشأنها،ا واالقتراحات التي قدمت كل منه

 الفرع الثاني
 تعديالت مشروعات القوانين

 (7٣) المادة

 التعديل لرئيس المجلس ا يراه من تعديل فيها، ويقدم طلبلكل عضو عند نظر مشروعات القوانين أن يقترح م

 بأربع وعشرين ساعة على األقل. التي يشملها التعديلفيها المواد كتابة قبل الجلسة التي ستنظر 

 (74) المادة

روع أمام لنظر المش رحها األعضاء قبل الجلسة المحددةيخطر رئيس المجلس اللجنة المختصة بالتعديالت التي اقت

 المجلس لبحثها، ويتضمن تقرير اللجنة رأيها في هذه التعديالت.

 

 (75) المادة

احات بعد سماع إيض ، تعرض على المجلس، ويجوز للمجلسالتعديالت التي تقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها

 لفحصها وتقديم تقرير عنها. ، أو إحالتها إلى اللجنة المختصةمقدميها أن يقرر بحثها في الحال

 الحكومة.ويجب أن تحال هذه التعديالت إلى اللجنة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو  

 (76) المادة

ان المجلس، وإذا ك م تقريرها في الميعاد الذي يحددهإذا قرر المجلس إحالة التعديل إلى اللجنة وجب عليها أن تقد

 من عملها. شروع، اجل نظره حتى تنتهي اللجنةلهذا التعديل تأثير على باقي مواد الم

 (77) المادة

ومة، ما كرئيسها وللح ح ولمعارض واحد ولمقرر اللجنة أولمقدم االقترا ال يجوز الكالم في اقتراحات التعديل إال

  لم يقرر المجلس غيرذلك.

 كن ما لم يتمسك بها عضو آخر.ي لم يتمسك بها مقدموها كأن لم توتعتبر التعديالت الت

 (72) المادة

ى ويبدأ بأوسعها مد يؤخذ الرأي على التعديالت أوال، والتعديالت المقدمة بشأنها، المادةبعد االنتهاء من مناقشة 

 إليه رأي المجلس. وفق ما انتهى المادةوأبعدها عن النص األصلي، ثم يؤخذ الرأي على 

 (72) المادة

  .المادةإلى مناقشة تلك  ء تعديل مادة سابقة، وجب أن يعودإذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجرا

ة إعادة المناقش -الحكومة  أو مقررها أو المختصة اللجنة بناء على طلب عشر أعضائه أو رئيس -ويجوز للمجلس 

 المناقشة في المشروع. أسباب جديدة وذلك قبل إقفال باب في مادة سابقة إذا أبديت

 (20) المادة
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إلى  أن يحيله -عليه نهائيا  قبل أخذ الراي -مته اللجنة، فله إذا أدخل المجلس تعديال على مشروع القانون كما قد

ها وتنسيق أحكامه، وعلى هذه اللجنة أن تقدم تقرير التشريعية لتبدى رأيها في صياغتهلجنة الشئون الدستورية و

  .لسفي الموعد الذي يحدده المج

  ما يتعلق بصياغته وتنسيق أحكامه.يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إال في وال

ة أو من الدستورية والتشريعي تفاء بسماع رأي رئيس لجنة الشئوندال من اإلحالة إلى اللجنة االكويجوز للمجلس ب

 يقوم مقامه.

 (2١) المادة

والقواعد الواردة في هذا  النواب األحكام تسري على االقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس

 الفصل.

 (28) المادة

ي سبب التي تسقط أل نين التي يتنازل عنها مقدموها أوباالقتراحات بمشروعات القوايخطر رئيس مجلس الشيوخ 

 إذا كان ذلك قبل أن ينتهي مجلس الشيوخ من إبداء رأيه فيها.

 (2٣) المادة

المجلس في مشروع  النواب ورئيس مجلس الوزراء، رأي يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس

 ي النهائى عليه.القانون فور أخذ الرأ

 (24) المادة

ديالت كانت قد أدخلت عليه تع إذا –لكل لجنة بموافقة رئيس المجلس أن تحيل أي مشروع قانون بعد موافقتها عليه 

نة وتعرض لج الموعد الذي يحدده رئيس المجلس. اللإلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لصياغته خ -

 الدستورية والتشريعية. غة التي تنتهي إليها لجنة الشئونالصياالموضوع على المجلس المشروع في 

 الفصل الثالث
 مشروع قانون الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية

 (25) المادة

ر وروده االقتصادية فو قتصادية إلى لجنة الشئون الماليةيحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية االحتماعية واال

 المجلس.إلى 

 (26) المادة

لمالية ا فى المجلس، أعضاء في لجنة الشئون شتركةالمالسياسية يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو األحزاب 

 ينتهي المجلس من نظره. اعية واالقتصادية إليها، وإلى أنواالقتصادية فور إحالة مشروع خطة التنمية االجتم

 (27) المادة

  دية تقريرا عاما عن مشروع الخطة.المائية واالقتصاتقدم لجنة الشئون 

ف الخطة وما تهد الوزير المختص بالتخطيط عن مشروعويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان      

 كافة المجاالت. ىإليه ف

 (22) المادة

  ك، وتجري مناقشته في جلسة تالية.يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذل

س المجل ولمن يأذن لهالجلسة المحددة لمناقشة التقرير يجوز الكالم إال لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبلوال 

  في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

 به. الكالم لكل من يطل وة، وفي هذه الحالة يكون حقويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التال

 لطالبي الكالم بإبداء آرائهم. يس المجلس سير المناقشة بما يسمحرئوفي جميع األحوال ينظم 

 (22) المادة

ة لرئيس المجلس قبل الجلس مشروع الخطة إال إذا قدمت كتابة ال تنظر اقتراحات التعديل المقدمة من األعضاء في

فور ورودها إلى اللجنة الرئيس هذه االقتراحات  ألقل، ويحيـلالمحددة للمناقشة بثمان وأربعـين ساعة على ا

 لدراستها وعرضها على المجلس.
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 (20) المادة

س الجمهورية ه رئيويبلغ ب ع الخطة بعد إقفال باب المناقشة،يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشرو

 ب ورئيس مجلس الوزراء.نواورئيس مجلس ال

 الفصل الرابع
 المعاهدات

 (2١) المادة

 الدستور. من 842 المادةتحال إلى اللجنة المختصة المعاهدات التي يختص المجلس بنظرها وفقا لحكم 

 د المعاهدة. وتكون اإلحالة فور ورو 

 .اللجنة بإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس وتقوم

 (28) المادة

واب ورئيس مجلس الن الجمهورية ة إلى رئيسالسابق المادةيبلغ رأي المجلس في المعاهدات المنصوص عليها في 

 ورئيس مجلس الوزراء فور أخذ الرأي النهائي عليها.

 الفصل الخامس
 الموضوعات األخرى التي يحيلها رئيس الجمهورية

 (2٣) المادة

المنصوص عليها فى  من رئيس الجمهورية من الموضوعات يحيل رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة ما يرد

 من الدستور. 842 المادة( من 5البند )

 لى لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض.ويجوز للمجلس إحالة الموضوعات المشار إليها إ

 وعلى اللجنة التي يحال إليها الموضوع بحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. 

 (24) المادة

 ئحة.من هذه الال 22 المادةيتبع في تالوة ومناقشة تقرير اللجنة األحكام الواردة في 

 (25) المادة

 يبلغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بما انتهى إليه راي المجلس في هذا الشأن.

 الباب الخامس
 مناقشة البيانات التي تلقى أمام المجلس

 الفصل األول
 بيانات رنيس الجمهورية

 (26) المادة

اب مشترك لمجلسي النو أخرى في اجتماع بياناتلرئيس الجمهورية إلقاء بيان عن السياسة العامة للدولة أو أية 

 يراه من بيانات أمام مجلس الشيوخ. واب ، ولرئيس الجمهورية إلقاء ماوالشيوخ يرأسه رئيس مجلس الن

 (27) المادة

اجتماع  فييلقيه  ردة في بيان رئيس الجمهورية الذييجوز أن يحيل المجلس إلى لجانه النوعية الموضوعات الوا

الدستور، وتقدم هذه اللجان تقارير عن  من ١50 المادةمن  لسي النواب والشيوخ طبقا للفقرة الثانيةمشترك لمج

  ستها لهذه الموضوعات إلى المجلس.درا

  على المجلس. لذا العرض إلعداد تقرير عنه يعرضويجوز للمجلس إحالة البيان إلى لجنة خاصة يشكلها       

 رئيس الجمهورية. بشأن هذه التقارير إلى ما انتهى إليه رأي المجلسويبلغ رئيس مجلس الشورى       

 (22) المادة
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من الدستور،  ١50 المادة منيوخ طبقا لحكم الفقرة الثانية البيانات التى يلقيها رئيس الجمهورية أمام مجلس الش

 قشته.على المجلس لبحثه ومنايعرض عن البيان  يشكلها لهذا الغرض إلعداد تقرير يحيلها المجلس إلى لجنة خاصة

 ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بما انتهى إليه رأي المجلس في هذا الشأن.      

 الفصل الثاني
 بيانات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة

 (22) المادة

لجانه عن  أو إحدى الشيوخ مجلسإلقاء بيان أمام  يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم،

 اختصاصه. ىموضوع يدخل ف

 (١00) المادة

يما يخصها، النوعية، كل ف لتي تلقى أمام المجلس إلى اللجانالسابقة ا المادةيحيل رئيس المجلس البيانات الواردة في 

 د تقرير برأيها يعرض على المجلس.لدراستها وإعدا

لى قرير عويعرض الت ن دراستها وما انتهت إليه بشانه،تقريرا ع فإذا كان البيان امام إحدى هذه اللجان إعدت     

  المجلس لبحثه ومناقشته.

 ويبلغ رأي المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء.     

 الباب السادس
 طلبات المناقشة واالقتراحات برغبات

 الفصل األول
 طلبات المناقشة

 
 (١0١) المادة

الستيضاح سياسة  ن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشةالمجلس أيجوز لعشرين عضوا على األقل من أعضاء 

 الحكومة في شأنه وتبادل الرأي فيه.

 (١08) المادة

تحديدا دقيقا للموضوع،  بلمجلس كتابة، ويجب أن يتضمن الطليقدم طلب إجراء المناقشة العامة إلى رئيس ا

ولوية ون له أالذي يختاره مقدمو الطلب لتك العضواقشة العامة بالمجلس، واسم واألسباب التي تبرر طرحه للمن

  الكالم في الموضوع.

 لتحديد موعد المناقشة. ول أعمال أول جلسة تالية لتقديمهويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جد    

  ه لعدم صالحية الموضوع للمناقشة.وللمجلس أن يقرر استبعاد الطلب من جدول أعمال

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

 (١0٣) المادة

 عنه. وتقديم تقرير مناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثهللمجلس أن يقرر في جميع األحوال إحالة موضوع طلب ال

 (١04) المادة

شة موضوع المناق التي يدخل في اختصاصهالى اللجنة االقتراحات التي تقدم من األعضاء بعد المناقشة تحال إ

 لبحثها وإبداء الرأي فيها، وال يجوز التصويت على هذه االقتراحات إال بعد عرض رأي اللجنة على المجلس.

 (١05) المادة

يذها في الحكومة لمراعاة تنف في شأن طلبات المناقشة تخطر بها التوصيات واالقتراحات التي يوافق عليها المجلس

 سياستها العامة.ضوء 

 الفصل الثاني
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 االقتراحات برغبات
 (١06) المادة

المجلس إلبالغه إلى  رغبة في موضوع ما يدخل في اختصاصلكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم اقتراحا ب

  اء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.رئيس مجلس الوزر

ات المبررة واالعتبار كرة إيضاحية تبين موضوع االقتراحويقدم االقتراح كتابة إلى رئيس المجلس مرفقا به مذ     

 لعرضه على المجلس.

 

 (١07) المادة

 االمختصة، لبحثه السابقة إلى اللجنة المادةيحيل رئيس المجلس االقتراحات المقدمة من األعضاء طقا ألحكام 

   وتقديم تقرير عنها إلى المجلس.

رأي رئيس مجلس الوزراء أو  -عن طريق رئيس المجلس  -ويجوز للجنة التي أحيل إليها االقتراح أن تستطلع 

 موضوع االقتراح. ىالوزير المختص بحسب األحوال ف

 (١02) المادة

 يكون لمقدم االقتراح برغبة أولوية الكالم في الجلسة التي يناقش فيها هذا االقتراح.

 (١02) المادة

يسقط بانتهاء دور  م يتمسك به غيره من األعضاء، كمااالقتراح برغبة بزوال العضوية عن مقدمه ما ليسقط 

 االنعقاد السنوي العادي الذي قدم فيه.

 (١١0) المادة

ا في ضوء سياسته قتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذهاتخطر الحكومة بما انتهى إليه رأي المجلس في شأن اال

 العامة.

 السابعالباب 
 العالقة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب

 (١١١) المادة

 لمادةاالجمهورية، وذلك وفقا لحكم  عا مشتركا بناء على دعوة من رئيسيعقد مجلس الشيوخ ومجلس النواب اجتما

 من الدستور. ١50

 (١١8) المادة

وفقا  مجلس النواب من رئيس الموضوعات التي ترد إليهيحيل رئيس مجلس الشيوخ إلى لجان المجلس المختصة 

 75 المادةوذلك مع مراعاة ما تقضى به  من الدستور، 842 المادة( من الفقرة الرابعة من 4( و )١لحكم البندين )

 من هذه الالئحة.

 (١١٣) المادة

جنة ض رئيس اللرالتي حددها المجلس للجنة يعإذا تبين أن الموضوع المعروض يستغرق وقتا يزيد على المدة 

 األمر على المجلس إلبداء الرأى في طلب مد هذه المدة

 (١١4) المادة

 السابقة. المادةيبلغ رئيس مجلس الشيوخ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بطلب مد المدة المنصوص عليها 

 

 ثامنالالباب 
 جلسات المجلس وقراراته

 الفصل األول

 عامة أحكام -صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات 

 (١١5) المادة
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تمر ، اسالمجلس صحيحا أعضائه، ومع ذلك فإذا بدا اجتماعال يكون انعقاد المجلس صحيحا إال بحضور اغلبية 

 رين قاعة الجلسة.كذلك ولو غادر بعض األعضاء الحاض

عضاء ألالمجلس ا ات المعروضة عليه نعد تنبيه رئيسوللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوع

  إلى الحضور لقاعة الجلسة.

 أغلبية أعضائه.غير المسائل اإلجرائية إال بحضوروال يجوز للمجلس في جميع األحوال أن يتخذ قرار في 

 (١١6) المادة

الحاضرين، وإذا تساوت  لمجلس باألغلبية المطلقة لألعضاءفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات ا

على المجلس، اعتبر الموضوع  د أخذ الرأي على الموضوع المعروضعارضين عتأصوات المؤيدين والم

 مرفوضا.

 (١١7) المادة

  جلسات المجلس علنية.

ز تأجيل وال يجو وعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها،ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن م       

  اد الجلسة عن الموعد المحدد لها.انعق

لمقبلة ا موعد الجلسة عين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيسويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ألجل غير م       

 ويخطر به أعضاء المجلس.

 وللرئيس أن يدعو المجلس لالنعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يستوجب ذلك.      

 

 (١١2) المادة

 وإذا تبين عند حلول موعد افتتاح. يكون إثبات حضور األعضاء الجلسة وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس 

ور، كالرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد في الميعاد المذ ن العدد القانوني لم يتكامل، أجلالحلسة أ

 .الرئيس تأجيل الجلسة و موعد الجلسة المقبلة أعلن

 

 (١١2) المادة

 يفتتح رئيس المجلس الجلسة، باسم هللا وباسم الشعب، ويتلو قوله تعالى:

 ) بسم هللا الرحمن الرحيم (

فينبئكم بما كنتم  وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والـشهادة -

 تعملون. 

 )صدق هللا العظيم(                                                     

لسة مضبطة الج ويؤخذ رأي المجلس في التصديق علىثم تتلى أسماء المعتذرين من األعضاء وطالبي اإلجازات 

 السابقة.

 بجدول األعمال. المسائل الواردة إليه من رسائل ثم ينظر المجلس فيويبلغ الرئيس المجلس بما ورد         

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 الجلسة االفتتاحية

 (١80) المادة

 عاونهر األعضاء الحاضرين سنا، ويجلسة إجراءات صباحية برئاسة أكب د المجلس في بداية كل فصل تشريعىيعق

أصغر عضوين منهم، وتخصص هذه الجلسة ألداء األعضاء اليمين الدستورية، والنتخاب رئيس المجلس ووكيليه، 
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ثم باقى األعضاء عضوا عضوا وفى حالة غياب أحد  والعضوان المعاونان له  يبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السنو

 . بددائه اليمين الدستورية األعضاء عن جلسة آداء اليمين ألى سبب ال يباشر مهام العضوية إال

 وال يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

 (١8١) المادة

 ى االنعقاد.المجلس إل لعادي قرار رئيس الجمهورية بدعوةيتلى في بداية الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد السنوي ا

 (١88) المادة

يحدده  الموعد الذى عليها في المادتين السابقتين وفىيستأنف المجلس جلساته بعد إتمام اإلجراءات المنصوص 

 لذلك.

 الفصل الثالث
 الجلسات السرية والخاصة

 الفرع األول

 الجلسات السرية 

 (١8٣) المادة

على طلب رئيس  الوزراء أو بناءية أو رئيس مجلس يعقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهور

وض ركانت المناقشة في الموضوع المع ن اعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذاالمجلس، أو عشرين عضوا على األقل م

  تجري في جلسة علنية أو سرية.

ن من السرية واثنا ان من مؤيديثنمناقشة يشترك فيها اويصدر هذا القرار بعد إيضاح مبررات طلب السرية و    

 معارضيها.

 (١84) المادة

للمجلس ومن يرخص  لس وأعضاء الحكومة واألمين العاميجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجال 

 لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

ة بعدم السري الجلسةم في حضور الجلسة، ويلتزم من حضروتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص له    

 إفشاء ما جرى فيها.

 (١85) المادة

 وعندئذ تعود الجلسة ئيس رأي المجلس في إنهاء السرية،إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الر

 علنية.

 (١86) المادة

و من ينوب أاألمين العام  حاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلكأن يقرر تحرير م -للمجلس بناء على اقتراح رئيسه 

 .  ين العام، وتحفظ باألمانة العامةعنه ويوقعها رئيس المجلس واألم

اضرها، إال بإذن مح في حضور هذه الجلسات االطالع علىوال يجوز لغير أعضاء المجلس والذين لهم الحق       

 من رئيس المجلس.

 بعضها، ويصدر هذا القرار ر كلها أوأي وقت نشر هذه المحاض أن يقرر في -بناء على اقتراح رئيسه  -وللمجلس 

 في جلسة سرية وبأغلبية أعضاء المجلس.

 الفرع الثاني
 الجلسات الخاصة 

 (١87) المادة

  يسه إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية.يجتمع المجلس بدعوة من رئ

تصل أمور ت ىفالرأي  إللقاء بيان أو لتبادلكما يجوز عقد جلسة خاصة بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء     

 بالمصالح القومية العليا.

 (١82) المادة
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، إللقاء خطاب بالمجلسو بعض كبار الشخصيات من ضيوف مصرلرئيس المجلس باالتفاق مع الحكومة، أن يدع

 وذلك في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض دون جدول أعمال.

 (١82) المادة

جلس أوعشرين على األقل من مبناء على طلب رئيس الئونه للمجلس أن يعقد جلسة خاصة لمناقشة شأن من ش

 أعضائه.

موضوعات الجلسة وال تالية لتقديمه للنظر فيه وتحديد أول جلسة ىويعرض رئيس المجلس الطلب على المجلس ف 

 التي تعرض في الجلسة الخاصة، وتكون موافقة المجلس بأغلبية األعضاء.

 (١٣0) المادة

الخاصة إال أعضاء المجلس واألمين العام ومن يأذن له المجلس في ذلك بناء على ال يجوز أن يحضر الجلسات 

 اقتراح رئيسه.

 الفصل الرابع
 نظام الكالم في الجلسة

 (١٣١) المادة

  دول األعمال إال بموافقة المجلس.ال تجري المناقشة في موضوع غير وارد في ج

االنتهاء من نظر  األعمال فتكون المناقشة فيه بعد فإذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول

 الموضوعات الواردة بالجدول، إال إذا رأى المجلس غير ذلك.

 (١٣8) المادة

  أن يطلب الكالم ويأذن له الرئيس.ال يجوز ألحد أن يتكلم في الجلسة إال بعد 

 أحكام هذه الالئحة، وال يجوز للرئيس أن يرفض اإلذن في الكالم إال ألسباب تقتضيها

 وعند الخالف يؤخذ رأي المجلس ويصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة.

 (١٣٣) المادة

 يأذن الرئيس بالكالم لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة.

 (١٣4) المادة

 المتكلم األصلي من كالمه، نتهاءإنه كلما طلبوا الكالم، وذلك بعد يسمع أعضاء الحكومة في مجلس الشيوخ ولجا

 .وال يكون ألحد منهم صوت معدود عند أخذ الرأى 

 ولرؤساء اللجان ومقرريها األولوية في الكالم عند مناقشة الموضوعات الصادرة عن لجانهم.     

 (١٣5) المادة

من مرتين في ذات الموضوع لكالم أكثردقيقة، كما ال يجوز له اال يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمسة عشرة 

 إال إذا أجاز المجلس ذلك.

 (١٣6) المادة

 يجوز طلب الكالم دائما في أحد األحوال اآلتية:

 . توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور وقانون مجلس الشيوخ والالئحة١

 الداخلية للمجلس.

 تصحيح واقعة مدعى بها. -8

 رد على قول يمس شخص طالب الكالم.. ال٣

 . طلب تأجيل نظر الموضوع المعروض على المجلس.4

ر المجلس يصدر قرا ترتب عليها وقف المناقشة فيه حتىوتكون لهذه الطلبات األولوية على الموضوع األصلي، وي

  بشأنها.

ب الرئيس بذلك وكان مبنى طل األصلي ألقواله، إال إذا أذن له وال يجوز لطالب الكالم أن يتكلم قبل إتمام المتكلم

 .المادة( من الفقرة األولى من هذه ١الكالم السبب المبين في البند )

 (١٣7) المادة
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رر من ويتكلم المق للمجلس، ن المنبر، ويوجه حديثه للرئيس أويتكلم من يؤذن له في الكالم واقفا من مكانه أو م

  المنبر دائما.

 وال تجوز التالوة بغير إذن المجلس إال في التقارير وما قد يستعين به المتكلم من األوراق.     

 (١٣2) المادة

ات أو يستعمل عبار  يخرج عن الموضوع المعروض للبحثيجب على المتكلم أال يكرر أقواله أو أقوال غيره، وأال

  غير الئقة.

 لمتكلم أو إبداء أية مالحظة ليه.ا وال يجوز ألحد غير رئيس المجلس مقاطعة     

و ألحكام هذه الالئحة، أ أية لحظة أثاء كالمه إلى مخالفتهولرئيس المجلس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في      

 الكالم. كافيا وأنه ال محل الستمراره في إلى أن رأيه قد وضح وضوحا

 (١٣2) المادة

مخالفا ألحكام هذه الالئحة  لسة أي كالم يصدر من أحد األعضاءالج لرئيس المجلس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة

 يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة. وعند االعتراض على ذلك يعرض األمر على المجلس الذى

 

 

 (١40) المادة

ائه، و أعضالمجلس أو رئيسه أ ات الدستورية في الدولة أو كرامةإذا صدر من المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسس

و ضيمنعه من االستمرار في الكالم، فإذا اعترض الع ويحذره من الخروج على النظام أو فللرئيس أن يناديه باسمه

 قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.أخذ الرئيس رأي المجلس، ويصدر

 (١4١) المادة

 الجلسة إلى الخروج على نظام ذات ام المواد السابقة ثم عاد فيإذا وجه رئيس المجلس تحذيرا للمتكلم طبقا ألحك

  ت الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة.الكالم في ذا الكالم، فللرئيس أن يعرض على المجلس منع العضو من

 ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة.

 (١48) المادة

 بمنعه مجلسال لقرار يمتثل لم أو الجلسة بنظام أخل الذي العضو على يوقع أن - رئيسه اقتراح على بناء - للمجلس

 :اآلتية الجزاءات أحد الكالم، من

 .الجلسة بقية الكالم من المنع: أوال

 .اللوم ثانيا؛

 .جلسات ثالث يتجاوز ال بما المجلس جلسات ىف االشتراك من الحرمان: ثالثا

 (١4٣) المادة

سة أثناء انعقاد الجل السابقة المادةيصدر قرار المجلس دون مناقشة بتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في 

  ذاتها بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زمالئه.

 ويصدر القرار باللوم أو بالحرمان من االشتراك في جلسات المجلس بأغلبية أعضائه.     

 (١44) المادة

 ضو بذلك.القرار بعد إنذار الع اذتنفيذ هيتخذ من الوسائل ما يكفل لقرار المجلس، فللرئيس أن  عضوإذا لم يمتثل ال

 (١45) المادة

دم كتابة أنه "ياسف لع لب وقف آثار القرار بأن يقررللعضو الذي حرم من االشتراك في جلسات المجلس أن يط

 ذلك دون مناقشة. ىف ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلساحترام نظام المجلس" ويتلى 

 

 (١46) المادة

المجلس فال يقبل منه  وجب حرمانه من االشتراك في جلساتإذا تكرر من العضو، في نفس دور االنعقاد ، ما ي

 االعتذار.

إحالته إلى لجنة  له لمدة ال تزيد على ست جلسات أووللمجلس أن يقرر حرمان العضو من االشتراك في أعما    

 لعضو من مخالفةالقيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من ا
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 (١47) المادة

الجلسة فإن لم يعد النظام،  إعادة النظام أعلن عزمه على وقف إذا وقع إخالل بنظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من

بالنظام بعد إعادة الجلسة، أجلها الرئيس وأعلن  لى نصف ساعة، فإذا استمر اإلخاللرفع الجلسة لمدة ال تزيد ع

 موعد الجلسة القادمة.

 

 الفصل الخامس
 إقفال باب المناقشة

 (١42) المادة

 انتهاء طالبي الكالم من كالمهم. يعلن رئيس المجلس انتهاء المناقشة بعد

 (١42) المادة

ن ناثالمعروض ا ال يجوز أن يعرض على المجلس اقتراح إقفال باب المناقشة إال إذا كان قد تكلم في الموضوع 

 ل.قالمعارضين على األان من ثنيدين وامن المؤ

 الم عقب المتكلم عن الحكومة.كويؤذن دائما لعضو واحد بال      

 (١50) المادة

 اب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه. السابقة، للرئيس أن يقترح إقفال ب المادةمع مراعاة أحكام 

  كتابي موقع من عشرة اعضاء، على األقل.  كما يجوز اقتراح إقفال باب المناقشة بناء على طلب    

 وتكون األولوية حد من معارضيه وواحد من مؤيديه، اقتراح إقفال باب المناقشة إال لوا ىوال يؤذن بالكالم ف    

 ىذلك لمن كانوا قد طلبوا الكالم ففي 

اء ها، وذلك بأغلبية األعضالمجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو االستمرار فيم يصدر ثالموضوع األصلي،     

 الحاضرين.

 الفصل السادس
 اخذ الرأي وإعالنه

 (١5١) المادة

فيه  باب المناقشة ض فور إعالن قرار المجلس بإقفال يشرع رئيس المجلس في أخذ الرأي على الموضوع المعرو

 وبعد التحقق من تكامل العدد القانوني الالزم لصحة إبداء الراي.

 (١58) المادة

 الرأي عليه إال من رئيس المجلس. ال يعرض أي اقتراح ألخذ 

عرضها ألوسعها في ويؤخذ الراي أوال على االقتراحات المقدمة بشان الموضوع المعروض، وتكون األولوية     

 لنص األصلي. مدى وأبعدها عن ا

 وفي حالة عدم قبول االقتراحات، يؤخذ الرأي على النص األصلي.    

 (١5٣) المادة

 إذا تضمن االقتراح المعروض عدة مسائل، أخذ الراي على كل منها على حدة.

 (١54) المادة

لجلوس، بأن االقيام ورأي األغلبية أخذ الرأي بطريقة  يؤخذ الراي أوال بطريقة  رفع األيدي، فإذا لم يتبين الرئيس

 القيام، رضينالمعا من يطلب بأن عكسية، بطريقة بين النتيجة، يعاد أخذ الرايتيام، فإذا لم تقيطلب من المؤيدين ال

 .باالسم نداء الرأي يؤخذ ذلك، مع النتيجة تتبين لم وإذا

 (١55) المادة

 يجب أخذ الرأي نداء باالسم في الحاالت اآلتية:

 . األحوال التي يشترط فيها صدور قرار المجلس بأغلبية خاصة.١

 باالسم.. إذا طلب رئيس المجلس إبداء الرأي نداء 8

 الرأي. ضوا على األقل قبل الشروع في أخذ. إذا قدم بذلك طلب كتابي من عشرين ع٣
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 دون تعليق. -أو غير موافق  -موافق  -ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة 

 (١56) المادة

  كل موضوع يعرض ألخذ الرأي عليه. على كل عضو إبداء رأيه فييجب 

 العضو الممتنع بيان أسباب امتناعه بعد أخذ الرأي وقبل إعالن النتيجة.ويتعين على      

 (١57) المادة

لذين عدد األعضاء ا وع أو الرافضين له، فإذا تبين أنال يعد الممتنعون عند إبداء رأيهم من الموافقين على الموض

الموضوع المعروض إلى جلسة على الرأي  ة الالزمة إلصدار القرار أجل أخذبدوا رأيهم فعال، يقل عن األغلبيأ

  تالية.

هذه  امألحك ه األغلبية الالزمة إلقراره وفقاتلك الجلسة فإن لم تتوافر ل ىويعاد االقتراع على الموضوع ف     

 .إنعقاد تالى الالئحة أرجئ إلى دور

 (١52) المادة

 عد ذلك.تعليق بأي يعلن الرئيس رأي المجلس في الموضوع المعروض طبقا لما انتهى إليه الرأي، وال يجوز إبداء 

 الفصل السابع
 مضابط الجلسات

 (١52) المادة

عرض فيها من موضوعات  تفصيال جميع إجراءات الجلسة وما تحرر األمانة العامة لكل جلسة مضبطة يدون بها

كل موضوع أخذ الرأي فيه نداء باالسم مع بيان في  وما صدر من قرارات، وأسماء األعضاء وما دار من مناقشات

 رأي كل منهم.

 (١60) المادة

ضو كان تالية، ولكل ع لى المجلس للتصديق عليها في جلسةألعضاء بمجرد طبعها، ثم تعرض علالمضبطة  تاحت

رئيس الجلسة إجراء ما يراه من تصحيح،  التصديق على مضبطتها أن يطلب من حاضرا الجلسة التي يعرض

طة بصدر قرار المجلس بقبول التصحيح، يثبت في مض يس طلب التصحيح على المجلس، ومتىويعرض الرئ

 بمقتضاه المضبطة السابقة.  الجلسة التي صدر فيها، وتصحح

  ح في المضبطة بعد التصديق عليها.وال يجوز إجراء أي تصحي     

صديق ت خيرة لدور االنعقاد التي لم يتمعلى مضابط الجلسات األ واألمين العام رئيس المجلس ويكتفى بتصديق     

 المجلس عليها.

 (١6١) المادة

 المجلس. بعد التصديق عليها، وتحفظ بسجالتيوقع رئيس المجلس واألمين العام على المضبطة 

 (١68) المادة

 عرضت على لتيلمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات اتعد األمانة العامة في نهاية كل جلسة موجزا 

 المجلس وما دار من مناقشات وما اتخذ من قرارات.

 

 تاسعالباب ال
 االنتخابات التي يجريها المجلس

 (١6٣) المادة

و عند لكل عض راع السري في جلسات علنية. ويسلمتجري عمليات االنتخاب بين أعضاء المجلس بطريق االقت

 االنتخاب ويكتب فيها اسم عضو أو أعضاء بها تاريخ يوم عملية االنتخاب ورقة مختومة بخاتم المجلس ومبينبدء 

  لهذا الغرض عند النداء على اسمه.في الصندوق المخصص  ذين يوافق على انتخابهم ثم يضعهاالمجلس ال

 عدد المطلوب انتخابه.ويعتبر الصوت باطال إذا أدرج في ورقة االنتخاب أكثر أو أقل من ال     

 (١64) المادة
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ة لإلشراف على عمليأعضائه اصة من ثالثة إلى سبعة من لجنة خ -بناء على ترشيح رئيسه  -يختار المجلس 

 نتيجة اإلنتخاب . االنتخاب وجمع األصوات وفرزها وإعداد تقرير اللجنة، ويعلن الرئيس

 (١65) المادة

باألغلبية النسبية واحد و ة المطلقة إذا تعلقت بانتخاب عضوبين أعضائه باألغلبي االنتخابات التي يجريها المجلستتم 

  األحوال األخرى. ىف

وفي األحوال التي لزم الحصول فيها على األغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد األعضاء على هذه األغلبية،       

مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من  فإذا تساوى أكثر األصوات عددا، أعيد االنتخاب بين العضوين اللذين ناال

ثنان أو أكثر اويكتفى في هذه الحالة باألغلبية النسبية، فإذا نال  الثانية. المرة األعضاء اآلخرين، أشركوا معهما في

 متساوية تكون األولوية لمن تعينه القرعة. من األعضاء أصواتا

اء ولم يحصل أحد على األغلبية المطلقة في األحوال التي تحتمها هذه من األعض اثنين إنتخابه المطلوب كان وإذا 

 الالئحة أعيد اإلنتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب إنتخابه .

 

 العاشرالباب 
 شئون العضوية

 الفصل األول
 صحة العضوية

 
 (١66) المادة

 األعضاء . بنتيجة انتخابات يخطر رئيس الهيئة الوطنية لإلنتخابات المجلس 

فور ( من الدستور850لمادة )نص اطبقا ل كما يخطر رئيس المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء

 صدورها .

 

 ( ١67المادة ) 

 وتقدم ك،لذل المنظم القانون ألحكام وفقا الشيوخ مجلس أعضاء عضوية صحة فى بالفصل النقض محكمة تختص

 لطعنا فى وتفصل لالنتخاب، النهائية النتيجة إعالن تاريخ من يوما   ثالثين تجاوز ال مدة خالل الطعون إليها

 .إليها وروده تاريخ من يوما   ستين خالل

 .بالحكم المجلس إبالغ تاريخ من تبطل العضوية، ببطالن الحكم حالة وفى

 

 الفصل الثاني
 أحوال عدم الجمع

 (١62) المادة

وعضوية الحكومة أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو  شيوخيجوز الجمع بين عضوية مجلس الال 

نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو 

 عضوية اللجان الخاصة بهما .

 

 الفصل الثالث
 حصانة األعضاء
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 (١62) المادة

 ال يسأل عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء تتعلق بدداء أعماله في المجلس أو في لجانه .

 

 ( 170المادة )
 جراءاتإ أية أعضائه أحد ضد تتخذ أن بالجريمة التلبس حالة غير وفي الشيوخ مجلس انعقاد دور أثناء يجوز ال

 . المجلس من بإذن إال جنائية

 . المجلس مكتب إذن أخذ اإلجراءات هذه من أي التخاذ يتعين المجلس، انعقاد دور غير وفي

 .الشأن هذا في إجراء من اتخذ بما انعقاد أول عند المجلس ويخطر
 (١7١) المادة

 :يةاآلت الشروط الطلب فى يتوافر أن ويجب المجلس، رئيس إلى العضو عن الحصانة برفع اإلذن طلب يقدم

 :القضائية الجهات إحدى من مقدما   كان إذا: أوال  

 األحوال بحسب العسكرى، العام المدعى من أو العام النائب من مقدما يكون أن: ١-

 .ةالواقع لهذه المؤثمة والمواد بسببها، الحصانة رفع المطلوب للعضو المنسوبة الواقعة الطلب يبين أن:8-

 أوراق من وصورة الغير، مواجهة فى إجراءات من فيها اتخذ وما العضو، ضد المقيدة القضية رقم يبين أن:٣-

 .القضية ومستندات

 

 ة،والمصلح الصفة إقامتها فى الراغب فى تتوافر أن ويجب مباشرة، دعوى إقامة يريد ممن مقدما كان إذا: ثاني ا

 ها،ل المؤيدة المستندات مع إقامتها، المزمع الدعوى عريضة من صورة به مرفقا الحصانة، برفع طلبا يقدم وأن

 .لها المؤثمة والمواد للعضو المنسوبة الواقعة الوضوح وجه على فيها ومبين ا

 

 .إليها الُمشار الشروط يستوف   لم طلب كل الحصانة برفع باإلذن طلبا يعتبر وال

 (17٢المادة )

 للمجلس عنه رتقري إلعداد والتشريعية الدستورية الشئون لجنة إلى وروده فور الحصانة برفع الطلب الرئيس يحيل

 . الحصانة برفع اإلذن طلب فى للبت االستعجال وجه على التقرير المجلس وينظر.

 لبالط فى تم بما المختصة التحقيق وجهة الحصانة، رفع وطالب العضو، من كل يخطر األحوال جميع وفى     

 .لإلحاطة تم بما القيم لجنة تخطر كما إجراءات، من

 (١7٣) المادة

  عن الحصانة بغير إذن المجلس.نزل ليس للعضو أن ي

 أن يقدم طلب رفع له إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبلفي سماع أقوا -بناء على طلبه  -وللمجلس أن يأذن للعضو 

العضو إال بعد أن يأذن المجلس بذلك طبقا  لحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضدالحصانة عنه، وال يجوز في هذه ا

 ألحكام المواد السابقة.

 (١74) مادةال

سبب ب وما في حكمها املين في الدولة أو القطاع العامال يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس الع

  أو عمله إال بعد موافقة المجلس. أعمال وظيفته

  يها.فاتخاذ إجراءات  ص مرفقا به أوراق القضية المطلوبويقدم طلب اتخاذ اإلجراءات التأديبية من الوزير المخت

 ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وإبداء الرأي فيه.

 (١75) المادة

 المجلس. العضو إال بعد الحصول على موافقةال يجوز االستمرار في إجراءات تأديبية سبق بدؤها قبل 

 (١76) المادة

طاع قالدولة أو في  عضو العامل فيطلب إنهاء خدمة ال تتبع اإلجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة عند

 بغير الطريق التأديبي. وما في حكمها لعامألعمال اا

 (١77) المادة
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أو  أو التأديبي إلدانة في موضوع االتهام الجنائيال تتظر اللجنة أو المجلس فى توافر األدلة أو عدم توافرها ل

و، بغير الطريق التأديبي قبل العض في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصلال الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية و

و لعضاإلجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع ا وألى مدى كيدية االدعاء أو الدعوى ويقتصر البحث ع

 من أداء مسئولياته بالمجلس.

 كيدية. ويأذن المجلس باتخاذ أي من هذه اإلجراءات، إذا تبين له أنها ليست      

وفى جميع األحوال يتعين البت في طلب إتخاذ اإلجراء الجنائى ضد العضو خالل ثالثين يوما على األكثر من 

 تاريخ إخطار المجلس وإال عد الطلب مقبوال.

 الفصل الرابع
 حضور األعضاء وغيابهم

 (١72) المادة

 لجانه.إجتماعاته والمجلس وجلسات يجب على العضو االنتظام في حضور 

 

 (١72) المادة

اللجان أن يخطر رئيس  على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات إحدى

  اللجنة بحسب األحوال كتابة بذلك.المجلس أو رئيس 

أو  ازةإذا حصل على إج أو اجتماعين متتاليين للجنة إال وال يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلسة واحدة للمجلس

ي الجلسة ة فيقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجن ب لعذر مقبـولإذن من المجلس ألسباب تبرر ذلك أو إذا كان الغيا

 أو االجتماع التالي.

  جوز طلب اإلجازة لمدة غير محددة.وال ي 

 وللرئيس في حالة الضرورة أن يرخص للعضو في اإلجازة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.

 

 (١20) المادة

ستأذن لجانه أن يإجتماعات  لمجلس أثناء انعقاد جلساته أوعلى العضو الذي يطرأ عليه ما يستوجب مغادرته مبنى ا

 حسب األحوال.ب ة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنةفي ذلك كتاب

 (١2١) المادة

 لم يحضر بعد مضيجازة أو إذن، أو لجانه بغير إإجتماعات إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو 

 المدة المرخص له فيها ، اعتبر متغيبا بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.

 (١28) المادة

 ذلك في مضبطة حصول على إذن أو إجازة ويشار إلىال يلزم العضو الموفد في مهمة خاصة من قبل المجلس بال

  الحلسة.

 على موافقة الجهة األصلية التي يعمل بها.وال يتوقف إيفاد المجلس ألحد أعضائه     

 (١2٣) المادة

اء تقريرا عن حضور أعض كلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلكيعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا و

 اللجنة وغيابهم.

 الفصل الخامس
 واجبات األعضاء

 (١24) المادة

حكومة أو يشغلها في الالتي رئيس المجلس ببيان الوظيفة  على كل عضو فور إعالن انتخابه أو تعيينه أن يخطر

من  %50أو شركات قطاع األعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسة القطاع العام شركات 

بالمهنة التي من رأسمالها على األقل أو  %50رأسمالها على األقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 
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بيان عضويته بمجالس إدارة الشركات المشار  أو صناعي أو تجاري يقوم به وكذلكا، أو أي نشاط زراعي هيزاول

  من قانون مجلس النواب . (40) المادةإليها في 

ى الل شهر علوذلك خ ل مدة عضويته على هذه البيانات،وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خال

 وذلك على النماذج التي تقدمها األمانة العامة للمجلس ر من وقت حدوثهاألكث

 (١25) المادة

 طاعقأي شيء من ال يستأجر شيئا من أموال الدولة أو ال يجوز للعضو فور إعالن انتخابه أو تعيينه ان يشتري أو

العام أو شركات القطاع العام أو قطاع األعمال العام وال يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه بالذات 

  مؤوال. أو موردا أو برم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزماأو بالواسطة أو أن ي

 وال يسري هذا الحظر على التعاقد الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة.

 (١26) المادة

و قطاع أالقطاع العام تعيين في إحدى الوظائف العامة أوال يجوز للعضو فور إعالن انتخابه أو تعيينه أن يقبل ال

يجة إال إذا كان التعيين نت األعمال العام أو الشركات المصرية أو األجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته .

ا ال يجوز إعارة العضو من خرى أو كان الحكم قضائي أو بناء على قانون كمأ ترقية أو نقل من جهة إلى جهة

عد أن جهة إال ب يأأي وظيفة أو عمل في الخارج مع األصلية إلى دولة أجنبية خارج البالد أو التعاقد على  وظيفته

 يقدم استقالة من العضوية.

 (١27) المادة

تدخل في  هام ذات الطبيعة المؤقتة التي الالسابقة على الم المادةال يسري الحظر المنصوص عليه في 

 االختصاصات التنفيذية وعضوية اللجان االستشارية أو

فإذا كانت المهمة خارج  بشرط أن يأذن مكتب المجلس بذلك، المجالس العلمية أو الفنية أو األعمال االستشارية

وعلى العضو أن  فترة محدودة. ىالجمهورية ف رجعلى إذن المجلس بغياب العضو خاالجمهورية وجب الحصول 

على األكثر، ولمكتب المجلس أن يطلب  ه من هذه األعمال خالل عشرة أياميخطر رئيس المجلس بما يعهد إليه ب

ا ى ماللجنة إلى قيام الحظر أو اعتراض العضو كتابة عل يرأى اللجنة المختصة في الموضوع، وإذا انتهى رأ

أيام من إخطاره عرض الرئيس األمر على المجلس للنظر فيه في أول جلسة  الل عشرةقرره مكتب المجلس خ

 تالية.

 (١22) المادة

شروعات في الم يين في إحدى الشركات األجنبية أوال يجوز للعضو فور إعالن انتخابه أو تعيينه أن يقبل التع

مجالس إدارة الشركات المساهمة أو  واألجنبي، وال أن يقبل عضوية رييالخاضعة لقانون استثمار رأس المال الع

 د المؤسسين أوكان أحذات المسؤولية المحدودة إال إذا والشركات  مراقبة في شركات التوصية باألسهممجالس ال

ل قب المجالس أو كان قد سبق له شغل عضوية هذه المائة على األقل من أسهم رأس مال الشركةبكان مالكا لعشرة 

 إعالن انتخابه أو تعيينه.

 (١22) المادة

على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو ألحد 

أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل االشتراك في المناقشة أو في إبداء 

 الرأي.

 ادسالفصل الس
 الجزاءات

 (١20) المادة

ة أو ارتكب لعضوييوقع على العضو الذي يثبت انه أخل بواجبات ا بالمسئولية الجنائية أو المدنية،مع عدم اإلخالل 

 ظورة عليه أحد الجزاءات التالية:المح عمال من األعمال

 التنبيه الشفهي. -أوال 

 التنبيه المكتوب. -ثانيا

 اللوم  -ثالثا
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 الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس مدة ال تقل عن جلستين وال تزيد على -رابعا

الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات وال تجاوز نهاية دور ، وعشر جلسات

 االنعقاد.

 إسقاط العضوية. - خامسا  

من هذه  ،١46،  ١45 ،١44، ١4٣، ١48المواد ومع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها والمشار إليها في 

وتحقيق دفاعه، ويعهد المجلس  ت على العضو إال بعد سماع أقوالهالالئحة، ال يجوز توقيع أي من هذه الجزاءا

ثا( لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود )ثال ون الدستورية والتشريعية، ويشترطبذلك إلى لجنة الشئ

 ويشترط إلسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء موافقة أغلبية أعضاء المجلس. لفقرة األولىابعا( و)خامسا( من او)ر

 في هذه الالئحة. بمراعاة اإلجراءات المنصوص عليهاالمجلس و

 (١2١) المادة

 يسقط حق العضو في مكافأة العضوية طوال المدة التي قرر المجلس عدم اشتراكه في أعماله.

 (١28) المادة

ذلك تنحيته عن رئاسة  اللجان أو عضوا بمكتبها ترتب علىإذا كان من وقع عليه جزاء الحرمان رئيسا إلحدى 

 اللجنة أو عضوية مكتبها، في دور االنعقاد الذي وقع خالله الجزاء.

 عشر حادىالباب ال
 انتهاء العضوية

 الفصل األول
 إسقاط العضوية

 (١2٣) المادة

تصرفات أو قرارات مما يترتب على أي منها إسقاط أو رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية في حالة إخطار 

الشئون الدستورية والتشريعية خالل  الدستور، يحال الموضوع إلى لجنة من ١١0 المادةالعضوية طبقا ألحكام 

  أول جلسة تالية. خ اإلخطار، ويبلغ المجلس بذلك فيثالثة أيام من تاري

القانونية، الدستورية و بحث الموضوع من الناحيتينبفاعه بعد سماع أقوال العضو وتحقيق أوجه دوتقوم اللجنة       

العضوية قدمت تقريرا برأيها إلى مكتب  ثبت قبل العضو يترتب عليه إسقاط فإذا انتهى رأي اللجنة إلى أن ما

 ي شأنه ما يراه.تالية ليقرر ف ته إلى المجلس لنظره في أول جلسةالمجلس إلحال

 (١24) المادة

وية عن إسقاط العض كتابي إلى رئيس المجلس بـاقتراح يجوز لخمس أعضاء المجلس على األقل أن يتقدموا بطلب

في الطلب األسباب الداعية  ويجب أن يبين ( من الدستور١١0) المادةأحد أعضائه، وذلك ألحد األسباب المبينة ب

  إليه.

ن اقتراح رة مبصو العضو كتابة -الطلب  ىبعد التحقق من توفر الشروط الشكلية ف -ويخطر رئيس المجلس      

  إسقاط العضوية عنه.

 بصورة من الطلب، ليقرر جلسة للمجلس تالية إلخطار العضو ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول

 حسب األحوال. جنة القيمستورية والتشريعية أو لإحالته إلى لجنة الشئون الد

 (١25) المادة

ي الميعاد كتابة للحضور ف ي إجراءاتها إال بعد إخطار العضوال يجوز للجنة الشئون الدستورية والتشريعية البدء ف

 .ممحدد النعقاد اللجنة عن سبعة أياال لمدة بين تاريخ اإلخطار والميعادالذي تحدد لذلك، على أال تقل ا

  عند أخذ األصوات. فاعه، ويغادر العضو مقر االجتماعتستمع ألقوال العضو وأن تحقق أوجه دوعلى اللجنة أن 

بعد ذلك دون عذر  طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلفوإذا تخلف العضو عن الحضور أعادت اللجنة خطاره      

 مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.

 جلس لمعاونته في إبداء دفاعه أما اللجنة.وللعضو أن يختار أحد أعضاء الم     
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 (١26) المادة

 األقل. أعضائها على تها بإسقاط العضوية بموافقة ثلثيتصدر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية توصيا

دئها تاريخ ب جلس، خالل أسبوعين على األكثر منوفي جميع األحوال ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الم     

  السابقة. المادةاإلجراءات وفقا ألحكام 

 ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية.     

 (١27) المادة

ثلثي  العضوية إال بموافقة لس، وال يصدر قرار المجلس بإسقاطيتلى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام المج

 أعضائه على األقل.

 (١22) المادة

رفق ي سقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أنإلغاء األثر المانع من الترشيح المترتب على إيقدم طلب 

  ات الطلب والمستندات المؤيدة له.بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبرر

م بحسب يالق ويعرض الرئيس الطلب على المجلس إلحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة      

  األحوال إلعداد تقرير عنه للمجلس.

أوجه دفاعه ويجب أن  ه وأن تستمع إلى أقواله وأن تحققوعلى اللجنة أن تستدعي من سبق إسقاط العضوية عن

 داه من أسباب وأسانيد لطلبه.بتضمن تقريرها مناقشة لما أ

 بموافقة ثلثى عددويعرض التقرير على المجلس، ويجب أن يصدر المجلس قراره في شأنه على وجه السرعة.

 أعضاؤه .

 الفصل الثاني
 استقالة األعضاء وخلو المكان

 (١22) المادة

  .ة وإال عدت غير مقبول إلى رئيس المجلس وخالية من أي قيد أو شرط  ة المجلس كتابةتقدم االستقالة من عضوي

الة على وتعرض االستق تماع يدعى لحضوره مقدم االستقالةويعرض الرئيس االستقالة على مكتب المجلس في اج

  مكتب المجلس في أول جلسة تالية. المجلس مصحوبة بتقرير من

  نظر االستقالة في جلسة سرية. -و بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العض -ويجوز      

 ستقالة مقبولة إال من وقت موافقة المجلس عليها.وال تعتبر اال     

 (800) المادة

ئيس الوفاة، ويخطر الر أعضائه خالل ثالثة أيام من تاريخيبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من 

 المجلس بذلك في أول جلسة تالية ويعلن خلو المكان.

 (80١) المادة

ن األسباب ذلك م قاط العضوية أو لغيرأو باالستقالة أو بإس بإبطال عضويته حكماألعضاء بالإذا انتهت عضوية أحد 

ة التي أخطر المجلس بحكم بطالن عضوي  الجلسة ذات فيوبيان صفته لدائرة يعلن رئيس المجلس خلو مكانه من ا

خابات بخلو لإلنتقبول اإلستقالة أو إسقاط العضوية ويخطر رئيس الهيئة الوطنية ب فيها وصدور قرارأأحد أعضائه 

 .خالل سبعة أيام من تاريخ إعالن ذلك بالمجلس إلتخاذ اإلجراءات الالزمة المكان 

 محله. طر رئيس الجمهورية لتعيين من يحلفإذا كان من خال مكانه من المعينين يخ     

 وفى الحالتين تعتبر مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.     

 عشر الثانى الباب
 المجلس شؤون

 األول الفصل
 المجلس في النظام على المحافظة

 (808) المادة
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 .نفسه المجلس رئيس ذلك ويتولى وحده اختصاصه من المجلس داخل النظام على المحافظة

 (80٣) المادة

القوات ه وتكون هذ بذلك.  من والنظام ويبلغ وزير الداخلية يحدد رئيس المجلس القوات التي يراها كفاية لحفظ األ

  لمجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى. تحت أمرة رئيس ا

داخل حرم المجلس، ن والنظام حمل أي نوع من السالح وال يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على األم

 ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.

 (804) المادة

 بتصريح يصدر طبقا ألحد الدخول إلى حرم المجلس إال من هذه الالئحة ال يجوز  805 المادةمع مراعاة أحكام 

ن المكلفين ر إليهم مم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدهوعلى المصرح ل للنظام الذي يضعه مكتب المجلس. 

 والنظام. بحفظ األمن 

 (805) المادة

المجلس والمكلفين  ها لغير أعضاء اعات اللجان وقت انعقادال يجوز دخول قاعة الجلسة أو أماكن انعقاد اجتم

الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو  مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء  بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس

 اللجنة لهم في الحضور.

 (806) المادة

  لشهود جلساته.  المجلس الم، وللجمهور، في شرفات تخصص أماكن لممثلي الصحف وغيرها من وسائل اإلع

 ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص في الدخول إلى هذه الشرفات.

 (807) المادة

 الجلسة وأن يظلوا جالسينيلزموا السكون التام مدة انعقاد يجب على من يرخص لم في دخول شرفات المجلس أن 

ظ م المكلفون بحفعليمات والمالحظات التي يبديها لهالت استحسان أو استهجان وأن يراعوا  وأال يظهروا عالمات

دخول  ىف م هوللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا من يقع منه ضوضاء أو إخالل بالنظام ممن رخص ل األمن والنظام. 

ة إذا وتسليمه للجهة المختص ئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه الشرفات بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللر

 الحال.اقتضى 

 

 الفصل الثاني
 موازنة المجلس وحساباته

 (802) المادة

 المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة

 

 (802) المادة

 الفصل. المنصوص عليها في هذا حسابات المجلس في كل اختصاصاتها تعتبر لجنة الشئون المالية واالقتصادية لجنة ل

 (8١0) المادة

وغير ذلك من الشئون  بات المجلس، ونظام الصرف والجرد المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسا يضع مكتب

 المالية.

 (8١١) المادة

ى األقل ويراعى بشهرين عل فصيلية قبل بداية السنة المالية يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس الت

ويحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات  المصروفات زمة لكل نوع من أنواع في ذلك تحديد المبالغ الال

مطلوب، لويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم اإلجمالي لالعتماد ا ه وتقديم تقرير عنه إلى المكتب. المجلس لبحث

جنة حسابات لناء على تقرير تعده العامة للدولة يقوم المجلس باعتماد موازنته التفصيلية بومتى تم إقرار الموازنة 

 المجلس.

 (8١8) المادة
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  المجلس يودع المبلغ المخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة بأحد المصارف يختاره مكتب

وال يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إال بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع  من األمين العام      

 للمجلس أو من ينوب عنه.

 (8١٣) المادة

جلس فلرئيس الم ية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك يتولى المجلس حساباته بنفسه وهو في ذلك غير خاضع أل

استشاري يقدم إلى رئيس المجلس  محاسبات ندب من يراه لوضع تقرير أن يطلب من رئيس الجهاز المركزي لل

 لمالية األخرى للمجلس.شأن من الشنون اوطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي  عن حسابات المجلس

 (8١4) المادة

لم يكن منظورا عند  إذا لم تف المبالغ المدرجة في الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف

م رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقدي العتماد اإلضافة المطلوب ويحيله كتب المجلس بيانا باوضعها، يعد م

 تقرير عنه للمجلس.

 (8١5) المادة

لجنة  رئيس المجلس إلىمن انتهاء السنة المالية ويحيله يضع مكتب المجلس الحساب الختامي خالل ثالثين يوما 

 الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس.

 (8١6) المادة

اصها التي تكون من اختص، كما تقوم بغير ذلك من األعمال تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا ألثاثه وادواته

 دارية التي تصدر بقرار من مكتب المجلس. بمقتضى الالئحة المالية واإل

 ه الشئون على مكتب المجلس.ذويعرض تقرير لجنة الحسابات في ه

 الفصل الثالث
 الشيوخ ملكيتها مجلسإدارة األموال التي آلت إلى 

 (8١7) المادة

لسنة ١4١ القانون رقم المادة الثالثة من لى المجلس بموجب آلت ملكيتها إيتولى مكتب المجلس إدارة األموال التي 

ا راداتها ومصروفاتهوينشا حساب خاص إلدارة هذه األموال تدرج فيه إي، مجلس الشيوخ بإصدار قانوني ف 8080

 من هذه األموال وفقا للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من مكتب المجلس.ويكون الصرف 

 (8١2) ادةالم

لسابقة ا المادةإليها في المشار يعد مكتب المجلس في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن إيرادات ومصروفات األموال 

حثه مكتب الشئون الدستورية والتشريعية لبلمالية واالقتصادية منضما إليها ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الشئون ا

 وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

 

 (8١2) المادة

روفاتها وإيراداتها ومصوال المذكورة السابقة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة األم المادةفي تقدم اللجنة المشار إليها 

الشأن، وذلك في موعد ال يجاوز نهاية شهر هذا في  مالحظاتها وما تراه من مقترحات إلى المجلس مشفوعا ب

 مارس من كل سنة

 (880) المادة

من هذه الالئحة،  84٣ المادةإذا تقرر التصرف في أحد األموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم 

العناصر التي تمكن المجلس من اتخاذ قراره من اللجنة العامة تبين فيه جميع يعرض األمر على المجلس بتقرير 

رف راضي فيتم التصعن الحاجة أو التي انتهى عمرها االفت المنقولة الزائدةا الشأن، وذلك فيما عدا األموال في هذ

 مكتب المجلس.فيها بقرار من 

 الفصل الرابع
 األمانة العامة للمجلس

 (88١) المادة
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 يتولى رئيس المجلس اإلشراف على األمانة العامة للمجلس وعلى جميع شئونه اإلدارية والمالية.

 (888) المادة

المجلس  ويخطر الرئيسبناء على ترشيح رئيس المجلس له، يكون تعيين األمين العام للمجلس بقرار من مكتبه، 

 بذلك.

 (88٣) المادة

وأقسامها، وهو مسئول ع إدارات األمانة العامة للمجلس يحضر األمين العام جلسات المجلس، ويشرف على جمي

 لرئيس عن حسن سير األعمال فيها.أمام ا

 للوزراء.ويتولى األمين العام السلطات المخولة في القوانين واللوائح         

 (884) المادة

يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه الئحة باألحكام الخاصة بشئون العاملين في المجلس كما يضع مكتب المجلس 

 وانتظامه.حسن سير العمل ر ذلك من األنظمة الالزمة لضمان نظام األعمال اإلدارية وغي

 

 (885) المادة

يكون واللوائح، والية المنصوص عليها في القوانين يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الم

لمكتب المجلس االختصاص في المسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من  رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء، 

بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم تي تقضي فيها القوانين واللوائح وكذلك المسائل ال

 واإلدارة، أو ألية جهة أخرى حسب األحوال.

 (886) المادة

 المجلس. سير العمل فيوالمالية واإلدارية التي يقتضها تباشر األمانة العامة لمجلس الشيوخ االختصاصات الفنية 

 (887) المادة

ليها التنظيمية المنصوص عفي اللوائح والقرارات والقواعد  تسري على العاملين بمجلس الشيوخ األحكام الواردة

 في هذه الالئحة.

 عشر ثالثالباب ال
 العالقات البرلمانية الدولية

 (882) المادة

لس الدعوات التى توجه للمجي فيوجه رئيس مجلس الشيوخ الدعوات لبرلمانات الدول األخرى، كما يختص بالنظر 

 من هذه البرلمانات.

 (882) المادة

بقدر  يراعى في تشكيلهاختيار رؤساء هذه الوفود، على أن انية والميختص مكتب المجلس بتشكيل الوفود البر

رئيس المجلس أو أحد الوكيلين بين أعضائها كانت زاب السياسية بالمجلس، فإذا كان اإلمكان تمثيل مختلف األح

 لرياسة له.ا

 (8٣0) المادة

 المجلس. التقرير علىالته إلى رئيس المجلس ويعرض هذا يقدم رئيس الوفد تقريرا عن أعمال الوفد ونتائج اتصا

 عشر رابعالباب ال
 أحكام متنوعة وختامية

 (8٣١) المادة

 يخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلي الحكومة الصفوف األولى من المقاعد 

 الجلسة. قاعة

 (8٣8) المادة
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هم من القيام المجلس لتمكينقة بالتسهيالت التي تقدم ألعضاء يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعل

ساعدات التي مكما يحدد القواعد الخاصة بعالجهم واللتي يتقرر صرفها لتغطية نفقاتهم بمسئولياتهم ويحدد المبالغ ا

ها يقدمادي أعضاء المجلس والخدمات التي ضع مكتب المجلس القواعد المنظمة إلدارة نكما يتقرر لهم وألسرهم. 

 لهم.

 

 

 (8٣٣) المادة

عليهم حملها في ما يعرضه رئيسه، ويجب  يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على

 غيرها من االجتماعات الرسمية. ىاجتماعات المجلس ولجانه وف

 (8٣4) المادة

 .ونواب الوزراء س مجلس الوزراء ونوابه والوزراء يقصد بأعضاء الحكومة في تطبيق أحكام هذه الالئحة رئي

 (8٣5) المادة

ويعرض هذا  ال يجوز تعديل أحكام هذه الالئحة إال بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو من عشرين عضوا ،

 ورية والتشريعية.الشئون الدستاح على المجلس إلحالته إلى لجنة االقتر

 (8٣6) المادة

 نشر القانون في الجريدة الرسمية.يعمل بأحكام هذه الالئحة من تاريخ 
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 "المذكرة الشارحة"

م الذي جعل السلطة التشريعية 1291لقد عرفت مصر نظام الغرفتين في الممارسة البرلمانية منذ صدور دستور 

، وتوقف الحياة البرلمانية 1299بمجلسي النواب والشيوخ، وإستمر األمر كذلك حتي قيام ثورة يوليو  متوطة

 كي ينفرد مجلس األمة بالسلطة التشريعية. 1291ثم صدور الدستور المؤقت عام 

م حيث إستحدثت غرفة ثانية تحت مسمي مجلس  1211والتي تم إجرائها عام  1291وجاءت تعديالت دستور

الذي  9112ري، الذي إستمر يمارس سلطة التشريع معاوناً ومؤازراً لمجلس الشعب حتي صدور دستور الشو

 تم بمقتضاه إلغاء مجلس الشوري، وحصر السلطة التشريعية في مجلس النواب.

وحيث أسفرت الممارسة البرلمانية عن أهمية وجود الغرفة الثانية للبرلمان، فقد جاءت التعديالت الدستورية 

 لتعيد إلي الحياة هذه الغرفة تحت مسمي مجلس الشيوخ. 9112ام ع

( من الدستور علي أن " يضع مجلس الشيوخ الئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية 111وإذ تنص المادة )

 ممارسته إلختصاصاته والمحافظة علي النظام داخله وتصدر بقانون"

س الوليد، والذي نتمني له طول الحياه مشاركاً في الحياة البرلمانية لذلك وحرصاً علي إنتظام العمل في هذا المجل

ومعضداً للمسيرة التشريعية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البالد، فقد تم إعداد مشروع الالئحة الداخلية 

 لتنظيم العمل في مجلس الشيوخ وممارسة إلختصاصاته.

باباً تضمن الباب األول أحكاماً عامة، ونظم الباب الثاني أجهزة وجاء مشروع الالئحة الداخلية في ثالثة عشر 

المجلس الرئيسية ) رئيس المجلس ــ مكتب المجلس ــ اللجنة العامة ــ لجنة القيم ــ اللجان النوعية والخاصة 

 والمشتركة(

 لدستور أو مشروعاتوجاء البابان الثالث والرابع كي ينظما الدراسات واإلقتراحات سواء اإلقتراحات بتعديل ا

 القوانين والخطة والمعاهدات وما يحيله السيد رئيس الجمهورية إلي مجلس الشيوخ من موضوعات.

وتعرض الباب الخامس لنظر البيانات التي تلقي أمام المجلس سواء من السيد رئيس الجمهورية أو أعضاء 

 الحكومة أو غيرهم.

النواب من طلبات المناقشة العامة، واإلقتراحات برغبة، وتناول  وجاء الباب السادس منظماً لما يطرحه السادة

الباب السابع العالقة بين غرفتي البرلمان )مجلس النواب ومجلس الشيوخ(، كما تناول الباب السابع  جلسات 

 المجلس وقراراته.
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ة سواء اإلفتتاحيوتناول الباب الثامن من مشروع الالئحة جلسات المجلس وقراراته وكل ما يتعلق بالجلسات 

أو الجلسات الخاصة أو السرية فضالً عن تنظيم الكالم في الجلسة وإتخاذ القرارت والتصديق علي مضابط 

 الجلسات.

ويتناول الباب التاسع اإلنتخابات التي يجريها المجلس، كما يتناول الباب العاشرشئون العضوية من واجبات 

لي المخالفين منهم وإجراءات اإلستقالة وإسقاط العضوية وغيرها األعضاء وحصاناتهم والجزاءات التي توقع ع

 من االحكام ذات الصلة.

كما يتناول الباب الحادي عشر إنتهاء العضوية، ويتناول الباب الثاني عشر شئون المجلس، ويتناول الباب 

 تنوعة وختامية.الثالث عشر العالقات البرلمانية الدولية، وأخيراً يتناول الباب الرابع عشر أحكام م

هذا هو مشروع الالئحة، نرجو التكرم باثرائه بالحوار واألراء سواء في اللجنة المشكلة إلعداد االئحة أو 

 جلسات المجلس العامة توطئه إلصدارها من المجلس بقانون.
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