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٣

  الالئحة الداخلية لس الشيوخ
  الباب األول
  أحكام عامة

  ) :١(مــادة 
مجلس الشيوخ هو أحد غرفتى البرلمان ، يمارس اختصاصاته المنصوص عليهـا        

  .فى الدستور وفى القانون وفى هذه الالئحة فى إطار من التعاون بين الغرفتين 
  ) :٢(مــادة 

ـ     ـ         ـتنظم هذه الالئحة الع ـ  ـمل داخـل مجلـس الـشيوخ ، وكيف ته ـية ممارس
الختصاصاته ، والمحافظة على النظام داخله ، وتبين اإلجراءات واألعمال البرلمانية ،            

والجهـات ، وحقـوق   والعالقة بين المجلس ومجلس النواب وغيـره مـن الـسلطات          
نتمـاءاتهم  وواجبات أعضائه ، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيا كانت اتجاهاتهم أو ا   

  .السياسية أو الحزبية 
  ) :٣(مــادة 

   :يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيالً بما يأتى
توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها وأخـصها االنتخابـات واألحـزاب الـسياسية            
ومنظمات المجتمع المدنى ، وإعالء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك ، وتمكـين        

  .أة والشباب المر
دعم السالم االجتماعى فى شتى مجاالته وأخصها إعالء مبدأ المواطنة ، والعدالة             
االجتماعية ، وحرية التعبير ومناهضة التمييز ، ومكافحة الجـرائم المنظمـة الكبـرى         

  .كاإلرهاب ، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية 
  .ها فى الباب األول من الدستور دعم القيم العليا للمجتمع وأخصها المنصوص علي



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  مارس٣ فى )د( مكرر ٨ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٤

دعم المقومات االجتماعية واالقتصادية والثقافية للمجتمع وأخـصها المنـصوص          
  .عليها فى الباب الثانى من الدستور 

دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فـى البـاب           
  .الثالث من الدستور 

الته فى اإلدارة المحلية وفـى التنظيمـات        تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجا    
  .النقابية والطالبية ، وغير ذلك من المجاالت 

  .وذلك كله على النحو المبين بهذه الالئحة 
  ) :٤(مــادة 

   :يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى
  .االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور 

  .تماعية واالقتصادية  للتنمية االجالعامةمشروع الخطة 
  . المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة  وجميعمعاهدات الصلح والتحالف

مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحـال إليـه مـن          
  .رئيس الجمهورية أو مجلس النواب 

ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالـسياسة العامـة      
  . أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية لدولةل

  .ويبلغ المجلس رأيه فى هذه األمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب 
  ) :٥(مــادة 

يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المـؤتمرات البرلمانيـة           
  .التى يتفق عليها مكتبا المجلسين للقواعد الدولية ، وفقًا 

  ) :٦(مــادة 
  .مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة 
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٥

ويجوز له فى الظروف االستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناء علـى طلـب               
  .رئيس الجمهورية ، أو ثلث عدد أعضاء المجلس 

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

  األجهزة الربملانية للمجلس
  ) :٧(ادة مــ

   :أجهزة المجلس الرئيسية هى
  . رئيس المجلس - ًأوال
مكتب المجلس - اثاني .  
  . اللجنة العامة - اثالثً
لجنة القيم - ارابع .  

اللجان النوعية - اخامس .  
اللجان الخاصة والمشتركة - اسادس .  

  الفصل األول
  رئيس الس

  ) :٨(مــادة 
كلم باسمه وفقًا إلرادة المجلس ، ويحافظ علـى         رئيس المجلس هو الذى يمثله ويت     

أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ، ويشرف بوجه عام على حسن سـير جميـع               
  .أعمال المجلس 

وله أن يسـتعين فى ذلك بمكتب المجلـس أو باللجنـة العامة ، أو بلجنة القـيم ،    
  . ، أو بمن يختاره من األعضاء  األخرىأو بإحدى اللجان
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٦

  ) :٩(دة مــا
يراعى رئيس المجلـس مطابقة أعمال المجلس ألحكـام الدسـتور ، والقـانون ،      

  .وهذه الالئحة 
ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ، ويعلن انتهاءها ، ويضبطها ويـدير المناقـشات ،              
 .ويأذن فى الكالم ، ويحدد موضوع البحث ، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حـدود الموضـوع      

وضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها ، ويطرح كل ما يؤخذ الـرأى عليـه ،            وله أن ي  
  .وهو الذى يعلن ما ينتهى إليه رأى المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه 

 مـسألة معروضـة ، وعندئـذ        بدى رأيه باالشتراك فى مناقشة أية     وللرئيس أن ي  
حالة أحـد الـوكيلين ،   يتخلى عن رئاسة الجلسـة ، ويتولى رئاسة الجلسـة فى هذه ال        

  .وال يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها 
  ) :١٠(مــادة 

  لالنعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجـل ،         المجلس لرئيس المجلس دعوة أى من لجان     
  .ويرأس جلسات اللجان التى يحضرها 

فيذيـة أو غيرهـا   وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التن  
من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس ، أو طبقًا للنظام الذى يضعه فى               

  .هذا الشأن 
  ) :١١(مــادة 

لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته ولـه أن             
  . المجلس تينيب أحدهما فى رئاسة بعض جلسا

ات أحد الوكيلين بالتناوب ، وفى حالة غيابهمـا    وإذا غاب الرئيس ، تولى رئاسة الجلس      
  .معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها يتولى رئاستها أكبر األعضاء الحاضرين سنًا 

 فى هذه الالئحة لرئيس المجلـس فـى         وتكون لرئيس الجلسة االختصاصات المقررة    
  .إدارة الجلسة 
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٧

  الفصل الثانى
  مكتب الس

  ) :١٢(مــادة 
  .مجلس من رئيس المجلس والوكيلين يشكل مكتب ال

  ) :١٣(مــادة 
ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعى الـرئيس والـوكيلين      
لمدة الفصل التشريعى ، وذلك باألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيحة التى أعطيت            

نين سـنًا   ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر األعضاء الحاضرين سنًا ، ويعاونه أصغر اث           
  .من األعضاء 

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس لالنعقـاد ، ويـؤدى        
   :األعضاء اليمين الدستورية اآلتية

أقسم باهللا العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور             "
 على استقالل الـوطن     والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ          

  " .هووحدة وسالمة أراضي
 ، ثم باقى األعـضاء عـضوا   انويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاون     

ويلتزم كل عضو بـأداء اليمـين وفقًـا        . عضوا ، فى جلسة أو أكثر بحسب االقتضاء         
  .لنصه دون تعديل أو إضافة 

مين ألى سـبب من األسـباب      وفى حالة غياب أحد األعضاء عن جلسـة أداء الي        
  . العضوية إال بأدائه اليمين الدستورية امال يباشر مه

 الترشيحات إلـى رئـيس الجلـسة      م الرئيس والوكيلين ، وتقد    بويعقب ذلك انتخا  
خالل المدة التى يحددها ، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكـل                

  .مترشح أن يعرف بنفسه ، إذا طلب ذلك 
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٨

ويجرى االنتخاب ولو لم يترشح إال العدد المطلوب ، وتكـون عمليـة االنتخـاب      
  .سرية ، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر ، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين 

  . الرئاسة فور إعالن انتخابه امويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ، ويباشر مه
  .نتخاب رئيسه وال يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل ا

  ) :١٤(مــادة 
  .تشريعيين متتاليين ينال يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين ألكثر من فصل

  ) :١٥(مــادة 
  .يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعالن انتخابه 

  ) :١٦(مــادة 
ـ    شريعى الـذى  يباشر كل من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل الت

انتخب فيه وحتى نهاية اليوم السابق الفتتاح الفصل التشريعى التالى ، وذلك بمراعـاة               
  .من الدستور ) ٢٥٠(أحكام المادة 

وإذا خال منصب الرئيس أو أحد الوكيلين ، انتخب المجلس من يحل محلـه إلـى               
  .نهاية الفصل التشريعى 

نعقاد ، تولى أكبر الوكيلين سنًا      وإذا خال منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار اال        
قتة ، وذلك حتى انتخاب     صوات منهما مهام الرئاسة بصفة مؤ     ثم الحاصل على أعلى األ    

  .الرئيس الجديد 
  ) :١٧(مــادة 

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

 أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسببا إلـى رئـيس المجلـس ،              ويقدم طلب إعفاء  
 الشئون الدستورية والتـشريعية لنظـره علـى وجـه           ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة    

السرعة وإذا تعلق الطلب بإعفاء رئيس المجلس يقدم الطلب كتابة ومسببا إلـى رئـيس          
  .لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 
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٩

ب لى اللجنة أن تجتمع لنظر طلب اإلعفـاء مـن المنـص    وفى جميع األحوال ، ع    
. ا ، وتعد تقريرا عنه خالل ثالثة أيام على األكثـر            خالل يومين من تاريخ وروده إليه     

ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليهـا فـى               
  . اإلعفاء من تعقيبمن الدستور ، وما قد يبديه الذى قدم فى شأنه طلب ) ١١٧(المادة 

ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلـك ، ولـه أن                
  .يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة 

  ) :١٨(مــادة 
ـ   ي  اإلعفـاء مـن   بتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طل

أن يوافـق عليـه أغلبيـة     المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائها على األقل ، ويجـب           
  .أعضائها قبل تقديمه إلى المجلس 

  ) :١٩(مــادة 
ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى طلب اإلعفـاء مـن             

  .ة من تقريرها نالمنصب فى جلسة خاصة خالل األيام الثالثة التالية النتهاء اللج
  .ن طلب اإلعفاء متعلقًا برئيس المجلس وتكون رئاسة الجلسة ألكبر األعضاء سنًا إذا كا

  .ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة 
  .ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو كيليه من المنصب ، نداء باالسم 

فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس علـى ذلـك ، انتخـب                
مـن  ) ١٣(لس بديالً منه لباقى الفصل التشريعى بذات اإلجراءات الواردة بالمـادة    المج

  .هذه الالئحة 
  ) :٢٠(مــادة 

يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانـه              
  .بما يكفل السير المنتظم ألعماله ، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة إلقرارها 
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١٠

كتب المجلس اإلشراف على نشاط المجلـس ولجانـه ، ويعـاون أعـضاء              ويتولى م 
المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية ، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلـس ووضـع            

  .ئحة وجه نشاطها طبقًا ألحكام هذه الالالقواعد المنظمة إلدارة أعمالها والتنسيق بين أ
  ) :٢١(مــادة 

دى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليـه         لمكتب المجلس أن يكلف إح    
  .بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه ، وللمكتب أن يقر عرض التقرير على المجلس 

  ) :٢٢(مــادة 
يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقًا لخطة العمل المقررة ، مراعيـا             

وخ التـى انتهـت اللجـان       أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الـشي        
  .المختصة من دراستها ، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية 

دعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابيـة لحـضور اجتماعـات مكتـب       وي
  .المجلس التى يوضع فيها جدول األعمال 

ويعلن الرئيس جدول األعمال ، ويخطر به األعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة            
  .سب بوقت منا
  ) :٢٣(مــادة 

يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الـدول األخـرى ،             
  .وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات 
ود البرلمانية على أن يراعى عند تشكيلها تمثيل        ويتولى مكتب المجلس شئون الوف    

جلس رؤساء هذه   مختلف االتجاهات السياسية بالمجلس قدر اإلمكان ، ويختار مكتب الم         
  . أحد الوكيلين ، فتكون له الرئاسة وس المجلس أيكن بين أعضائها رئود ما لم يالوف

ويقدم رئيس الوفد تقريرا عن أعمال الوفد ونتائج اتصاالته إلى رئيس المجلـس ،               
  . التقرير على المجلس اوله أن يعرض هذ
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  ) :٢٤(مــادة 
 عليها فى هذه الالئحة ، يتـولى        باإلضافة إلى االختصاصات األخرى المنصوص    

مكتب المجلس اإلشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية واإلدارية والماليـة            
  .وفقًا للنظام الذى يضعه 

  ) :٢٥(مــادة 
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ، ويجوز له أن يـدعوه        

  .إلى اجتماعات طارئة 
 إال بحضور الرئيس والـوكيلين ، وتـصدر قراراتـه           وال يصح اجتماع المكتب   

بموافقة األغلبية ، ومع ذلك فإذا قـام بأحـد الـوكيلين مـانع يحـول دون مباشـرته                   
اختصاصاته ، ودعت ظروف االستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحـضور             

  .الرئيس ووكيل ، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما 
ر اجتماعات المكتب من غير أعضائه إال األمين العام للمجلس          وال يجوز أن يحض   

  .ومن يؤذن له بذلك 
وتعتمد هذه المحاضـر    . ويحرر األمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس        

  .من رئيس المجلس 
  الفصل الثالث
  اللجنة العامة

  ) :٢٦(مــادة 
 سة رئيس المجلس ،   تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئا          

   :وعضوية كل من
  . الوكيلين - ًأوال
رؤساء اللجان النوعية - اثاني .  
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 ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من األحزاب السياسية التى حـصلت            - اثالثً
  .على ثالثة مقاعد أو أكثر 

خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس ، على أن يكون من بينهم عـضو              - ارابع 
المستقلين على األقل ، إذا كان عدد األعضاء المـستقلين بـالمجلس خمـسة              واحد من   

  .أعضاء فأكثر 
ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنـة           

  .من هذه الالئحة ) ٢٨(أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 
  ) :٢٧(مــادة 

الجتماع ، ويضع جدول أعمالها ، ويـدير     يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى ا      
  .مناقشاتها ، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها 

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على األقل خالل دور االنعقاد ، ويجوز              
  .لرئيس المجلس دعوتها الجتماع غير عادى 

  .أعضائها وال يكون اجتماع اللجنة صحيحا إال بحضور أغلبية 
ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص ، تصدر قـرارات اللجنـة باألغلبيـة                

  .المطلقة ألصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس 
وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة ، ولـرئيس المجلـس أن              

  . مناسبة يأمر بطبع هذه المحاضر ، ونشرها بالطريقة التى يراها
  . وتضع اللجنة القواعد األخرى المنظمة ألعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس

  ) :٢٨(مــادة 
باإلضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه الالئحة ، تخـتص اللجنـة             

   :العامة بما يأتى
 المجلـس  رئـيس  مناقشة الموضوعات العامة واألمور المهمة التى يـرى       - ًأوال

  .ها إليها إحالت
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دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلـس عـن متابعـة تنفيـذ               - اثاني 
القوانين والقرارات التنظيمية العامة ، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التـى تمثـل             

  .ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة 
لـس أو أن تتخـذ      وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المج        

  .اإلجراء المناسب فى شأنها 
  ) :٢٩(مــادة 

ـ            ا للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أي
من رؤساء الهيئات المستقلة واألجهزة الرقابية أو غيرهم لالستماع إلـيهم كلمـا رأت              

  .ضرورة لذلك 
الشـيوخ لعرض موضوع مهـم     كما يجوز للجنة أن تدعو أحـد أعضاء مجلس         

  .أو عاجل ، أو الستيضاح رأى العضو فى أمر من األمور المعروضة عليها 
على ما تقرره اللجنة ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء .  

  الفصل الرابع
  جلنة القيم

  ) :٣٠(مــادة 
               تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى ، بنـاء 

 ترشيح اللجنة العامة ، برئاسة رئيس لجنـة الـشئون الدسـتورية والتـشريعية ،            على
وعضوية أربعة عشر عضوا ، على أن يكون نصفهم على األقل من غيـر المنتمـين                

  . على أكثرية مقاعد المجلس الحائزللحزب 
وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر ، وذلك باألغلبية المطلقـة              

  .عدد أعضائها ل
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وال يكون اجتماع اللجنة صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائها ، بشرط أن يكـون              
  .من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها 

ـ  ـأنه نص خاص ، تـص     ـما عدا ما ورد فى ش     ـوفي ـ ـرارات اللج ـدر ق ة ـن
  .بأغلبية الحاضرين 

  ) :٣١(مــادة 
لس مـن مخالفـات تـشكل    تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المج       

ا على القيم الدينية أو األخـالقية أو االجتماعية ، أو المبادئ األساسية الـسياسية      خروج
أو االقتصادية للمجتمع المصرى ، أو اإلخالل بواجبات العضوية ، وذلك كلـه طبقًـا               

  .ألحكام الدستور أو القانون أو هذه الالئحة 
  ) :٣٢(مــادة 

  لـذلك بعـد    ا مبرر ىلقيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأ      يحال العضو إلى لجنة ا    
  .سماع أقواله

  ) :٣٣(مــادة 
علـى   تحدده لذلك ى  الميعاد الذ ى  خطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها ف       ت

  .خطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيامأال تقل المدة بين اإل

ـ  هعادت اللجنة إخطـار   دون عذر مقبول أ    وإذا تخلف العضو عن الحضور      ا طبقً
فـى  ، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة             ألحكام الفقرة السابقة  

  .مباشرة إجراءاتها

  أول اجتماع يحضره أمامها على ما هـو        ىوعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو ف      
  .منسوب إليه

 ه، وله أن يختار أحـد وعلى اللجنة االستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاع     
  .  إبداء دفاعه أمامهاىأعضاء المجلس لمعاونته ف
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  التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها ، أو أن تـشكل لجنـة             ىوللجنة أن تجر  

  . فرعية لذلك من بين أعضائها ، وتعرض نتيجة التحقيق عليها

  ) :٣٤(مــادة 
رئـيس   إال من يندبه     ال يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها         

ـ                    ىالمجلس ألمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها ، وكذلك من تـأذن لـه اللجنـة ف

 .  أمامها الحضور

  . وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها

  ) :٣٥(مــادة 
  بحفظ الموضوع المحال إليها قبـل العـضو،        اا مسبب قرار رأن تصد . للجنة القيم 

 .ة ، كما يخطر العضو به كتاب  بحسب األحوال بهذا القرارهلمجلس أو مكتبوتخطر ا

 أوالً( البنـود ى  وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها ف        

ا وثالثً اوثاني إذا ثبـت ارتكـاب العـضو        من هذه الالئحة  ) ۲٤٦(من المادة   ) ا ورابع ، 

ـ      قرار اإلحالة  ىفمخالفة من المخالفات المنصوص عليها        المـادة   ى، والمشار إليها ف

  .هذه الالئحة من) ۳۱(

 أول جلسة تاليـة   ى  ، على المجلس ف    ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء     

  جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع        ىويجوز للمجلس أن ينظر التقرير ف     

 .ة  مناقش، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون الجزاء عليه

 البنود مـن  ى   ف ةوللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبين         

 . من هذه الالئحة على العضو)٢٤٦(من المادة ) عاراب(إلى ) أوال (
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  ) :٣٦(مــادة 
 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من              

 ضوية عنه، أحالت األمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقـرر         إسقاط الع  ىالجسامة تستدع 
  .إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

ى وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيـع أ           
 الالئحة، فـإذا رأت إسـقاط   هذهمن  ) ۲٤٦( المادة   ىمن الجزاءات المنصوص عليها ف    

ـ         تح العضوية  الفقـرات   ىيل الموضوع إلى المجلس باإلجراءات المنصوص عليهـا ف
 .الالئحة  من هذه )٢٥٣( والمادة ،) ٢٥٢(من المادة  الثانية وما بعدها

  ) :٣٧(مــادة 
 ،  اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية       ىيفصل المجلس ف  

 ىنظر الموضوع ف   لمجلس أن يقرر  ز ل ويجوبناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو،        
  .سرية ودون مناقشةللد سماع معارض واحد سرية بناء على طلب العضو بع جلسة

 ، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية      ويةضللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط الع     و
  . الالئحةهذهمن ) ۲٤٦( المادة ىاألخرى المنصوص عليها ف

 اخلامسالفصل 

 اللجان النوعية

  األولرعالف

 تشكيل اللجان النوعية

  ) :٣٨(مــادة 
  :اآلتيةتنشأ بالمجلس اللجان النوعية 

 .ية لجنة الشئون الدستورية والتشريع - ١

  .لجنة الشئون المالية واالقتصادية واالستثمار  - ٢

  . الشئون الخارجية والعربية واألفريقية لجنة- ٣
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 .ى  الدفاع واألمن القوم لجنة- ٤

  . الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرة لجن-  ٥

  . الطاقة والبيئة والقوى العاملة لجنة- ٦

  .سكان واإلدارة المحلية والنقل اإل لجنة- ٧

  .واالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتى  التعليم والبحث العلم لجنة- ٨

  .ةلجنة الشباب والرياض - ٩

  . والسكان الصحة لجنة- ١٠

 .والرى الزراعة لجنة   - ١١

 .ى  حقوق اإلنسان والتضامن االجتماع لجنة- ١٢

  . الثقافة والسياحة واآلثار واإلعالم لجنة- ١٣

   .الشئون الدينية واألوقاف لجنة - ١٤
  . ممارسة اختصاصاتهىوتعاون هذه اللجان النوعية المجلس ف

  ) :٣٩(مــادة 
ـ        تتكون كل لجنة من لجان ا      بدايـة كـل   ى  لمجلس من عدد من األعضاء يحدده المجلس ف

 .  هذه اللجان بأعمالها ، بناء على اقتراح مكتب المجلس بما يكفل حسن قيام دور انعقاد عادی

  ) :٤٠(مــادة 
  يحـدده  ى الموعـد الـذ    ى ف ى بداية كل دور انعقاد عاد     ىيتلقى رئيس المجلس ف   

  .طلبات األعضاء بالترشيح لعضوية اللجان

التخصص واختصاصاتاويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعي  

 .اإلمكان اللجان قدر 

  ) :٤١(مــادة 
 .  لجان المجلس النوعيةدى إحىيجب أن يشترك العضو ف
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  ) :٤٢(مــادة 
  عرضـها علـى     الترشح لعضوية اللجان النوعية قبـل      ئميعلن مكتب المجلس قوا   

اقتراحاته أو اعتراضـاته كتابـة إلـى رئـيس المجلـس      تقديم  ، ولكل عضو  المجلس
  . على المكتب للنظر فيها لعرضها

 دراسـة ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتـب بعـد           
  من األعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار        المقدمةاالعتراضات واالقتراحات   

 .مناقشةالمجلس لها دون 
  ) :٤٣(مــادة 

من   بداية كل دور انعقاد عادی     ى، ف   أقرب وقت ممكن   ىل لجنة نوعية ف   كتنتخب  
  . ووكيلين وأمينا للسر، وذلك باألغلبية المطلقة لعدد أعضائهارئيسابين أعضائها 

مكتـب    يحـددها  ىوتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خالل الفترة الت         
 االنتخابـات بـين   ى  ألعضاء المجلس، وتجـر   ت  ، ويعلن الرئيس هذه الطلبا     المجلس

  مكتب المجلس من بينيشكلهاإشراف لجنة المترشحين بطريق االقتراع السرى تحت 
  . اللجان النوعيةتبأعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكا

 .بالتزكية وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين
 ئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الـذين          ويعلن ر 

  .اختصاصات اللجنةى تدخل أعمال وزاراتهم ف
  ) :٤٤(مــادة 

 .  يحضرهاىيرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة الت
 الفرع الثانی

 اختصاصات اللجان النوعية
  ) :٤٥(مــادة 

لالئحة، تتولى كل لجنـة مـن       اهذه  ى   شأنه نص خاص ف    ىمع مراعاة ما ورد ف    
ـ           ىالنوعية دراسة أ  ن  اللجا  ى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الـواردة ف

 شـأنها وفقـا لالختـصاصات    ى، واقتراح ما تراه ف من هذه الالئحة )٤ ، ٣(المادتين  
  . هذا الفرعىالمبينة ف
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١٩

  ) :٤٦(مــادة 
  :ىتختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأت

  .الشئون الدستورية

  .االقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور

تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها    ى  معاهدات الصالح والتحالف وجميع المعاهدات الت     
  تحال إليها باالشـتراك مـع اللجنـة أو اللجـان      ىاالتفاقات والمعاهدات الدولية الت    من

  .المختصة

 ارجية باالشتراك مع لجنـة الـشئون الماليـة واالقتـصادية          القروض والمنح الخ  
  .واالستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية واألفريقية

  .اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وأحكام الدستور

 .ة شئون الالئحة الداخلي

  .التشريعات المكملة للدستور

  .هات والهيئات القضائيةالتشريعات المتعلقة بالج

 .يعية صياغة النصوص التشرى معاونة المجلس ولجانه ف

  .شئون العضوية

   .الحصانة البرلمانية
  .حوال عدم الجمع وإسقاط العضويةأ

  .والقضاءالعدل  المختصة بشئون ة الوزاراختصاص ى فةوغير ذلك من المسائل الداخل

  ) :٤٧(مــادة 
  :بما يأتى واالقتصادية واالستثمار تختص لجنة الشئون المالية

   . تحال إلى المجلسىالخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات األخرى الت -
 .واالقتصادية مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية 
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٢٠

 عـن   هللمحاسـبات وتقـارير   ى  دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركز     
 للمـصالح   ى يعدها عـن المركـز المـال       ىير الخاصة الت  ، والتقار  الختامية الحسابات

 العامالعامة ووحدات اإلدارة المحلية والقطاع العام وقطاع األعمال         والهيئات  واألجهزة  
  .المجلسإلى ال حتى الت

 والرسـوم   والجمـارك التشريعات االقتصادية، والتشريعات الخاصة بالـضرائب       
 . الفرائض واألنظمة المالية منوغيرها 

 .ى تشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالال

  .سائل النقد واالئتمان واالدخارم

 سياسة األجور واألسعار

 .ى  وغير المصرفى المصرفىشئون القطاع المال

  .االتفاقات االقتصادية

  .الشئون المالية واالقتصادية واالستثماريةى السياسة العامة للدولة ف

  . الختاميةهموازنة مجلس الشيوخ وحسابات

  .يةالشيوخ وحساباتها الختامموازنة اإلدارة الخاصة باألمالك واالستثمار بمجلس 

 المختـصة  اختصاص الـوزارات واألجهـزة       ىوغير ذلك من المسائل الداخلة ف     
  .ولیالستثمار واالقتصاد والتعاون الدبالتخطيط والمالية وا

  ) :٤٨(مــادة 
  :ىة واألفريقية بما يأت لجنة الشئون الخارجية والعربيصتخت

ـ               ىما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامـة للدولـة ف
  .العربية واألفريقية والخارجية الشئون

  تتعلق بحقوق السيادة وغيرها مـن      ى والتحالف وجميع المعاهدات الت    الصلحمعاهدات  
 . المختصة  أو اللجاننة مع اللج تحال إليها باالشتراكىات والمعاهدات الدولية التاالتفاق
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٢١

  . وتطورات السياسة الدوليةىدراسة الموقف الدول

 . السياسية الخارجية للدولة

  .ى  جامعة الدول العربية ومنظماتها واالتحاد األفريقشئون
  .المؤتمرات الدولية 

  .العالقات الدولية 
  .التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى 

  .يين المقيمين فى الخارج شئون المصر
 ة فى اختصاص الـوزارات واألجهـزة المختـصة        وغير ذلك من المسائل الداخل    

   .جبالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخار
  ) :٤٩(مــادة 

   :تختص لجنة الدفاع واألمن القومى بما يأتى
  .شئون األمن القومى 

حالف، والمعاهدات المتعلقـة بحقـوق      أمن الدولة الخارجى ومعاهدات الصلح والت     
  .السيادة باالشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة 

  .شئون األمن الداخلى ومكافحة الجريمة 
  .شئون القوات المسلحة 

  .التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة 
  .الدفاع المدنى والدفاع الشعبى 

   .الطوارئ
  .ين من اإلرهاب وبسببه ر، والتعويض العادل للمتضر مكافحة اإلرهاب

  .ما يتصل بشئون األمن والدفاع فى المحافظات الحدودية 
ة فى اختصاص الـوزارات واألجهـزة المختـصة         وغير ذلك من المسائل الداخل    

  .بالدفاع والداخلية واألمن العام 
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٢٢

  ) :٥٠(مــادة 
 والمشروعات المتوسـطة والـصغيرة ومتناهيـة      تختص لجنة الصناعة والتجارة     

  :الصغر بما يأتى

 .جيات وخطط القطاع الصناعى والتجارى ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته يستراتا

الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية المـوارد الطبيعيـة           
 .جى واستغاللها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولو

  وسائل خفض تكاليف اإلنتاج ورفـع الكفـاءة اإلنتاجيـة والتقـدم التكنولـوجى             
 .فى الصناعة 

 .العالقات الصناعية والتجارية 

 .التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة 

 .الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى الصناعة 

 .التشريعات والسياسات التى تشجع على زيادة الصادرات 

التشريعات واالقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والـصغيرة ومتناهيـة         
 .الصغر، وتمويلها، وتشجيعها 

 .المشكالت التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 

 .المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى وتأهيله وإدماجه فى االقتصاد الرسمى 

 .الخارجية شئون التجارة الداخلية و

 .التموين والتوزيع واالستهالك والتعاون االستهالكى 

السياسات العامة للدولة فى شئون الصناعة والتجـارة والمـشروعات المتوسـطة     
 . ومتناهية الصغر ةوالصغير

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الـوزارات واألجهـزة المختـصة             
 الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والـصغيرة      ، والتموين والتجارة   بالصناعة والتجارة 
 .ومتناهية الصغر 
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٢٣

  ) :٥١(مــادة 
  :تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتى

 .السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول 

 .، وصيانتها  ، وتوفيرها ، وتوزيع القوى الكهربائية الخطة العامة لكهرباء الجمهورية

، وغيرهـا مـن مـصادر الطاقـة       دامات الطاقة النووية والشمسية والرياح    استخ
 .الجديدة والمتجددة 

 .التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء 

ـ       ـوانب المتعلقة بالطاق  ـالج ـ    ـة أو البيئة فى الخطـة العام وارد ـة لتنميـة الم
 .الطبيعية واستغاللها 

 .، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة  ر المناخكل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغي

 .المحميات الطبيعية والمحافظة عليها 

 .التشريعات العمالية وشئون العمالة وعالقات العمل واإلدارة العمالية والكفاية اإلنتاجية 

 .التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام والتنمية اإلدارية 

 .عات المنظمة للتأمينات االجتماعية التشري

 .تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والنقابات واالتحادات 

 .الجمعيات التعاونية الحرفية 

 .السياسة العامة للدولة فى شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الـوزارات واألجهـزة المختـصة             
ن الطاقة ، والبيئة ، والقوى العاملة ، والتدريب ، والتنظـيم واإلدارة ، والتنميـة                بشئو

 .اإلدارية ، والتأمينات 

  ) :٥٢(مــادة 
  :تختص لجنة اإلسكان واإلدارة المحلية والنقل بما يأتى

 .التعمير الحضرى والريفى 

 .اإلسكان والتشييد والتعاون اإلسكانى 
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٢٤

 .المرافق العامة 

 .ناء مواد الب

 .التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة 

 .التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات 

 .التشريعات الخاصة باإلسكان والتعمير 

 .اإلدارة المحلية والمجالس المحلية 

 .تشريعات اإلدارة المحلية 

 .الطيران المدنى والنقل الجوى 

 .النقل البرى 

 .النقل البحرى والنهرى 

 .ناة السويس ق

 .الموانئ والطرق والكبارى 

 .السياسة العامة للدولة فى شأن النقل واإلسكان واإلدارة المحلية 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات واألجهزة التـى تتـولى             
 .شئون الطيران المدنى والنقل واإلسكان والتعمير واإلدارة المحلية 

  ) :٥٣(مــادة 
  : التعليم والبحث العلمى واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بما يأتىتختص لجنة

 .التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله 

 .شئون البحث العلمى 

 .تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه 

 .تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره 

 .الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى 
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٢٥

 .مع العلمية واللغوية المجا

ورعاية الحقـوق الماديـة واألدبيـة للمعلمـين      . السياسة التعليمية وجودة التعليم     
 .تهم المهنية اوأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم ، وتنمية كفاياتهم العلمية ، ومهار

 .الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى 

 .محو األمية وتعليم الكبار 

 .تشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى ال

 .االتصاالت السلكية والالسلكية 

 .تكنولوجيا المعلومات واألنشطة المعلوماتية 

   .البريد
 .أمن الفضاء المعلوماتى 

 .التشريعات الخاصة باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

ـ    ـالسياسة العام  ـ    ـة للدولة فى ش تـصاالت  ث العلمـى واال   ـأن التعلـيم والبح
 .وتكنولوجيا المعلومات 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات واألجهزة التـى تتـولى             
 .شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

  ) :٥٤(مــادة 
  :تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتى

 .اعاة المعايير الدولية التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمر

رعاية النشئ والشباب ، وتنمية قدراتهم الثقافيـة والعلميـة والنفـسية والبدنيـة              
 . وتمكينهم من المشاركة العامة  والجماعىواإلبداعية ، وتشجيعهم على العمل التطوعى

 .الهيئات الرياضية والشبابية 

ـ   تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتهـا ل        شاف الموهـوبين   لجميـع واكت
 .، وتشجيع االستثمار الرياضى رياضيا
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٢٦

 .اللجنة األوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية 

 .المسابقات والبطوالت والبعثات الرياضية 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الـوزارات واألجهـزة المختـصة             
 .ة بشئون الشباب والرياض

  ) :٥٥(مــادة 
  :تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتى

 .السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية 

 .السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية واألدوية 

 .الخدمات الصحية والوقائية والعالجية والدوائية 

 .التأمين الصحى الشامل 

 .التثفيف الصحى 

 .ف والطوارئ الصحية والتمريض اإلسعا

دور النقاهة والتأهيل للمجندين ، ومشوهى الحرب ، ومصابى الثورة ، ومـصابى      
 .العمليات األمنية ، ومن فى حكمهم 

 .الصحة النفسية 

 .الرعاية الصحية لطالب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا 

 .لدرن والرمد وغيرها مكافحة األمراض المتوطنة واألوبئة وا

 .الرعاية الصحية للمسنين 

 .الحجر الصحى والقومسيونات الطبية 

 .تحسين أوضاع األطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى 

 .السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها 

 .وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان 
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  ) :٥٦(مــادة 
  :تختص لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بما يأتى

 .اإلنتاج الزراعى 

 .اإلصالح الزراعى واستصالح األراضى 

 .الجمعيات التعاونية الزراعية واالئتمان الزراعى 

ة ، وتشجيع الصناعات    يوتنمية المنتجات الزراعية الغذائ   حماية الرقعة الزراعية ،     
 .يها التى تقوم عل

 .نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية 

 .النهوض بالريف والقرى المصرية والفالحين والعمال الزراعيين والصيادين 

 .األمن الغذائى واألمن المائى 

 .الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى واألفقى 

 .الثروة السمكية وتنميتها 

ة واألمن الغـذائى    يبالزراعة والرى والموارد المائ   ة  السياسات والتشريعات الخاص  
 .والثروة الحيوانية 

 .تشجيع الصادرات الزراعية 

 المختـصة   ات واألجهـزة  لمسائل الداخلة فى اختصاص الـوزار     وغير ذلك من ا   
 .بشئون الزراعة واستصالح األراضى والرى واألمن الغذائى والثروة الحيوانية 

  ) :٥٧(مــادة 
  :ق اإلنسان والتضامن االجتماعى بما يأتىتختص لجنة حقو

 .مشروع الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية 

 .الحقوق والحريات 

 .التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق اإلنسان 
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٢٨

 .الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى اإلنسانى ، والقانون الدولى لحقوق اإلنسان 

 .لمجلس القومى لحقوق اإلنسان تقارير ا

الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المـستقلة            
 .واألجهزة الرقابية 

 .الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق اإلنسان 

 .التضامن االجتماعى 

 .العدالة االجتماعية والتكافل االجتماعى 

 .ن االجتماعى والرعاية االجتماعية واإلغاثة الضما

 .التأهيل االجتماعى والدفاع االجتماعى ورعاية األحداث 

 .رعاية الطفولة واألمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجا وحمايتهم 

 .تنظيم األسرة 

 .حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة واألقزام 

 .االجتماعية الجمعيات والمؤسسات الخيرية و

 -األسر المنتجـة    (التخطيط االجتماعى والبحوث االجتماعية والتنمية االجتماعية       
 ) . التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة-التكوين المهنى 

 .أعمال المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية 

لثـورة وشـهدائها    رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الـوطن ومـصابى ا         
والمحاربين القدماء والمصابين ، وأسر المفقودين فى الحـرب ومـن فـى حكمهـم ،                

 . وأزواجهم وأوالدهم ووالديهم ،ومصابى العمليات األمنية 

السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق اإلنسان والتضامن االجتمـاعى واألسـرة          
 .واألشخاص ذوى اإلعاقة 

لة فى اختصاص الـوزارات واألجهـزة المختـصة          الداخ المسائلوغير ذلك من    
 .بحقوق اإلنسان وشئون التضامن االجتماعى واألسرة واألشخاص ذوى اإلعاقة 
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  ) :٥٨(مــادة 
  :تختص لجنة الثقافة والسياحة واآلثار واإلعالم بما يأتى

 .ونات التعددية الثقافية الحفاظ على مك

 .جميع الخدمات الثقافية 

 .الملكية الفكرية 

 .الفنون واآلداب 

 .السياحة واآلثار 

 .المناطق األثرية والمحميات التراثية العالمية 

 .الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة 

 .مييز اهيم المواطنة والتسامح وعدم التترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مف

 المطبوعـة والرقميـة وجميـع وسـائل         ةـاإلعالم المسموع والمرئى والصحاف   
 .التواصل االجتماعى 

شئون المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ، والهيئـة الوطنيـة للـصحافة ، والهيئـة               
 .الوطنية لإلعالم 

 .الثقافة والصحافة واإلعالم والسياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة واآلثار 

 .ة واإلعالم تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحاف

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الـوزارات واألجهـزة المختـصة             
 .بالسياحة واآلثار والثقافة واإلعالم 

  ) :٥٩(مــادة 
  :تختص لجنة الشئون الدينية واألوقاف بما يأتى

 .الشئون الدينية 

 .المساجد ودور العبادة 

 .األوقاف بجميع أنواعها وشئون البر 
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 .األزهرى التعليم 

 .السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية واألوقاف 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الـوزارات واألجهـزة المختـصة             
 .بالشئون الدينية وشئون األوقاف واألزهر الشريف 

 الفرع الثالث

 أحكام عامة لعمل اللجان النوعية

  ) :٦٠(مــادة 
 دور انعقاد عادى الموضوعات التى تدخل فـى نطـاق           تحدد اللجان فى بداية كل    

نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خالل هذا الدور ، واألسـباب المبـررة لهـذه المناقـشة                
 .والجوانب التى تستحق الدراسة ، وتقدم بيانًا بذلك إلى رئيس المجلس 

  ) :٦١(مــادة 
ن اللجان النوعية   من هذه الالئحة ، تتولى كل لجنة م       ) ٦٧(مع مراعاة حكم المادة     

ات القوانين أو غيرها من الموضوعات التى تـدخل         ـدراسة ما يحال إليها من مشروع     
فى نطاق اختصاصها ، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيـسه إحالتهـا         

 .إليها وفقًا ألحكام هذه الالئحة 

  ) :٦٢(مــادة 
ـ     وانين التـى تمـس مـصالح    تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق الق

المواطنين األساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها ، كما تدرس األثر التـشريعى لهـذه             
القوانين ، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون ، وعليها أن تقـدم       
تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها واالقتراحات التى تراها فـى هـذا الـشأن ،         
ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقـارير التخـاذ اإلجـراءات      

 .المناسبة فى شأنها 
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  ) :٦٣(مــادة 
تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختـصاصها مـا تتـضمنه بيانـات                
الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل اإلعالم من وعـود وبـرامج ،          

وصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس ، وتقـدم تقـارير إلـى               وكذلك الت 
رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعـود والتوصـيات        

 .لمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس و

  ) :٦٤(مــادة 
ائل س المجلس االجتماع بالوزير المختص بأى من المـس        يللجنة أن تطلب من رئ    

الداخلة فى نطاق عملها لالستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات ، أو غيـر ذلـك مـن      
 .المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة 

هـذه االجتماعـات ، ويجـوز        وتحيط اللجنة رئيس المجلس علما بما يجرى فى       
 .لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس 

 لفرع الرابعا

 إجراءات عمل اللجان النوعية

 إدارة أعمال اللجان واإلشراف عليها : ًأوال

  ) :٦٥(مــادة 
بأمانتهـا ، ويتـولى إدارة   يشرف رئيس اللجنة على أعمالهـا وعلـى العـاملين          

 .، ويحافظ على النظام داخلها ، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنًا جلساتها

 لجنة معاونة رئيسها فى اإلشراف على أمانتها التى تشكل من أمين          ويتولى أمين سر ال   
 .حثين ، وغيرهم من العاملين باألمانة العامة للمجلس اللجنة ، وعدد كاف من البا

ـ ـفة مؤقـامه بـص ـوم مقـة من يقـين السر اختارت اللجن   ـوإذا غاب أم   ة ـت
 .من بين أعضائها 
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  ) :٦٦(مــادة 
  على اقتراح رئيسها ، وتنعقد اللجنـة بنـاء   الها بناء يضع مكتب اللجنة جدول أعم    

 .على دعوة منه 

 قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم        ناويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللج     
 .تعارضها معها إال فى األحوال العاجلة التى تقتضى ذلك ، وبموافقة رئيس المجلس 

وجه الدعوة النعقاد اللجنة قبـل الموعـد        وفيما عدا الحاالت العاجلة ، يجب أن ت       
 وأربعين ساعة على األقل ، كما يجب أن يرفق بالـدعوة جـدول    المحدد لالنعقاد بثمانٍ  

 .أعمال الجلسة 

وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها إلنجـاز مـا           
دوار االنعقـاد ، إذا رأى      ها من أعمال ، ولرئيس المجلس دعوتها لالنعقاد فيما بين أ          يلد

على طلب الحكومة محالً لذلك أو بناء . 

  ) :٦٧(مــادة 
للجنة أن تعترض على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنـة              

 .أخرى ، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه ال يدخل فى اختصاصها 

ويعرض الرئيس األمـر    . س المجلس   يويقدم االعتراض من رئيس اللجنة إلى رئ      
على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس ، ويصدر المجلس قراره فـى ذلـك دون                

 .مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس 

  ) :٦٨(مــادة 
 للجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثـر               

 .ته وتقديم تقرير لها عنه من أعضائها ، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراس

وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم مـن الخبـراء            
 .الذين تقرر ضرورة االستعانة بهم 
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  ) :٦٩(مــادة 
س المجلس ، أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختـصاصها          ييجوز للجنة بموافقة رئ   

 .نة بنتيجة دراستها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى ، وأن تخطر هذه اللج

علـى  س اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض يولرئيس المجلس أن يطلب من رئ     
 فـى   لجنة أخرى خالل المناقشة العامة بالجلسة ، وللمجلس أن يقرر ما يـراه            المجلس من   
 .هذا الشأن 

  ) :٧٠(مــادة 
يجوز بموافقة رئيس المجلس ، أن تطلب اللجنة المختـصة مـن إحـدى لجـان                

 .لمجلس األخرى إبداء رأيها لالستئناس به فى موضوع معروض عليها ا

ثانيا 
ً

  جلسات اللجان:

  ) :٧١(مــادة 
جلسات اللجان غير علنية ، وال يجوز حضورها إال ألعـضائها وغيـرهم مـن               

 ، ن المستشارين والخبراءأعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ، ومن تستعين بهم اللجنة م
وال يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها       . المقررة فى  هذه الالئحة      طبقًا لألحكام   

 .من وسائل اإلعالم اجتماعات اللجان إال بناء على إذن من رئيس المجلس 

  ) :٧٢(مــادة 
 نص خاص فى هذه الالئحة ، ال يكون انعقاد اللجنـة           همع مراعاة ما ورد فى شأن     

 يجوز للجنة اتخـاذ أى قـرار فـى          صحيحا إال بحضور ثلث أعضائها ، ومع ذلك ال        
موضوع معروض عليها إال بحضور أغلبية أعـضائها ، وتـصدر قـرارات اللجنـة               

 .باألغلبية المطلقة ألصوات الحاضرين 

وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة ، أجل رئيسها التصويت على القرارات إلـى جلـسة               
مجلس نظر موضوع بطريـق     مقبلة يحددها ، ومع ذلك ففى الحاالت التى يقرر فيها ال          

خر فى اليوم ذاته ، مع إعـادة إخطـار   آستعجال ، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد      الا
 .أعضائها بهذا الموعد 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  مارس٣ فى )د( مكرر ٨ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٤

وتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى أجل االنعقاد إليها صحيحة إذا كـان عـدد         
 .الحاضرين ال يقل عن خُمس عدد أعضائها 

ن ذلك ، وجب على رئيس اللجنة عرض األمر على          فإذا نقص عدد الحاضرين ع    
 .رئيس المجلس 

وفى جميع األحوال ، يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالـة             
 .تساوى األصوات ، ويجب اإلشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة 

  ) :٧٣(مــادة 
 .ام ذى صفة عامة هللجنة أن تبدى رغبات فى شأن موضوع 

س أن يخطر الحكومة بهذه الرغبات ويطلب اإلجابة عنها ، وله أن            ولرئيس المجل 
يدرج الموضوع فى جدول أعمال الجلسة باعتباره اقتراحا برغبة من اللجنة ، وتسرى              

 .من هذه الالئحة )  ١١٩(إلى ) ١١٣(عليه المواد من 

  ) :٧٤(مــادة 
ن أعضاء  مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه الالئحة ، لكل عضو م              

المجلس حق حضور جلسات اللجان ولو لم يكن عضوا فيها ، وذلـك مـا لـم يكـن                   
 .الموضوع المعروض عليها متعلقًا بشخصه ، أو له فيه مصلحة شخصية خاصة 

وللعضو حق االشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحـضرها دون أن يكـون لـه               
 .صوت معدود فى مداوالتها 

  ) :٧٥(مــادة 
المجلس حق إبداء رأيه كتابة فى أى موضوع أو مشروع محال إلـى             لكل عضو ب  

 .إحدى اللجان ، ولو لم يكن عضوا فيها 

ه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضـوع ، وعلـى            يويقدم العضو رأ  
رئيس اللجنة عرض اآلراء المقدمة من أعضاء المجلس علـى اللجنـة ، وذلـك بعـد        

يخ المحدد لعرضها عليها مع دعوته للحضور إلبداء ما يراه          إخطار العضو كتابة بالتار   
 .من مالحظات وإيضاحات أمامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداوالتها 
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  ) :٧٦(مــادة 
س مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ، ونـوابهم ، ومـن ينـدبونهم مـن           يلرئ

التـى تـدخل فـى      معاونيهم ، حضور جلسات اللجان أثناء مناقـشتها للموضـوعات           
 .اختصاصاتهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى 

وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة بالحكومة          
ويكون حضورهم وجوبيا بنـاء علـى       . حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة       

 .ن طلب المجلس ، ولهم االستعانة بمن يرون من كبار الموظفي

 .ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكالم ، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش 

ويجوز لكل لجنة أن تدعو عن طريق رئيس المجلس أعضاء الحكومـة ، ورؤسـاء               
القطاعات واإلدارات المركزية ، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع            

ة قطاعات أو أنشطة فى المجتمع ، وذلك        يمن القائمين على إدارة أ     وغيرهم   األعمال العام ،  
 .يضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات إلسماع رأيهم و

ويجوز ألعضاء الحكومة وغيرهم من شـاغلى المناصـب والوظـائف العامـة             
تـى  ومعاونيهم ، أن يصحبوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهـم أو األجهـزة ال    

 .يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان 

 يقدموا جميع البيانات والمستندات واإليضاحات والشروح التـى         وعليهم جميعا أن  
 .تساعد اللجان على أداء اختصاصها 

  ) :٧٧(مــادة 
تكون أولوية الكالم فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة ، ثم ألعضاء اللجنـة ،              

 .الة إليها ، ثم للحاضرين من أعضاء المجلس ثم لمقدمى االقتراحات المح

وتسرى فيما يتعلق بنظام الكالم فى جلسات اللجان القواعد المقـررة لـذلك فـى               
جلسات المجلس ، بما ال يتعارض مع األحكام المنصوص عليها فى شأن اللجـان فـى          

 .هذه الالئحة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  مارس٣ فى )د( مكرر ٨ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٦

  ) :٧٨(مــادة 
أسـماء الحاضـرين     رر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر ، تـدون بـه           حي 

 نـة س اللجيوالغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات ، ويوقع هذا المحضر رئ       
 .وأمين سرها وأمين اللجنة 

وتُعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القـوانين ومـشروعات            
قتصادية ية أو اال  ـتور التى تحال إليها ، وفى الموضوعات السياس       ـن المكملة للدس  ـالقواني

أو االجتماعية المهمة ، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس          
 .ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة . أو الحكومة 

 .س المجلس وأمين عام المجلس يوتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبى رئ

ثالثا 
ً

 رير اللجانتقا: 

  ) :٧٩(مــادة 
 .على اللجنة أن تقدم تقريرا إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها 

 وللجنة ، أثناء دراستها لموضوع إذا عرضت لها مسألة أو اتضح لها أمـر ال يتعلـق         
مباشرة بموضوع البحث المحال إليها ، أن تحيط رئيس المجلس علمـا بـه ، ولـه أن       

اد تقرير برأيها فيه لعرضه على المجلس إذا رأى محالً لـذلك ،             يعهد إليها ببحثه وإعد   
 .أو أن يعرض األمر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه 

  ) :٨٠(مــادة 
يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيانًا بإجراءاتها ورأيها فى الموضوع المحال إليهـا ،         

اللجان التى تكون قد استأنست     واألسباب التى استندت إليها فى رأيها ، ورأى اللجنة أو           
بمالحظاتها ، ومجمل اآلراء األخرى التى أبديت فى اجتماعاتها فى شأن الموضـوع ،              

 .وكذلك اآلراء واالقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها 

وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التـشريعات محـل التقريـر مـع          
 .مذكراتها اإليضاحية 
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ر اللجنة اآلراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها          ويجب أن يتضمن تقري   
فى الموضوع ، ومجمل األسباب التى تستند إليها هذه اآلراء إذا طلب ذلـك أصـحابها      

 .كتابة من رئيس اللجنة 

  ) :٨١(مــادة 
يختار مكتب اللجنة عند االنتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها أحد أعـضائها    

كمـا يختـار المكتـب مقـررا     . موضوع ليبين رأيها فيه أمام المجلس  ليكون مقررا لل  
احتياطيا يحل محل المقرر األصلى عند غيابه ، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيـسه               

س اللجنة أو أحد الحاضرين من أعضائها أن يتولى شـرح التقريـر             يأن يطلب من رئ   
 .نيابة عنها 

  ) :٨٢(مــادة 
أى المعارض لرأى أغلبية اللجنة ال يقل عن نصف عدد          إذا كان عدد أصحاب الر    

 .أصحاب األغلبية جاز لهم أن يختاروا ممثالً لتوضيح رأيهم أمام المجلس 

فإذا كان عدد المعارضين لرأى األغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقـرة الـسابقة               
ن له أولويـة الكـالم      كان لهم أن يثبتوا أسماءهم فى التقرير وأن يختاروا من بينهم من تكو            

عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة ، وإذا كان من بينهم ممثـل                  
 .إلحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له األولوية عليهم فى الكالم 

  ) :٨٣(مــادة 
ـ                 ا مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى  هذه الالئحة ، تقدم اللجنة تقريره

خالل شهر على األكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها ما لم يحدد المجلـس ميعـادا                
فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنـة          . آخر

بيان أسباب التأخير وتحديد المدة الالزمة إلتمام عملها ، وللرئيس أن يعـرض األمـر               
  .على المجلس ليقرر ما يراه
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ويجوز للمجلس فى هذه الحالة أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم             
 .تقرير عنه خالل المدة التى يحددها 

  ) :٨٤(مــادة 
يجوز بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أن تعـرض       

تمـاع  اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون أو موضوع له أهمية خاصة فـى اج             
عام ، تدعو لحضوره من تشاء من أعضاء المجلس إلبداء الرأى أو المالحظات التـى               

ويجب فى هذه الحالة أن يتضمن تقرير اللجنة إلى المجلس رأيها فيما أبـدى              . يرونها  
 .فى هذا االجتماع العام من آراء أو اقتراحات 

  ) :٨٥(مــادة 
 .نظر فى إدراجه بجدول األعمال يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس لل

ويجب توزيع التقرير على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحـددة لنظـره بـأربع             
وعشرين ساعة على األقل ، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فـى األحـوال العاجلـة               

 .إدراج الموضوع بجدول األعمال مع االكتفاء بتالوة التقرير فى الجلسة 

  ) :٨٦(مــادة 
قرير اللجنة فى المجلس ، ثم تجرى مناقشته تفصيالً ، فإذا ترتب على المناقـشة        يتلى ت 
الت جوهرية عليه ، سواء من حيث الموضوع محل الدراسة أو التوصـيات             ـإدخال تعدي 

أو االقتراحات ، يعاد التقرير إلى اللجنة إلعـادة النظـر فيـه علـى ضـوء المناقـشات                   
 .ا برأيها يجنة بعد ذلك للمجلس تقريرا نهائلواالقتراحات التى تمت بشأنه وتقدم ال

  ) :٨٧(مــادة 
ـا                 لرئيس المجلس ، ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقرره
إعادة أى تقرير إلى اللجنة ولو كان المجلس قد بدأ فى نظره ، وذلك إلعـادة دراسـة                  

 .ت أو ما استجد من ظروف واعتبارات الموضوع أو بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشا

 .س اللجنة أو مقررها يويفصل المجلس فى ذلك بعد االستماع إلى رأى رئ
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  ) :٨٨(مــادة 
لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع يدخل فـى اختـصاصها مـن               

مـن الدسـتور ،   ) ٢٤٩ ، ٢٤٨(الموضوعات المحالة إلى المجلس وفقًا لنص المادتين      
 .ما تراه فى شأنه ، وتقدم اللجنة تقريرا بنتائج دراستها يعرض على المجلس واقتراح 

  ) :٨٩(مــادة 
إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معـين أن األمـر يـستلزم               
استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعى ، تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بـذلك       

 . عرضه على المجلس ، وفقًا لإلجراءات المبينة فى هذا الفصل إلى رئيس المجلس ل

 .وفى حالة موافقة المجلس على رأى اللجنة ، يرسل تقريرها إلى رئيس الجمهورية 

  ) :٩٠(مــادة 
تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعـد               

 .هذا الدور الذى يحدده تقريرا عن أوجه نشاطها خالل 

ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيانًا بالموضوعات التى أحيلت إليهـا ، والتقـارير         
التى أنجزتها ، وما قرره المجلس فى شأنها ، والموضوعات التى تبقت لديها ، وما لـم      

 .يتم إنجازه منها ، واألسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها فى شأنها 

قدم تقارير مماثلة خالل السنة كلما رأت مبررا لذلك ، ولـرئيس  وللجان كذلك أن ت   
توزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة التخاذ مـا         والمجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير       

 .تراه مناسبا فى شأنها 

رابعا 
ً

 ائق والبيانات واملعلومات واخلرباءثتزويد اللجان بالو: 

  ) :٩١(مــادة 
بداية دور االنعقاد العادى بيانًا بأسماء الخبـراء المتخصـصين          تُعد كل لجنة فى     

 .والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاصها 
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ويعرض هذا البيان على مكتب المجلس العتماده ، وتحفظ اللجنة البيان المـذكور             
 .فى سجل خاص بالخبراء 

ـ  بواحد أو أكثر من المق     وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس االستعانة       دين فـى   ي
 .السجل المذكور لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها 

 .ويحدد مكتب المجلس المكافآت التى تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة 

حد أو أكثر مـن هـؤالء       ويجوز للجنة أن تطلب من رئيس المجلس االستعانة بوا        
 .ائمة ، أو لفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد  دةالخبراء بصف

 .ولرئيس المجلس أن يقرر االستعانة بخبير غير مقيد فى الحاالت التى تقتضى ذلك 

  ) :٩٢(مــادة 
للجنة من خالل رئيس المجلس ، أن تحصل على جميـع البيانـات والمعلومـات            

وعليهـا  .  رسمية أو عامة والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها من أية جهة     
أن تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس وأعضائه من تكوين رأيهم فى الموضوع علـى               

  .تهعية سليمة عند مناقشأسس موضو

زيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها       بويجوز أن تقوم لجان المجلس      
 .قات الالزمة بعد موافقة مكتب المجلس ، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة النف

  ) :٩٣(مــادة 
س المجلس إلى اللجنة المختصة جميع البيانـات واألوراق والمـستندات         ييحيل رئ 

المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها ، وألعضاء اللجنة االطالع عليها والحصول علـى           
 .صور منها ، كما يجوز ذلك ألى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة 

  ) :٩٤(مــادة 
نسخ من القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ورئيـسه          تودع  

 .مكتب رئاسة المجلس ، وتوضع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة 
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ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خالل شهر من بدايـة كـل دور انعقـاد                
والقرارات واللـوائح   سها ذلك ، عدة نسخ من القوانين        يعادى للمجلس ، وكلما طلب رئ     

المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة وفروعهـا واألجهـزة            
التابعة لها أو التى تخضع إلشرافها ، وكذلك التقارير والبيانات اإلحـصائية المنـشورة       
المتعلقة بنشاط الوزارة ، وغير ذلك مـن القـرارات واللـوائح التنظيميـة والتقـارير       

 التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على اإللمـام التـام باختـصاص الـوزارة               والوثائق
 .المذكورة ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة 

  ) :٩٥(مــادة 
يوِدع الوزراء اللجان المختصة نسخًا من التقارير التى أعـدوها عـن الزيـارات       

المؤتمرات واالجتماعات الدولية التى اشتركوا فيهـا ،        الخارجية التى قاموا بها ، وعن       
ونسخًا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهـام خارجيـة أو فـى                

 .المؤتمرات واالجتماعات الدولية 

وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير ذا الشأن فيما تتضمنه هذه التقارير ، أو أن              
 .لمناقشتهم فيما جاء فيها تطلب حضور رؤساء هذه الوفود 

وعلى اللجنة أن تقدم لرئيس المجلس أية مالحظات مهمة تتضح لها خـالل هـذه             
 .المناقشة ، ويجوز عرض هذه التقارير على المجلس 

  ) :٩٦(مــادة 
استها لموضوع يدخل فـى اختـصاص       رللجنة من خالل رئيس المجلس ، عند د       
احات عن نـشاطها    ـمة معلومات أو إيض   المجلس وفقًا للدستور ، أن تطلب من الحكو       

 .أو نشاط أى من الهيئات أو المؤسسات أو األجهزة التى تشرف عليها 

وعلى الحكومة أن تجيب عن طلب البيانات والمعلومات خـالل مـدة ال تجـاوز           
 .خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس 
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  ) :٩٧(مــادة 
لموضوع لس عند نظرها لمشروع قانون أو       مجللجنة أن تطلب من خالل رئيس ال      

يدخل فى اختصاصها ، جميـع الدراسـات والبحـوث والمعلومـات واإليـضاحات              
ق التى اعتمدت عليها الحكومة فى إعداد المـشروع         ـات والوثائ ـواإلحصاءات والبيان 

 .أو ذات الصلة بالموضوع 

موا فـى ذلـك     وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين واإلخصائيين الذين أسه        
 .راض المستهدفة منه غلعرض األمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع واأل

 الفصل السادس

 اللجان اخلاصة واملشرتكة

  ) :٩٨(مــادة 
للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء علـى طلـب الحكومـة ،                 

و مـسألة   الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون أو موضـوع أ            
 .محددة أو بحثها ، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس 

ويختار رئيس المجلس رئيس اللجنة الخاصة وأعـضاءها ، ويخطـر المجلـس             
 .بأسمائهم فى أول جلسة 

وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الـذى              
 .شكلت من أجله ، أو انتهاء عملها 

  ) :٩٩(مــادة 
رحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ، أن يقرر إحالـة      تقللمجلس بناء على ما ي    

  إلى لجنة مشتركة من إحدى لجان المجلس ولجنة أخرى أو مكتبى           موضوع معروض عليه  
 .لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس أو أعضائها 

للجـان سـنًا ،     ويرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه ا          
كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنًا ، وذلك ما لم يعين المجلـس فـى قـراره                   

 .رئيس اللجنة المشتركة وأمين سرها 
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ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين باألمانـة             
  .العامة للمجلس 

لالئحة، يجب لصحة االجتماع     نص خاص فى هذه ا     هومع مراعاة ما ورد فى شأن     
وال . المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على األقـل              

تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إال بموافقة أغلبية مجموع أعـضاء             
  .اللجنة المشتركة 

  ) :١٠٠(مــادة 
ئحة، تسرى على اللجان     من هذه الال   )٩٩ ،   ٩٨( أحكام المادتين رقمى     ةمع مراعا 

 والمـواد مـن   )٦٣ ، ٦٢ ،  ٦١ ،   ٤٤(الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد       
 ،  ٩٦ ،   ٩٣ ،   ٩٢(والمواد  ) ٩١(والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة      ) ٨٧(إلى  ) ٦٤(

 من هذه الالئحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنـة الخاصـة االختـصاصات               )٩٧
  . ومكتب اللجنة النوعية المقررة لرئيس

  الباب الثالث
  انتخابات أجهزة الس

  ) :١٠١(مــادة 
من هذه الالئحة، تجرى انتخابات األجهزة البرلمانية       ) ١٣( حكم المادة    ةمع مراعا 

  .للمجلس بين أعضائه بطريق االقتراع السرى فى جلسات علنية
يكتب فيها اسم عضو    ويسلم لكل عضو عند بدء عملية االنتخاب ورقة معدة لذلك           

المجلس أو أسماء أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الـصندوق        
  .المخصص لهذا الغرض 

ويعتبر صوت العضو باطالً إذا أدرج فى ورقة االنتخاب أكثر أو أقل من العـدد               
بالـصوت  المطلوب انتخابه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم للترشح، أو إذا تـم اإلدالء               

  .على غير ورقة االنتخاب المخصصة لذلك 
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٤٤

  ) :١٠٢(مــادة 
يختار المجلس بناء على ترشيح رئيسه، لجنة خاصة من ثالثة إلى سبعة من بـين         
أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة لإلشراف علـى عمليـة االنتخـاب          

  .نتيجة االنتخاب وجمع األصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة، ويعلن الرئيس 
  ) :١٠٣(مــادة 

بـات التـى    امع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه الالئحة، تتم االنتخ            
يجريها المجلس بين أعضائه باألغلبية المطلقة إذا تعلقـت بانتخـاب عـضو واحـد،               

  .وباألغلبية النسبية فى األحوال األخرى 
ة المطلقة، إذا لـم يحـصل أحـد         وفى األحوال التى يتحتم فيها الحصول على األغلبي       

. األعضاء على هذه األغلبية أعيد االنتخاب بين العضوين اللذين ناال أكثر األصوات عـددا             
  .فإذا تساوى فى العدد أكثر من اثنين أعيد االنتخاب بين المتساوين فى أعلى األصوات 

األعـضاء  ة باألغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثـر مـن            ويكتفى فى هذه الحال   
  .أصواتًا متساوية، تكون األولوية لمن تعينه القرعة 

ذا كان المطلوب انتخابه اثنين من األعضاء، ولم يحصل أحـد علـى األغلبيـة       إو
المطلقة فى األحوال التى تحتمها هذه الالئحة، أعيد االنتخاب بين عدد يساوى ضـعف              

  .العدد المطلوب انتخابه 
  الباب الرابع

  ية لألحزاباهليئات الربملان
  ) :١٠٤(مــادة 

ر كل حزب سياسى له أكثر من عضوين بالمجلس رئيس المجلس كتابة فـى              خطي
بداية كل دور انعقاد عادى باسم من يختاره ممثالً لهيئته البرلمانية ونائبـه بـالمجلس،               

  .وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس 
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٤٥

بةً بكل تغيير فى هذه البيانـات خـالل   وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتا   
  .سبعة أيام على األكثر من تاريخ حدوثه

  ) :١٠٥(مــادة 
يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بـشئونها المتـصلة بـالمجلس               
ونشاطها، كما تكون له األولوية فى الكالم فى المجلس ولجانه علـى بـاقى أعـضاء                

  .المجلس المنتمين إليها 
  ) :١٠٦(مــادة 

يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة اختيـار أحـدهم باإلجمـاع            
 لتمثيلها، إما خالل دور االنعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحـدى     
لجانه بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكـون لـه األولويـة فـى الكـالم          

  .ى المنتمين إليها بالمجلس ولجانه على باق
 ، ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكالم إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ

، أو بالخطـة     أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامـة          
  .، أو فى الموضوعات ذات األهمية القومية الخاصة  العامة للدولة

  الباب اخلامس
  لرقابة الربملانيةا

  الفصل األول
  طلب املناقشة العامة

  ) :١٠٧(مــادة 
يجوز لعشرين عضوا على األقل طلب مناقشة موضوع عام الستيـضاح سياسـة        

  .الحكومة فى شأنه 
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٤٦

  ) :١٠٨(مــادة 
يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديـدا دقيقًـا           

، واسـم    رات واألسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامـة بـالمجلس         ، والمبر  للموضوع
  .العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكالم فى موضوع المناقشة العامة 

  .جلسة تالية لتقديمه اقشة العامة فى جدول أعمال أول ويدرج مكتب المجلس طلب المن
ب من جدول أعماله لعدم صـالحية       وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطل      

ع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين لالسـتبعاد وواحـد مـن           والموض
  .المعارضين له 

  .ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة 
  ) :١٠٩(مــادة 

بة بحيث قل عددهم عـن  إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتا      
العدد الالزم لتقديمه، بعد إدراجه بجدول األعمال أو بعد تحديد موعد للمناقـشة فيـه،               

  .استبعده المجلس أو رئيسه بحسب األحوال 
ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبـول عـن حـضور الجلـسة                

  .المحددة للمناقشة متنازالً عن الطلب 
ا قل عدد األعضاء مقدمى الطلب طبقًا لألحكام السابقة عـن  وال تجرى المناقشة إذ   

العدد الالزم لتقديمه، إال إذا تمسك بالمناقشة عدد من األعـضاء الحاضـرين يـستكمل      
  .العدد المذكور 

  ) :١١٠(مــادة 
للمجلس أن يقرر، فى جميع األحوال، إحالة موضوع طلب المناقشة إلـى اللجنـة       

  .يم تقرير عنه النوعية المختصة لبحثه وتقد
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٤٧

  ) :١١١(مــادة 
االقتراحات التى تقدم من األعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التى يدخل فـى              
اختصاصها موضوع المناقشة لبحثها وإبداء الرأى فيها، وال يجوز التصويت على هذه            

  .االقتراحات إال بعد عرض رأى اللجنة على المجلس 
  ) :١١٢(مــادة 

راحات التى يوافق عليها المجلس فى شأن طلبات المناقشة تخطر          التوصيات واالقت 
  .عاة تنفيذها فى ضوء سياستها العامة ابها الحكومة لمر

  الفصل الثانى
  االقرتاح برغبة

  الفرع األول
  تقديم االقرتاح وإدراجه جبدول األعمال

  ) :١١٣(مــادة 
 إبـداء اقتـراح    من هذه الالئحة، لكل عـضو     ) ٧٣(مع عدم اإلخالل بحكم المادة      

برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحـد              
  .نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم 

ويقدم االقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضـوع            
  .الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض االقتراح على المجلس

  ) :١١٤(ة مــاد
ال يجوز أن يتضمن االقتراح أمرا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غيـر              

  .، أو ماسة باألشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس  الئقة
ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح ال تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطـار مقـدم              

له أن ينبه عليه بعدم الـتكلم فيـه، فـإذا أصـر     االقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، و 
  .العضو على وجهة نظره عرض الرئيس األمر على اللجنة العامة للمجلس 
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٤٨

  ) :١١٥(مــادة 
يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختـصة االقتراحـات المقدمـة مـن              

ه اللجنة أن    من هذه الالئحة لبحثها، ولهذ     )١١٤ ،   ١١٣(األعضاء طبقًا ألحكام المادتين     
تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للـرد عليـه قبـل               

  .إعداد تقريرها وعرضه على المجلس 
  الفرع الثانى

  مناقشة االقرتاح برغبة
  ) :١١٦(مــادة 

يكون للعضو مقدم االقتراح برغبة أولوية الكالم فى الجلسة التـى أدرج التقريـر              
  .ل أعمالها عن اقتراحه فى جدو

ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن ألحد المؤيدين لالقتراح وأحـد المعارضـين لـه         
  .بالكالم قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة 

  ) :١١٧(مــادة 
إذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة فى تقرير اللجنة عن االقتراح ضـرورة   

) ٨٧(ى شأن التقرير أحكـام المـادة   استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته، تطبق ف  
  .من هذه الالئحة 

  الفرع الثالث
  سحب االقرتاح برغبة وسقوطه

  ) :١١٨(مــادة 
لكل عضو قدم اقتراحا برغبة، أن يسحبه بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس قبـل          

وفى هـذه الحالـة ال يجـوز        . إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس       
 ينظر فيه إال إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد األعضاء االستمرار فى نظـره               للمجلس أن 

  .وأيده فى ذلك عشرة أعضاء على األقل 
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٤٩

وتسقط االقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منهـا             
فى اللجان حتى بداية دور االنعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقـدمو هـذه االقتراحـات        

لب كتابى لرئيس المجلس خالل ثالثين يوما من بداية دور االنعقاد بتمـسكهم بهـا،               بط
  .ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات الستئناف نظرها 

  .وفى جميع األحوال، تسقط هذه االقتراحات بنهاية الفصل التشريعى 
  ) :١١٩(مــادة 

أن االقتراحات برغبات لمراعاة    تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأى المجلس فى ش        
  .تنفيذها فى ضوء سياستها العامة 

  الباب السادس
  اإلجراءات التشريعية الربملانية

  الفصل األول
  تعديل الدستور

  الفرع األول
  أخذ رأى الس فى تعديل الدستور

   لس النوابه قبل إرسالاجلمهوريةبناء على طلب رئيس 
  ) :١٢٠(مــادة 

مهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وفقًـا    يخطر رئيس الج  
  .من الدستور ) ٢٢٦(لألحكام واإلجراءات المنصوص عليها فى المادة 

ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسـباب هـذا              
  .التعديل ومبرراته 

التعـديل والبيـان   ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهوريـة بطلـب         
  .المرفق به ألعضاء المجلس كافة خالل أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس 
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٥٠

  ) :١٢١(مــادة 
  .يعقد المجلس جلسة خاصة خالل خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل 

ويعرض رئيس المجلس بيانًا شارحا لهذا الطلب على المجلس، ثـم يحيلـه إلـى               
ويجـب أن يتـضمن     . من إحالته إليها   د تقرير عنه خالل سبعة أيام     اللجنة العامة إلعدا  

مـن  ) ٢٢٦(تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المـادة             
ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبـدئيا للمـواد          . الدستور، وفى مبدأ التعديل   

  .مبدأ التعديل المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على 
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها علـى األقـل              

  .قبل تقديمه إلى المجلس 
  .ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له 

ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية أو فـى جلـسة       
  .ته خاصة لمناقش

  .، يناقش المجلس طلب التعديل خالل عشرين يوما من تاريخ وروده  وفى جميع األحوال
  ) :١٢٢(مــادة 

يتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقـشته،       
ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليـا أو جزئيـا أو رفـضه               

  . أعضائه، نداء باالسم بأغلبية
وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيس المجلـس     

مـشفوعا ببيـان    التعـديل   رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى مبـدأ          
  .األسباب التى بنى عليها 

  ) :١٢٣(مــادة 
لة طلب التعديل وتقريـر     يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحا        

  .اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه 
وعلى اللجنة أن تُعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة             

  .مشروع المواد المعدلة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة األمر إليها 
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٥١

  ) :١٢٤(مــادة 
على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب               
تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خالل خمسة أيـام مـن تـاريخ إحالـة               

ويحيل رئيس المجلس هذه االقتراحات إلى اللجنة مع ما قد يكـون            . التعديل إلى اللجنة  
  .لمكتب المجلس من مالحظات عليها 

  ) :١٢٥(دة مــا
يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدسـتور            
بحضور ثلثى عدد أعضائها على األقل فى اجتماع علنى تعقده لهـذا الغـرض طبقًـا                

من هذه الالئحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمـه            ) ٨٤(ألحكام المادة   
  .لجنة إلى المجلس أغلبية أعضاء ال

  ) :١٢٦(مــادة 
تُحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتـشريعية فـى شـأن تعـديل       

  .الدستور خالل السبعة أيام التالية النتهائها من إعداد تقريرها 
ويصدر قرار المجلس بالموافقة علـى      . ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته     

  .رى التصويت فى هذه الحالة نداء باالسم التعديل بأغلبية عدد أعضائه، ويج
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى طلب           

  .التعديل مشفوعا ببيان األسباب التى بنى عليها، واإلجراءات التى اتبعت فى شأنه 
  الفرع الثانى

  أخذ رأى الس فى تعديل الدستور
بناء على طلب خمس أعضاء جم

ُ
  لس النواب

  ) :١٢٧(مــادة 
س النواب، يحيـل رئـيس مجلـس       لمع عدم اإلخالل بأحكام الالئحة الداخلية لمج      

النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدسـتور،                
خالل أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة علـى مبـدأ تعـديل                

  .س الشيوخ ألخذ رأيه فى المادة أو المواد المطلوب تعديلها الدستور، إلى مجل
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  ) :١٢٨(مــادة 
يطبق فى شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النـواب، ذات               

  .من هذه الالئحة ) ١٢٦(إلى ) ١٢١(األحكام المنصوص عليها فى المواد من 
  ) :١٢٩(مــادة 

ه الالئحة على الطلب المقدم من رئيس       من هذ ) ١٢٨،١٢٧(تسرى أحكام المادتين    
الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلـى             

  .مجلس الشيوخ 
  الفصل الثانى

  مشروعات القوانني
  الفرع األول

  مشروع قانون اخلطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية
  ) :١٣٠(مــادة 

الخطة العامة للتنمية االجتماعية واالقتـصادية إلـى لجنـة          ع قانون   ويحال مشر 
  .الشئون المالية واالقتصادية واالستثمار فور وروده إلى المجلس 

  ) :١٣١(مــادة 
يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاء فى لجنة الـشئون            
المالية واالقتصادية واالستثمار فور إحالة مـشروع قـانون الخطـة العامـة للتنميـة               

  .االجتماعية واالقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره 
  ) :١٣٢(مــادة 

قتصادية واالستثمار تقريرا عاما عن مشروع الخطة       تقدم لجنة الشئون المالية واال    
  .فى الميعاد الذى يحدده المجلس 

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن            
  .مشروع الخطة وما تهدف إليه فى جميع المجاالت 
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٥٣

  ) :١٣٣(مــادة 
  .مناقشته فى جلسة تالية يتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لذلك، وتجرى 

وال يجوز الكالم إال لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظـر    
  .التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه 

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير فى ذات جلسة التالوة، وفى هذه الحالـة              
  .لبه يكون حق الكالم لكل من يط

وفى جميع األحوال، ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبى الكـالم             
  .بإبداء آرائهم 

  ) :١٣٤(مــادة 
ال تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من األعضاء فى مـشروع الخطـة إال إذا               
قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين سـاعة علـى              

قل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه االقتراحات فور ورودها إلى اللجنـة لدراسـتها،              األ
  .وإما عرضها على المجلس 

  ) :١٣٥(مــادة 
ى على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال بـاب           أيأخذ رئيس المجلس الر   

  .ة ورئيس مجلس النواب يرالمناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهو
  الفرع الثانى

   القواننيتامشروع
  ) :١٣٦(مــادة 

يعرض رئيس المجلس على المجلس مشروعات القوانين المحالة إليـه فـى أول             
وللـرئيس أن   . جلسة تالية لورودها ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة         

  .يحيلها إلى اللجان النوعية المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة 
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، بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومـة، أن يقـرر              ويجوز للمجلس 
تالوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لـرئيس المجلـس أن                

  .يقرر إتاحة المشروع ومذكرته اإليضاحية ألعضاء المجلس كافة 
  ) :١٣٧(مــادة 

 أو اإلضافة أو التجزئـة  لكل عضو عند نظر مشروع القانون، أن يقترح التعديل أو الحذف         
  .فى المواد أو فيما يعرض من تعديالت 

ويجب أن يقدم مقترح التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة التى سـتنظر فيهـا               
  .المواد التى يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على األقل، ويجب عرضه على المجلس 

  ) :١٣٨(مــادة 
 بالتعديالت التى قدمها األعضاء أو اللجـان قبـل          تُخطر اللجنة النوعية المختصة   

الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنـة فيهـا              
  .أثناء المناقشة فى الجلسة 

  ) :١٣٩(مــادة 
إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرهـا فـى    

وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مـواد المـشروع أجـل        . حدده المجلس الميعاد الذى ي  
  .نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإال كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد 

  ) :١٤٠(مــادة 
لكل لجنة أن تحيل، بموافقة رئيس المجلس، أى مشروع قانون بعد موافقتها عليـه         

ليه تعديالت باللجنة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتـشريعية أو          إذا كانت قد أدخلت ع    
  .إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خالل الموعد الذى يحدده رئيس المجلس 

وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدسـتورية            
قشة فى المشروع بعد ذلك     والتشريعية أو مكتبها على المجلس، وال يجوز إجراء أية منا         

  .إال فيما يتعلق بصياغة مواده 
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٥٥

  ) :١٤١(مــادة 
يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع، أن يقـرر   

ويـصدر قـرار    . النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها          
ات مقدميها دون مناقشة، ما لـم يقـرر       المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاح      

  .المجلس غير ذلك 
فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديالت عرضها الرئيس على المجلـس، ولـه              
بعد سماع إيضاحات مقدميها أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختـصة             

  .لبحثها وإعداد تقرير عنها 
 التعديالت إلى اللجنـة، إذا طلـب ذلـك          ويجب فى جميع األحوال أن تحال هذه      

  .رئيسها أو مقررها أو الحكومة 
  ) :١٤٢(مــادة 

يجب تالوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقًا بمشروعات القوانين المكملـة        
  .للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفًا لرأى أغلبية اللجنة 

ل المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تالوة تقريـر         كما يجوز للمجلس فى غير األحوا     
  .اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محالً لذلك 

  .وفى جميع األحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة 
  ) :١٤٣(مــادة 

يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجـرى             
  .قًا لألحكام الواردة فى هذه الالئحة مداولة ثانية طب

  ) :١٤٤(مــادة 
  .تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ واألسس العامة للمشروع إجماالً 

  ) :١٤٥(مــادة 
ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى المناقشة مواده مادة             

حدة، ثم يؤخذ الـرأى علـى       مادة بعد تالوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على            
  .المشروع فى مجموعه 
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٥٦

  ) :١٤٦(مــادة 
بعد االنتهاء من مناقشة المادة واالقتراحات بالتعديالت المقدمة فى شـأنها، يؤخـذ     
الرأى على هذه االقتراحات بالتعديالت أوالً، ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عـن الـنص             

  .جموعها األصلى، ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى م
  ) :١٤٧(مــادة 

ال يجوز الكالم فى اقتراحات التعديل إال لمقـدم االقتـراح، ولمعـارض واحـد،              
ا رأى مقتـضى أن     ومع ذلك فلرئيس المجلـس إذ     . وللحكومة، ولمقرر اللجنة ورئيسها   

مثلى الهيئات البرلمانية وغيرهم من األعضاء ما لم يقـرر المجلـس            ميأذن فى الكالم ل   
  .غير ذلك 

  ) :١٤٨(دة مــا
إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سـبق أن                
وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكـذلك يجـوز للمجلـس إعـادة                
المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديـدة قبـل انتهـاء المداولـة فـى                  

لحكومة، أو رئيس اللجنة أو مقررها أو عـشرة مـن      المشروع، وذلك بناء على طلب ا     
  .أعضاء المجلس 

  ) :١٤٩(مــادة 
يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتـابى بـذلك                

، أو أحـد ممثلـى الهيئـات    أو رئيـسها  ، أو مقرر اللجنة    إلى رئيس المجلس من الحكومة    
قل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد ألخذ الـرأى     ، أو عشرين عضوا على األ      البرلمانية

ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولـة فيهـا،   .  نهائيا على مشروع القانون  
  .، وأسباب هذا التعديل ومبرراته، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها  وتعديلها
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٥٧

  ) :١٥٠(مــادة 
ثانية المناقشة فى غير التعديالت المقترحة التى قدم الطلب         ال يجوز فى المداولة ال    

من هذه الالئحة، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد          ) ١٤٩(فى شأنها طبقًا للمادة     
التى اقترح تعديلها، بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئٍذ يؤخذ الرأى على المـشروع             

  .بصفة نهائية 
  ) :١٥١(مــادة 

الخاصة بالتعديالت المقدمة فى المداولة األولى على ما يقدم مـن           تسرى األحكام   
  .تعديالت أثناء المداولة الثانية 

  الفرع الثالث
  ضبط صياغة مشروعات القوانني

  ) :١٥٢(مــادة 
للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قـد أدخلـت               

 المختصة لتبدى رأيها باالشتراك مع لجنة       على نصوصه تعديالت، أن يحيله إلى اللجنة      
الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة أحكامه وتنسيقها، وعلـى اللجنـة             

  .المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس 
  .وال يجوز بعدئٍذ إجراء مناقشة فى المشروع إال فيما يتعلق بالصياغة 

  ع الرابعالفر
  استئناف نظر مشروعات القوانني

  ) :١٥٣(مــادة 
تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة            

  .لديها من تلقاء ذاتها، وبال حاجة إلى أى إجراء 
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  الفصل الثالث
  معاهدات الصلح والتحالف أو الىت تتعلق حبقوق السيادة، وغريها

   :)١٥٤(مــادة 
يبلغ رئيس الجمهورية معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلـق           

ات إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة        ده، وما يحيله من معا     بحقوق السيادة 
الشئون الدستورية والتشريعية إلعداد تقرير عنها، وذلك خالل سبعة أيام على األكثـر             

  .من تاريخ إحالتها إليها 
ويعرض رئيس المجلس المعاهدة وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فـى           

 المختصة إلعداد تقريـر      أو اللجان  شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة        
  .بشأنها لعرضه على المجلس 

ويتخـذ  . وال يجوز لألعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهـدات          
  .س فى ذلك باألغلبية المطلقة للحاضرين قرار المجل

 رئيس الجمهورية برأى المجلـس بالموافقـة أو الـرفض            رئيس المجلس  ويخطر
  .مشموالً ببيان يوضح أسباب الرفض 

  الباب السابع
  جلسات الس وقراراته

  الفصل األول
  صحة انعقاد اجللسات وصدور القرارات

  ) :١٥٥(مــادة 
 نص خاص فى هذه الالئحة، ال يكون انعقاد المجلس          مع مراعاة ما ورد فى شأنه     

 .صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه 
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٥٩

  ) :١٥٦(مــادة 
    غـادر بعـض األعـضاء      ا استمر كـذلك، ولـو     إذا بدأ اجتماع المجلس صحيح 

  . الحاضرين قاعة الجلسة
 مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعـد ى هذه الحالة أن يستمر ف    ى  وللمجلس ف 

  .يس المجلس األعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسةتنبيه رئ
 اإلجرائيةالمسائل غير   ى  ا ف لس أن يتخذ قرار   ، ال يجوز للمج    جميع األحوال ى  وف
 انص خاص يشترط عدد   ى  ، وذلك دون إخالل بأ     ، إال بحضور أغلبية أعضائه     البحتة

 .ع أكثر من ذلك لصحة االجتما
 ) :١٥٧(مــادة 

 هذه الالئحة، تصدر قرارات المجلس    ى  نه نص خاص ف   شأى  مع مراعاة ما ورد ف    
  . باألغلبية المطلقة للحاضرين

موضوع معروض على المجلس، اعتبـر الموضـوع        ى  وإذا تساوت األصوات ف   
  .االمناقشة فى شأنه مرفوض جرتى الذ

 ىالفصل الثان
 اجللسات

 الفرع األول
 دوار االنعقادأ

 ) :١٥٨(مــادة 
 لدور العادى السنوى قبـل يـوم      لقاد  س الشيوخ لالنع  يدعو رئيس الجمهورية مجل   

   بحكـم الدسـتور    لـس الخميس األول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المج          
 .ر ى اليوم المذكوف

 لمدة تسعة أشهر على األقل، ما لم يكن المجلس قـد          ى  ويستمر دور االنعقاد العاد   
 .ا ار إليه يسمح بانقضاء المدة المشتاريخ الى بدأ عمله ف

 ، وال يجـوز ذلـك      ويفض رئيس الجمهورية دور االنعقاد بعد موافقة المجلـس        
 .ة لس النواب للموازنة العامة للدولللمجلس قبل اعتماد مج
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٦٠

 ) :١٥٩(مــادة 

 علـى دعـوة   ، بناء لنظر أمر عاجلى اجتماع غير عادى  يجوز انعقاد المجلس ف   
  .ل عضاء المجلس على األققع من عشر أ، أو طلب مو رئيس الجمهورية من

 الفرع الثانی

 اجللسات العادية والطارئة

 ) :١٦٠(مــادة 

 .ة جلسات المجلس علني

 ها كما يعلن موعـد الجلـسة المقبلـة        ءنتهاواويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة      
  .ا أجيل الجلسة عن الموعد المحدد لهوال يجوز ت وساعة بدئها ،

 هذه الحالة يحـدد   ى   الجلسة ليوم غير معين، وف     ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل    
   .، ويخطر به أعضاء المجلس الرئيس موعد الجلسة المقبلة

 لرئيس المجلس أن يدعو المجلس لالنعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يـدعو             و
 .ة  على طلب رئيس الجمهوري، أو بناء إلى ذلك

 ) :١٦١(مــادة 

 يـضعه ى  ا للنظـام الـذ    سة وغيابهم عنها وفقً   يكون إثبات حضور األعضاء الجل    
  .مكتب المجلس

 ) :١٦٢(مــادة 

، إذا تبين عند حلول موعد افتتـاح         من هذه الالئحة  ) ١٥٥(مــادة  مع مراعاة ال  
، فإذا لم يكتمل     يس افتتاحها نصف ساعة   ئ، أجل الر   لم يكتمل ى  أن العدد القانون   الجلسة

  . الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة، أعلن كورمذالميعاد الى العدد ف هذا

 ) :١٦٣(مــادة 

 .ب اسم الشعب، و يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم اهللا
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٦١

 وقـل اعملـوا فـسيرى اهللا عملكـم     (بسم اهللا الرحمن الرحيم     :  ويتلو قوله تعالى  
  ) .نورسوله والمؤمنو

 لغائبين عن الجلسة  ، وا  اإلجازاتى  ، وطالب  وتتلى أسماء المعتذرين من األعضاء    
 .ة ى التصديق على مضبطة الجلسة السابقالمجلس فى ، ويؤخذ رأ الماضية دون إذن

ـ    ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل   ى بـاق ى ، ثم ينظـر المجلـس ف
  .ل الواردة بجدول األعما المسائل

 الفرع الثالث

 اجللسات السرية

 ) :١٦٤(مــادة 

ـ  ينعقـد هذه الالئحة ، ى   ف صه نص خا  شأنى  مع مراعاة ما ورد ف     ى  المجلـس ف
ه ، أو عشرين     رئيس طلب على ء ، أو بنا   رية على طلب رئيس الجمهو     بناء  سرية جلسة

ـ      بأغلبيةالمجلس  قرر  ي، ثم    على األقل  من أعضائه  ى  أعضائه ما إذا كانت المناقـشة ف
  . أو سريةعلنيةجلسة ى فى  تجرضوعرالم الموضوع

 الجلـسة ،   سـرية ى   فيها اثنان من مؤيـد     يشترك ةشقعد منا ويصدر هذا القرار ب   
  .يها رضاثنان من معاو

 ) :١٦٥(مــادة 

  غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة ،       ية السر ة يحضر الجلس  ال يجوز أن  
  .ه على اقتراح رئيس المجلس فى ذلك بناءلهم، ومن يرخص  واألمين العام للمجلس

 ويلتـزم  . ه من غير المرخص لهم فى حضور الجلـسة         المجلس وشرفات  ةوتخلى قاع 
  .هاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجومن حضر الجلسة السرية بعدم إفش

 ) :١٦٦(مــادة 

ـ  ى ، أخذ الـرئيس رأ  جلسة سريةى إذا زال سبب انعقاد المجلس ف    ى المجلـس ف
  .وعندئذ تعود الجلسة علنية إنهائها ،
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٦٢

 ) :١٦٧(مــادة 

 لجلساته السرية، ويتولى ذلك األمين العـام ،       اضر  ـتحرير مح للمجلس أن يقرر    
 ، وتحفظ باألمانة  محاضر رئيس المجلس واألمين العام    ، ويوقع هذه ال    أو من ينوب عنه   

  .العامة للمجلس

ـ     حـضور هـذه الجلـسات    ى وال يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق ف
 . على محاضرها ، إال بإذن من رئيس المجلس االطالع

 وقت أن يقـرر   ى  أى   على اقتراح رئيسه ف     أغلبية أعضائه وبناء   ةوللمجلس بموافق 
  .ة  ، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرينشر جميع هذه المحاضر أو بعضها

 الفرع الرابع

 اجللسات واالجتماعات اخلاصة

 ) :١٦٨(مــادة 

        مهوريـة  الجرئيس   على طلب    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء
البيانـات   صل بالمصالح القومية العليا ، أو لالستماع إلى       ـلتبادل الرأى فى المسائل التى تت     

ا أو اإليضاحات فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخلياأو خارجي.  

 الشخـصيات وة كبار   ـلس الوزراء دع  ـولرئيس المجلس باالتفاق مع رئيس مج     
اجتماع خاص يعقده لهذا الغـرض      ى  ة، إللقاء خطاب بالمجلس ف    ضيوف الجمهوري  من

 .ل جدول أعما دون

 ) :١٦٩(مــادة 

  للمجلس أن يجتمع اجتماعشأن من شئونهى  للتداول فاا خاص علـى طلـب   ، بناء 
  .المجلس رئيس

،  البرلمانية الهيئاتى  لرئيس المجلس أحد ممثل   يجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة       و
جلـسة   أولى  ويعرض الرئيس الطلب على المجلس ف     .  ا على األقل  عضوأو عشرون   
ـ      ى  تالية للنظر ف    ،  ينظرهـا المجلـس   ى  الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات الت

 .ء ر موافقة المجلس بأغلبية األعضاوتصد
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٦٣

 ) :١٧٠(مــادة 
 خـر آى  للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلـس نيـاب            

  على طلب رئيس الجمهوريـة     ، وذلك بناء   ا للتعاون بين المجلسين   ، دعم   الدول إلحدى
  .أو رئيس المجلس

 . ن فى كل من المجلسيويجوز أن يقتصر هذا االجتماع على اللجان المناظرة
مشتركة من   خر لجنة اآلى  المجلس النياب ى  ويشكل مكتب المجلس باالتفاق مع ممثل     

أعمالـه   داد لهذا االجتماع المـشترك ووضـع جـدول        ، تتولى اإلع   أعضاء المجلسين 
مقترحـات   ويعرض رئيس المجلـس . تنظيم االجتماعى تتبع فى  والقواعد اإلجرائية الت  

 .  هئ بأغلبية أعضاالعتمادهاهذا الشأن على المجلس ى المكتب ف
 ) :١٧١(مــادة 
  ، ال يحـضر الجلـسات واالجتماعـات الخاصـة بـالمجلس            جميع األحوال ى  ف

  .رئيسه  على اقتراح واألمين العام ، ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء  ،أعضاؤهإال 
 الفرع اخلامس

 نظام الكالم فى اجللسة
 ) :١٧٢(مــادة 

 .ك فى ذل ، ويأذن له الرئيسالكلمة ال يجوز ألحد أن يتكلم فى الجلسة إال بعد أن يطلب 
 .ة الالئح ب تقتضيه أحكام هذهوال يجوز للرئيس أن يرفض اإلذن فى الكالم إال لسب

الموضـوعات المحالـة إلـى لجـان     ى وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير ف    
موضـوع  ى   المتعلقة بمباشرتها لمهمتها ، ال يقبل طلب الكالم ف         اإلجراءاتأو   المجلس

  .راجه بجدول أعمال المجلسجان إال بعد تقديم تقريرها ، وإدإحدى الل محال إلى
 ) :١٧٣(مــادة 

ـ                ى أى  يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلـس طلـب استيـضاح ف
، ويجوز لرئيس المجلـس أن       ود العضو االستفسار عنه من شئون المجلس      يموضوع  
، دون أن تجرى فيه أيـة مناقـشة ، ثـم ينظـر               االستفسار بالجلسة بإيجاز   يرد على 
 .ل ى المسائل الواردة بجدول األعماباقى المجلس ف
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٦٤

 ) :١٧٤(ــادة م

  على طلـب   جدول األعمال إال بناء   ى  موضوع غير وارد ف   ى  ال تجوز المناقشة ف   
 إلـى رئـيس     ممـسبب يقـد   ى   على طلب كتاب   ، أو بناء   ، أو رئيس المجلس    الحكومة
 .ل ا على األقانية، أو من عشرين عضوالهيئات البرلمى من أحد ممثل المجلس

  على ما يعرضـه     بناء هد موافقة المجلس علي   وال يجوز لمقدم الطلب الكالم إال بع      
ذلك دون مناقشة ، ومع ذلك يجـوز للـرئيس أن           ى  ، ويصدر قرار المجلس ف     الرئيس

رضيه لمدة ال تزيد علـى خمـس        الطلب وواحد من معا   ى  بالكالم لواحد من مؤيد    يأذن
 .ك ما لم يقرر المجلس غير ذل ، دقائق

 ) :١٧٥(مــادة 

 قشة موضوع غير وارد بجدول األعمال تجری مناقشته       إذا وافق المجلس على منا    
  .ا إذا وافق المجلس على مناقشته فور، إال  بعد االنتهاء من جدول األعمال

 ) :١٧٦(مــادة 

 مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه الالئحة، عن األولوية فى الكالم ،    
 مع مراعاة صالح المناقـشة ،      حسب ترتيب تقديم طلباتهم      هيأذن الرئيس بالكالم لطالبي   

  ما لم يقتض صـالح النقـاش    اإعطاء األولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكتروني     ى  ويراع
 .لك غير ذ

 ون، أن يتناوب الكـالم المؤيـد       الرئيس، قدر اإلمكان  ى  وعند تشعب اآلراء يراع   
   . للمناقشةةوالمعارضون للموضوعات المعروض

ـ    الرئيسى  ، يراع  جميع األحوال ى  وف  توزيـع الكلمـة قـدر    ى   العدالة والتنوع ف
 ، يجوز لطالب الكالم أن يتنـازل       ومع عدم اإلخالل بحكم الفقرتين السابقتين     .  اإلمكان

 .ه ذ يحل المتنازل إليه محله فى دور، وعندئ عن دوره لغيره
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٦٥

 ) :١٧٧(مــادة 

 والـوزراء ونـوابهم،      ، ونوابـه   ا الكلمة لرئيس مجلـس الـوزراء      تعطى دائم ،
، كلما طلبوا الكالم من رئيس المجلس، وذلك بعـد انتهـاء المـتكلم        الحكومةى  بودنمو

  .من كلمتهى األصل

الموضـوعات المعروضـة مـن      ى  ولرؤساء اللجان والمقررين خالل المناقشة ف     
 .ك م كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلالكالى الحق ف لجانهم

 ) :١٧٨(مــادة 

 ، ال يجوز للعضو أن يـتكلم       ص فى هذه الالئحة   نه نص خا  أمع مراعاة ما ورد فى ش     
  يجـوز لـه    ، كما ال   ، أو المدة التى يحددها له رئيس المجلس        أكثر من خمس عشرة دقيقة    

 .ك الكالم أكثر من مرتين فى ذات الموضوع ، إال إذا أجاز المجلس ذل

 ) :١٧٩(مــادة 

   :اآلتيةأحد األحوال ى ا طلب الكالم فدائم يجوز
  . مع الدستورهدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضال - أوالً

توجيه النظر إلى مراعاة أحكـام قـانون مجلـس الـشيوخ، أو أحكـام               - اثاني   
 .الالئحة هذه 

 الموضوع المعروض على المجلـس ى هذه الحالة أن يتكلم فى وال يجوز للعضو ف  
ا أو أن يقدم طلب. 

 .م  أو الرد على قول يمس طالب الكالبهاى ة مدع تصحيح واقعة محدد- اثالثً

وع المطـروح للبحـث،    ـالموضى  اء النظر ف  ـ، أو إرج    طلب التأجيل  - ارابع  
 . ت فيه أوالًبى موضوع آخر يجب الإلى ما بعد الفصل ف

 ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع األصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة فيـه           
 .ا  شأنهحتى يصدر قرار المجلس فى
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٦٦

 كلمتـه ،  وال يجوز لطالب الكالم ، فى هذه األحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم األصلى       
) أوالً(بالبندين   إال إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكالم أحد األسباب المبينة            

  .من هذه المــادة ) اثاني(و
هـذه   من) اثاني(و) أوالً (ينالم فى األحوال المحددة فى البند     ذن بالك ويجب قبل اإل  

المــادة ، أن يحدد العضو المــادة التى يستند إليها فى الدستور، أو قانون مجلـس               
  .، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة أو هذه الالئحة ، الشيوخ

تحديد مــادة  من هذه ال  ) ارابع(و) ثالثًا(البندين  ى  األحوال المبينة ف  ى  كما يجب ف  
ـ ى  هذين البندين بطلـب كتـاب     ى  ار إليه ف  ـأو الموضوع المش  الواقعة أو القول      دمـيق

  .لرئيس المجلس

 ) :١٨٠(مــادة 

أحكـام   حكم مـن  ى  ، أنه قد تكلم بالمخالفة أل      عضولذن بالكالم ل  ، بعد اإل   إذا تبين 
يجـوز   ، كمـا   لرئيس المجلس سحب الكلمة منه    ، كان    حةئ من هذه الال   )١٧٩(مادة  ال

 أو حرمانـه   ك ،   تراح رئيسه ، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذل          على اق  للمجلس، بناء
  .ةسى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلمن الكالم ف

 ) :١٨١(مــادة 

 موضـوع مـن الموضـوعات   ى  لالنتهاء من مناقـشة أ ا معينًوقتًايحدد المجلس   
ـ          ؤذن المعروضة عليه وأخذ الرأى فيها ، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها مـن ي

 حـسن سـير العمـل       يقتضيها لما   ، وفقً  هذه الحاالت ى  الكالم من األعضاء ف   ى  ف لهم
 علـى   ، وذلـك بنـاء     اختصاصهى  وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة ف     ، بالمجلس

يقـدم لـرئيس    ى   على طلب كتاب   ، أو بناء   أو رئيس اللجنة المختصة    اقتراح الرئيس ،  
 .ل ا على األقعشر عضو المجلس من خمسة

 ) :١٨٢(مــادة 

  . أو من على المنبرما من أماكنهيتكلم من يؤذن لهم ، وقوفً
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  ـ   ى  ن على المنبر وف   ـ م اويتكلم المقرر دائم يـدعو فيهـا    ى  األحوال األخرى الت
تثنى من هذه األحكـام األعـضاء   ـ، ويس  الم من على المنبر   المجلس المتكلم للك   رئيس
  .عاقةى اإلمن ذو

 .س كالمه لغير الرئيس أو هيئة المجلوجه وال يجوز للمتكلم أن ي

 ) :١٨٣(مــادة 

  واالقتراحـات  والنصوصالتقارير  ى  الجلسة إال ف  ى  ال تجوز التالوة أثناء الكالم ف     
  .ق  قد يستأنس به المتكلم من األوراوالتعديالت وما

 السادسالفرع 

  فى اجللسةالكالماخلروج على قواعد 

 ) :١٨٤(مــادة 

المحافظة علـى كرامـة     ، مع   ونظره   ووجهةالتعبير عن رأيه     المتكلم على   يجب
المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها ، وكرامة المجلس ، وكرامـة رئـيس المجلـس              

ل غيره ، وال يجوز لـه أن        اكما يجب على المتكلم أال يكرر أقواله وال أقو        . وأعضائه  
أمرا مخالً بالنظـام    ع المطروح للبحث ، وال أن يأتى بصفة عامة          ويخرج عن الموض  

  .والوقار الواجب للجلسة 
  وفى جميع األحوال ، يحظر على المتكلم اسـتخدام الـسباب أو األلفـاظ النابيـة          

  .فى عباراته ، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم 
 ) :١٨٥(مــادة 

،  إليـه   رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ، وال إبداء أية مالحظة        غيرال يجوز ألحد    
ألحكـام    إلى مخالفته  كالمهلحظة أثناء    يةأى  أن ينبه المتكلم ف   ى  لرئيس وحده الحق ف   ول
قـد   ، أو إلى أن رأيه   من هذه الالئحة ، أو غيرها من أحكام هذه الالئحة         ) ١٨٤(مادة  ال

  .م ى الكال ، وأنه ال محل السترساله فا كافيوضوحاوضح 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  مارس٣ فى )د( مكرر ٨ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٦٨

 ) :١٨٦(مــادة 

أن  محافظة على نظام الكالم ، فإن لم يمتثـل فلـه          للرئيس أن يلفت نظر المتكلم لل     
م  الخروج على النظاما بعديوجه إليه تحذير. 

 ) :١٨٧(مــادة 

ـ      ى  للرئيس أن يأمر بحذف أ       ألحكـام هـذه  اكالم يصدر من أحد األعضاء مخالفً
ـ اض على ذلك يعرض األمر على المج      ، وعند االعتر   الالئحة من مضبطة الجلسة    س ل

 .مناقشة هذا الشأن دون ى فيصدر قراره ى الذ

 ) :١٨٨(مــادة 

كرامة  أو ،  وهيبتها للدولةإذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسسات الدستورية         
الخروج على   ، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من        المجلس أو رئيسه أو أعضائه    

الرئيس ،    قرار فإذا اعترض العضو على   .  ، أو يمنعه من االستمرار فى الكالم       النظام
 .ة ، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقش أخذ الرئيس رأى المجلس

 ) :١٨٩(مــادة 

   مـن )١٨٨( إلـى  )١٨٤(ا ألحكام المواد من   ا للمتكلم طبقً  إذا وجه الرئيس تحذير  
 فللـرئيس أن  ى ذات الجلسة إلى الخروج على نظـام الكـالم     ثم عاد ف   هذه الالئحة من  

، الجلـسة   ى ذات الموضوع أو حتـى انتهـاء          ف منعه من الكال  على المجلس م   يعرض
  .ةذلك دون مناقشى المجلس ف ويصدر قرار

 ) :١٩٠(مــادة 

 على اقتراح رئيسه ، أن يتخذ ضد العضو الذی أخل بالنظـام أثنـاء        للمجلس بناء  
  :، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكالم ، أحد التدابير اآلتيةة الجلس

 .ة  المنع من الكالم بقية الجلس-أوالً

م  توجيه اللو- اثاني. 
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 .ة ضور فى قاعة االجتماع لجلسة واحد الحرمان من الح- اثالثً

 .ن الحرمان من االشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة ال تجاوز جلستي -رابعا 

أعمال المجلس ولجانه لمدة ال تزيـد علـى        ى   الحرمان من االشتراك ف    - اخامس 
 .ت جلسا خمس

 من هـذه  ) ا وثالثً ا وثاني أوالً(البنود  ى  ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها ف      
  .ةًالمادة من رئيس المجلس مباشر

 ) :١٩١(مــادة 

 ، يصدر قـرار     من هذه الالئحة   )١٩٠(مادة  مع مراعاة حكم الفقرة األخيرة من ال      
 د الجلسة ذاتها ، بعد سماع أقوال العـضو    المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقا      

  .ة ، دون مناقش أو من ينيبه عنه من زمالئه
 أعمال المجلس لمدة تجـاوز جلـستين     ى  ويصدر القرار بالحرمان من االشتراك ف     

   .بأغلبية أعضاء المجلس
ديم تقرير عاجـل عنـه   ـل الموضوع إلى لجنة القيم لتق     ـويجوز للمجلس أن يحي   

  .المجلس إلى

 ) :١٩٢(ة مــاد

الكفيلة   من الوسائل  ه، فللرئيس أن يتخذ ما يرا      إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس     
  أو يرفعهـا ،    ، وللرئيس أن يوقـف الجلـسة       بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك      

   .قررها المجلسى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى وف
 ) :١٩٣(مــادة 

 شتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكـام هـذا          االن  للعضو الذى حرم م   
، ويتلـى  " أنه يأسف لعدم احترام نظام المجلس   "  لرئيس المجلس    ةبأن يقرر كتاب  القرار  

 .ذلك فى الجلسة ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة 
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 ) :١٩٤(مــادة 

   مـن االشـتراك  ذات دور االنعقاد ما يوجـب حرمانـه  ى إذا تكرر من العضو ف   
 .اعتذار ال يقبل منه فأعمال المجلس ى ف

 أعماله لمدة ال تزيـد ى  أعضائه أن يقرر حرمانه من االشتراك ف      ةوللمجلس بأغلبي 
  لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قـد        القيم، أو إحالته إلى لجنة       على عشر جلسات  

  . للنظامةدر من العضو من مخالفب

 ) :١٩٥(مــادة 

 ، فـإن لـم     تمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة         إذا لم ي  
  لمدة ال تزيد على نصف ساعة ، فإذا استمر اإلخالل بالنظام           الجلسةيستتب النظام رفع    

 .القادمة بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس وأعلن موعد الجلسة 

 الفصل الثالث

 إقفال باب املناقشة

 ) :١٩٦(مــادة 

 هذه الالئحة، ال يجوز إقفـال بـاب       ى  شأنه نص خاص ف   ى  ما ورد ف  مع مراعاة   
الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضـيه         ى  المناقشة إال إذا تكلم ف    

  .األقل على

ـ    ىوتكون أولوية الكالم بين معارض      الهيئـات البرلمانيـة   ى   الموضوع ألحد ممثل
 .م المعارضة الذين طلبوا الكال

ة فى الكالم عقب المتكلم عن الحكوملعضو واحد على األقل  اويؤذن دائم.  
 ) :١٩٧(مــادة 

 أو بناء  ،بحثه  للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى             
ا على األقل باقتراح إقفال باب المناقشةعلى طلب كتابى موقع من عشرين عضو.  
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 باب المناقشة إال لواحد من معارضـيه وواحـد  اقتراح إقفال   ى  وال يؤذن بالكالم ف   
  .من مؤيديه 

ـ  الكالمذلك لمن طلب    ى   ف وتكون األولوية   ، وتكـون  ى  الموضـوع األصـل   ى   ف
ـ      إقفالب االقتراح   األولوية بين معارضى    الهيئـات البرلمانيـة   ى   بـاب المناقـشة لممثل

 .للمعارضة الذين طلبوا الكالم 

ـ    ويصدر المجلس قرار   ة ، أو االسـتمرار فيهـا بأغلبيـة         ـشه بإقفال باب المناق
 .األعضاء الحاضرين 

 الفصل الرابع

 أخذ الرأى وإعالن قرار الس

 ) :١٩٨(مــادة 

على الموضوع المعروض فور إعالن الرئيس قرار المجلس بإقفـال          ى  يؤخد الرأ 
 . المناقشة فيه باب

 ) :١٩٩(مــادة 

  العـدد اكتمالالرأي، من أخذ ى يجب على رئيس المجلس التحقق ، قبل الشروع ف 
  .ك داء الرأى كلما تطلبت الالئحة ذل إبلصحةى القانون

  ) :٢٠٠(مــادة 
ويبدأ أخـذ الـرأى     . اقتراح ألخذ الرأى عليه إال من رئيس المجلس       ى  ال يطرح أ  

ـ     شأن الموضوع ى   ف ةاالقتراحات المقدم ى  عل عرضـها علـى    ى  ، وتكون األولوية ف
 .ى  النص األصلعنبعدها وأوسعها مدى  ألالمجلس

 .ى  رفض المجلس لالقتراحات المذكورة ، يؤخذ الرأى على النص األصلةوفى حال

 ) :٢٠١(مــادة 

 إذا تضمن االقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من األعـضاء            
 .ة ئيس الرأى فى كل أمر منها على حد، عرض الر  تجزئتهخريناآل
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 ) :٢٠٢(مــادة 

 ت التى يؤخذ فيها الرأی نداء باالسـم، يؤخـذ الـرأى بإحـدى          مع مراعاة الحاال  
  :اآلتيةالوسائل 

 .ى  التصويت اإللكترون- أوالً

 .ى  رفع األيد- ثانيا

 .ن  قيام المؤيدي- اثالثً

  . قيام المعارضين- رابعا

 ) :٢٠٣(مــادة 

 ويحظر على العضو استخدام البطاقـة الخاصـة  . ى  شخصى  التصويت اإللكترون 
 عن ذلك ى  حالة فقد البطاقة الخاصة به باإلبالغ الفور      ى  ، ويلتزم العضو ف    و آخر بعض
 .م انة العامة للمجلس التخاذ ما يلزلألم

  ، تتخذ األمانـة العامـة للمجلـس       ايتم التصويت فيها إلكتروني   ى  األحوال الت ى  وف
ـ          ام، لمنـع اسـتخد    اما يلزم لقفل حسابات األعضاء غير المسجلين للحضور إلكتروني 

 .ن بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتي

 ) :٢٠٤(مــادة 

 يجوز لثالثين من األعضاء الحاضرين االعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجـة           
ـ  ى  هذه الحالة يأخذ المجلس الرأ    ى  ، وف ى  التصويت اإللكترون  ى بإحدى الطرق المبينة ف

 .ة  من هذه الالئح)٢٠٢(مــادة ال

 ) :٢٠٥(مــادة 

ى ، أخذ الرأ  ى  بطريقة رفع األيد  ى  األغلبية عند أخذ الرأ   ى   الرئيس رأ  إذا لم يتبين  
األعـضاء  ى ، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأ       بطريقة القيام والجلوس  

 بأن يطلـب مـن    ى  فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأ     .   بما يناسب حالهم   اإلعاقةى  ذو من
 .م  نداء باالستيجة وجب أخذ الرأیفإذا لم يتبين الن.  المعارضين القيام
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 ) :٢٠٦(مــادة 

، يؤخـذ الـرأی نـداء        هذه الالئحة ى  شأنه نص خاص ف   ى  مع مراعاة ما ورد ف    
  :أحد األحوال اآلتيةى باالسم ف

  . إذا طلب ذلك رئيس المجلس- أوالً

ـ   من ثالثين عضو  ى   إذا قدم بذلك طلب كتاب     - ثانيا ى ا على األقل قبل الـشروع ف
  .، وال يقبل هذا الطلب إال بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة راءاآل أخذ

 .س أى برفع األيدى أو القيام والجلو عدم وضوح النتيجة عند أخذ الر- اثالثً

" غير موافـق  " أو" قـمواف"مه بكلمة   ـأيه عند النداء على اس    ويعبر العضو عن ر   
 .ق دون أى تعلي" ممتنع"أو 

 ) :٢٠٧(مــادة 

ـ      ـة التالية إذا ظ   ـإلى الجلس ى  خذ الرأ يؤجل أ  دم تـوافر  ـهر من أخذ الـرأی ع
  .ى القانون العدد

 ) :٢٠٨(مــادة 

،  موضوع يطرح ألخذ الـرأى عليـه  ى أى رأيه فى  يجب على كل عضو أن يبد     
ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابـة قبـل                 ومع
  .فيها بملحق مضبطة الجلسةامتنع ى الجلسة الت نهاية

 ) :٢٠٩(مــادة 

  .ه ال يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين ل
 قـرار المجلـس     إلصدارواتهم عن األغلبية الالزمة     ـوإذا قل عدد من أدلوا بأص     

 .ى أجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرالموضوع المعروض وجب تى ف

ـ    إذا لم توافق   اوضـوضوع المعروض مرف  ويعتبر الم  ية المطلوبـة   ـعليه األغلب
 .ه لجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فياى ف
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 ) :٢١٠(مــادة 

   . لنتيجة اآلراءايعلن الرئيس رأى المجلس طبقً
 .ه بعد إعالن الرأى التعليق علي وال يجوز

 ) :٢١١(مــادة 

 .ا  وساعة افتتاحهلةالمقبلجلسة ها ، ويوم اءنتهاايعلن الرئيس وقف الجلسة أو 

 الفصل اخلامس

 مضابط اجللسات

 ) :٢١٢(مــادة 

 ،  من انعقادهـا    وأربعين ساعة  وخالل ثمانٍ  ةنهاية كل جلس  ى  تعد أمانة المجلس ف   
عرضت علـى المجلـس    ى  التات  بطتها تبين به بصفة عامة الموضوع      لمض اموجز  ،

 .ت قرارا، وما اتخذ من  ما دار فيها من مناقشات وموجز

 ) :٢١٣(مــادة 

  ،  جميـع إجـراءات الجلـسة     دون بها تفصيالً  ي مضبطة   ةمانة لكل جلس  تحرر األ 
،  ، وما صـدر مـن قـرارات     مناقشات  عرض فيها من موضوعات وما دار من         وما

 .م م ، ورأى كل منهسالرأى فى كل اقتراح بالنداء باالأبدوا  وأسماء األعضاء الذين

 ) :٢١٤(مــادة 

  ، بمجرد إعـدادها ،     ا أو ورقي  انة المجلس إتاحة المضبطة لألعضاء إلكتروني     على أما 
ـ      ا مـن تـاريخ انعقـاد الجلـسة    ويجب االنتهاء من ذلك خالل خمـسة عـشر يوم ،  

   .أول جلسة تاليةى لتصديق عليها فلالرئيس بعد توزيعها على المجلس  ثم يعرضها
   ى مضبطتها أن يطلـب     الجلسة المعروض التصديق عل    اولكل عضو كان حاضر 

  إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقـاد الجلـسة ،                ةًكتاب
يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز لـه         ى  ويعرض الرئيس التصحيح الذ   

ـ          للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح   ذن  أي أن ى ، فإذا أقر المجلس التـصحيح، يثبـت ف
 .ة ة السابقحح بمقتضاه المضبطالجلسة، وتص مضبطة
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٧٥

 ) :٢١٥(مــادة 

تضمنها   بتصحيح وقائع محددة   الرئيس المجلس طلب  ن أن يقدم كتابة     أيجوز لكل ذى ش   
التـصديق علـى    كالم أحد األعضاء أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلـس قبـل        

،   غيـر الئقـة  عبارات ويجب أال يتضمن هذا الطلب   .  مضبطة الجلسة التى تم فيها الكالم     
 الوقائع التى يـراد    وأن يعرض بإيجاز  .  ، أو ممثلى الحكومة    أو ماسة بالمجلس، أو العضو    

 .ك المستندات المثبتة لذل يرفق بهأن و  واألسانيد التى يستند إليها مقدم الطلبتصحيحها

 أول جلسة تالية لتاريخ وروده    ى  لرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة ف       و
 حالة موافقة المجلس علـى ى ، وتتلى هذه الرسالة ف على مبدأ تالوتها بالمجلس للموافقة  

 .ا ، أو فى أول جلسة يعقده ذات الجلسةى ذلك ف

 ) :٢١٦(مــادة 

 .ا حيح فى المضبطة بعد التصديق عليهتصى ال يجوز طلب إجراء أ

 ميـت  لمى ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات األخيرة لدور االنعقاد الت   
 .ا تصديق المجلس عليه

، واألمين العـام بعـد التـصديق مـن           ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس     
 .سمية ملحق خاص للجريدة الرى ، وتنشر ف عليها ، وتحفظ بسجالت المجلس المجلس

 الباب الثامن

 االستعجال فى النظر

 ) :٢١٧(مــادة 

 اسـتعجال األقل ، طلـب      لكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على        
  .، أو بإحدى لجانه موضوع بالمجلسى النظر ف

 ، ويجـب أن يتـضمن تحديـد        لـرئيس المجلـس   ويقدم طلب االستعجال كتابة     
  . ، ومبررات االستعجال الموضوع المطلوب استعجاله

  ، ويصدر المجلـس قـراره      أول جلسة ى  ويعرض الرئيس الطلب على المجلس ف     
 .ة  لالستعجال ومعارض له، دون مناقشاع مؤيداالستعجال بعد سم طلبى ف
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٧٦

 ) :٢١٨(مــادة 

، فال يجوز إعـادة   إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق االستعجال 
 .ه  مضى شهر على األقل من تاريخ رفضإال بعد تقديمه

 ) :٢١٩(مــادة 

 ، كانت لهذا الموضـوع     إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق االستعجال       
   .جدول أعمال المجلس ، أو جدول أعمال لجانهى  على غيره ، سواء فةولوياأل

 وال تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق االستعجال بالمواعيـد المنـصوص          
 .الالئحة  هذهى عليها ف

 ) :٢٢٠(مــادة 

ـ       ى  أى   مداولة ثانية ف   إجراءيجوز    اموضوع تقرر نظره بطريق االسـتعجال طبقً
 .ا  بهةلخاص ، دون التقيد بالمواعيد االالئحةهذه ى لألحكام المقررة ف

 نظره بطريق االستعجال مشروع قانون فال يمنـع        تقررى  وإذا كان الموضوع الذ   
 .ه لجنة المختصة أو مكتبها ، لصياغتاالستعجال من إحالته إلى ال

 ) :٢٢١(مــادة 

لس إذا وافق   ، للمج  الدستور أو القانون  ى  مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها ف     
تمت فيهـا   ى  ذات الجلسة الت  ى  نظر موضوع بطريق االستعجال أن يقرر نظره ف        على

يحال إليها الموضوع تقريرها إلى     ى   تقدم اللجنة الت   ة، وفى هذه الحال    على ذلك  الموافقة
  .هذه الحالة تالوة تقرير اللجنة على المجلسى ، ويجب ف قبل انتهاء الجلسة المجلس

 الباب التاسع

 شئون العضوية

 الفصل األول

 أحوال عدم اجلمع

 ) :٢٢٢(مــادة 

 .ة يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوي



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  مارس٣ فى )د( مكرر ٨ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٧٧

 وال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة           
 أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئـات             

  أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجـان        المستقلة واألجهزة الرقابية  
  .الخاصة بهما

منصب آخر ممـا ذكـر      ى  أى  الحكومة، أو ف  ى  وإذا عين أحد أعضاء المجلس ف     
، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيـين            مكانه من تاريخ هذا التعيين     يخلو
  . تاريخ علمه بقرار التعيين، خالل سبعة أيام على األكثر من مكتب المجلس إلى

 ) :٢٢٣(مــادة 

ـ                ، الدولـة ى  إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العـاملين ف
ـ  ى شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع األعمال العام، أو ف  ى  أو ف  ى الـشركات الت

ل أو تـساهم     فأكثر من رأسمالها على األق     )٪٥٠(، أو تساهم فيها بنسبة       الدولة تديرها
، يتفـرغ لعـضوية    من رأسمالها على األقـل ) ٪٥٠(شركاتها المشار إليها بنسبة    فيها

 .ة ب مدة عضويته فى المعاش والمكافأ، وتحس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله المجلس

 كـان يتقاضـاه مـن   ى هذه الحالة، راتبه الذى ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ، ف   
 م اكتسابه العضوية من بدالت أو غيرها ، وذلـك         ، وكل ما كان يحصل عليه يو       عمله

 .ه عضويتطوال مدة 

ـ              أو ميـزة  ةوال يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أيـة معامل
 .ه فى وظيفته أو عمل خاصة

، ال يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ            جميع األحوال ى  وف
 ا إليها المبـالغ   مضافًمــادة  ا ألحكام هذه ال   ة، تطبيقً مبالغ من الموازنة العامة للدول     من

 من قانون مجلس الشيوخ على الحد األقصى للدخول       ) ٣٦(مادة  الى  المنصوص عليها ف  
 .ا المقرر قانونً
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 ، غير أوقات جلسات المجلس ولجانـه     ى   لمهام الوظيفة العامة ف    وال يعد ممارسةً  
ـ      ـ   الجامعـات  ى إلقاء العضو الدروس والمحاضرات ف ، ى ومؤسـسات البحـث العلم

، وعضوية اللجان العلمية واالستشارية بتلك الجهات، واإلشراف          المؤتمرات وحضور
 .ك مناقشتها ، متى طلب ذل أو يةالعلم على الرسائل

 ىالفصل الثان

 احلصانة الربملانية

 الفرع األول

 احلصانة املوضوعية

 ) :٢٢٤(مــادة 

 المجلـس ى من آراء تتعلق بأداء أعماله ف ا يبديهمال يسأل عضو مجلس الشيوخ ع   
 .ه أو فى لجان

 الفرع الثانی

 انة اإلجرائيةصاحل

 ) :٢٢٥(مــادة 

 ، أن تتخذ ال يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ 
ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سـواء فـى       

  .منها، إال بإذن سابق من المجلس فى كل  ق أو اإلحالة إلى المحاكمةالتحقي مرحلة

 دور انعقاد المجلس، يتعين التخاذ أى من هذه اإلجراءات أخذ إذن مكتب   وفى غير 
 .ن ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأ المجلس

 ) :٢٢٦(مــادة 

ويجب أن تتوافر   . عضو إلى رئيس المجلس   يقدم طلب اإلذن برفع الحصانة عن ال      
  :فى الطلب الشروط اآلتية
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  : من إحدى الجهات القضائيةاإذا كان مقدم - أوالً

١-   ـ      مـن النائـب العـام      اأن يكون مقدم   دعى العـام العـسكرى ،      أو مـن الم
 .ل بحسب األحوا

 أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحـصانة بـسببها ،             -٢
 .ة المؤثمة لهذه الواقع والمواد

  ، وما اتخـذ فيهـا مـن إجـراءات          أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو       -٣
 .ة وصورة من أوراق ومستندات القضي ، مواجهة الغيرى ف

ا ثاني- ممن يريد إقامة دعوى مباشرةاإذا كان مقدم :  

  برفـع  ان يقدم طلب  ، وأ والمصلحة   ةإقامتها الصف ى  الراغب ف ى  يجب أن تتوافر ف   
ا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيـدة  ، مرفقً  الحصانة

ا فيها على وجه الوضوح الواقعـة المنـسوبة         وموافقة النائب العام عليها ، ومبينً      ، لها
 .ا مة لهثوالمواد المؤ للعضو

ا لشروط المشار إليهطلب لم يستوف ا باإلذن برفع الحصانة كل اوال يعتبر طلب. 

 ) :٢٢٧(مــادة 

يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلـى مكتـب المجلـس لفحـص        
   من هـذه الالئحـة     )٢٢٦(مادة  الى  ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها ف       األوراق

  فإن انتهى المكتب إلـى عـدم تـوافر الـشروط المـذكورة            .  الحصانة طلب رفع ى  ف
  ، ويعـرض   ا قـام بحفظـه    أن الدعوى الجنائية منقضية قانونً     تبين له الطلب ، أو    ى  ف

   .دون ذكر اسم العضو لإلحاطةاألمر على المجلس 
ـ       وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المت        ةطلبة، أحال الرئيس األمر إلـى لجن

 .س لتشريعية إلعداد تقرير عنه للمجلالشئون الدستورية وا

 .ة وجه االستعجال للبت فى طلب اإلذن برفع الحصانوينظر المجلس التقرير على 
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٨٠

، وجهـة   ، وطالب رفـع الحـصانة   ، يخطر كل من العضو   وفى جميع األحوال  
  .كما تخطر لجنة القيم بما تم لإلحاطة. المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات التحقيق

 ) :٢٢٨(مــادة 

 علـى طلبـه     و بناء وللمجلس أن يأذن للعض   . ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة     
،  ل أن يقدم طلب رفع الحـصانة عنـه  ـاتهام ولو قبى ده أـأقواله إذا وجه ض   بسماع

 اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إال بعد صدور قـرار             الحالة هذهى  وال يجوز ف  
  . من هذه الالئحة)٢٢٧( إلى )٢٢٥( المواد من ما ألحكاطبقً  بذلكباإلذنمن المجلس 

 ) :٢٢٩(مــادة 

 إجراءات إنهـاء ى ال يجوز إال بعد موافقة المجلس اتخاذ إجراءات أو االستمرار ف 
للدولـة أو القطـاع العـام أو قطـاع     ى  الجهاز اإلدار ى   عضو المجلس العامل ف    ةمخد

 ، كما أنه ال يجوز كذلك اتخاذ أيـة        ى  حكمها بغير الطريق التأديب   ى  العام وما ف   األعمال
   .مرار فيها إال بعد موافقة المجلسإجراءات تأديبية ضده أو االست

 أو باتخـاذ  ى  ويقدم طلب اإلذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديب         
من هذه اإلجراءات مـن الـوزير   ى أى ل العضو أو االستمرار فباإلجراءات التأديبية قِ  

  .إلى رئيس المجلس المختص

   مـع أوراق التحقيقـات     ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة ألسباب الطلـب        
  .يستند إليهاى أو المستندات أو البيانات الت

الدسـتورية   ثالثة أيام إلى لجنـة الـشئون         ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خالل    
 .ب لرأى خالل عشرة أيام فى شأن الطلوالتشريعية إلبداء ا

 لجنـة القـيم   الوقت ذاتـه إلـى  ى ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور ف 
 .المجلس شأنه لمكتب ى لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خالل المدة السابقة ف
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٨١

 ) :٢٣٠(مــادة 

الدسـتورية  فيما عدا حاالت انقضاء الدعوى بقوة القانون، ال تنظر لجنة الـشئون       
ى أو التـأديب  ى  توافر أو عدم توافر أدلة االتهام الجنـائ       ى  ، ف  ، وال المجلس   والتشريعية

ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغيـر         ى  ، وال ف   ائيةالوجهة القض  من
   ويقتصر البحث على مدى كيدية اإلدعـاء أو الـدعوى           .قبل العضو ى  التأديب الطريق

منها منع العـضو مـن أداء مـسئولياته         ى  والتحقق مما إذا كان يقصد بأ      ، أو اإلجراء 
   .البرلمانية بالمجلس

 ضد العضو خالل  ى  طلب اتخاذ اإلجراء الجنائ   ى  ، يتعين البت ف    كل األحوال ى  وف
والً عد الطلب مقبوإالا على األكثر من تاريخ إخطار المجلس ثالثين يوم .  

 تخاذ اإلجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الـدعوى الجنائيـة           المجلس با  يأذنو
و مـن   منهما منع العـض   ى   بأ ا أو اإلجراء ليس مقصود     الدعوى ى ثبت أن  تالمباشرة م 

  . البرلمانية بالمجلس مسئولياتهأداء

  تخاذ اإلجراءات المتعلقـة بإنهـاء الخدمـة بغيـر الطريـق           أذن المجلس با  يما  ك
  تبين أنه ال يقصد بها الكيد له بـسبب مباشـرته لمـسئولياته             ى مت التأديبى ِقبل العضو  

  .أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس يةالبرلمان

 ل الثالثالفص

 حضور األعضاء وغيابهم

 ) :٢٣١(مــادة 

 .ه م فى حضور اجتماعات المجلس ولجانالعضو االنتظاى يجب عل

 ات المجلس ـتوجب غيابه عن إحدى جلس    ـويجب على العضو الذى يطرأ ما يس      
 .ل أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب األحوا

على  ، إال إذا حصل ب أكثر من ثالثة أيام جلسات فى الشهر    وال يجوز للعضو أن يتغي    
 .ة ، ألسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس فى أول جلس إجازة أو إذن من رئيس المجلس
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٨٢

 ) :٢٣٢(مــادة 

،  لس أو لجانه بغير إجـازة أو إذن ـضور جلسات المج  ـإذا تغيب العضو عن ح    
، ويسقط حقـه    دون إذنار متغيبا ، اعتبالمدة المرخص له فيهى بعد مض أو لم يحضر 

  .مدة الغياب ، دون اإلخالل بمسئوليته البرلمانية المكافأة عنى ف

 ) :٢٣٣(مــادة 

 يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلـس أثنـاء انعقـاد   ى يجب على العضو الذ   
ـ   ى  تأذن ف ـجلساته أو جلسات لجانه أن يس      ،  س اللجنـة ـذلك رئيس المجلـس أو رئي

  .لاألحوا بحسب

 ) :٢٣٤(مــادة 

يرغـب  ى  حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة الت          ى  ف
   .السفر إليها ، ولرئيس المجلس حق االعتراضى ف

ـ مهمـة خاصـة مـن قِ   ى  عضو المجلس الموفد للخارج ف  وال يلزم  ل المجلـس  ب
  .مضبطة الجلسةى على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك ف بالحصول

  .بها يتوقف إيفاد المجلس ألحد أعضائه على موافقة الجهة األصلية التى يعملوال 

 اجتماعات أو لقاءات  ى  وال يجوز للعضو االتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة ف         
 .س ية إال بإذن كتابى من رئيس المجلمع جهات أجنب

 ) :٢٣٥(مــادة 

       رئـيس اللجنـة   ى   وكلمـا رأ   ايعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهري 
م ا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهضرورة لذلك تقرير. 

 الفصل الرابع

 واجبات األعضاء

 ) :٢٣٦(مــادة 

 يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات بأحكام           
   .، وهذه الالئحة ، والقانون الدستور
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٨٣

ـ  ويجب على العضو أن يراعى االحترام الواجب ل        ،   الدسـتورية  ةمؤسسات الدول
 .ه ، سواء داخل المجلس أو خارج ، ورئاسة الجلسة اللياقة مع زمالئه بالمجلس وأصول

 ، وتلحق بأحكام هـذه الالئحـة وتعتبـر       ى   للسلوك البرلمان  مدونةويضع المجلس   
ه ا منها ، وتكون ملزمة ألعضائجزء. 

 ) :٢٣٧(مــادة 

 ، ل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور       داخ أفعاالًى  ال يجوز للعضو أن يأت    
  .، أو هذه الالئحة أو القانون

 ) :٢٣٨(مــادة 

 ، وعنـد تركهـا ،   ، عند شغل العضوية ذمة مالية يتعين على العضو تقديم إقرار   
 .م وفى نهاية كل عا

 ) :٢٣٩(مــادة 

  ، بالـذات   ال يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يـشترى أو يـستأجر            
من أشخاص القانون العـام ، أو شـركات         ى  ا من أموال الدولة أو أ     ، شيئً  و بالواسطة أ

  ، ا مـن أموالـه    ، وال يؤجرهـا أو يبيعهـا شـيئً         العام أو قطاع األعمال العام     القطاع
، ويقـع   وال يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولـة أو غيرهـا            ، أو يقايضها عليه  

 .ت  أى من هذه التصرفاباطالً

 وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها ، يفصح عـن   
ـ    لمكتب المجلس فور تلقيه    ةًذلك كتاب  ـ ةا مع تحديد الشخص أو الجهـة المقدم  ،ة  للهدي

ـ           ول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة     ئوت ى ، وتسلم إلى األمانـة العامـة وتـسجل ف
 .ك السجالت المخصصة لذل
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٨٤

 ) :٢٤٠(مــادة 

 على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ اإلجـراءات الالزمـة            
 هـذه ى  أسهم أو حصص ف   ى  أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أ      ى  لفصل ملكيته ف  

ا من أدائه اليمين، وإال تعـين       ، وذلك خالل مدة ال تجاوز مائة وعشرين يوم         الشركات
ـ    صص خال ـتلك األسهم أو الح   ى  التصرف ف  عليه ا لقواعـد تحديـد   ل المدة ذاتها طبقً

 .ل العاد السعر

ويكون فصل ملكية األسهم والحصص عن إدارتها ، عن طريـق إبـرام عـضو               
 إلدارة هذه األصول مع شخص اعتبـاری مـستقل، أو شـخص             االشيوخ عقد  مجلس
ـ          أقاربه حتى الدرجة الرابعة    من غير ى  طبيع النـشاط  ى  ، ما لم يكن مـن شـركائه ف

قرارات إدارة تلـك األصـول إال مـا         ى  االمتناع عن التدخل ف    ويجب عليه ،  ى  التجار
 .ل بيع أو التنازالتصرف بال يتعلق منها بالموافقة على

 ، وكـل  ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة األصول المـشار إليـه    
 .ه تعديل أو تغيير يطرأ علي

ـ   وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس باألس         ى هم والحـصص الت
، وبيانات من عهـد إليـه بـاإلدارة    مــادة ا ألحكام هذه البإدارتها إلى الغير وفقً   عهد

نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال       ى   ف اا سنوي وأن يقدم له تقرير    وصالحياته ، 
 .ل  وممن عهد إليه بإدارة تلك األصو،  عليه منهااإلدارة موقع تلك

 :) ٢٤١(مــادة 

ـ       إعالنفور   ال يجوز للعضو     وظـائف الحكومـة   ى   انتخابه أو تعيينه أن يعين ف
 أو األجنبيـة   أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع األعمال العام أو الشركات المصرية           

أو نقـل مـن    أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إال إذا كان التعيين نتيجة ترقية ،      
 .ن  على قانوم قضائى ، أو بناء بحك، أو كان جهة إلى أخرى
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٨٥

 ) :٢٤٢(مــادة 

، ال يجوز لعضو مجلس الشيوخ        من هذه الالئحة   )٢٢٢(مادة  مع عدم اإلخالل بال   
 ، كان أحد المؤسسين لها     إال إذا  مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته     ى  يعين ف  أن

 ، أو كان قد سـبق     الشركة   رأسمال   مالمائة على األقل من أسه    ى   لعشرة ف  اأو كان مالكً  
 .ابه لس إدارتها أو رئاستها قبل انتخله شغل عضوية مج

ما يكون    كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدی          ويكون باطالً 
 .ة  الدولةلخزان من الشركة هقد قبض

 ) :٢٤٣(مــادة 

 على كل عضو فور إعالن انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئـيس المجلـس ببيـان               
  ، أو شـركات العامشركات القطاع ى ، أو ف الحكومةى  يشغله ف ى  وظيفة أو العمل الذ   ال

 الحـرة   ة، أو المنظمات الدولية، أو بالمهن      قطاع األعمال العام ، أو الشركات المصرية      
   زراعـى أو صـناعى     نـشاط ى  ، أو أ   ، أو بالمشاركة مع الغير     يزاولها بمفرده ى  الت

 .ه أو تجارى يقوم ب

 تغيير يطرأ خالل مدة عضويته على هذه      ى  خطر رئيس المجلس عن أ    وعليه أن ي  
ـ       ، وذلك خالل شهر على األكثر من وقت حدوثه         البيانات ى ، وذلك على النمـاذج الت

  .تعدها األمانة العامة للمجلس

 ) :٢٤٤(مــادة 

 موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه       ى  على العضو عند مناقشة أ    
  ية له أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطـر المجلـس             شخص ةيتعلق بمصلح 

  قـرر المجلـس  وي، الـرأى   إبـداء   فـى المناقشة أوى  أو اللجنة بذلك قبل االشتراك ف     
 .ذلك اإلفصاح  على ءالمناقشة أو التصويت بناى أو اللجنة مشاركته ف
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٨٦

 ) :٢٤٥(مــادة 

ـ  تعارض   تجنبتنشأ باألمانة العامة وحدة تسمى وحدة         صالح ، تتكـون مـن     الم
 ، تقـديم المـشورة    من خالل األمين العام     ، تتولى    عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة    

مـن  ) ٢٤٤(إلى  ) ٢٣٨(مواد من   ال شأن يخص تطبيق  ى  أى  ألعضاء مجلس الشيوخ ف   
  .الالئحة، بطلب يقدم إلى رئيس المجلس هذه

المـستقلين   الخبراء الماليين ستعانة ب اال المجلس، بعد موافقة مكتب      ويجوز للوحدة 
 .األحوال الالزمة لذلك ى الالزمين لتحديد السعر العادل ف

 الفصل اخلامس

 يةالجزاءات البرلمان

 ) :٢٤٦(مــادة 

ى الـذ  ، يوقع المجلس على العضو   و المدنية أولية الجنائية   ئمع عدم اإلخالل بالمس   
 فعال المحظورة عليـه أحـد      من األ   فعالً رتكبا، أو   العضوية  يثبت أنه أخل بواجبات     

  :الجزاءات اآلتية

  . اللوم- والًأ

 .د ود المجلس طوال دور االنعقاففى و الحرمان من االشتراك -ثانيا 

 المجلس مدة ال تقل عـن جلـستين وال        أعمال  ى   الحرمان من االشتراك ف    - اثالثً
  .عشر جلسات لی عزيدت

س مدة تزيد على عشر جلـسات       أعمال المجل ى   الحرمان من االشتراك ف    -ا  رابع
 .د  دور االنعقاةنهاي وال تجاوز

العضوية  إسقاط - اخامس. 

  الجزاءات على العضو إال بعد سماع أقوالـه   هذهمن  ى  وال يجوز للمجلس توقيع أ    
 ، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية           وتحقيق دفاعه 

 .صة ة خاأو لجنة القيم ، أو إلى لجن
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٨٧

ـ   ا ، ثالثً  ثاني(البنود  ى  وص عليها ف  ـزاءات المنص ـويشترط لتوقيع الج   اا ، رابع (
  .موافقة أغلبية أعضاء المجلسمادة الهذه من 

ـ   ى  أعضاء المجلس ف  ى   ثلث ة موافق ةويشترط إلسقاط العضوي   ى األحوال المقررة ف
 .ئحة الالهذه ى ا لإلجراءات المنصوص عليها فالدستور والقانون، وطبقً

 أعمـال المجلـس   ى  ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من االشتراك ف        
  .ء طوال مدة الجزاالحرمان من مكافأة العضوية

ا بمكتبهـا ،    اللجـان أو عـضو    ى  حد من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا إل       وإذا كان 
ى لـذ دور االنعقـاد ا   ى  على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها ف          ترتب
 .ء خالله الجزا وقع

 ) :٢٤٧(مــادة 

مـن  ) ثالثًا، رابعـا  (يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين          
 :ة من هذه الالئحة إذا ثبت ارتكابه أحد األفعال اآلتي) ٢٤٦(مادة ال

  . إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته- أوالً

أحد أجهزته البرلمانية إهانة المجلس أو- اثاني .  

  . استخدام العنف داخل حرم المجلس- اثالثً

 )٢٤٦(ادة ممن ال) خامسا(ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند   
  .وقعت فيها المخالفةى من هذه الالئحة مع مراعاة الظروف الت

 ) :٢٤٨(مــادة 

مـــادة  مـن ال  ) رابعا وخامسا  ( الجزاءين المبينين فى البندين    يوقع المجلس أحد  
  :يثبت ارتكابه أحد األفعال اآلتيةى من هذه الالئحة على العضو الذ) ٢٤٦(

، أو رئيس مجلس النـواب، أو رئـيس مجلـس             تهديد رئيس الجمهورية   - أوالً
المتناع عن عمل يـدخل     مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو ا        ، أو رئيس   الشيوخ

 .ه فى اختصاص
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انه أو أعمالهمـا ،     ـلس أو لج  ـخدام العنف لتعطيل مناقشات المج    ـتـ اس - اثاني
  .ى ى حرية إبداء الرأأو للتأثير ف

 الباب العاشر

 انتهاء العضوية

 الفصل األول

 إبطال العضوية

 ) :٢٤٩(مــادة 

يخطر  كما.  يخطر رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات المجلس بنتيجة انتخاب األعضاء        
  . من الدستور)٢٥٠(ادة ما للر رئيس الجمهورية بتعيين األعضاء طبقًالمجلس بقرا

ـ      ى  وتختص محكمة النقض بالفصل ف      اصحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ وفقً
 ا مـن  ، وتقدم إليها الطعون خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوم          ألحكام القانون المنظم لذلك   

 الجريـدة الرسـمية   ى  رار التعيين ف  ، أو نشر ق    تاريخ إعالن النتيجة النهائية لالنتخاب    
  .ا ا من تاريخ وروده إليهالطعن خالل ستين يومى وتفصل ف

جلـسة   ، يخطر الرئيس المجلس بالحكم فـى أول        وفى حالة الحكم ببطالن العضوية    
 .م فى شأنه الحك لك من صدربذويعلن المجلس خلو المكان، ويخطر .  تالية لورود الحكم

 الفصل الثاني

 ضويةإسقاط الع

 ) :٢٥٠(مــادة 

 ، ، إذا فقد العضو الثقة واالعتبار      أعضاء المجلس ى  ، بموافقة ثلث   تسقط العضوية 
ـ          تـم انتخابـه علـى    ى أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها ، أو غير الصفة الت

 بعـد   ، أو أصبح مستقالً    تم انتخابه على أساسه   ى  الذى  انتماءه الحزب  أو غير  أساسها ، 
  . بعد أن كان مستقالًاحزبي  أو صاراالترشح حزبي أن كان عند
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حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قـرارات            ى  وف
، يحيل رئيس المجلس األمـر إلـى لجنـة الـشئون             يترتب عليه إسقاط العضوية    مما

 ، ويعـرض األمـر علـى     والتشريعية خالل ثالثة أيام من تاريخ إخطـاره        الدستورية
  .ةأول جلسة تاليى المجلس لإلحاطة ف

عنه  وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير         
مـا   فإذا انتهت اللجنة إلى أن    .  لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه       

لنظره  لسثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المج           
  .أول جلسة تاليةى ف

راسـته   فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لد       ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير     
، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع             شأنهى  وإعداد تقرير ف  

 .ة لجنة الشئون الدستورية والتشريعي تقرير

 ) :٢٥١(مــادة 

بإسقاط  لث أعضاء المجلس على األقل تقديم اقتراح      موقع من ث  ى  يجوز بطلب كتاب  
) ٥(مــادة   من الدستور وال   )١١٠(مادة  الى  األحوال المنصوص عليها ف   ى  العضوية ف 

، وعلى الرئيس بعـد أن يتحقـق مكتـب     من قانون مجلس الشيوخ إلى رئيس المجلس 
 مـن  الطلب ، أن يخطر العضو كتابة بـصورة      ى  من توافر الشروط الشكلية ف     المجلس

 .ه العضوية عن اقتراح إسقاط

 للجنـة جدول أعمال أول جلسة تاليـة إلحالتـه    ى  ويدرج طلب إسقاط العضوية ف    
 .ة الشئون الدستورية والتشريعي

ـ     ـ، ال يجوز تشكيل لج     والـجميع األح ى  وف لب المقـدم   ـنة خاصة لنظـر الط
 .ة العضوي بإسقاط
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٩٠

 ) :٢٥٢(مــادة 

 اقتـراح    من هذه الالئحة يحيل المجلس     )٣٧،  ٣٦،  ٣١(مع مراعاة أحكام المواد     
  .إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

  إجراءاتها إال بعد إخطـار العـضو كتابـة للحـضور          ى  وال يجوز للجنة البدء ف    
 خطار والميعـاد المحـدد     على أال تقل المدة بين تاريخ اإل       تحدده لذلك، ى  الميعاد الذ ى  ف

 .م خمسة أياالنعقاد اللجنة عن 

ـ      فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول        ا ، أعادت اللجنة إخطاره طبقً
ـ            .  للقواعد السابقة   مباشـرة ى  فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تـستمر اللجنـة ف

نته فى إبـداء دفاعـه أمـام        وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاو      . إجراءاتها  
 .ه ، وأن تحقق أوجه دفاع قوال العضو ألوعلى اللجنة أن تستمع ، اللجنة

 عـدد أعـضائها   ى  وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلث         
  .عليه خالل سبعة أيام على األكثر

، ويجب صدور قرار المجلـس    أول جلسة ى  ويعرض هذا التقرير على المجلس ف     
  .رير عليه التقرض عشأنه خالل جلستين على األكثر من تاريخ ى ف

 ) :٢٥٣(مــادة 

يجب دائما تالوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، وال تـسرى أحكـام        
  .االستعجال على إجراءات إسقاط العضوية 

ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء باالسم، وال يصدر قـرار       
  .المجلس بإسقاطها إال بموافقة ثلثى عدد أعضائه 

 ) :٢٥٤(ادة مــ

يقدم طلب إلغاء األثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلـى            
 إزالـة   ان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات    رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بي      

  .األثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب 
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جنة الـشئون الدسـتورية     ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس إلحالته إلى ل        
  .والتشريعية أو لجنة القيم إلعداد تقرير عنه للمجلس 

وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلـى أقوالـه               
  .وتحقق دفاعه، ويجب أن تُضمن تقريرها مناقشةَ ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه 

 جلسة، ويجب صدور قرار المجلـس       ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول      
فى شأنه خالل ثالث جلسات على األكثر من تاريخ عرض التقرير عليه بموافقة ثلثـى               

  .عدد أعضائه 
  الفصل الثالث

  استقالة األعضاء وخلو املكان
 ) :٢٥٥(مــادة 

تقدم االستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيـد        
  .عدت غير مقبولة أو شرط، وإال 

ويعرض الرئيس االستقالة خالل ثمان وأربعين ساعة من ورودها علـى مكتـب             
المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بـذلك              

  .دون عذر مقبول 
ويجوز لمكتب المجلس إحالة االستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لهـا، علـى              

  .ظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس اللجنة العامة لن
وتعرض االستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحـسب           

، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس        هاـة تالية لتقديم  ـ، فى أول جلس    والـاألح
  .أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية 

  .إال من وقت أن يقرر المجلس قبولها وال تعتبر االستقالة نهائية 
فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلـس       
بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر اسـتقالته مقبولـة مـن       

  .تاريخ هذا اإلخطار 
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 قد بدأ فـى اتخـاذ       وفى جميع األحوال، يشترط لقبول االستقالة أال يكون المجلس        
  .إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو 

 ) :٢٥٦(مــادة 

يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خالل ثالثـة أيـام    
  .من تاريخ الوفاة 

ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعـالن             
  .خلو مكانه 

عضاء بالحكم بإبطال عضويته أو باالسـتقالة أو بإسـقاط          وإذا خال مكان أحد األ    
العضوية أو لغير ذلك من األسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئـيس الهيئـة               
الوطنية لالنتخابات أو رئيس الجمهورية، بحسب األحوال، بخلو المكان خـالل سـبعة             

  .أيام من تاريخ إعالن ذلك بالمجلس التخاذ اإلجراءات الالزمة 
  الباب احلادى عشر

  شئون الس
  الفصل األول

  احملافظة على النظام فى الس
 ) :٢٥٧(مــادة 

ويتولى ذلـك رئـيس     . المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده       
. المجلس، ويحدد القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلـغ بهـا وزيـر الداخليـة     

  . المجلس، ومستقلة عن كل سلطة أخرى وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس
وال يجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على األمن والنظام حمل أى نـوع              

  .من السالح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك 
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 ) :٢٥٨(مــادة 

ول فـى حـرم   من هذه الالئحة، ال يجوز ألحد الـدخ ) ٢٥٩(مع مراعاة أحكام المادة     
  .المجلس إال بتصريح خاص، ويصدر هذا التصريح طبقًا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس 

وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم مـن المكلفـين     
  .، وإال جاز إخراجهم  بحفظ النظام

 ) :٢٥٩(مــادة 

ضاء المجلس والمكلفين مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، ال يجوز لغير أع         
بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم،             
ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور، الدخول فى قاعة الجلسة أو فى أمـاكن                

  .انعقاد جلسات اللجان، ألى سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه 
 ) :٢٦٠(مــادة 

 أماكن لممثلى الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة وللجمهور، فى األماكن          صصتخ
  .التى يحددها رئيس المجلس، لمشاهدة جلسات المجلس 

  .ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه األماكن 
 ) :٢٦١(مــادة 

ام مدة انعقـاد  يجب على من يرخص لهم فى دخول المجلس أن يلزموا السكون الت         
هروا عالمات استحسان أو اسـتهجان إذا كـانوا   ـ، وأن يظلوا جالسين وأال يظ  الجلسة

ات والمالحظات التى يبديها لهـم المكلفـون        ـ، وأن يراعوا التعليم    ةـفى قاعة الجلس  
  .بحفظ النظام 

وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخالل بالنظام ممـن         
فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلـس  . لهم فى دخول القاعة بمغادرتها    رخص  

  .بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال 
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  الفصل الثانى
  موازنة الس وحساباته

 ) :٢٦٢(مــادة 
  .المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة 

 ) :٢٦٣(مــادة 
ة المختصة بالشئون المالية واالقتصادية واالستثمار لجنـة لحـسابات          تعتبر اللجن 

  .المجلس فى كل المسائل المنصوص عليها فى هذا الفصل 
 ) :٢٦٤(مــادة 

يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظـام الـصرف            
  .والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية 

 ) :٢٦٥(مــادة 
لس، بناء على عرض األمين العام، مـشروع موازنـة المجلـس            يعد مكتب المج  

التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثالثة أشهر على األقل، ويراعى فـى ذلـك تحديـد                
المبالغ الالزمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى             

  .ه لمكتب المجلس اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عن
  .ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم اإلجمالى لالعتماد المطلوب 

 ) :٢٦٦(مــادة 
تودع مبالغ االعتماد المخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة فى الجهة التى            

  .يختارها مكتب المجلس 
 المختصة  وال يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إال بناء على موافقة من السلطة            

  .وبإذن موقع من األمين العام للمجلس أو من ينوب عنه 
 ) :٢٦٧(مــادة 

. يتولى المجلس حساباته، وهو فى ذلك غير خاضع ألية رقابة من سلطة أخـرى             
ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب مـن              

 عن حسابات المجلـس وطريقـة       يراه لوضع تقرير استشارى يقدم إلى رئيس المجلس       
  .تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية األخرى للمجلس 
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 ) :٢٦٨(مــادة 
إذا لم تِف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ              
مصروف لم يكن منظورا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانًا باالعتماد اإلضـافى             

ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما            المطلوب،  
  .يلزم لذلك من إجراءات 

 ) :٢٦٩(مــادة 
يضع مكتب المجلس خالل ثالثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختـامى             
 لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بحساباته، لبحثه وتقديم تقريـر عنـه              

  .يعرض على المجلس 
 ) :٢٧٠(مــادة 

كما تقوم بغير ذلك مـن      . تجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا ألثاثه وأدواته       
األعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى الالئحة المالية واإلداريـة التـى تـصدر              

  .بقرار من مكتب المجلس 
  .ب المجلس ويعرض تقرير لجنة حسابات المجلس فى هذه الشئون على مكت

  الفصل الثالث
  إدارة األصول الىت آلت ملكيتها إىل جملس الشيوخ

 ) :٢٧١(مــادة 
يتولى مكتب المجلس إدارة األموال التى آلت ملكيتها إلى المجلس بموجب القانون            

  . بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ ٢٠٢٠لسنة ) ١٤١(رقم 
 فيهـا إيراداتهـا     وينشأ حساب خـاص أو أكثـر إلدارة هـذه األمـوال تـدرج             

ومصروفاتها، ويكون الصرف من هذه األموال وفقًا للقواعد واإلجراءات التى يـصدر            
  .بها قرار من مكتب المجلس 

 ) :٢٧٢(مــادة 
يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عـن إيـرادات ومـصروفات               

هذا التقرير إلـى لجنـة      من هذه الالئحة، ويقدم     ) ٢٧١(األموال المشار إليها فى المادة      
 منضما إليها مكتب لجنـة الـشئون الدسـتورية     المالية واالقتصادية واالستثمار  الشئون  

  .والتشريعية، لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس 
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 ) :٢٧٣(مــادة 
من هذه الالئحة تقريرا بنتيجة فحـصها       ) ٢٧٢(تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة       

المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعا بمالحظاتهـا        عن إدارة األموال    
وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد ال يجاوز نهاية شهر مارس من                

  .كل سنة 
  الفصل الرابع

  األمانة العامة للمجلس
 ) :٢٧٤(مــادة 

خلة فى الهيكل   تشكل األمانة العامة للمجلس من القطاعات واإلدارات واألقسام الدا        
  .التنظيمى للجهاز الفنى واإلدارى والمالى الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس 

وتتولى األمانة العامة أداء األعمال الالزمة لمعاونة المجلـس وجميـع أجهزتـه             
البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقًا للقواعد التنظيميـة العامـة          

  .من مكتب المجلس واألوامر التى يصدرها رئيسه التى تصدر بقرار 
وعلى األمانة العامة اتباع وسائل التوزيع اإللكترونى وغيرها لجـداول األعمـال            
والتقارير والمضابط وموجز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التـى يـصدرها            

ا مـن  المجلس عبر األنظمة المنشأة لهذا الغرض ، وذلك على جميع األعضاء ليتمكنـو   
 .ممارسة مهامهم البرلمانية 

 ) :٢٧٥(مــادة 
يتولى رئيس المجلس اإلشراف على األمانة العامة ، وعلى جميع شئون المجلـس             

 .وأعماله اإلدارية والمالية والفنية 
 ) :٢٧٦(مــادة 

يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه الئحة لتنظيم شئون العاملين به ، وتكون لها              
 .قوة القانون 

ويسرى على العاملين فى المجلس فيما لم يرد فيه نص فى هذه الالئحة ، أحكـام                
 .قانون الخدمة المدنية 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  مارس٣ فى )د( مكرر ٨ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٩٧

 ) :٢٧٧(مــادة 
تقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقـة بـشئونه            

ـ              جل اإلدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس ، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى س
 .خاص وفقًا لتاريخ ورودها 

 .ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها 
 ) :٢٧٨(مــادة 

يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزيـر الماليـة            
 .المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها 

 التى يجب أن يصدر بهـا قـرار مـن رئـيس            ويختص مكتب المجلس بالمسائل   
الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك بالمسائل التى تقتضى القوانين واللـوائح أخـذ              
رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة أو أى جهة أخرى ،               

 .حسب األحوال ، وذلك كله فيما يتعلق بشئون المجلس 
 ) :٢٧٩(مــادة 

ـ بناء على ترشيح رئ   عين األمين العام بقرار من مكتب المجلس        ي سه ، ويخطـر    ي
 .الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية 

ويحضر األمين العام جلسات المجلس ، ويشرف على جميـع قطاعـات وإدارات         
ئول أمام الـرئيس عـن حـسن سـير          ـلس وأقسامها ، وهو مس    ـاألمانة العامة للمج  

 .األعمال فيها
تولى األمين العام السلطات المخولة للوزير فى القوانين واللوائح ، ويعاونه فـى         وي

أداء اختصاصاته نائب يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئـيس       
 .المجلس ، ويحل محله فى حالة غيابه 

 الباب الثانى عشر
 أحكام متنوعة وختامية

 ) :٢٨٠(مــادة 
اب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ ، جميع االختـصاصات      يتولى رئيس مجلس النو   

 .المالية واإلدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه 
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٩٨

ويتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب ، جميع االختصاصات            
 .المالية واإلدارية المخولة لمكتب مجلس النواب ورئيسه 

 حل المجلـسين جميـع االختـصاصات        ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة     
 .هما يالمالية واإلدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيس

 ) :٢٨١(مــادة 
يخصص لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف األولى من          
مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة عند حضورهم الجلسات ، ويكون مكان الـوكيلين فـى               

 .الصف األول من اليمين 
ويوزع مكتب المجلس خالل خمسة عشر يوما من افتتاح دور االنعقـاد العـادى              

 .األول للفصل التشريعى بقية المقاعد على أعضاء المجلس وفقًا للقواعد التى يحددها 
 ) :٢٨٢(مــادة 

ينظم رئيس المجلس اإلجراءات الخاصة بمتابعة النشر واإلذاعة لما يجـرى فـى            
ولجانه عن طريق وسائل اإلعالم المختلفة ، وذلـك لـضمان           الجلسات العلنية للمجلس    

 .تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو اإلذاعة 
 ) :٢٨٣(مــادة 

يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية للتسهيالت التى تقـدم ألعـضاء المجلـس       
الت ، لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم ، ويحدد المبالغ التى يتقـرر صـرفها لهـم كبـد        

كما يحدد القواعد الخاصة بعالجهم ، والمساعدات التـى تقـدم لهـم       . ولتغطية نفقاتهم   
 .وألسرهم 

 ) :٢٨٤(مــادة 
يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آالف جنيـه تُـستحق مـن            
تاريخ أدائه اليمين ، وفى جميع األحوال ، ال يجوز أن يزيـد مجمـوع مـا يتقاضـاه               

 .ازنة المجلس ، تحت أى مسمى ، على الحد األقصى لألجور العضو من مو
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الـوزراء ،          

 .كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير 
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٩٩

 ) :٢٨٥(مــادة 
لدرجة األولى الممتـازة    يستخرج كل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر با        

بسكك حديد جمهورية مصر العربية ، أو إحدى وسائل المواصالت العامة األخـرى ،              
أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته االنتخابية إلى القـاهرة ، وال تحـسب                

 .هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو 
وفقًا للنظام الـذى يـضعه   ل الوطنى ، وذلك كله    ـة فى ذلك للناق   ـوتكون األولوي 

 .مكتب المجلس 
 ) :٢٨٦(مــادة 

 .يكون لمجلس الشيوخ ناِد اجتماعى يخصص له مقر أو أكثر 
 .ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة إلدارة النادى والخدمات التى يقدمها 

 ) :٢٨٧(مــادة 
 يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظامـا خاصـا باألسـبقية فـى       

م بين أعضاء المجلس فى اجتماعاته الرسمية ، وفى االجتماعات التى يعقـدها           ـالمراس
 .أو يدعو إليها 

 .س المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا النظام يويخطر رئ
 ) :٢٨٨(مــادة 

يسبق رئيس مجلس الشيوخ بروتوكوليا رئيس مجلس الوزراء ، ويسبق الـوكيالن       
 .س مجلس الوزراء ينواب رئ

 ) :٢٨٩(ــادة م
يحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقرها مكتب المجلس بناء على ما يعرضـه        

سه ، ويجب عليهم حملها فى اجتماعـات المجلـس ولجانـه وفـى غيرهـا مـن                  يرئ
 .االجتماعات الرسمية 

 ) :٢٩٠(مــادة 
فى تطبيق أحكام هذه الالئحة ، يقصد بالحكومة رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ،              

 .راء ، ووزراء الدولة ، ونواب الوزراء والوز
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١٠٠

 ) :٢٩١(مــادة 
          تعتبر القواعد الالزمة لتطبيق أحكام هذه الالئحـة التـى يقرهـا المجلـس بنـاء  

 .على تقرير من مكتبه بما ليس فيه تعديل ألحكامها ، مكملة لها 
 ) :٢٩٢(مــادة 

مكتب المجلـس ،    تراح من   ـكام هذه الالئحة إال بناء على اق      ـال يجوز تعديل أح   
أو من ثالثين عضوا على األقل ، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلـوب تعـديلها             

 .ومبررات التعديل 
ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس إلحالته إلى اللجنة العامـة إلعـداد             

 .تقرير عن مبدأ التعديل خالل المدة التى يحددها 
ته على مبدأ التعـديل إلـى لجنـة الـشئون       ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافق     

الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة إلعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح            
 .تعديلها من الالئحة ، وذلك خالل المدة التى يحددها 

ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبـل                 
 .جب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه إعداد تقريرها ، وي

 .ويصدر بالتعديل قانون 
وفى جميع األحوال ، ال يجوز تعديل أحكام هـذه الالئحـة إال بتعـديل صـريح               

  .ومباشر ، يدخل ضمن نصوصها 
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