املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل �صاحب ال�سمو
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ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
ملك مملكة البحرين

�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س جمل�س الوزراء
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دليل عضو جملس الشورى
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الغرض من الدليل

وخ�صو�صا اجلدد ،بنظام العمل يف جمل�س ال�شورى ،واملهارات الأ�سا�سية
تعريف الأع�ضاء،
ً
للربملاين اجليد ،وكذلك وحدات الأمانة العامة للمجل�س ودورها يف �إدارة �ش�ؤون املجل�س
وخدمة الأع�ضاء.
منهجية إعداد الدليل:

املرجعية الأ�سا�سية يف الدليل هي الإطار الد�ستوري والقانوين والالئحي للمجل�س،
م�صحوبة ب�أف�ضل املمار�سات يف التقاليد الربملانية املعا�صرة ،و�شرح لفنون ممار�سة حقوق
وواجبات الع�ضوية بطريقة مالئمة .وبالتحديد هي:
•امليثاق الوطني ،والد�ستور ومذكرته التف�سريية.
•قانون جمل�سي ال�شورى والنواب.
•الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى.
•الهيكل الإداري للأمانة العامة باملجل�س.
•مطبوعات املجل�س (تقارير ،و�صف وظيفي للأمانة العامة ،ن�شرة املجل�س ،موقع
املجل�س على الإنرتنت ،الأدلة الإر�شادية التي �أعدتها الأمانة العامة باملجل�س).
•�سل�سلة مقابالت معمقة مع قيادات الأمانة العامة باملجل�س (�سعادة الأمني العام،
م�ساعدوه ،مديرو الإدارات ،ر�ؤ�ساء الأق�سام ،الباحثون ،امل�ست�شار القانوين للمجل�س).
وملحق بالدليل:

•جتميع وفهر�سة مو�ضوعية للإطار الد�ستوري والقانوين والالئحي لعمل املجل�س.
•بيانات �أ�سا�سية عن املجل�س ،وعناوين و�أرقام تليفونات هامة ،ت�ضيفها الأمانة العامة
للمجل�س ،والبيانات اخلا�صة بقيادات الأمانة العامة باملجل�س ،والوزارات والهيئات
الر�سمية يف اململكة ،وعدد من املنظمات الربملانية ،ومواقع برملانية هامة للع�ضو.

وبوجه عام ،يعالج الدليل اجلوانب الرئيسية التالية:

•ماذا يجب على الع�ضو �أن يفعله فور دخوله الربملان؟ (مث ًال :درا�سة الد�ستور والقوانني
والالئحة ،والتعرف امل�ستمر على التقاليد الربملانية املقارنة ،تنظيم وقته املهني والربملاين،
درا�سة ال�سيا�سات العامة للدولة يف خمتلف املجاالت ،متابعة ال�ش�ؤون الدولية.)..
•حقوق وواجبات الع�ضو يف املجل�س (�ش�ؤون الع�ضوية).
•�إجراءات عمل املجل�س وجلانه.
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•هيكل الأمانة العامة وخدماتها.
•كيف ينظم الع�ضو �أعماله الربملانية من حيث اال�ستعانة بباحثني ،خرباء ،متخ�ص�صني،..
�إعداد مكتبة برملانية متخ�ص�صة ،تنظيم جدول �أعماله الربملانية ،يف املجل�س ،ومع
املواطنني ،وو�سائل الإعالم.
•كيف تكون مداخالت الع�ضو ناجحة يف اللجان (املواظبة يف املناق�شات ،متابعة
�أعمال اللجنة يف املو�ضوعات ال�سابقة ،الإحاطة ب�أن�شطة اللجان املختلفة ،)..ويف
اجلل�سات العامة (مث ًال :الإيجاز يف التعبري ،الدقة يف املعلومات ،الإعداد اجليد ملناق�شة
الت�شريعات).
والأمانة العامة ملجل�س ال�شورى� ،إذ تثمن التعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ()UNDP
يف �إعداد هذا الدليل ،وتقدر الدعم الذي يقدمه لتطوير العمل امل�ؤ�س�سي يف جمل�س
ال�شورى ،تتوجه �إىل �أ�صحاب ال�سعادة الأع�ضاء بوافر االحرتام و�أطيب الأمنيات لرفعة
مملكة البحرين.

واهلل املوفق  ..الأمانة العامة
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الفصل التمهيدي  -معنى الربملان

ين�ش�أ الربملان ك�أ�سلوب مل�شاركة املواطنني يف احلياة ال�سيا�سية .والربملان هو كلمة فرن�سية
الأ�صل ،تعني املكلمة �أو مكان حتدث النا�س ( .)Parlementكما يقوم الربملان ب�سن
القوانني والرقابة على �أعمال احلكومة ،و�إقرار ال�سيا�سة العامة للدولة.
وت�أخذ مملكة البحرين بنظام االزدواج الربملاين الذي متار�س فيه الوظيفة الت�شريعية بوا�سطة
جمل�سني ،الأول معني (جمل�س ال�شورى) ،والثاين منتخب (جمل�س النواب).
عضو الربملان:

هو ممثل �أو وكيل عن ال�شعب يف حتقيق امل�صلحة العامة .ومبجرد دخوله الربملان يتخلى
عن �صفته الإقليمية� ،أو الطائفية لي�صبح ممث ًال مل�صالح الأمة ب�أ�سرها ،ويناط به حتقيق امل�صلحة
العامة ،وذلك من خالل �أدواره الت�شريعية والرقابية واملالية املتنوعة ،ووف ًقا لأحكام الد�ستور
والقانون والالئحة الداخلية املنظمة ل�سري العمل يف املجل�س.
فالدور الت�شريعي ،يتمثل يف:
 اقرتاح م�شروعات القوانني. املوافقة �أو رف�ض املرا�سيم بقوانني. مناق�شة م�شروعات القوانني املقدمة من احلكومة و�إدخال التعديالت الالزمة عليهبالإ�ضافة �أو احلذف �أو التعديل يف املواد ،ثم الت�صويت عليها باملوافقة �أو الرف�ض.
 املوافقة �أو رف�ض �أو ت�أجيل نظر االقرتاحات بقوانني.ويتمثل الدور املايل يف:
 مناق�شة احل�سابات اخلتامية واملوافقة عليها. مناق�شة امليزانية العامة للمملكة واملوافقة عليها.و�إزاء هذا الدور الت�شريعي وال�سيا�سي واملايل لع�ضو الربملان ،ف�إنه ال يجوز له �أن يتم�سك
باعتبارات �إقليمية �أو طائفية �أثناء ممار�سته الربملانية ؛ لأن هذا �سيجزئ مفهوم امل�صلحة
العامة التي قد تت�صادم يف كثري من الأحيان مع البواعث الإقليمية� ،أو الطائفية ،بل عليه �أن
حري�صا على �أداء �أدواره الثالثة الت�شريعية وال�سيا�سية واملالية بتجرد كامل ونزاهة،
يكون
ً
و�أن يتفرغ لت�أدية هذه املهام التي تعد من �أخطر الوظائف لأنها متثل بوابة التقدم والتنمية
والدميقراطية يف مملكة البحرين.
دور ع�ضو الربملان بني االعتبارات الإقليمية �أو الطائفية ،واالعتبارات الوطنية العامة:
تكاد تكون هناك �أزمة دائمة وم�ستمرة بني دور الع�ضو الإقليمي �أو الطائفي �أو ما يطلق
عليه «نائب اخلدمات» ،وبني دوره الوطني �أو ما يطلق عليه «نائب الأمة» ،وهذه الأزمة
قائمة ب�شكل �أو ب�آخر ،ومب�ستويات متفاوتة يف العديد من دول العامل .وعلى الرغم من �أن
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هناك اتفا ًقا عا ًما على �أولوية الدور الوطني ،و�ضرورة �أن يتفرغ ع�ضو الربملان لهذا الدور
يف ممار�سته الخت�صا�صاته الربملانية (الت�شريعية ،وال�سيا�سية ،واملالية) �إال �أن الأع�ضاء �أنف�سهم
كث ًريا ما يتجهون �إىل �أداء دور «نائب اخلدمات» ،معللني ذلك بق�ضاء م�صالح اجلماهري.
وهناك يف املمار�سات الربملانية الدولية عدة حلول لهذه الإ�شكالية� ،أبرزها:
•جل�أت بع�ض الدول �إىل �إن�شاء ق�سم� ،أو �إدارة داخل الربملان تتوىل ت�سليم طلبات الأع�ضاء
ملختلف الوزارات والدوائر واجلهات احلكومية ،ويقوم ه�ؤالء املوظفون بنقل طلبات
الأع�ضاء �إىل الوزارات والدوائر احلكومية و�إجنازها ثم ت�سليمها �إىل الأع�ضاء.
•جل�أت دول �أخرى �إىل نظام «امل�ساعد الربملاين» (�أو املكتب الربملاين للع�ضو) ويف هذه
احلالة ف�إنه يفو�ض واحدً ا �أو اثنني �أو العدد الذي يراه لدى خمتلف الوزارات والدوائر
احلكومية ليقوموا ب�إجناز هذه الطلبات وت�سليمها لأ�صحابها.
•جل�أت دول ثالثة �إىل �إن�شاء «ق�سم االت�صال الربملاين» داخل الوزارات والدوائر الهامة
بالدولة ،وقد يتواجد موظفو ق�سم االت�صال الربملاين يف �إحدى غرف الربملان �أثناء
اجلل�سات ،ويقوم الع�ضو بت�سليمهم طلبات املواطنني ،ثم يقومون ب�إجنازها وت�سليمها
له يف وقت الحق.
�أما الأ�سلوب الرابع فهو �إجناز كل طلبات الأع�ضاء عن طريق «وزارة الدولة لل�ش�ؤون
وخ�صو�صا «�إدارة طلبات الأع�ضاء» ،على �أن يتواجد موظفوها داخل الربملان
الربملانية»،
ً
لت�سلم طلبات الأع�ضاء وت�سليمها للوزراء.
وهذه الو�سائل/الطرق ،مع اختالفها ف�إن هدفها الأ�سا�سي هو �ضمان ت�أدية الأع�ضاء لدورهم
على امل�ستوى الوطني ،وحتى ال يُ�شغلوا بامل�شكالت املحلية �أو ال�شخ�صية ،مما ي�ؤثر يف ت�أدية
دورهم.
مرجعية عمل اجمللس:

وتتمثل يف الد�ستور ،وقانون املجل�سني ،والالئحة الداخلية للمجل�س.
فالد�ستور ي�ستند �إىل امليثاق الذي وافق عليه ال�شعب ،والد�ستور هو الذي يحيل بدوره
�إىل القانون املنظم ل�سري �أعمال جمل�س ال�شورى وهو (املر�سوم بقانون  ،)2002|15و
كذلك الالئحة الداخلية للمجل�س (املر�سوم بقانون  .)2002 |55كما �أن الد�ستور ذاته �أباح
للمجل�س و�ضع �أحكام تكميلية لالئحة الداخلية (وف ًقا حلكم املادة �|94أ -من الد�ستور)،
�أي «القرارات التنفيذية» التي ي�ضعها املكتب ،ويقرها املجل�س ،وتعد قواعد مكملة لالئحة.
وبالتايل ف�إن درا�سة الد�ستور ،وقانون املجل�سني ،والالئحة الداخلية ،وقرارات املجل�س
هي عنا�صر الإطار القانوين لعمل املجل�س وتنظيم �سلوك �أع�ضائه ،وبالتايل فهي متكاملة
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ولي�ست متباعدة �أو مت�صادمة ،ويكملها الأعراف وال�سوابق الربملانية التي يقرها املجل�س.
وبال �شك ،ف�إن درا�سة الع�ضو لهذه الوثائق �أمر �ضروري ليبا�شر اخت�صا�صاته بفعالية ،ويعزز
املمار�سة الربملانية يف البحرين.
من يتحدث باسم اجمللس؟

رئي�س املجل�س هو الذي ميثله يف ات�صاالته بالهيئات الأخرى ويتحدث با�سمه ،وجميع
املكاتبات من و�إىل املجل�س ،وكذلك بني �أجهزة املجل�س ،تكون با�سم رئي�سه� ،أو من يفو�ضه.
حاالت االنتخاب داخل اجمللس:

•نائبا رئي�س املجل�س :يف �أول اجتماع لكل دور انعقاد (جل�سة الإجراءات) ،يتم انتخاب
النائب الأول ثم النائب الثاين ،وذلك بالت�صويت ال�سري ،وح�سب نظام الأغلبية
املطلقة للحا�ضرين.
•اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية :ينتخب املجل�س �أربعة �أع�ضاء بالت�صويت ال�سري،
وح�سب نظام الأغلبية املطلقة للحا�ضرين.
•مكتب اللجنة� :أي رئي�س اللجنة ونائبه ،ويتم انتخابهما بوا�سطة �أع�ضاء اللجنة فقط،
بالأغلبية الن�سبية ،ويكون ذلك يف �أول اجتماع للجنة ،برئا�سة �أكرب الأع�ضاء �سنًا.
•مقررا اللجنة :الأ�صلي واالحتياطي ،يختارهما مكتب اللجنة (رئي�سها ونائبه) لعر�ض
تقرير اللجنة على املجل�س.

عضوية األجهزة املشرتكة للمجلسني:

•ال�شعبة الربملانية( :مادة  8من الالئحتني) جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب هما �شعبة
البحرين الربملانية ،وتتكون اجلمعية العمومية لل�شعبة يف كل جمل�س من جميع �أع�ضائه.
•اللجنة التنفيذية لل�شعبة :وتكون برئا�سة رئي�س جمل�س النواب وع�ضوية ثمانية �أع�ضاء
يختار كل جمل�س �أربعة منهم من بني �أع�ضائه.
•الإجتماع امل�شرتك للجنتني املخت�صتني بال�ش�ؤون املالية لكل من املجل�سني ملناق�شة م�شروع
قانون امليزانية العامة للدولة مع احلكومة.
•املجل�س الوطني :يتكون من �أع�ضاء املجل�سني وير�أ�سه رئي�س جمل�س النواب ،وتتخذ
قراراته ب�أغلبية احلا�ضرين.

صحة انعقاد اجللسات:

اكتمال الن�صاب هو الأ�سا�س املو�ضوعي ل�صحة انعقاد االجتماع و�سالمة �إجراءاته ،ويتنوع
الن�صاب كالآتي:
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•مكتب املجل�س :تكون اجتماعات مكتب املجل�س �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على
�أن يكون بينهم الرئي�س �أو �أحد نائبيه.
�صحيحا �إال بح�ضور �أكرث من ن�صف �أع�ضائه.
•اجلل�سة العامة :ال يكون انعقاد املجل�س
ً
�صحيحا ا�ستمر كذلك ولو غادر بع�ض الأع�ضاء احلا�ضرين
و�إذا بد�أ اجتماع املجل�س
ً
قاعة املجل�س .وللمجل�س يف هذه احلالة �أن ي�ستمر يف مناق�شة املو�ضوعات املعرو�ضة
عليه بعد تنبيه رئي�س املجل�س الأع�ضاء �إىل احل�ضور لقاعة املجل�س.
•�إذا مل يكتمل ن�صاب اجلل�سة يف موعد افتتاحها �أخّ ر الرئي�س االفتتاح ن�صف �ساعة،
ف�إذا مل يكتمل الن�صاب ت�ؤجل اجلل�سة �إىل موعد الحق حمدد .و�إذا مل يكتمل ن�صاب
�صحيحا على �أال يقل عدد
انعقاد املجل�س خالل مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س
ً
احلا�ضرين عن ربع �أع�ضاء املجل�س.
•اللجان :تكون اجتماعات اللجان �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،و�إال �أجل رئي�سها
االجتماع �إىل جل�سة مقبلة يحددها ،ويف احلاالت التي يقرر فيها املجل�س نظر مو�ضوع
بطريق اال�ستعجال يجوز ت�أجيل انعقاد اللجنة ملوعد �آخر يف اليوم ذاته مع �إعادة �إخطار
�صحيحا بعد ذلك بح�ضور ثلث �أع�ضائها.
�أع�ضائها بهذا املوعد ،ويكون انعقاد اللجنة
ً
األنصبة الالزمة التخاذ القرار يف اجمللس:

•اقرتاح تعديل الد�ستور :طلب يوقعه ( )15ع�ض ًوا ,واملوافقة على تقدمي االقرتاح يتطلب
موافقة ثلثي عدد الأع�ضاء.
•�إ�سقاط الع�ضوية� :أغلبية ثلثي الأع�ضاء () 27ع�ض ًوا على الأقل ولي�س جمرد �أغلبية
احلا�ضرين.
•جل�سة املجل�س الوطني� :أغلبية ال�شورى (� + )1+20أغلبية النواب (� )1+20أي 42
ع�ض ًوا على الأقل ،وتتخذ القرارات ب�أغلبية احلا�ضرين جمتمعني ,ويف حالة اختالف
املجل�سني على التعديالت الد�ستورية يكون اجتماع املجل�س الوطني ب�أغلبية ثلثي
�أع�ضائه على الأقل وتتخذ القرارات ب�أغلبية الثلثني.
•االقرتاح بقانون :يوقعه ع�ضو وحتى خم�سة �أع�ضاء على الأكرث.
•طلب عقد اجلل�سة العامة �سرية :يوقعه( � )10أع�ضاء على الأقل (�أو طلب احلكومة �أو
رئي�س املجل�س) ،ويكون قرار املجل�س يف الطلب ذاته يف جل�سة �سرية حك ًما.
•توقيت عقد اجلل�سة العامة :االثنني �أ�سبوع ًيا خالل دور االنعقاد ،ويجوز قبل هذا املوعد
بقرار رئي�س املجل�س� ،أو كلما طلبت احلكومة �أو بطلب من( � )10أع�ضاء على الأقل.

جدول األعمال:

•يبد�أ بتالوة �أ�سماء املعتذرين و�أ�سماء الغائبني عن اجلل�سة ال�سابقة ،ثم ي�صدق املجل�س
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على م�ضبطة اجلل�سة ال�سابقة بعد عر�ض �أية مالحظات للأع�ضاء ،ثم تتلى الر�سائل
الواردة للمجل�س.
•ثم ينظر م�شروعات القوانني التي انتهى املجل�س من مناق�شتها تف�صيل ًيا يف جل�سة �سابقة
لي�أخذ الر�أي النهائي عليها ،ثم ينظر تقارير اللجان يف م�شروعات القوانني الأخرى،
وبعدها ينظر تقارير اللجان يف االقرتاحات بقانون.
•ثم يبد�أ املجل�س نظر تقارير ال�شعبة الربملانية �إن وجدت ،ثم يبحث ما ي�ستجد من �أعمال.
و�أخ ًريا ،يرفع الرئي�س اجلل�سة .ثم يتم �إعداد م�ضبطة اجلل�سة لعر�ضها على املجل�س
للت�صديق عليها يف اجلل�سة التالية وبعد ذلك يعتمدها الأمني العام ورئي�س املجل�س.
ملاذا هذا الرتتيب يف جدول األعمال؟

•يتفق هذا الرتتيب مع الالئحة الداخلية والأعراف الربملانية العاملية ،وطبيعة عمل جمل�س
ال�شورى.
•فالبدء بتالوة �أ�سماء املعتذرين عن عدم احل�ضور ي�ستهدف الت�أكد من �صحة انعقاد
اجلل�سة واكتمال ن�صابها القانوين (�أكرث من  20ع�ض ًوا) ويعلنه رئي�س اجلل�سة ،فتبد�أ
اجلل�سة �صحيحة ،ويعلن رئي�س املجل�س ذلك ،ف�إذا مل يكن الن�صاب مكتم ًال �أجل
اجلل�سة ن�صف �ساعة حتى يكتمل ن�صابها� ،أو ي�ؤجلها ملوعد تالٍ  ،كما يتلو �أ�سماء الغائبني
عن ح�ضور اجلل�سة ال�سابقة.
•بعد ذلك ي�أتي جدول الأعمال ،حيث ينظر مالحظات الأع�ضاء حول م�ضبطة اجلل�سة
ال�سابقة لإكمال مظلة ال�شرعية عليها والت�صديق عليها ،ثم تتلى الر�سائل الواردة
للمجل�س ،وي�ستهلها بالأوامر ال�سامية ور�سائل �سمو رئي�س الوزراء �إن وجدت ،ثم
الر�سائل الواردة من رئي�س جمل�س النواب حول م�شروعات القوانني التي �أقرها جمل�س
النواب متف ًقا يف �ش�أنها مع ما ر�أه جمل�س ال�شورى ،وذلك لرفعها �إىل �سمو رئي�س
جمل�س الوزراء متهيدً ا لت�صديق جاللة امللك عليها و�إ�صدارها� .أما تلك امل�شروعات
التي نظرها جمل�س النواب �أو ًال فيحيلها رئي�س جمل�س ال�شورى �إىل اللجنة املخت�صة
لدرا�ستها و�إعداد تقرير ب�ش�أنها ويخطر املجل�س بذلك.
•وكقاعدة عامة ،فحتى هذه املرحلة ال يجرى نقا�ش �إال حول مو�ضوع الر�سائل ويف
حدود ن�صف �ساعة �إجما ًال.
•ثم ي�أتي املجل�س �إىل اخت�صا�صه الت�شريعي ،ويبد�أ �أو ًال بامل�شروعات التي انتهى من
مناق�شتها� ،أي بالت�صويت النهائي على امل�شروعات التى مت �إقرار موادها يف جل�سة
�سابقة ،ثم يتجه �إىل امل�شروعات التي مل ينته منها بعد ال�ستكمال مناق�شة موادها� ،أو
ينظر م�شروعات جديدة در�ستها اللجان و�أعدت تقاريرها بخ�صو�صها .وتكون الأولوية
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مل�شروعات القوانني التي �سبق ملجل�س ال�شورى �أن ناق�شها و�أعادها �إىل جمل�س النواب
ثم �أعادها جمل�س النواب �إىل جمل�س ال�شورى و�أعدت اللجان املخت�صة تقري ًرا ب�ش�أنها.
•وكقاعدة عامة ،يقوم مقرر اللجنة بطلب �إرفاق تقرير اللجنة ومرفقاته �ضمن م�ضبطة
اجلل�سة� ،أي ما ي�سمى «تثبيت» التقرير ،فال ت�ستغرق قراءته وقتًا ،حيث يكون قد �سبق
توزيعه مع جدول الأعمال ّ
واطلع عليه الأع�ضاء ،ثم يعر�ض املقرر خال�صة تقرير اللجنة
وتو�صياتها ب�ش�أنه ،ثم يفتح رئي�س املجل�س باب املناق�شة من حيث املبد�أ �أي الأ�س�س
ي�صوت على امل�شروع من حيث املبد�أ،
واملبادئ العامة التي ارتكز عليها امل�شروع .ثم ّ
وي�صوت
ف�إن �أقره انتقل �إىل مناق�شة مواده تف�صي ًال ،بداي ًة من الديباجة وحتى �آخر مادة
ّ
�صوت عليه يف جمموعه ،وي� ّؤجل
عليها مادة مادة ،ف�إذا انتهى املجل�س من امل�شروع ّ
الت�صويت النهائي عليه (وف ًقا لقاعدة الأربعة �أيام) �إال �إذا وافق املجل�س على نظره
بطريق اال�ستعجال في�صوت عليه بعد �ساعة ،ثم ينتقل حينئذ �إىل البند التايل ،حتى متر
�ساعة على الأقل وقبل نهاية اجلل�سة ،يعود �إىل م�شروع القانون لإقراره ب�صفة نهائية.
•وللمجل�س �أن يقر ن�ص املادة كما وردت يف م�شروع احلكومة� ،أو يتفق مع تعديل �أقره
جمل�س النواب� ،أو تعديل تقرتحه اللجنة� ،أو تعديل طرحه الأع�ضاء �أثناء اجلل�سة� ،سواء
باحلذف �أو الإ�ضافة �أو الرف�ض �أو التعديل� ،أو ب�إعادة مادة �أو �أكرث �إىل اللجنة مرة
�أخرى� ،أو �إرجاء نظر امل�شروع ،فيما عدا امل�شروعات التي ال يجوز تعديل موادها،
كاالتفاقيات واملعاهدات الدولية� ،أو املرا�سيم بقوانني ،حيث ال يجوز اقرتاح تعديلها،
و�إمنا قبولها �أو رف�ضها.
•ف�إذا �أقر املجل�س م�شروع القانون نهائ ًيا ومل يكن خمتل ًفا مع ر�أي جمل�س النواب� ،أر�سله
�إىل رئي�س جمل�س النواب ليتوىل رفعه �إىل �سمو رئي�س جمل�س الوزراء متهيدً ا لت�صديق
جاللة امللك عليه و�إ�صداره ،و�إذا اختلف مع ر�أي جمل�س النواب ولو يف مادة �أو
فقرة �أو كلمة واحدة� ،أعاده �إليه للنظر يف ر�أي جمل�س ال�شورى ،ف�إن وافق جمل�س
النواب رفعه للت�صديق ،و�إن �أ�صر جمل�س النواب �أعاده لل�شورى لإقرار ر�أي جمل�س
النواب ،ف�إن قبل جمل�س ال�شورى ر�أي جمل�س النواب يف املرة الثانية �أر�سله �إىل رئي�س
جمل�س النواب لرفعه للت�صديق ،و�إن رف�ضه ا�ستوجب على املجل�سني االجتماع يف
جل�سة م�شرتكة (املجل�س الوطني) لنظر املو�ضوع ،ويلزم ح�ضور �أغلبية �أع�ضاء كل
من املجل�سني على حدة �أو ًال ،ثم يتخذ فيه قرا ًرا ب�أغلبية احلا�ضرين من املجل�سني م ًعا.
•وبعد االنتهاء من م�شروعات القوانني ينظر املجل�س يف االقرتاحات بقوانني املقدمة
من الأع�ضاء وبالآلية نف�سها حتى ينتهي من املو�ضوعات الت�شريعية .وبعد ذلك ،ينتقل
املجل�س �إىل ما يتعلق بال�شعبة الربملانية ،و�أخ ًريا ،ما ي�ستجد من �أعمال ،حتى يرفع رئي�س
املجل�س اجلل�سة.
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سيناريو اجللسة العامة:

•قبل افتتاح اجلل�سة بن�صف �ساعة تعد الأمانة العامة �سجل احل�ضور للتوقيع؛ لكي يتبني
رئي�س املجل�س توافر الن�صاب.
•الرئي�س يفتتح اجلل�سة.
•تتلى �أ�سماء املعتذرين ،ثم الغائبني عن اجلل�سة ال�سابقة بدون �إذن �أو �إخطار.
•الت�صديق على م�ضبطة اجلل�سة ال�سابقة.
•تالوة الر�سائل الواردة للمجل�س.
•البدء بجدول الأعمال.
•ما ي�ستجد من �أعمال.
•رفع اجلل�سة (�أو ترفع لال�سرتاحة ثم ت�ست�أنف).
•�سجل التوقيع عقب انتهاء اجلل�سة.
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حقوق وواجبات األعضاء وضوابطها
هذا من حقي

•�أتلقى جدول الأعمال واملكاتبات «الربملانية»
على العنوان الذي �أف�ضله.
•ال يجوز للع�ضو �أن يغيب �أكرث من جل�ستني
للمجل�س �أو ثالثة اجتماعات متتالية للجنة
�إال �إذا ح�صل على �إجازة �أو �إذن من الرئي�س
لأ�سباب تربر ذلك.
•ا�ستخراج جواز �سفر خا�ص خالل الف�صل
الت�شريعي ،مع نقل الت�أ�شريات ال�صاحلة �إليه
من اجلواز القدمي.
•ا�ستخراج ج��وازات �سفر خا�صة للزوجة
والأبناء.
•ع�ضوية جلنة نوعية دائمة �أو اثنتني على
الأكرث ،ف�ض ًال عن اللجان امل�ؤقتة.
•ا�ستالم املكاف�أة ال�شهرية مع عالوة �سيارة
املقررة يف قانون املجل�سني ومر�سوم رقم
( )98ل�سنة .2011
•ا�ستالم بدالت ال�سفر يف مهمات برملانية.

علي
هذا حق َّ

•�إفادة الأمانة العامة با�ستالم مرا�سالتي.
•�إخطار مكتب رئي�س املجل�س باالعتذار
مو�ضحا ال�سبب وموق ًعا
قبل بدء اجلل�سة،
ً
عليه� ،أو �إخطار رئي�س اللجنة ،وقبول
العذر.
•ا�ستيفاء ا�ستمارة تغيري اجلواز لدى ق�سم
�ش�ؤون الأع�ضاء ،و�إلغاء اجلواز القدمي.
•ل��ل��زوج��ة ط���وال الف�صل الت�شريعي،
وللأبناء حتى يبلغوا (� )18سنة منتهى
�صالحية جوازاتهم اخلا�صة.
•�إب����داء ال��رغ��ب��ات يف ا���س��ت��م��ارة خا�صة
والتوقيع عليها و�إر�سالها �إىل مكتب
رئي�س املجل�س.
•ا�ستيفاء ا�ستمارة الع�ضوية وبها بيانات
احل�ساب البنكي وت�سليمها موقعة �إىل
ق�سم �ش�ؤون الأع�ضاء.
•وف ًقا لالئحة املالية للمجل�س ،بعد قرار
مكتب املجل�س بالإيفاد.
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هذا من حقي

•اق�ت�راح ق��ان��ون �أو اق�ت�راح بتعديل
قانون.

•امل�شاركة يف اجتماعات ومناق�شات
ال��ل��ج��ان الأخ����رى واالط��ل�اع على
حما�ضر وتقارير اللجان الأخرى.
•احل�صانة �ضد كافة �إجراءات التوقيف
�أو التحقيق �أو التفتي�ش �أو احلب�س �أو
�أي �إجراء جنائي.
•احل�صول على �إجازة من املجل�س ،مع
االحتفاظ بامل�ستحقات املالية كامل ًة.
•التغيب ب���إذن من الرئي�س �أو عذر
مقبول ملدة جل�ستني على الأكرث� ،أو
ثالث جل�سات للجان.
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علي
هذا حق َّ

•تقدمي االقرتاح مكتوبًا وم�صا ًغا بقدر الإمكان،
وم��وق��ع م��ن الع�ضو �أو خم�سة �أع�ضاء على
الأكرث ،ويرفق به مذكرة �إي�ضاحية حول �أهميته
ود�ستوريته ،ويجيزه رئي�س املجل�س ويحيله
�إىل اللجنة املخت�صة ،وتقرتح اللجنة �إق��راره
�أو رف�ضه �أو �إرج���اءه و�إدراج����ه يف ج��دول
الأعمال ملوافقة املجل�س عليه ،ف�إذا وافق �أحاله
رئي�س املجل�س �إىل احلكومة لو�ضعه يف �صيغة
«م�شروع ق��ان��ون» و�إر���س��ال��ه ملجل�س النواب
لإقراره ثم ير�سله جمل�س النواب �إىل جمل�س
ال�شورى لإق���راره ،ثم يرفعه رئي�س جمل�س
النواب لرئي�س جمل�س ال��وزراء لعر�ضه على
جاللة امللك للت�صديق والإ�صدار.
•مبوافقة اللجنة ،وب�شرط ع��دم االن��خ��راط يف
املناق�شة �إال ب ��إذن من رئي�س اللجنة ،وعدم
امل�شاركة يف الت�صويت بها مطل ًقا .ويجوز
�إر���س��ال التعليق مكتوبًا �إىل رئي�س اللجنة،
واالطالع على حما�ضر كافة اللجان دون قيود.
•يف غ�ير ح��ال��ة «اجل���رم امل�����ش��ه��ود» ،وب�شرط
الإذن ال�سابق من املجل�س �إن كان ذلك خالل
دور االنعقاد ،ويف غري ذلك ب�إذن من رئي�س
املجل�س.
•مع �إخطار املجل�س ب�أي �إجراء يف كل احلاالت.
•بطلب كتابي لرئي�س املجل�س مل��دة حم��ددة
ولأ�سباب يقبلها ،مع �إخطار املجل�س بذلك يف
�أول جل�سة تالية.
•تخ�صم امل��ك��اف��أة ع��ن تلك امل���دة� ،آل� ًي��ا مبعرفة
ال�ش�ؤون املالية ،ويتعر�ض الع�ضو جل��زاءات
امل��ادة ( )99من الد�ستور وامل��ادة ( )162من
الالئحة� ،إذا جتاوز هذه املرات ،وذلك بقرار
من املجل�س.

هذا من حقي

علي
هذا حق َّ

•مناق�شة مو�ضوع غري وارد يف جدول
الأعمال ،وذلك يف بند ما ي�ستجد من
�أعمال.
•اال�ستف�سار عن �أي مو�ضوع يف «�ش�ؤون
املجل�س» ،وقبل نظر جدول الأعمال �أو
خالل اجلل�سة.
•اقرتاح تعديل الد�ستور بطلب كتابي �إىل
رئي�س املجل�س ،فيما عدا املواد التي ال
يجوز تعديلها بهذه الطريقة (مث ًال :النظام
امللكي ،ما يتعلق بال�شريعة الإ�سالمية
واللغة العربية ونظام املجل�سني.)..

•�أن يكون مو�ضو ًعا م�ستعج ًال ،وبطلب كتابي
من ثالثة �أع�ضاء على الأقل يقدم �إىل رئي�س
املجل�س ،ويوافق املجل�س على �إدراجه.
•بطلب كتابي �إىل رئي�س املجل�س ،ويرد عليه
الرئي�س من على املن�صة ،ب�إيجاز ،ودون
�إجراء مناق�شة ب�ش�أنه.
•يوقعه ( )15ع�ض ًوا على الأق��ل ،ويو�ضح
امل����واد امل����راد تعديلها وم��ب�ررات ذل��ك،
ويعر�ضه رئي�س املجل�س على جلنة ال�ش�ؤون
الت�شريعية والقانونية لدرا�سته و�إبداء الر�أي
فيه ،ويناق�ش املجل�س تقريرها وي�صوت عليه
ندا ًء باال�سم ،ف�إذا وافق عليه ثلثا الأع�ضاء
�أح��ال��ه الرئي�س �إىل احلكومة لو�ضعه يف
�صيغة م�شروع تعديل د�ستوري ،ثم حتيله
احلكومة �إىل جمل�س النواب.
•وعندما ينتهي جمل�س ال��ن��واب من نظره
يعقد جمل�س ال�����ش��ورى جل�سة خا�صة
ملناق�شة امل�شروع ويوافق عليه ب�أغلبية ثلثي
الأع�ضاء ندا ًء باال�سم ،ثم يرفع من رئي�س
جمل�س ال��ن��واب �إىل �سمو رئي�س جمل�س
الوزراء لعر�ضه على جاللة امللك للت�صديق
والإ�صدار.
•لأن الر�سائل مدرجة يف ج��دول الأعمال
ال��ذي ي��وزع على الأع�ضاء قبل اجلل�سة،
فيجب على الع�ضو الذي يرغب يف التعليق
عليها ت�سجيل ا�سمه لدى الأمانة العامة قبل
اجلل�سة ليحتفظ ب��دوره يف الكالم ،لأن
املدة الإجمالية للتعليقات هي ن�صف �ساعة،
�إال �إذا قرر املجل�س �إطالتها.

•االح��ت��ف��اظ ب����دوري يف ق��ائ��م��ة طالبي
الكالم.

•تقدمي طلب الكالم كتاب ًة قبل اجلل�سة على
النماذج التي تعدها الأمانة العامة.

•التعليق على ال��ر���س��ائ��ل ال����واردة �إىل
املجل�س ،قبل البدء بجدول الأعمال،
وملدة ( )5دقائق ،وملرة واحدة.
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هذا من حقي

•احللول حمل غريي يف قائمة طالبي
الكالم.
•اق��ت�راح حت��دي��د م���دة املناق�شة يف
م��و���ض��وع م��ط��روح على املجل�س
للت�صويت عليه واالن��ت��ق��ال �إىل
جدول الأعمال.
•اق��ت��راح غ��ل��ق ب���اب امل��ن��اق�����ش��ة يف
م��و���ض��وع ،و�أخ����ذ ال�����ر�أي عليه.
م()61
•وقف اجلزاء باحلرمان من اال�شرتاك
يف اجلل�سات والذي قد يتعر�ض له
الع�ضو ب�سبب �إخالله بنظام اجلل�سة.
•االمتناع عن الت�صويت.

•طلب عقد اجلل�سة �سرية.
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علي
هذا حق َّ

•�إذا تنازل الع�ضو �صاحب الدور يف الكالم عن
دوره ل�صاحلي.
•بطلب كتابى من (� )5أع�ضاء على الأق��ل� ،أو
باقرتاح رئي�س املجل�س �أو احلكومة �أو اللجنة
املخت�صة.
•بطلب كتابي من (� )3أع�ضاء على الأق��ل� ،أو
باقرتاح رئي�س املجل�س� ،أو احلكومة� ،أو اللجنة
املخت�صة ،ب�شرط �أن يكون قد تكلم فيه اثنان من
امل�ؤيدين واثنان من املعار�ضني على الأقل.
•تقدمي اعتذار مكتوب لرئي�س املجل�س ،ي�سجل
فيه الع�ضو «�أ�سفه لعدم احرتام نظام املجل�س»،
ويوافق املجل�س على قبول االعتذار.
•بعد انتهاء الت�صويت وقبل �إع�لان النتيجة،
له �إب��داء �أ�سباب االمتناع ودون احلديث يف
املو�ضوع ،ك�أن يو�ضح الع�ضو �أن �سبب االمتناع
هو «حرج» ال ي�ستطيع الع�ضو ب�سببه املوافقة �أو
الرف�ض� ،أو قد ي�ؤيد جان ًبا من املو�ضوع ويرف�ض
جان ًبا �آخر يف الوقت ذاته.
•بطلب كتابي من (� )10أع�ضاء على الأقل� ،إىل
مكتب املجل�س ،ويجب �أن تكون اجلل�سة التي
ي�صوت فيها املجل�س على هذا الطلب �سرية
يف ذاتها ،وتتحول �إىل ال�سرية عن طريق �إخالء
القاعة وال�شرفات من غري الأع�ضاء �أو امل�صرح
لهم بح�ضور اجلل�سات ال�سرية ،ثم قد يوافق
املجل�س ب�أغلبية احلا�ضرين على الطلب في�ستمر
يف نظر املو�ضوع يف اجلل�سة ذاتها� ،أو يرف�ض
الطلب وتعود اجلل�سة علنية.

هذا من حقي

•طلب الت�صويت العلني ندا ًء باال�سم.

•طلب �إع��ادة املناق�شة يف م��ادة مب�شروع
القانون بعد �أن �أقرها املجل�س وخالل
مناق�شة املواد تف�صي ًال.
•طلب امل��داول��ة الثانية يف بع�ض م��واد
امل�شروع ،بعد �أن �أقره املجل�س تف�صي ًال،
ولكن قبل الت�صويت عليه نهائ ًيا.

•تعديل اعتمادات امليزانية.

•طلب الكالم يف امليزانية.

علي
هذا حق َّ

•طلب كتابي لرئي�س املجل�س يوقعه ()7
�أع�ضاء على الأق��ل ،ويتواجدون جمي ًعا
باجلل�سة عند النظر يف طلبهم ،و�إال ي�سقط
طلبهم.
•بطلب من الع�ضو �أو اللجنة �أو احلكومة� ،إذا
كانت املادة التي �صوت عليها ت�ؤثر يف مادة
�سابقة �أقرها املجل�س� ،أو �إذا �أبدى الع�ضو
�أ�سبابًا جديدة تلزم معها �إعادة املناق�شة يف
املادة التي �أقرها املجل�س.
•بطلب ك��ت��اب��ي �إىل رئ��ي�����س املجل�س من
احلكومة� ،أو رئي�س اللجنة �أو مقررها،
�أو (� )5أع�ضاء على الأق���ل� ،شرط بيان
املواد املطلوب �إجراء مداولة ثانية ب�ش�أنها
وم��ب�ررات الطلب وال�صياغة املقرتحة
للتعديل ،و�إذا وافق املجل�س على الطلب
يناق�ش ت��ل��ك امل����واد ف��ق��ط ،ث��م ي�صوت
عليها ،ثم ينتقل �إىل الت�صويت نهائ ًيا على
امل�شروع� ،أو قد يقرر املجل�س �إحالتها �إىل
اللجنة لدرا�ستها وعر�ضها يف جل�سة تالية.
•وي��ك��ون م��ن خ�لال جلنة ال�����ش��ؤون املالية
واالقت�صادية «باالتفاق» مع احلكومة (وكان
الن�ص قبل تعديله ع��ام  2006يقت�ضي
«موافقة» احلكومة) ،وتو�ضح اللجنة هذا
االتفاق يف تقريرها حول م�شروع امليزانية
الذي يعر�ض على املجل�س.
•من خالل طلب الكالم يف باب معني �أو يف
م�سائل حمددة ،يقدمه الع�ضو قبل اجلل�سة
املخ�ص�صة ملناق�شة م�شروع امليزانية.
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هذا من حقي

•اخلروج من اجلل�سة.

•امل�ساهمة يف ال�شركات �أو ملكيتها �أو
ع�ضوية جمال�سها خالل ع�ضويته مبجل�س
ال�شورى.
•التما�س الإعفاء من الع�ضوية (اال�ستقالة).

•اال�ستفادة من �سائر خدمات الأمانة العامة
للمجل�س.

24

علي
هذا حق َّ

•يجوز اخلروج م�ؤقتًا من اجلل�سة العامة �أو
جل�سة اللجنة ،والعودة �إليها قبل انتهائها.
ف�إذا كان ينوي االن�صراف نهائ ًيا من اجلل�سة
فيجب اال�ستئذان كتاب ًة من رئي�س املجل�س
�أو رئي�س اللجنة ،واملوافقة على طلبه.
•ب�شرط �أن يكون مال ًكا لع�شرة يف املائة على
الأق��ل من ر�أ�سمالها� ،أو �إذا ك��ان ع�ض ًوا
مبجل�سها قبل تعيينه ع�ض ًوا باملجل�س� ،أو �إذا
كان �أحد م�ؤ�س�سيها .وال يجوز له ع�ضوية
ال�شركات الأجنبية عمو ًما.
•وتكون بطلب كتابي بال قيد �أو �شرط يقدمه
الع�ضو �إىل رئي�س املجل�س (مثال :تعيني
الع�ضو يف من�صب وزاري �أو من�صب
تنفيذي �آخ��ر) ،الذي يعر�ضه على مكتب
املجل�س بعد �سبعة �أيام من تقدميه ،ويناق�ش
الع�ضو فيه ،ف�إذا �أ�صر الع�ضو على موقفه
رفع الرئي�س االلتما�س �إىل امللك لإ�صدار
�أمر فيه .وت�سري كافة احلقوق والواجبات
للع�ضو حتى �صدور الأم��ر امللكي بقبول
االلتما�س.
•وذل���ك وف � ًق��ا لنظام العمل ال���ذي يقره
مكتب املجل�س وي�����ش��رف عليه رئي�س
املجل�س مبا�شرة ،يف كافة النواحي املالية
والإدارية والفنية والإجرائية .ولهذا يجب
على الع�ضو االط�ل�اع على ن��ظ��ام عمل
الأم��ان��ة العامة مبجل�س ال�شورى ومعرفة
اخت�صا�صات وحداتها ،وط��رق احل�صول
على خدماتها املتنوعة.

العالقات املشرتكة
بني السلطات

الفصل األول
العالقات املشرتكة بني السلطات

25

الفصل األول  ..العالقات املشرتكة بني السلطات

مزايا نظام اجمللسني

� -1إمكان متثيل الطبقات وامل�صالح املختلفة يف املجتمع متثي ًال حقيق ًيا داخل غرفتي الربملان.
 -2رفع م�ستوى الكفاءة داخل الربملان.
 -3مينع من ا�ستبداد ال�سلطة الت�شريعية ،ف�إذا جنح �أحد املجل�سني يف الت�شريع �أوقفه
املجل�س الآخر عند حدود �سلطته ،فيكون كال املجل�سني مان ًعا ال�ستبداد الآخر.
 -4تخفيف النزاع بني الربملان واحلكومة ،حيث �إن املجل�س الآخر يقوم بدور احلكم
والو�سيط بني احلكومة واملجل�س النيابي .و�إذا اتفق املجل�سان يف الر�أي يف مواجهة
ال�سلطة التنفيذية ف�إن ذلك يرغم ال�سلطة التنفيذية على العدول عن ر�أيها واخل�ضوع
لر�أي ال�سلطة الت�شريعية يف جمل�سيها.
 -5منع اخلط�أ والت�سرع يف الت�شريع ،ف�إذا �أخط�أ �أحد املجل�سني يف ت�شريع معني تالفى
املجل�س الآخر هذا اخلط�أ عند عر�ضه عليه بعد بحثه وفح�صه ومتحي�صه وفح�ص
فح�صا دقي ًقا مما ي�ؤدي يف النهاية �إىل �صدور الت�شريع متكام ًال لي�س به ثغرات
مواده ً
ميكن �أن تظهر عند التطبيق.
العالقة بني الربملان واحلكومة
جاللة
امللك

الوزراء
الوزراء م�س�ؤولون
�أمام املجل�س:
ال�س�ؤال ،اال�ستجواب..
احلكومة تقوم ب�صياغة
االقرتاح بقانون.

•ي�شكالن املجل�س الوطني عند اجتماعهما.
•اقرتاح القوانني ورفعها للحكومة ل�صياغتها
يف م�شروعات قوانني.
•ت�شكيل ال�شعبة الربملانية باملنا�صفة.
•احل�صانة واملكاف�آت نف�سها.

جمل�س
النواب
رئي�س جمل�س النواب وهو رئي�س املجل�س الوطني
ورئي�س اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية.
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• طرح �أ�سئلة على
الوزراء عند ح�ضورهم
مناق�شة املجل�س مل�شروعات
القوانني.
• احلكومة تقوم ب�صياغة
االقرتاح بقانون.

جمل�س
ال�شورى

عالقة األعضاء بالسلطة التنفيذية

عرفت البحرين �أول ت�شكيل وزاري بعد اال�ستقالل يف � 14أغ�سط�س  .1971كما عرفت
لقب وزير يف عهدها احلديث �سنة  1930حيث �أطلق لقب وزير لأول مرة على ال�شيخ
عبداهلل بن عي�سى بن علي �آل خليفة و�سمي وزير املعارف.
ويتوىل ال�سلطة التنفيذية امللك مع جمل�س الوزراء ،والوزراء ،وي�ؤلف جمل�س الوزراء
من رئي�س جمل�س الوزراء وعدد من الوزراء ،ويعني امللك رئي�س جمل�س الوزراء ويعفيه
ب�أمر ملكي ،كما يعني الوزراء ويعفيهم من منا�صبهم مبر�سوم ملكي بنا ًء على عر�ض رئي�س
جمل�س الوزراء ،كما ميار�س امللك �سلطاته مبا�شرة وبوا�سطة وزرائه ،وي�س�أل كل وزير عن
�أعمال وزارته.
رئيس جملس الوزراء
مهامه

 يرعى م�صالح الدولة. ير�سم ال�سيا�سة العامة للحكومة. يتابع تنفيذ ال�سيا�سة العامة. -ي�شرف على �سري العمل يف اجلهاز احلكومي.

اختصاصاته

 يقوم بتنفيذ قرارات جمل�س الوزراء. ي�شرف على �سري �أعمال جمل�س الوزراء. حتقيق التكامل والتن�سيق بني �أعمال الوزارات.برنامج احلكومة

مل يعد ملجل�س ال�شورى دور يف مناق�شة برنامج احلكومة بعد التعديالت الد�ستورية ل�سنة
 ،2012كما �أن �آلية مناق�شته مل�شروع قانون امليزانية العامة للدولة مت تعديلها يف التعديالت
الد�ستورية امل�شار �إليها.
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عالقة جملس الشورى بالسلطة التنفيذية 1-
�أ�س�س عامة

•ال������وزي������ر ي��ح�����ض��ر
جل�سات اللجان عند
نظر مو�ضوع يتعلق
بوزارته.
•ي���ج���وز ل���ل���وزي���ر �أن
ي�صطحب معه واحدً ا
�أو �أك��ث��ر م���ن ك��ب��ار
املوظفني املخت�صني �أو
اخلرباء.
•للوزير �أن ينيب عنه
�أيً��ا من كبار املوظفني
املخت�صني.
•ال يكون للوزير ومن
ينيبه �أو ي�صطحبه حق
الت�صويت.
•يكون للوزير �أولوية
الكالم يف اجتماعات
اللجان.
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نظام العمل باملجل�س

•ح�ضور اجلل�سات العامة،
وتعطى دائ ًما الكلمة لرئي�س
جمل�س الوزراء والوزراء
وممثلي احلكومة كلما طلبوا
الكالم من رئي�س املجل�س.
•اق���ت���راح حت���دي���د وق���ت
لالنتهاء من مناق�شة �أحد
املو�ضوعات و�أخذ الر�أي
ب�ش�أنه.
•اق�تراح قفل باب املناق�شة
يف �أحد املو�ضوعات.
•طلب حذف �أي كالم من
م�ضبطة اجلل�سة خمال ًفا
لأحكام الالئحة.
•ت��ط��ل��ب احل��ك��وم��ة اع��ت��ب��ار
م��و���ض��وع م��ا م�ستعج ًال
لبحثه يف املجل�س وجلانه.

ال�ش�ؤون الت�شريعية

•يخطر رئي�س جمل�س الوزراء
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب
بالإرادة امللكية بطلب تعديل
الد�ستور.
•يطلب رئي�س جمل�س الوزراء
ت�أجيل النظر يف م�شروعات
القوانني كلها �أو بع�ضها يف
جلان املجل�س لفرتة ال تزيد
على ( )30يو ًما عن حدوث
تغيري وزاري.
•يخطر رئي�س املجل�س رئي�س
جم��ل�����س ال��������وزراء خ�لال
اخلم�سة ع�شر ي��و ًم��ا التالية
الفتتاح دور االنعقاد الأول
يف ك���ل ف�����ص��ل ت�����ش��ري��ع��ي
مب�شروعات القوانني التي مل
يف�صل فيها املجل�س ال�سابق.
و�إذا مل تطلب احلكومة من
رئ��ي�����س املجل�س ا�ستمرار
ال��ن��ظ��ر يف امل�����ش��روع��ات
امل����ذك����ورة امل��ق��دم��ة منها
اب��ت��دا ًء خ�لال �شهرين من
تاريخ �إخطار رئي�س جمل�س
الوزراء اعتربت غري قائمة.
•يجوز للحكومة �أن تطلب
�إحالة تعديل قدمه الأع�ضاء
على م�شروع ق��ان��ون �أثناء
مناق�شته يف اجلل�سة العامة
�إىل اللجنة املخت�صة.

�أ�س�س عامة

نظام العمل باملجل�س

ال�ش�ؤون الت�شريعية

•تطلب احلكومة �إع���ادة املناق�شة
يف مادة �سبق �إقرارها �إذا �أبديت
لذلك �أ�سباب جديدة وذلك قبل
انتهاء املداولة يف امل�شروع.
•للحكومة �أن تقدم طل ًبا كتاب ًيا
ب ��إج��راء م��داول��ة ثانية يف بع�ض
مواد م�شروع القانون قبل اجلل�سة
�أو املوعد املحدد لأخ��ذ ال��ر�أي
نهائ ًيا على م�شروع القانون.
•لرئي�س جمل�س الوزراء ومن ينيبه
الإدالء ببيان �إذا اعرت�ض امللك
على م�شروع قانون �أقره جمل�سا
ال�شورى والنواب.
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عالقة امللك مبجلس الشورى

•يجوز للملك �أن ي�صدر مرا�سيم لها قوة القانون �إذا حدث  -فيما بني �أدوار انعقاد كل
من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب� ،أو يف فرتة حل جمل�س النواب -ما يوجب
الإ�سراع يف اتخاذ تدابري ال حتتمل الت�أخري.
•ي�ضع امللك مبرا�سيم اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني مبا ال يت�ضمن تعدي ًال فيها �أو تعطي ًال
لها �أو �إعفا ًء من تنفيذها.
•ي�ضع امللك مبرا�سيم لوائح ال�ضبط واللوائح الالزمة لرتتيب امل�صالح والإدارات العامة
مبا ال يتعار�ض مع القوانني.
•ي�صدر امللك �أم ًرا بتعيني �أع�ضاء املجل�س ،وفق �أحكام الد�ستور والقانون.
•يدعو امللك املجل�س الوطني �إىل االجتماع ب�أمر ملكي ،ويفتتح دور االنعقاد ويف�ضه
وفق �أحكام الد�ستور.
•للملك �أن ي�ستفتي ال�شعب يف القوانني والق�ضايا الهامة التي تت�صل مب�صالح البالد.
•يربم امللك املعاهدات مبر�سوم ،ويبلغها �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب فو ًرا ،م�شفوعة
مبا ينا�سب من البيان ،وذلك فيما عدا املعاهدات املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثانية من
املادة ( )27من الد�ستور والتي يجب لنفاذها �أن ت�صدر بقانون.
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عالقة جملس الشورى/األعضاء بالسلطة التنفيذية
رئي�س املجل�س

ال�ش�ؤون الت�شريعية

ال�ش�ؤون ال�سيا�سية

•جت��رى املخاطبات بني �أي
جل��ن��ة م��ن جل���ان املجل�س
وال�سلطة التنفيذية �أو
غريها من اجلهات خارج
املجل�س عن طريق رئي�س
املجل�س.
•ي��خ��ط��ر رئ��ي�����س املجل�س
امل��ل��ك بت�شكيل مكتب
املجل�س فور ا�ستكمال هذا
الت�شكيل.
•ي��خ��ط��ر رئ��ي�����س املجل�س
احلكومة بجدول الأعمال
قبل انعقاد اجلل�سة بوقت
ٍ
كاف.
•ي��دع��و ال��رئ��ي�����س ال��وزي��ر
املخت�ص ب�ش�ؤون جمل�سي
ال�شورى والنواب حل�ضور
اجتماعات مكتب املجل�س
عند �إع��داد جدول �أعمال
املجل�س.
•ي��ط��ل��ب رئ��ي�����س املجل�س
اال�ستعانة بواحد �أو �أكرث
م��ن خ�ب�راء احل��ك��وم��ة �إذا
ر�أت جلنة ما اال�ستعانة يف
�أعمالها بواحد منهم.

•ي�����أم����ر رئ���ي�������س جم��ل�����س
ال�����ش��ورى ب��ط��ب��ع ك��ت��اب
رئي�س جمل�س النواب يف
�ش�أن الإرادة امللكية بطلب
تعديل الد�ستور وتوزيعه
على كافة الأع�ضاء.
•ي��ع��ق��د امل��ج��ل�����س جل�سة
خا�صة خ�لال �أ�سبوع من
تاريخ ورود طلب تعديل
الد�ستور من رئي�س جمل�س
ال����ن����واب ،ل��ي��ط��ل��ع على
التعديالت قبل �أن يحيلها
�إىل اللجنة املخت�صة.
•ت���ع���د جل���ن���ة ال�������ش����ؤون
الت�شريعية والقانونية تقري ًرا
خ��ل�ال ( )15ي���و ًم���ا من
تاريخ �إحالة طلب تعديل
ال��د���س��ت��ور �إل��ي��ه��ا وي��واف��ق
�أغلبية �أع�ضاء اللجنة على
م�����ش��روع ت��ق��ري��ر اللجنة
وبح�ضور ثلثي �أع�ضائها
على الأقل قبل تقدميه �إىل
املجل�س.
•ي�����ص��در ق�����رار امل��ج��ل�����س
باملوافقة على طلب تعديل
ال��د���س��ت��ور ب��ع��د مناق�شته
ب�أغلبية ثلثي �أع�����ض��ائ��ه،
وي��ج��ري ال��ت�����ص��وي��ت يف
هذه احلالة ندا ًء باال�سم.

•يناق�ش املجل�س م�شروع
قانون امليزانية بعد تقدمي
جل��ن��ة ال�������ش����ؤون امل��ال��ي��ة
واالق��ت�����ص��ادي��ة تقريرها
للمجل�س ،ف�إذا مل تقدم
تقريرها ج��از للمجل�س
�أن يناق�ش م�شروع قانون
امليزانية باحلالة التي ورد
بها من احلكومة.
•ك�����ل ت���ع���دي���ل ت��ق��دم��ه
جل��ن��ة ال�������ش����ؤون امل��ال��ي��ة
واالق����ت���������ص����ادي����ة يف
االعتمادات التي ت�ضمنها
م�شروع امليزانية يجب
�أن ي��ك��ون ب��االت��ف��اق مع
احلكومة.
•يعتمد املجل�س احل�ساب
اخلتامي لل�ش�ؤون املالية
للدولة.
•ي��ق��ر امل��ج��ل�����س ميزانيته
ال�����س��ن��وي��ة يف ح���دود
االع��ت��م��اد امل���درج بهذا
اخل�صو�ص يف ميزانية
ال���دول���ة ب���االت���ف���اق مع
احلكومة.
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رئي�س املجل�س

•ي��ط��ل��ب رئ��ي�����س املجل�س
من ال���وزارات وامل�صالح
والهيئات العامة البيانات
والوثائق الالزمة لدرا�سة
مو�ضوع حمال �إىل �إحدى
جلان املجل�س.
•لرئي�س املجل�س �أن يدعو
ال��ل��ج��ان �إىل االج��ت��م��اع
فيما ب�ين �أدوار االنعقاد
�إذا اقت�ضى الأمر ذلك بنا ًء
على طلب احلكومة.
•ي��ط��ل��ب رئ��ي�����س املجل�س
ح�ضور ال��وزي��ر املخت�ص
لبحث �أمر معرو�ض على
جلنة ما ويدخل يف نطاق
اخت�صا�صه ،ويجب على
الوزير املخت�ص �أو من ينيبه
�أن يح�ضر.
•يتلو رئي�س املجل�س يف
�أول جل�سة لدور االنعقاد
الأم����ر امل��ل��ك��ي ب��ال��دع��وة
لالنعقاد ،وم��ا ق��د يكون
هناك من �أوام��ر ومرا�سيم
خا�صة بت�شكيل الوزارة �أو
تعديل ت�شكيلها.
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ال�ش�ؤون الت�شريعية

•�إذا واف�����ق امل��ج��ل�����س على
اق�تراح م�شروع قانون قدمه
�أحد الأع�ضاء يتم �إحالته �إىل
احلكومة لت�ضع �صيغة م�شروع
القانون� ،أما �إذا رف�ض املجل�س
االقرتاح بقانون ال يجوز لأحد
من الأع�ضاء تقدميه ثانية يف
دور االنعقاد ذاته.
•يعر�ض رئي�س املجل�س على
املجل�س م�شروعات القوانني
املقدمة من احلكومة �أو التي
اق�ترح��ه��ا الأع�����ض��اء وق��ام��ت
احلكومة ب�صياغتها يف �أول
جل�سة تالية لورودها للنظر يف
�إحالتها �إىل اللجان املخت�صة ما
مل تطلب احلكومة نظر امل�شروع
على وجه اال�ستعجال� ،أو يرى
رئي�س املجل�س �أن ل��ه �صفة
اال�ستعجال فيحيله الرئي�س
�إىل اللجان املخت�صة مبا�شرة،
ويخطر املجل�س بذلك يف �أول
جل�سة تالية مع توزيع امل�شروع
على الأع�ضاء.
•�إذا ق��دم اق�تراح �أو م�شروع
ق��ان��ون م��رت��ب��ط ب���اق�ت�راح �أو
م�شروع قانون �آخر معرو�ض
على �إح���دى ال��ل��ج��ان �أح��ال��ه
ال��رئ��ي�����س م��ب��ا���ش��رة �إىل ه��ذه
اللجنة و�أخطر املجل�س بذلك
يف �أول جل�سة تالية.

ال�ش�ؤون ال�سيا�سية

رئي�س املجل�س

ال�ش�ؤون الت�شريعية

•ت�ست�أنف اللجان عند بدء كل دور
انعقاد ع��ادي بحث م�شروعات
ال��ق��وان�ين امل���وج���ودة ل��دي��ه��ا من
تلقاء ذاتها دون حاجة �إىل �إحالة
ج��دي��دة� ،أم���ا ال��ت��ق��اري��ر اخلا�صة
مب�شروعات القوانني واقرتاحاتها
التي ب��د�أ املجل�س النظر فيها يف
دور انعقاد �سابق في�ست�أنف نظرها
باحلالة التي كانت عليها ما مل يقرر
املجل�س �إعادتها �إىل اللجنة بنا ًء
على طلب احلكومة.
•يخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س
ال��وزراء خالل اخلم�سة ع�شر يو ًما
التالية الفتتاح دور االنعقاد الأول
من كل ف�صل ت�شريعي مب�شروعات
القوانني التي مل يف�صل فيها املجل�س
ال�سابق ف�إذا مل تطلب احلكومة من
رئي�س املجل�س ا�ستمرار النظر يف
امل�شروعات املذكورة املقدمة منها
اب��ت��دا ًء ،خ�لال �شهرين من تاريخ
�إخ��ط��ار رئي�س جمل�س ال���وزراء
اع��ت�برت غ�ير قائمة ،و�إذا طلبت
احلكومة نظرها �أحالها املجل�س �إىل
اللجنة املخت�صة.
•لكل ع�ضو عند نظر م�شروع قانون
�أن يقرتح التعديل بالإ�ضافة �أو
احل��ذف �أو التجزئة يف امل��واد �أو
فيما يعر�ض من تعديالت.
•يجوز للمجل�س بنا ًء على طلب
احلكومة �أن يقرر �إعادة املناق�شة يف
مادة �سبق �إقرارها �إذا �أبديت لذلك
�أ�سباب جديدة ،وذلك قبل انتهاء
املداولة يف امل�شروع.

ال�ش�ؤون ال�سيا�سية

33

الفصل األول  ..العالقات املشرتكة بني السلطات

رئي�س املجل�س

34

ال�ش�ؤون الت�شريعية

•يجب على املجل�س �إج���راء
م��داول��ة ثانية يف بع�ض م��واد
م�شروع القانون �إذا قدم طلب
كتابي بذلك من احلكومة� ،أو
رئي�س اللجنة �أو مقررها �أو
خم�سة �أع�����ض��اء على الأق���ل،
وذل��ك قبل اجلل�سة �أو املوعد
املحدد لأخذ الر�أي نهائ ًيا على
م�شروع القانون.
•يعقد املجل�س جل�سة عاجلة �إذا
اع�تر���ض امللك على م�شروع
قانون �أق��ره جمل�سا ال�شورى
وال���ن���واب وي��ح��ي��ل املجل�س
االعرتا�ض والبيانات املتعلقة به
يف اجلل�سة ذاتها وتقرير جمل�س
النواب يف هذا ال�ش�أن �إىل جلنة
ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية
ل��درا���س��ة امل�����ش��روع املعرت�ض
عليه ،ويعر�ض تقرير اللجنة
على املجل�س لنظره على وجه
اال�ستعجال ،ويوافق املجل�س
عليه ب�أغلبية الثلثني.
•امل��ج��ل�����س ي��واف��ق �أو يرف�ض
�أو ي���ؤج��ل ن��ظ��ر االت��ف��اق��ي��ات
واملعاهدات الدولية ولي�س له
�أن يعدل ن�صو�صها.
•يخطر رئي�س املجل�س رئي�س
جم��ل�����س ال�������وزراء يف ح��ال
الرف�ض لالتفاقيات واملعاهدات
ال��دول��ي��ة ببيان ي�شتمل على
الن�صو�ص والأح���ك���ام التي
ت�ضمنتها املعاهدة �أو االتفاقية
وال��ت��ي �أدت �إىل الرف�ض �أو
الت�أجيل.

ال�ش�ؤون ال�سيا�سية

عالقة جملس الشورى بالسلطة القضائية

•ي�شرع القوانني الالزمة لكفالة ا�ستقالل الق�ضاء و�ضمانات الق�ضاة والأحكام اخلا�صة
بهم.
•ي�شرع القوانني الالزمة للأحكام اخلا�صة بالنيابة العامة ،ومبهام الإفتاء القانوين ومتثيل
الدولة �أمام الق�ضاء ،وبالعاملني يف هذه ال�ش�ؤون.
•ي�شرع القوانني الالزمة لأحكام املحاماة.
•ي�شرع القوانني الالزمة لرتتيب املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها ويبني وظائفها
واخت�صا�صاتها.
•ي�شرع القوانني الالزمة للأحوال اال�ستثنائية لعدم عالنية جل�سات املحاكم.
•ي�شرع القوانني الالزمة المتداد اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية �إىل غري �أفراد قوة الدفاع
واحلر�س الوطني والأمن العام عند �إعالن الأحكام العرفية.
•ي�شرع قانون املجل�س الأعلى للق�ضاء الذي ي�شرف على ح�سن �سري العمل يف املحاكم
والأجهزة املعاونة والقوانني التي تبني �صالحيات املجل�س الأعلى للق�ضاء يف ال�ش�ؤون
الوظيفية لرجال الق�ضاء والنيابة العامة.
•ي�شرع القوانني اخلا�صة بالقواعد التي تكفل عدم قابلية �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية العليا
للعزل وحتديد الإجراءات التي تتبع �أمامهم.
•مراقبة د�ستورية القوانني من خالل املحكمة الد�ستورية ،حيث يجوز للملك �أن يحيل �إىل
املحكمة ما يراه من م�شروعات القوانني قبل �إ�صدارها لتقرير مدى مطابقتها للد�ستور,
كما يجوز بطلب من رئي�سي جمل�سي ال�شورى والنواب رفع املنازعات اخلا�صة بالرقابة
على د�ستورية القوانني واللوائح �أمام املحكمة الد�ستورية.
عالقة جملس النواب مبجلس الشورى1-

•�إذا حل جمل�س النواب تتوقف جل�سات جمل�س ال�شورى.
•مبوجب التعديالت الد�ستورية ل�سنة � 2012أ�صبح اخت�صا�ص النظر يف عدم امكان
التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء مقت�صراً على جمل�س النواب فقط ووفق الآلية
املن�صو�ص عليها يف الئحة جمل�س النواب.
•يف جميع الأحوال التي يوافق فيها جمل�س النواب على تعديل الد�ستور وعلى املواد
املعدلة له يخطر رئي�س جمل�س النواب رئي�س جمل�س ال�شورى بذلك لعر�ض التعديل
على املجل�س التخاذ الإجراءات املقررة يف هذا ال�ش�أن.
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عالقة جملس النواب مبجلس الشورى2-

•م�شروعات القوانني التي قبلها �أو رف�ضها �أو عدلها جمل�س النواب ترفع �إىل جمل�س
ال�شورى الذي له حق قبول امل�شروع �أو تعديله �أو رف�ضه �أو قبول �أي تعديالت كان
جمل�س النواب قد �أدخلها على امل�شروع �أو رف�ضها �أو قام بتعديلها.
•�إذا قبل جمل�س النواب م�شروع قانون كما ورد من جمل�س ال�شورى يحيله رئي�س جمل�س
النواب �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل امللك.
•ملجل�س النواب �أن يرف�ض �أي تعديل على م�شروع قانون �أقره جمل�س ال�شورى و�أن ي�صر
على قراره ال�سابق دون �إدخال �أي تعديالت جديدة على م�شروع القانون ،ويف هذه
احلالة يعاد امل�شروع �إىل جمل�س ال�شورى مرة ثانية للنظر فيه ،وملجل�س ال�شورى �أن يقبل
قرار جمل�س النواب �أو �أن ي�صر على قراره ال�سابق.
•كل م�شروع قانون ينظم مو�ضوعات اقت�صادية �أو مالية ،وتطلب احلكومة نظره ب�صفة
عاجلة يتم عر�ضه على جمل�س النواب �أو ًال ليبت فيه خالل ( )15يو ًما ،ف�إذا انق�ضت
هذه املدة عر�ض على جمل�س ال�شورى مع ر�أي جمل�س النواب �إن وجد.
•�إذا اعرت�ض امللك على م�شروع قانون �أقره جمل�سا ال�شورى والنواب �أحيل امل�شروع
�إىل رئي�س جمل�س النواب ليخطر املجل�س باالعرتا�ض على م�شروع القانون و�أ�سبابه،
ويحيل املجل�س االعرتا�ض والبيانات املتعلقة به �إىل جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية
وبعد موافقة �أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س يحال امل�شروع �إىل جمل�س ال�شورى ال�ستكمال
الإجراءات املقررة.
عالقة جملس الشورى مبجلس النواب

•يجتمع جمل�س ال�شورى عند اجتماع جمل�س النواب وتكون �أدوار االنعقاد واحدة
للمجل�سني.
•�إذا مل يوافق جمل�س ال�شورى على م�شروع قانون �أقره جمل�س النواب �سواء كان قرار
جمل�س ال�شورى بالرف�ض �أو التعديل �أو احلذف �أو بالإ�ضافة يعيده رئي�س املجل�س �إىل
جمل�س النواب لإعادة النظر فيه.
•�إذا اختلف املجل�سان حول م�شروع �أي قانون مرتني يجتمع املجل�س الوطني برئا�سة
رئي�س جمل�س النواب لبحث املواد املختلف عليها ،وي�شرتط لقبول امل�شروع �أن
ي�صدر قرار املجل�س الوطني ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعندما يرف�ض امل�شروع بهذه
ال�صورة ال يقدم مرة ثانية �إىل املجل�س الوطني يف الدورة نف�سها.
36

•يف حال اختالف املجل�سني ب�ش�أن م�شروع قانون ينظم مو�ضوعات اقت�صادية �أو مالية
وتطلب احلكومة نظره ب�صفة عاجلة يعر�ض الأمر على املجل�س الوطني للت�صويت عليه
خالل( )15يو ًما ،و�إذا مل يبت املجل�س الوطني فيه خالل تلك املدة جاز للملك �إ�صداره
مبر�سوم له قوة القانون.
•يف جميع احلاالت التي يتم فيها املوافقة على م�شروع القانون يقوم رئي�س جمل�س
النواب ب�إحالته �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل امللك.
العالقات املشرتكة بني جملسي الشورى والنواب

•املجل�سان ي�شكالن املجل�س الوطني ،عند اجتماعهما م ًعا.
•يت�ألف كل منهما من ( )40ع�ض ًوا (بالتعيني يف جمل�س ال�شورى ،وباالنتخاب احلر
املبا�شر يف جمل�س النواب).
•مدة املجل�سني (� )4سنوات.
•�أدوار االنعقاد واحدة للمجل�سني ،ودور االنعقاد ال�سنوي لكل منها ال يقل عن ()7
�أ�شهر .وال يجوز ف�ض هذا الدور قبل �إقرار امليزانية العامة للدولة.
•ي�صدر جمل�س النواب قراره بالتعاون �أو عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء.
•يفتتح امللك دور االنعقاد العادي للمجل�س الوطني باخلطاب ال�سامي وله �أن ينيب ويل
العهد �أو من يرى �إنابته يف ذلك.
•يدعى املجل�سان ب�أمر ملكي �إىل اجتماع غري عادي �إذا ر�أى امللك �ضرورة لذلك� ،أو بنا ًء
على طلب �أغلبية �أع�ضائه.
•يعلن امللك ب�أمر ملكي ف�ض �أدوار االنعقاد العادية وغري العادية.
•ي�شرتط ل�صحة اجتماع كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ح�ضور �أكرث من ن�صف
�أع�ضائه ،وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين يف غري احلاالت التي
ي�شرتط فيها �أغلبية خا�صة.
•تتقدم كل وزارة فور ت�شكيلها بربناجمها �إىل جمل�س النواب.
•ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ميثل ال�شعب ب�أ�سره ،ويرعى امل�صلحة
العامة وال �سلطان لأية جهة عليه يف عمله باملجل�س �أو جلانه.
•ال يجوز م�ؤاخذة ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب عما يبديه يف
املجل�س �أو جلانه من �آراء �أو �أفكار �إال �إذا كان الر�أي املعرب عنه فيه م�سا�س بالعقيدة �أو
بوحدة الأمة� ،أو باالحرتام الواجب للملك� ،أو يف احلياة اخلا�صة لأي �شخ�ص كان.
•لكل من �أع�ضاء جمل�س النواب �أن يوجه �إىل الوزراء �أ�سئلة مكتوبة ال�ستي�ضاح الأمور
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الداخلة يف اخت�صا�صاتهم.
•لأع�ضاء املجل�سني ( 15ع�ض ًوا من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب) حق طلب
التقدم بطلب اقرتاح لتعديل الد�ستور.
•لأع�ضاء املجل�سني حق اقرتاح القوانني ،ب�شرط �أال يزيد عدد الأع�ضاء املوقعني على
خم�سة.
•ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب.
•حفظ النظام داخل كل جمل�س من اخت�صا�ص رئي�سه.
•ال يجوز لع�ضو �أي من املجل�سني �أن يعني يف جمل�س �إدارة �شركة �أو �أن ي�سهم يف
التزامات تعقدها احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات العامة �إال يف الأحوال التي ب َّينها القانون �أثناء
مدة ع�ضويته.
•ال يجوز لع�ضو �أي من املجل�سني �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر ما ًال من �أموال الدولة �أو �أن
ي�ؤجرها �أو يبيعها �شيئًا من �أمواله �أو يقاي�ضها عليه ما مل يكن ذلك بطريق املزايدة �أو
املناق�صة العلنيتني �أو بتطبيق نظام اال�ستمالك للم�صلحة العامة.
•ال مينح �أع�ضاء �أي من املجل�سني �أو�سمة �أثناء مدة ع�ضويتهم.
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دور اجمللسني يف التشريع

جاللة
امللك

�سمو رئي�س جمل�س الوزراء

وزير �ش�ؤون جمل�سي ال�شورى والنواب
همزة الو�صل بينهما واحلكومة

ي���رف���ع
ك���ل م���ن رئي�سي
امل��ج��ل�����س�ين م��ق�ترح��ات
الأع�ضاء بقوانني للحكومة
لو�ضعها يف �صيغة م�شروعات
قوانني ،ثم تر�سلها ملجل�س
النواب.

ير�سل م�شروعات القوانني �إىل
جمل�س النواب لإقرارها

ي���رف���ع
ك������ل م����ق��ت�رح����ات
الأع�ضاء بقوانني للحكومة
لو�ضعها يف �صيغة م�شروعات
قوانني ،ثم تر�سلها ملجل�س
النواب.

يرفع رئي�س جمل�س النواب م�شروعات القوانني
التي �أقرها املجل�سان �إىل رئي�س الوزراء ،لعر�ضها
على امللك للت�صديق والإ�صدار.

رئي�س جمل�س
النواب

تبادل م�شروعات القوانني حتى يقرها املجل�سان.

رئي�س جمل�س
ال�شورى
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التزام القسم

قبل ت�أدية �أعمالك يف املجل�س �أو يف اللجان عليك �أن ت�ست�شعر دائ ًما �أهمية الق�سم الذي
�ست�ؤديه يف بداية الف�صل الت�شريعي.
خمل�صا للوطن وللملك ،و�أن �أحرتم الد�ستور وقوانني الدولة،
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون
ً
و�أن �أذود عن حريات ال�شعب وم�صاحله و�أمواله ،و�أن �أ�ؤدي �أعمايل بالأمانة وال�صدق».
فهذا الق�سم يت�ضمن واجبات والتزامات �أ�سا�سية عليك �أن ت�ستح�ضرها طيلة مدة عملك
الربملاين:
خمل�صا للوطن.
 -1االلتزام ب�أن تكون
ً
خمل�صا للملك.
 -2االلتزام ب�أن تكون
ً
 -3االلتزام باحرتام الد�ستور.
 -4االلتزام باحرتام قوانني الدولة.
 -5الواجب ب�أن تدافع عن حريات ال�شعب البحريني.
 -6الواجب ب�أن تتحرى دائ ًما حتقيق امل�صلحة العامة لل�شعب.
 -7الواجب ب�أن حتافظ على الأموال العامة.
 -8الواجب ب�أن ت�ؤدي �أعمالك الربملانية ب�أمانة و�أن تعطيها كل وقتك.
 -9الواجب ب�أن ت�ؤدي �أعمالك الربملانية ب�صدق وجترد عن امل�صلحة ال�شخ�صية.
حقوق األعضاء وواجباتهم يف اللجان
احلقوق

•من حقك �أن تر�شح نف�سك ملن�صب رئي�س اللجنة �أو نائ ًبا للرئي�س.
•من حقك �أن تطلب من اللجنة �إمدادك بالبيانات والوثائق التي تراها الزمة لدرا�سة
املو�ضوع املحال �إىل اللجنة من الوزارات وامل�صالح وامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة،
ومن واجب هذه اجلهات تقدمي ما يطلب منها من معلومات قبل �أن ت�ضع اللجنة تقريرها
بوقت ٍ
كاف.
•من حقك �أن تعرب يف اللجنة عن �آرائك و�أفكارك مبطلق احلرية وال�شفافية.
•من حقك �أن تبعث بر�أيك كتابة يف مو�ضوع حمال �إىل جلنة ل�ست ع�ض ًوا فيها ،وقد ت�أذن
لك اللجنة بح�ضور جل�ستها ل�شرح وجهة نظرك دون �أن يكون لك حق اال�شرتاك يف
املناق�شة والت�صويت.
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•من حقك االطالع على حما�ضر اللجان.
•من حقك �أن تتكلم يف اللجنة.
الواجبات

•واجب عليك �أن ت�شرتك يف �إحدى جلان املجل�س.
•واجب عليك �أن حت�ضر �أعمال اللجنة.
•واجب عليك �أن تدر�س وتبحث ما يحال �إىل اللجنة من م�شروعات القوانني �أو
االقرتاحات �أو املو�ضوعات التي تدخل يف ن�شاط الوزارات ،و�أن جتمع كل البيانات
واملعلومات التي تتعلق باملو�ضوعات املحالة �إىل جلنتك.
•واجب عليك �أن ت�شارك يف �إعداد تقرير اللجنة ،و�أن تطلع عليه وتقوم مبراجعته.
•واجب عليك �أن تكون �آرا�ؤك و�أفكارك يف اللجنة معربة عن امل�صلحة العامة ،و�أن
تتجنب كل ًيا الآراء والأفكار املعربة عن م�صالح �إقليمية �أو طائفية.
•�إذا ا�ستعانت اللجنة بخرباء احلكومة �أو ح�ضر الوزير املخت�ص �أو من ينيبه ف�إنه من
واجبك �أن ت�ستبني احلقيقة يف املو�ضوع املعرو�ض� ،أو جتد �إجابات للأ�سئلة الغام�ضة
التي تدور بخلدك حتى ال يكون ح�ضورك لأعمال اللجنة �شرف ًيا.
•واجب عليك �أال تف�صح وتذيع �أعمال اللجنة؛ لأن الأ�صل �أن جل�سات اللجان غري علنية.
•واجب عليك مراعاة قواعد �أولوية الكالم يف اجتماعات اللجان التي تكون ملمثلي
احلكومة.
•واجب عليك �أن تت�أكد من �أن تقرير اللجنة ت�ضمن النقاط ال�ست الآتية:
-1بيان �إجراءات اللجنة.
-2ر�أي اللجنة يف املو�ضوع املحال �إليها.
 -3الأ�سباب التي ا�ستندت �إليها يف ر�أيها.
 -4اللجان التي تكون قد ا�ست�أن�ست مبالحظاتها.
 -5جممل الآراء الأخرى التي �أبديت يف اجتماعات اللجنة ب�ش�أن املو�ضوع.
 -6الآراء واالقرتاحات املكتوبة التي �أخطرت بها.
حقوق وواجبات األعضاء يف اجللسة العامة والكالم فيها

احلقوق

•من حقك احل�صول على جدول �أعمال اجلل�سة قبل بداية �أعمالها لدرا�سة املو�ضوعات
الواردة يف اجلدول وجتميع بياناتك ومعلوماتك حول جدول الأعمال.
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•من حقك �إثبات ح�ضورك وان�صرافك عن اجلل�سة يف �سجالت احل�ضور واالن�صراف.
•من حقك ت�صحيح ما �أثبت خط�أً على ل�سانك عند الت�صديق على م�ضبطة اجلل�سة.
•من حقك التعليق على مو�ضوع الأوراق والر�سائل التي يبلغ بها رئي�س املجل�س قبل
النظر يف امل�سائل الواردة فى جدول الأعمال ب�شرط �أال تتعدى مدة كالمك ( )5دقائق
وملرة واحدة.
•من حقك �أن تطلب كتاب ًيا باال�شرتاك مع ع�ضوين �آخرين املناق�شة يف مو�ضوع غري وارد
يف جدول الأعمال� ،إذا قدرت �أن هذا املو�ضوع م�ستعجل ،وحتت بند ما ي�ستجد من
�أعمال وب�شرط �أن يوافق املجل�س على هذا الطلب �أو �أن يطلب الوزير ت�أجيل النظر يف
املو�ضوع.
•من حقك �أن تطلب كتاب ًيا �إىل رئي�س املجل�س ا�ستي�ضاح �أي مو�ضوع تود اال�ستف�سار عنه
يف �ش�ؤون املجل�س ،ولرئي�س املجل�س �أن يرد على ا�ستف�سارك ب�إيجاز دون �أن جترى فيه
مناق�شة.
•من حقك �أن تتحدث يف املو�ضوع الواحد يف اجلل�سة ذاتها �أكرث من مرة وب�شرط �أال
تكون �أكرث من مرتني� ،أو يجاوز حديثك يف املرة الأوىل ( )15دقيقة ويف الثانية ()10
دقائق �إال �إذا �أجاز لك املجل�س غري ذلك.
•من حقك  -باال�شرتاك مع (� )4أع�ضاء �آخرين� -أن تطلب حتديد وقت لالنتهاء من
مناق�شة �أحد املو�ضوعات و�أخذ الر�أي ب�ش�أنه.
•من حقك  -باال�شرتاك مع ع�ضوين �آخرين على الأقل� -أن تطلب قفل باب املناق�شة يف
�أحد املو�ضوعات ب�شرط �أن يكون قد �سبق الإذن بالكالم الثنني من امل�ؤيدين واثنني من
املعار�ضني على الأقل.
•من حقك �أن تتحدث من على املنرب يف احلاالت اخلم�س الآتية:
� -1إذا �سمح رئي�س املجل�س لك بذلك.
� -2إذا كنت مقر ًرا.
� -3أثناء مناق�شة اخلطاب ال�سامي.
 -4يف الأحوال الأخرى التي يدعوك فيها رئي�س املجل�س للكالم من على املنرب .ويف
غري هذه الأحوال �ستتكلم وقو ًفا يف مكانك.
•من حقك �أال يقاطعك �أحد �أثناء كالمك �أو يبدي �أي مالحظة �إال رئي�س املجل�س الذي
له �أن ينبهك �إىل خمالفتك لأحكام الالئحة �أو عدم اال�سرت�سال بعد و�ضوح فكرتك �أو
ينبهك لأقوال غري الئقة �أو فيها �إ�ضرار بامل�صلحة العليا للبالد �أو تعر�ضت ب�سوء نية لأحد
زمالئك �أو �أع�ضاء احلكومة �أو الهيئات النظامية.
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الواجبات

•من واجبك ح�ضور جل�سات املجل�س و�أال تغادرها بعد بدايتها لأن هذا �سيمنعك من
�إبداء ر�أيك �أو اال�شرتاك يف املناق�شات �أو الت�صويت على القرار ،وبالتايل ف�إن هذا
�سي�ؤثر يف التزامك بالق�سم يف �أن تكون �أمينًا يف عملك بغية حتقيق امل�صلحة العامة.
•�إذا كان جمل�سك �سيعقد جل�ساته العادية يوم االثنني من كل �أ�سبوع فمن واجبك �أن
ترتب �أجندة عملك للقاءاتك واجتماعاتك و�أعمالك اخلا�صة �أو �أي واجبات اجتماعية
يف غري هذا اليوم.
•واجب عليك �إذا �أردت �أن تتحدث يف اجلل�سة �أن تطلب الكلمة من الرئي�س وي�أذن لك
بذلك ،وال يجوز للرئي�س �أن يرف�ض طلبك �إال ل�سبب الئحي ،و�إذا ر�أيت �أن الرئي�س
منعك من الكالم ل�سبب غري الئحي ف�إن الأمر �سيعر�ض على املجل�س لإ�صدار قرار فيه
دون مناق�شة.
•�إذا �أردت الكالم يف اجلل�سة ف�إنه من واجبك �أن تقيد ا�سمك يف قائمة الأ�سماء التي
يعدها الأمني العام لطالبي الكالم والتي �ستكون مرتبة ح�سب ورود طلبات الكالم،
ولكن عليك �أن تعرف �أن الوزراء واملقررين ورئي�س اللجنة لن يتقيدوا برتتيب قائمة
الأ�سماء لأن لهم دائ ًما احلق يف �أن يتكلموا كلما طلبوا ذلك.
•واجب عليك �أن توجه كالمك �إىل الرئي�س �أو املجل�س.
•واجب عليك �أثناء كالمك للتعبري عن ر�أيك ووجهة نظرك �أن تراعي النقاط ال�ست
الآتية:
-1حتافظ على كرامة وهيبة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية للدولة.
-2حتافظ على كرامة املجل�س ورئي�سه و�أع�ضائه.
 -3ال تكرر �أقوالك �أو �أقوال غريك.
 -4ال تخرج عن املو�ضوع املطروح للنقا�ش.
 -5ال تتكلم ب�أمر خمل بالنظام والوقار يف اجلل�سة.
 -6ال تتكلم يف الأمور ال�شخ�صية لأحد ما مل يكن ذلك م�ؤيداً بحكم ق�ضائي نهائي.

الكالم الوجوبي

يجب على الرئي�س �أن يعطيك الكلمة وجوبًا �إذا طلبتها يف الأحوال الآتية:
-1توجيه النظر �إىل خمالفة املناق�شات اجلارية لأحكام الد�ستور �أو قانون جمل�سي
ال�شورى والنواب �أو �أحكام الالئحة دون اتخاذ ذلك و�سيلة للتحدث يف �صلب
املو�ضوع.
 -2ت�صحيح واقعة معينة مدعى بها �أو الرد على قول فيه جتريح لك.
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 -3طلب �إرجاء النظر يف املو�ضوع املطروح للبحث ل�ضرورة البت �أو ًال يف مو�ضوع
�آخر مرتبط به.
 -4طلب �إقفال باب املناق�شة.
ولهذه الطلبات برتتيبها املذكور �أولوية على املو�ضوع الأ�صلي ويرتتب عليها وقف املناق�شة
فيه حتى ي�صدر قرار املجل�س يف هذا ال�ش�أن ،و�إذا تبني بعد الإذن بالكالم لك �أنك مل تتكلم
وفق البنود الأربعة ال�سابقة ف�إن من حق رئي�س املجل�س �سحب الكلمة منك.
حقوق وواجبات األعضاء عند أخذ الرأي وإعالن قرار اجمللس
احلقوق

•من حقك عر�ض اقرتاح لأخذ الر�أي عليه.
•من حقك طلب جتزئة اقرتاحك �إذا ت�ضمن عدة �أمور لأخذ الر�أي عليه.
•من حقك �أن متتنع عن �إبداء الر�أي ولك �أن تبني �أ�سباب امتناعك قبل �إعالن نتيجة
الت�صويت.
•من حقك �أن تعرت�ض على حذف كالمك من م�ضبطة اجلل�سة ،و�سيعر�ض الرئي�س الأمر
على املجل�س لإ�صدار قراره يف هذا ال�ش�أن دون مناق�شة.

الواجبات

•واجب عليك �إبداء ر�أيك يف �أي مو�ضوع يعر�ض لأخذ الر�أي عليه.
حقوق وواجبات األعضاء يف االقرتاحات اخلاصة بتعديل الدستور

احلقوق

من حقك  -باال�شرتاك مع ( )14ع�ض ًوا  -اقرتاح طلب تعديل الد�ستور.
الواجبات

•يجب �أن يت�ضمن طلب تعديل الد�ستور الآتي:
 -1حتديد مواد الد�ستور املطلوب حذفها� ،أو �إ�ضافتها� ،أو املطلوب تغيري �أحكامها.
 -2املربرات الداعية �إىل التعديل.
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حقوق وواجبات األعضاء يف مشروعات القوانني واالقرتاحات بقوانني
احلقوق

•من حقك �أن تقدم اقرتاحات بقوانني ب�شرط �أن تكون م�صاغة وحمددة بقدر امل�ستطاع،
ومرفق بها مذكرة �إي�ضاحية تت�ضمن:
 -1حتديد ن�صو�ص الد�ستور املتعلقة باالقرتاح.
 -2املبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها االقرتاح.
 -3الأهداف التي يحققها االقرتاح.
ٍ
م�ستوف لل�شكل
•�إذا �أخطرك رئي�س املجل�س ب�أن اقرتاحك خمالف للد�ستور �أو غري
املطلوب �أو وجود الأحكام التي ت�ضمنها اقرتاحك يف القوانني النافذة �أو �أن يطلب منك
ت�صحيح االقرتاح �أو �سحبه .ف�إنه من حقك �أن ت�صر على ر�أيك وتقدم مذكرة مكتوبة
لرئي�س املجل�س بوجهة نظرك لعر�ض الأمر على مكتب املجل�س ،و�إذا مل ي�ستجب لك
مكتب املجل�س ف�إن اقرتاحك �سيعر�ض على املجل�س لتقرير م�صريه.
•من حقك تقدمي اقرتاح مرتبط باقرتاح �أو م�شروع قانون �آخر معرو�ض على �إحدى
اللجان ،ويف هذه احلالة �سيتم �إحالته �إىل اللجنة مبا�شرة.
•من حقك عند نظر م�شروع القانون �أن تقرتح تعديلك بالإ�ضافة �أو احلذف �أو التجزئة
يف مواد �أو فيما يعر�ض من تعديالت.
•من حقك �إذا قرر املجل�س حك ًما يف �إحدى املواد من �ش�أنه �إجراء تعديل يف مادة �سبق �أن
وافق عليها �أن تطلب �إعادة املناق�شة �إذا �أبديت لذلك �أ�سبابًا جديدة على �أن يكون ذلك
قبل انتهاء املداولة يف امل�شروع.
•من حقك  -باال�شرتاك مع �أربعة �أع�ضاء �آخرين -تقدمي طلب كتابي لإجراء مداولة
ثانية يف بع�ض مواد م�شروع القانون ب�شرط �أن يكون ذلك قبل اجلل�سة �أو املوعد املحدد
لأخذ الر�أي نهائ ًيا على م�شروع القانون.
•من حقك ا�سرتداد اقرتاحك بقانون حتى ولو كان ذلك �أثناء مناق�شته يف اجلل�سة العامة.
•من حقك �أن توافق �أو ترف�ض املرا�سيم بقوانني واملعاهدات واالتفاقيات الدولية ،ولكن
ال يجوز لك التقدم ب�أي اقرتاحات بالتعديل.
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الواجبات

•واجب عليك بعد �إحالة اقرتاحك �إىل اللجنة املخت�صة �أن ت�شرح وجهة نظرك للجنة قبل
�أن ت�ضع تقريرها.
اقرتاحا بقانون �سبق �أن قدمه �أحد الأع�ضاء ورف�ضه املجل�س يف
•واجب عليك �أال تقدم
ً
دور االنعقاد ذاته.
•واجب عليك �أن تقدم تعديلك مكتوبًا قبل اجلل�سة التي �ستنظر فيها املواد التي ي�شملها
التعديل بثمان و�أربعني �ساعة على الأقل ،ولكن يجوز مبوافقة املجل�س النظر يف التعديل
الذي يقدم قبل اجلل�سة مبا�شرة �أو �أثناءها وي�صدر قرار املجل�س بنظره �أو ا�ستبعاده بعد
�سماعك.
•واجب عليك �أن تبني يف طلب املداولة الثانية:
 -1املادة �أو املواد املطلوب �إعادة املداولة فيها.
 -2تعديل هذه املواد.
� -3أ�سباب ومربرات هذا التعديل.
-4ال�صياغة املقرتحة للمواد املطلوب تعديلها.
حقوق وواجبات األعضاء يف الشؤون املالية

احلقوق

•من حقك مناق�شة �أي مو�ضوع �أو باب من �أبواب املوازنة� ،سواء بتقدمي طلب كتابي قبل
اجلل�سة �أو �أثناءها

الواجبات

•واجب عليك �إذا �أردت الكالم يف مو�ضوع خا�ص بباب من �أبواب امليزانية �أن تقيد
ا�سمك بعد توزيع تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية عنه وقبل املناق�شة فيه ،و�أن
حتدد يف طلبك امل�سائل التي �ستتناولها �أثناء حديثك.
احلصانة الربملانية

احلقوق

•من حقك �أال ي�ؤاخذك �أحد عما تبديه يف املجل�س �أو يف جلانه من �آراء و�أفكار.
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•من حقك �أال تتخذ �ضدك  -يف غري حالة اجلرم امل�شهود� -إجراءات التوقيف �أو
التحقيق �أو التفتي�ش �أو القب�ض �أو احلب�س �أو �إجراء جزائي �آخر �إال ب�إذن املجل�س ،ويف
غري دور انعقاد املجل�س ف�إنه يجب �أخذ �إذن من رئي�س املجل�س.
الواجبات

•واجب عليك -حتى ال تخل بح�صانتك الربملانية� -أال يكون ر�أيك املعرب عنه يف املجل�س
�أو يف جلانه:
 -1فيه م�سا�س ب�أ�س�س العقيدة.
 -2فيه م�سا�س بوحدة الأمة.
 -3فيه م�سا�س باالحرتام الواجب للملك.
 -4فيه قذف للحياة اخلا�صة لأي �شخ�ص كان.
•واجب عليك �أال تتنازل عن احل�صانة دون �إذن املجل�س.
حقوق وواجبات األعضاء يف احلضور والغياب

احلقوق

•من حقك �إذا كنت يف مهمة خا�صة للمجل�س يف اخلارج �أن تكون يف �إجازة طوال املدة
املحددة لهذه املهمة.

الواجبات

•واجب عليك االنتظام يف ح�ضور اجتماعات املجل�س وجلانه.
•واجب عليك �أن تخطر رئي�س املجل�س �أو رئي�س اللجنة بح�سب الأحوال كتابة بالأ�سباب
التي �أوجبت غيابك عن �إحدى جل�سات املجل�س �أو اجتماعات جلانه.
•واجب عليك �أال تتغيب �أكرث من جل�ستني يف املجل�س� ،أو ثالثة اجتماعات متتالية للجنة
�إال �إذا ح�صلت على �إجازة �أو �إذن من رئي�س املجل�س لأ�سباب تربر ذلك� .إذا كان
الغياب بعذر مقبول يقدم لرئي�س املجل�س �أو رئي�س اللجنة يف اجلل�سة �أو االجتماع
التايل.
•واجب عليك �إذا طر�أ ما ي�ستوجب ان�صرافك من جل�سة املجل�س �أو جل�سات جلانه
نهائ ًيا قبل ختامها �أن ت�ست�أذن يف ذلك كتاب ًة من رئي�س املجل�س �أو رئي�س اللجنة بح�سب
الأحوال.
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واجبات العضو
واجبات أساسية

•�إخطار رئي�س املجل�س فور �إعالن انتخابك ببيان ع�ضويتك يف ال�شركات الأجنبية� ،أو
ال�شركات امل�ساهمة� ،أو التو�صية بالأ�سهم� ،أو ذات امل�س�ؤولية املحدودة .وباملهنة احلرة
التى كنت تزاولها �أو �أي ن�شاط جتاري �أو �صناعي �أو زراعي تقوم به.
•�إخطار املجل�س واملكتب �أو اللجنة ،بح�سب الأحوال ،عند مناق�شة �أي مو�ضوع
معرو�ض على املجل�س يتعلق مب�صلحة �شخ�صية لك� ،أو لأحد �أقاربك حتى الدرجة
الرابعة �أو لأحد موكليك.
•مراعاة االحرتام الواجب مل�ؤ�س�سات الدولة الد�ستورية.
•عدم القبول بالتعيني يف �إحدى ال�شركات الأجنبية �أو ع�ضوية جمال�س �إدارة ال�شركات
امل�ساهمة �أو جمال�س املراقبة يف �شركة التو�صية بالأ�سهم وال�شركات ذات امل�س�ؤولية
املحدودة.
•عدم ا�ستغالل �صفتك يف احل�صول على مزايا خا�صة بدون وجه حق.
•مراعاة �أ�صول اللياقة مع زمالئك ومع رئا�سة اجلل�سة.
•عدم الإتيان ب�أفعال داخل املجل�س �أو خارجه تخالف �أحكام الد�ستور والقانون والالئحة
الداخلية.
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ينتخب جمل�س ال�شورى يف �أول جل�سة له نائبني للرئي�س ،ويكون االنتخاب بالأغلبية
املطلقة للحا�ضرين ،ف�إذا مل تتحقق هذه الأغلبية يف املرة الأوىل �أعيد االنتخاب بني
االثنني احلائزين على �أكرث الأ�صوات ،ف�إن ت�ساوى مع ثانيهما غريه يف عدد الأ�صوات
ا�شرتك معهما يف انتخاب املرة الثانية ،ويكون االنتخاب يف هذه احلالة بالأغلبية
الن�سبية ،ف�إن ت�ساوى �أكرث من واحد يف احل�صول على هذه الأغلبية الن�سبية �أجرى
املجل�س االختيار بينهم بالقرعة.
اختصاصات رئيس اجمللس يف اجتماع اجمللس

•للرئي�س �أن يدعو املجل�س لالجتماع قبل موعده العادي �إذا ر�أى �ضرورة لذلك ،وعليه
�أن يدعوه �إذا طلبت ذلك احلكومة �أو (� )10أع�ضاء على الأقل.
•يدعو الرئي�س املجل�س لعقد جل�ساته قبل املوعد املحدد بثمان و�أربعني �ساعة على الأقل.
•حتفظ م�ضبطة اجلل�سة ال�سرية مبعرفة رئي�س املجل�س.
•ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س �أو من يقوم مقامه.
•يجوز عقد جل�سة �سرية بنا ًء على طلب رئي�س املجل�س.
حقوق واختصاصات رئيس اجمللس

•ينبه �إىل املحافظة على النظام.
•يحدد مو�ضوع املناق�شة ،ويرد من خرج عنه �إىل املو�ضوع.
•له الكالم يف �أي وقت �إذا ر�أى يف ذلك فائدة لنظام املناق�شة.
•يعلن نتائج االقرتاع.
•بوا�سطته توجه الأ�سئلة.
•يدعو الجتماع مكتب املجل�س.
•ي�أذن بالكالم.
•دعوة �أي جلنة من جلان املجل�س لالنعقاد ولبحث مو�ضوع هام �أو عاجل ،ير�أ�س جل�سات
اللجان التي يح�ضرها.
•يدير املناق�شات.
•له �أن ي�شرتك يف املناق�شات وعندئذ يتخلى عن رئا�سة اجلل�سة.
•يفتتح اجلل�سات وير�أ�سها.
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•يعلن انتهاء اجلل�سة وي�ضبطها.
•ي�شرف على ح�سن �سري �أعمال املجل�س.
•يتوىل الإ�شراف على الأمانة العامة للمجل�س.
•يراقب مكتب املجل�س وجلانه.
•ي�شرف على جميع �أعمال املجل�س.
•املتحدث با�سم املجل�س.
•جترى املخاطبات بني �أي جلنة وال�سلطة التنفيذية �أو غريها من اجلهات خارج املجل�س
عن طريقه.
•ممثل املجل�س يف ات�صاله بالهيئات الأخرى.
•يعلن ما ي�صدره املجل�س من قرارات.
•يطرح املو�ضوعات لأخذ الر�أي ب�ش�أنها.
•يتلقى طلبات الأع�ضاء لالن�ضمام �إىل ع�ضوية اللجان.
•يتلقى اقرتاحات �أو اعرتا�ضات الأع�ضاء على قوائم الرت�شيح لع�ضوية اللجان.
•يعر�ض قوائم الرت�شيح على املجل�س طب ًقا ملا انتهى �إليه مكتب املجل�س.
•اللجنة تطلب من خالل رئي�س املجل�س اال�ستعانة بواحد �أو �أكرث من خرباء احلكومة �أو
موظفيها �أو اال�ستعانة بخرباء م�ستقلني بعد موافقته.
•اللجنة تطلب من خالله البيانات واملعلومات التي تتعلق باملو�ضوعات املحالة �إليها.
•موافقة رئي�س املجل�س على �أن تعقد اللجان التي ت�شرتك يف بحث مو�ضوع واحد
اجتماعات م�شرتكة.
•يعر�ض رئي�س املجل�س على املجل�س ما تراه �إحدى اللجان �أنها خمت�صة بنظر مو�ضوع
�أحيل �إىل جلنة �أخرى �أو �أنها غري خمت�صة باملو�ضوع املحال �إليها.
•قد جتتمع اللجان بنا ًء على دعوة رئي�س املجل�س.
•اللجنة تطلب عن طريق رئي�س املجل�س ح�ضور الوزير املخت�ص لبحث الأمر املعرو�ض
عليها ،ويف هذه احلالة يجب �أن يح�ضر الوزير �أو من ينيبه.
•تقدم اللجنة �إليه تقري ًرا عن كل مو�ضوع حمال �إليها تلخ�ص فيه عملها وذلك خالل املدة
التي يحددها رئي�س املجل�س.
•يجوز لكل جلنة �أن تطلب من رئي�س املجل�س رد التقرير �إليها ولو كان املجل�س قد بد�أ
نظره �إذا جد ما ي�ستوجب هذا الطلب ما مل يقرر املجل�س غري ذلك.

53

الفصل الثالث  ..دور واختصاصات رئيس اجمللس

اختصاصات رئيس اجمللس يف نظام العمل يف اجللسات وقواعد الكالم

•يفتتح الرئي�س جل�سات املجل�س بح�ضور �أكرث من ن�صف �أع�ضائه.
•�إذا مل يكتمل الن�صاب القانوين �أخر الرئي�س افتتاح اجلل�سة ن�صف �ساعة.
•يبلغ رئي�س املجل�س مبا ورد من �أوراق ور�سائل قبل النظر يف امل�سائل الواردة يف جدول
الأعمال.
•يطلب الرئي�س املناق�شة يف مو�ضوع غري وارد بجدول الأعمال ب�صفته �أم ًرا عاج ًال وحتت
بند ما ي�ستجد من �أعمال.
•ال يجوز لأحد �أن يتكلم يف اجلل�سة �إال بعد �أن ي�أذن له الرئي�س.
•ال يجوز له �أن يرف�ض الإذن بالكالم �إال ل�سبب الئحي.
•يرد رئي�س املجل�س ب�إيجاز عن ا�ستف�سار �أي ع�ضو يف �ش�ؤون املجل�س.
•يراعي عند ت�شعب الآراء يف مو�ضوع ما �أن يتناوب الكالم امل�ؤيدون واملعار�ضون.
•يعطي الكلمة �أو ًال للأع�ضاء املقيدة �أ�سما�ؤهم يف �أمانة املجل�س قبل اجلل�سة ،ثم للأع�ضاء
الذين يطلبون الكالم �أثناء اجلل�سة وذلك كله ح�سب ترتيب الطلبات.
•ي�أذن الرئي�س دائ ًما بالكالم يف �أحوال:
 -1توجيه النظر �إىل خمالفة املناق�شة لأحكام الد�ستور �أو قانون جمل�سي ال�شورى
والنواب �أو �أحكام الالئحة.
 -2ت�صحيح واقعة معينة مدعى بها �أو الرد على قول فيه جتريح ل�شخ�ص طالب الكالم.
 -3طلب �إرجاء نظر مو�ضوع مطروح للبحث ل�ضرورة البت �أو ًال يف مو�ضوع �آخر
مرتبط به.
 -4طلب �إقفال باب املناق�شة.
� -5سحب الكلمة من الع�ضو �إذا تكلم باملخالفة للبند ال�سابق.
•اقرتاح حتديد وقت لالنتهاء من مناق�شة �أحد املو�ضوعات و�أخذ الر�أي ب�ش�أنه.
•اقرتاح قفل باب املناق�شة يف �أحد املو�ضوعات ب�شرط �أن يكون قد �أذن الثنني من
امل�ؤيدين واثنني من املعار�ضني على الأقل بالكالم.
•ي�سمح للمتكلم ب�أن يتكلم من على املنرب.
•يقاطع املتكلم ويبدي �أي مالحظة عليه.
و�ضوحا كاف ًيا.
•ينبه املتكلم �إىل خمالفته لأحكام الالئحة �أو �أن ر�أيه و�ضح
ً
•ينادي على الع�ضو وينبهه �إىل املحافظة على النظام يف اجلل�سة� ،أو منعه من اال�ستمرار
يف الكالم.
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•يلفت نظر املتكلم ،ف�إذا عاد �إىل اخلروج على نظام الكالم يف اجلل�سة ذاتها عر�ض على
املجل�س منعه من الكالم.
•يقرتح على املجل�س �إزاء الع�ضو الذي �أخل بالنظام �أثناء اجلل�سة �أو مل ميتثل لقرار
املجل�س مبنعه من الكالم� ،أحد جزاءات املنع من الكالم� ،أو الإنذار� ،أو اللوم� ،أو
�إخراجه من قاعة االجتماع� ،أو احلرمان من احل�ضور �إىل قاعة االجتماع جلل�سة واحدة،
�أو احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س وجلانه مدة ال تزيد على �أ�سبوعني.
•يتخذ من الو�سائل ما يراه كفي ًال المتثال الع�ضو لقرارات املجل�س باجلزاءات ،فله �أن
يوقف اجلل�سة �أو يرفعها.
•هو امل�س�ؤول عن النظام يف اجلل�سة ،ف�إذا اختل النظام �أعلن عزمه عن وقف اجلل�سة،
ف�إذا مل يعد النظام رفع اجلل�سة ملدة ال تزيد على ن�صف �ساعة ،ف�إذا ا�ستمر الإخالل
بالنظام �أجل اجلل�سة و�أعلن موعد اجلل�سة القادمة.
•له �أن يرفع اجلل�سة م�ؤقتًا لال�سرتاحة ملدة ال تزيد على ن�صف �ساعة وعليه �أن يرفعها
لل�صالة �إذا حان وقتها.
اختصاصات رئيس اجمللس يف أخذ الرأي وإعالن قرار اجمللس

•ي�أخذ الر�أي على املو�ضوع املعرو�ض فور �إعالن قرار املجل�س قفل باب املناق�شة وبعد
التحقق من اكتمال الن�صاب القانوين.
•ال يعر�ض �أي اقرتاح لأخذ الر�أي عليه �إال من رئي�س املجل�س.
•�إذا مل يتبني الرئي�س ر�أي الأغلبية عند �أخذ الر�أي بطريقة رفع الأيدي �أخذ الر�أي بطريقة
القيام واجللو�س ب�أن يطلب من امل�ؤيدين القيام ،و�إذا مل يتبني النتيجة يعاد �أخذ الر�أي
بطريقة عك�سية ب�أن يطلب من املعار�ضني القيام ف�إذا مل يتبني النتيجة ي�أخذ الر�أي ندا ًء
باال�سم.
•يديل ب�صوته بعد ت�صويت �سائر الأع�ضاء.
•يعلن قرار املجل�س يف املو�ضوع املعرو�ض طب ًقا ملا انتهى �إليه الر�أي.
•بعد الت�صديق على امل�ضبطة يوقع عليها رئي�س املجل�س والأمني العام حلفظها يف
�سجالت املجل�س.
•للرئي�س �أن يحذف من م�ضبطة اجلل�سة �أي كالم ي�صدر عن �أحد الأع�ضاء خال ًفا لأحكام
الالئحة ،وعند االعرتا�ض على ذلك يعر�ض الأمر على املجل�س لإ�صدار قراره يف هذا
ال�ش�أن.
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اختصاصات رئيس اجمللس يف االقرتاحات اخلاصة بتعديل الدستور

يتلقى �إخطار رئي�س جمل�س النواب بالإرادة امللكية بطلب تعديل الد�ستور وما انتهى اليه
جمل�س النواب ب�ش�أن طلب التعديل وي�أمر بطبع كتاب رئي�س جمل�س ال��وزراء بطلب
التعديل والبيان املرفق به خالل (� )24ساعة من وروده �إىل املجل�س ،كما ي�أمر بتوزيعه
على كافة الأع�ضاء مع قرار جمل�س النواب ب�ش�أن التعديل.
�شارحا لهذا الطلب قبل �أن يقرر �إحالته �إىل جلنة ال�ش�ؤون
•يعر�ض على املجل�س بيانًا
ً
الت�شريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه.
•�إذا كان اقرتاح تعديل الد�ستور قد قدم من �أع�ضاء املجل�س ف�إن الرئي�س يعر�ض الطلب
املقدم خالل (� )7أيام من تقدميه على جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية.
اختصاصات رئيس اجمللس يف مشروعات القوانني واالقرتاحات بقوانني

•لرئي�س املجل�س �أن يخطر مقدم االقرتاح بقانون كتاب ًة مبخالفته للد�ستور� ،أو عدم
ا�ستيفائه لل�شكل املطلوب� ،أو وجود الأحكام التي تت�ضمنها مواده يف القوانني النافذة،
�أو �أن يطلب منه ت�صحيحه �أو �سحبه.
•يحيل الرئي�س االقرتاح بقانون �إىل اللجنة املخت�صة لإبداء الر�أي يف فكرته.
•يعر�ض الرئي�س على املجل�س م�شروعات القوانني املقدمة من احلكومة �أو التي اقرتحها
الأع�ضاء وقامت احلكومة ب�صياغتها للنظر يف �إحالتها �إىل اللجان املخت�صة.
•�إذا قدم اقرتاح �أو م�شروع قانون مرتبط باقرتاح �أو م�شروع �آخر معرو�ض على �إحدى
اللجان �أحاله الرئي�س مبا�شرة �إىل هذه اللجنة و�أخطر املجل�س بذلك يف �أول جل�سة
تالية.
•يوافق رئي�س املجل�س على �إحالة م�شروع قانون �أدخلت اللجنة املخت�صة تعديالت
م�ؤثرة على �صياغته �إىل جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية �أو مكتبها؛ لتبدي ر�أيها يف
امل�شروع وتن�سيق �أحكامه خالل املدة التي يحددها رئي�س املجل�س.
•يخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س الوزراء خالل اخلم�سة ع�شر يو ًما التالية الفتتاح
دور االنعقاد الأول لكل ف�صل ت�شريعي مب�شروعات القوانني التي مل يف�صل فيها املجل�س
ال�سابق.
•بعد االنتهاء من مناق�شة املواد والتعديالت املقدمة ب�ش�أنها ي�ؤخذ الر�أي على التعديالت
�أو ًال ويبد�أ الرئي�س ب�أو�سعها مدى و�أبعدها عن الن�ص الأ�صلي ثم ي�ؤخذ الر�أي على املادة
يف جمموعها.
اقرتاحا بقانون ثم ر�أى ا�سرتداده.
•يتلقى طل ًبا كتاب ًيا من �أي ع�ضو قدم
ً
•يخطر املجل�س باعرتا�ض امللك على م�شروع القانون و�أ�سباب االعرتا�ض ،ويحيل
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املجل�س االعرتا�ض والبيانات املتعلقة به يف اجلل�سة ذاتها وتقرير جمل�س النواب يف هذا
ال�ش�أن �إىل جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية لدرا�سته ،ويعر�ض الرئي�س تقرير اللجنة
على املجل�س ال�ستكمال الإجراءات املقررة.
اختصاصات رئيس اجمللس يف املراسيم بقوانني

يحيل رئي�س املجل�س املرا�سيم بقوانني �إىل اللجان املخت�صة لإبداء الر�أي فيها.
اختصاصات رئيس اجمللس يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية

يخطر الرئي�س املجل�س باملعاهدات واالتفاقيات التى تربم مبرا�سيم.
•يحيل الرئي�س �إىل اللجنة املخت�صة املعاهدات واالتفاقيات املن�صو�ص عليها يف الفقرة
الثانية من املادة ( )37من الد�ستور لبحثها وتقدمي تقرير عنها �إىل املجل�س.
•يف حالة رف�ض املجل�س يخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س الوزراء ببيان ي�شمل
الن�صو�ص �أو الأحكام التي ت�ضمنتها املعاهدة �أو االتفاقية والتي �أدت �إىل الرف�ض �أو
الت�أجيل.
اختصاصات رئيس اجمللس يف امليزانية العامة

•يحيل الرئي�س م�شروع قانون امليزانية �إىل جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية فور تقدميه
للمجل�س.
•يخطر الرئي�س املجل�س بذلك يف �أول جل�سة تالية.

اختصاصات رئيس اجمللس يف احلسابات اخلتامية

يحيل الرئي�س بعد اعتماد احل�ساب اخلتامي �إىل جمل�س النواب م�شفو ًعا مبالحظاته ليتوىل
رئي�س جمل�س النواب رفعه �إىل رئي�س جمل�س الوزراء.

اختصاصات رئيس اجمللس يف احلصانة الربملانية

•يقدم طلب الإذن برفع احل�صانة عن الع�ضو �إىل رئي�س املجل�س من وزير العدل
وال�ش�ؤون الإ�سالمية.
•يحيل الرئي�س طلب رفع احل�صانة ومرفقاته �إىل جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية لبحثه
و�إبداء الر�أي فيه.
•يف غري دور انعقاد املجل�س يتعني التخاذ �أي من �إجراءات التوقيف �أو التحقيق� ،أو
التفتي�ش� ،أو القب�ض �أو احلب�س� ،أو �أي �إجراء جنائي �آخر �ضد �أي ع�ضو احل�صول على
�إذن من رئي�س املجل�س.
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اختصاصات رئيس اجمللس يف حضور األعضاء وغيابهم

•ال يجوز للع�ضو �أن يتغيب �أكرث من جل�ستني �أو ثالثة اجتماعات متتالية للجنة �إال �إذا
ح�صل على �إجازة �أو �إذن من رئي�س املجل�س لأ�سباب تربر ذلك.
•يخطر الرئي�س املجل�س بالإجازات التي منحها للأع�ضاء يف �أول جل�سة تالية.
•على الع�ضو الذي يطر�أ ما ي�ستوجب ان�صرافه من جل�سة املجل�س نهائ ًيا قبل ختامها �أن
ي�ست�أذن يف ذلك كتاب ًة من رئي�س املجل�س.
•يعر�ض رئي�س اللجنة على رئي�س املجل�س �شهريًا� ،أو كلما ر�أى رئي�س اللجنة �ضرورة
لذلك ،تقري ًرا عن ح�ضور �أع�ضاء اللجنة وغيابهم.

اختصاصات رئيس اجمللس بخصوص واجبات األعضاء

•يخطر الع�ضو رئي�س املجل�س ب�أي تغيري يطر�أ خالل مدة ع�ضويته يف �ش�أن عالقته
بال�شركات الأجنبية� ،أو ال�شركات امل�ساهمة� ،أو �شركات التو�صية بالأ�سهم� ،أو ال�شركات
ذات امل�س�ؤولية املحدودة� ،أو املهنة احلرة التي يزاولها� ،أو �أي ن�شاط جتاري �أو �صناعي
�أو زراعي يقوم به.

اختصاصات رئيس اجمللس يف احملافظة على النظام يف اجمللس

•املحافظة على النظام داخل املجل�س من اخت�صا�ص رئي�سه.
•يحدد الرئي�س بالتن�سيق مع وزير الداخلية عدد احلر�س الالزم حلفظ الأمن والنظام.
•يكون احلر�س حتت �إمرة رئي�س املجل�س وم�ستق ًال عن كل �سلطة �أخرى.
•ال يجوز لأية قوة م�سلحة �أخرى دخول املجل�س �أو اال�ستقرار على مقربة من �أبوابه �إال
بطلب من الرئي�س.
•ي�ضع رئي�س املجل�س النظام الذي يكفل املحافظة على الأمن والنظام �أو حمل �أي نوع
من ال�سالح داخل حرم املجل�س.
•ي�ضع رئي�س املجل�س قواعد و�إجراءات الت�صريح يف الدخول �إىل �شرفات املجل�س.

اختصاصات رئيس اجمللس يف ميزانية اجمللس وحسابه اخلتامي

•بعد �صدور القانون اخلا�ص مبيزانية املجل�س ال ي�صرف االعتماد املخ�ص�ص للمجل�س
مبيزانية الدولة �إال ب�إذن من رئي�س املجل�س.
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اختصاصات رئيس اجمللس بخصوص األمانة العامة

•يتوىل رئي�س املجل�س الإ�شراف على الأمانة العامة ،وعلى جميع �ش�ؤون و�أعمال املجل�س
الإدارية واملالية والفنية.
•الأمني العام م�س�ؤول عن �أعماله �أمام رئي�س املجل�س.
•يكون لرئي�س املجل�س ال�سلطات املخولة للوزير ووزير املالية.

اختصاصات مكتب اجمللس

•مكتب املجل�س يتكون من الرئي�س ونائبي الرئي�س ،وي�ضم �إليهم ر�ؤ�ساء اللجان النوعية
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )21من الالئحة الداخلية مبجرد انتخابهم.
•درا�سة ما يعر�ضه الرئي�س خا�ص ًة �سجالت الأع�ضاء الذين ال يقومون بواجباتهم �أو
ي�سلكون م�سل ًكا ال يتفق مع كرامة الع�ضوية.
•بحث �أي �أمر �آخر يرى رئي�س املجل�س �أخذ الر�أي ب�ش�أنه.
•ممار�سة اخت�صا�صات املجل�س الإدارية فيما بني �أدوار االنعقاد.
•متابعة �أعمال جلان املجل�س وتقاريرها ومعاونة اللجان على و�ضع القواعد املنظمة لإدارة
�أعمالها والتن�سيق بني �أوجه ن�شاطها.
•درا�سة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها.
•اقرتاح من يراه لتمثيل املجل�س يف الداخل وذلك بنا ًء على تر�شيح الرئي�س.
•و�ضع جدول �أعمال جل�سات املجل�س.
•الف�صل فيما يحيله �إليه املجل�س من اعرتا�ضات على م�ضابط اجلل�سات.
•النظر يف م�شروع امليزانية ال�سنوية للمجل�س ويف م�شروع ح�سابه اخلتامي.
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كيف جتري أشغال اجللسة

 -1ي�أتي الأع�ضاء ليوقعوا يف �سجل احل�ضور ويدخلوا القاعة ،ويبا�شر الع�ضو بو�ضع بطاقته
الإلكرتونية يف اجلهاز املخ�ص�ص �أمام مقعده .ويبلغ الأمني العام رئي�س املجل�س باكتمال
الن�صاب ،وي�أتي الرئي�س ليفتتح اجلل�سة.
 -2تتلى �أ�سماء املعتذرين ،ثم الت�صديق على م�ضبطة اجلل�سة ال�سابقة.
وهنا ميكن للأع�ضاء �إبداء مالحظاتهم على امل�ضبطة ثم يكتمل الت�صديق عليها لن�شرها يف
اجلريدة الر�سمية.
 -3ثم يتلو رئي�س املجل�س الر�سائل الواردة:
قد تكون الر�سالة من رئي�س جمل�س النواب ب�ش�أن م�شروع قانون �أقره جمل�س النواب،
و�أحالها رئي�س جمل�س ال�شورى �إىل اللجنة املخت�صة لدرا�ستها� ،أو تكون من �أع�ضاء
جمل�س ال�شورى ب�ش�أن اقرتاح بقانون.
وهنا � ً
أي�ضا ميكن للأع�ضاء التعليق على مو�ضوع الر�سائل يف مدة ن�صف �ساعة �إجما ًال.
 -4ميكن طرح �أمور عاجلة قبل البدء يف جدول الأعمال ،مبوافقة املجل�س وملدة ن�صف
�ساعة �إجما ًال.
 -5يحق دائ ًما طلب الكالم �إذا وجد الع�ضو خمالفة لنظام اجلل�سة �أو تعر�ض له �أحد
بالتجريح ،ب�شرط �أن ينهي املتكلم الأ�صلي كالمه �أو ًال ،ثم ي�أذن رئي�س املجل�س للع�ضو
بالكالم.
 -6ثم ينتقل املجل�س �إىل اخت�صا�صه الت�شريعي:
�أ -ويبد�أ ب�أخذ الر�أي النهائي على م�شروع �أقره يف جل�سة �سابقة .وهنا يجوز �إجراء
مداولة ثانية يف بع�ض مواد امل�شروع حتى لو كان املجل�س �أقرها من قبل ،ثم يتم
الت�صويت النهائي على امل�شروع لرفعه لرئي�س الوزراء لعر�ضه على امللك للت�صديق.
ب -ثم تبد�أ مناق�شة تقارير اللجان حول م�شروعات القوانني �أو مقرتحات القوانني
املحالة �إليها ويطلب رئي�س املجل�س من مقرر اللجنة التوجه �إىل املن�صة ،ثم يطلب
املقرر تثبيت التقرير يف امل�ضبطة ويوافق املجل�س على ذلك.
ج -ثم يناق�ش الأع�ضاء امل�شروع يف عمومه ،وتكون الأولوية ملن �سجل ا�سمه قبل
اجلل�سة ،ثم يطلب رئي�س املجل�س الت�صويت على امل�شروع من حيث املبد�أ ،ف�إن
وافق ،طلب الرئي�س من املقرر البدء بتالوة امل�شروع مادة مادة لإقرارها .ويف
مناق�شة كل مادة جترى مناق�شة ويقدم الأع�ضاء تعديالتهم املقرتحة ،ثم يتم الت�صويت
على االقرتاحات الأبعد فالأقرب حتى يتم اتخاذ قرار يف املادة� ،أو ت�أجيل نظرها
و�إحالتها �إىل اللجنة مرة �أخرى.
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د -وبعد االنتهاء من مواد امل�شروع ،يتم الت�صويت عليه يف جمموعه ،ف�إذا وافق عليه
املجل�س ف�أمامه بديالن:
الأول :هو مرور �أربعة �أيام قبل الت�صويت النهائي عليه.
والثاين :الت�صويت النهائي عليه بعد مرور �ساعة وقبل رفع اجلل�سة ،يف حالة طلب اال�ستعجال
املرفق بالتقرير �أو �إذا كان امل�شروع من مادة وحيدة .وهنا � ً
أي�ضا ،ميكن �إجراء مداولة
ثانية قبل الت�صويت النهائي.
هـ -و�إذا مل يتمكن املجل�س من االنتهاء من م�شروعات القوانني مت ترحيل املتبقي
للجل�سة التالية ،وكذلك �إذا تبقى بع�ض مواد امل�شروع يتم مناق�شة املتبقي منها يف
اجلل�سة التالية يف «مناق�شة تكميلية».
 -7بعد االخت�صا�ص الت�شريعي ،قد يت�ضمن اجلدول �ش�ؤون ال�شعبة الربملانية ،حيث تكون
تقارير الوفود مرفقة باجلدول ،ويجوز للأع�ضاء التعليق عليها يف اجلل�سة.
 -8ثم قد يت�ضمن اجلدول قرارات ملكتب املجل�س لعر�ضها على املجل�س لإقرارها.
 -9ثم مو�ضوعات م�ستجدة على جدول الأعمال ،بطلب كتابي من ثالثة �أع�ضاء على
الأقل.
 -10قد ي�أخذ املجل�س «ا�سرتاحة» ويعود حتى ترفع اجلل�سة.
يف بدايات دور االنعقاد العادي

 -1يجتمع املجل�س الوطني يوم ال�سبت الثاين من بداية �شهر �أكتوبر �إال �إذا قرر امللك دعوته
لالجتماع قبل هذا املوعد ،و�إذا ت�أخر عن ذلك خف�ضت مدة دور االنعقاد التي ال تقل
عن �سبعة �أ�شهر مبقدار الفارق بني امليعادين املذكورين.
 -2ويبد�أ االجتماع باال�ستماع �إىل اخلطاب ال�سامي ،ثم ينف�ض االجتماع عقب �إلقاء هذا
اخلطاب.
 -3ين�صرف �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �إىل مقر جمل�سهم ،ويتم عقد اجلل�سة الأوىل يف دور
رئي�سا.
االنعقاد الأول ،برئا�سة رئي�س املجل�س ،الذي �صدر �أمر ملكي بتعيينه ً
 -4ي�ؤدي كل ع�ضو يف جل�سة علنية وقبل ممار�سة �أعماله يف املجل�س وجلانه اليمني التالية:
خمل�صا للوطن وللملك ،و�أن �أحرتم الد�ستور ،وقوانني
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون
ً
الدولة ،و�أن �أذود عن حريات ال�شعب وم�صاحله و�أمواله ،و�أن �أ�ؤدي �أعمايل بالأمانة
وال�صدق».
 -5انتخاب نائبني للرئي�س ،ويكون االنتخاب بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين ،ف�إن مل تتحقق
هذه الأغلبية يف املرة الأوىل �أعيد االنتخاب بني االثنني احلائزين على �أعلى الأ�صوات،
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ف�إن ت�ساوى مع ثانيهما غريه يف عدد الأ�صوات ا�شرتك معهما يف انتخاب املرة الثانية،
ويكون االنتخاب يف هذه احلالة بالأغلبية الن�سبية ،ف�إن ت�ساوى �أكرث من واحد يف
احل�صول على هذه الأغلبية الن�سبية �أجريت بينهم القرعة.
 -6وتقدم الرت�شيحات �إىل رئي�س اجلل�سة خالل املدة التي يحددها ،و�إذا مل يتقدم ل�شغل
املن�صب �إال مر�شح واحد �أعلن رئي�س اجلل�سة فوزه بالتزكية.
بدايات العمل يف جملس الشورى

انتخاب نائبي الرئي�س بالتتابع ،و�إذا خال مكان �أيهما لأي �سبب من الأ�سباب يجرى
انتخاب من يحل حمله بالطريقة ذاتها وذلك خالل �أ�سبوعني من تاريخ اخللو.
يتلى يف �أول جل�سة الأمر امللكي بالدعوة وما قد يكون هناك من �أوامر ومرا�سيم
خا�صة بت�شكيل الوزارة �أو تعديل ت�شكيلها.
ت�شكل خالل الأ�سبوع الأول من بدء دور االنعقاد العادي اللجان النوعية للمجل�س وفق
اخلطوات الآتية:
 -1يتلقى رئي�س املجل�س يف بداية دور االنعقاد العادي ويف املوعد الذي يحدده طلبات
الأع�ضاء لالن�ضمام �إىل ع�ضوية اللجان.
 -2يتوىل مكتب املجل�س التن�سيق بني هذه الطلبات وفق القواعد وال�ضوابط التي
يحددها.
 -3يعلن مكتب املجل�س قوائم الرت�شيح لع�ضوية اللجان قبل عر�ضها على املجل�س.
 -4يقدم الأع�ضاء اقرتاحاتهم �أو اعرتا�ضاتهم كتاب ًة �إىل رئي�س املجل�س لعر�ضها على
املكتب للنظر فيها.
 -5يعر�ض الرئي�س القوائم على املجل�س طب ًقا ملا انتهى �إليه املكتب بعد درا�سة االعرتا�ضات
واالقرتاحات املقدمة من الأع�ضاء.
 -6تقت�صر املناق�شة يف املجل�س على القواعد وال�ضوابط التي التزمها مكتب املجل�س يف
هذا ال�ش�أن.
 -7تعترب القوائم نافذة مبجرد �إقرار املجل�س لها.
رئي�سا ،ونائ ًبا للرئي�س ،وذلك بالأغلبية الن�سبية لعدد
تنتخب كل جلنة من بني �أع�ضائها ً
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�أع�ضائها ،وير�أ�س اجتماع اللجنة لأول مرة يف دور االنعقاد �أكرب �أع�ضائها �سنًا ،وتقدم
الرت�شيحات كتاب ًة �إليه ،ويعلن الرئي�س هذه الرت�شيحات لأع�ضاء اللجنة ،وجترى االنتخابات
بني املر�شحني بطريق االقرتاع ال�سري حتت �إ�شراف جلنة ي�شكلها مكتب املجل�س من بني
�أع�ضاء اللجان غري املتقدمني للرت�شيح ملنا�صب مكاتب اللجان.
يخطر رئي�س املجل�س امللك بت�شكيل مكتب املجل�س فور ا�ستكمال هذا الت�شكيل.
عمل اللجان

•ت�ست�أنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث م�شروعات القوانني املوجودة
لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة �إىل �إحالة جديدة ،وعند حدوث تغيري وزاري يجوز
لرئي�س جمل�س الوزراء �أن يطلب من رئي�س املجل�س ت�أجيل النظر يف هذه امل�شروعات
كلها �أو بع�ضها لفرتة ال تزيد على ثالثني يو ًما ،لت�ستعد احلكومة للمناق�شة فيها� ،أو لتتخذ
الإجراءات الد�ستورية املقررة لتعديلها �أو ا�ستبدالها.
•�أما التقارير اخلا�صة مب�شروعات القوانني واقرتاحاتها التي بد�أ املجل�س النظر فيها يف دور
انعقاد �سابق في�ست�أنف نظرها باحلالة التي كانت عليها ،ما مل يقرر املجل�س �إعادتها �إىل
اللجنة بطلب احلكومة.
•يخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س الوزراء خالل اخلم�سة ع�شر يو ًما التالية الفتتاح
دور االنعقاد الأول من كل ف�صل ت�شريعي مب�شروعات القوانني التي مل يف�صل فيها
املجل�س ال�سابق.
•و�إذا مل تطلب احلكومة من رئي�س املجل�س ا�ستمرار النظر يف امل�شروعات املذكورة
املقدمة منها ابتدا ًء خالل �شهرين من تاريخ �إخطار رئي�س جمل�س الوزراء اعتربت غري
قائمة.
•و�إذا طلبت احلكومة نظرها �أحالها املجل�س �إىل اللجنة املخت�صة ،وللجنة �أن تكتفي يف
�ش�أنها مبا انتهى �إليه ر�أي اللجنة ال�سابقة� ،إذا كانت قد و�ضعت تقري ًرا فيها.
•ت�سقط االقرتاحات بقوانني املقدمة ممن زالت ع�ضويته من الأع�ضاء �إال �إذا كانت موقعة
من ع�ضو �أو �أع�ضاء غريه ،وذلك فيما عدا االقرتاحات بقوانني التي �سبق �أن وافق
عليها املجل�س وتقرر �إحالتها �إىل احلكومة لو�ضع �صياغتها ،فعلى احلكومة اال�ستمرار
يف �صياغتها و�إحالتها �إىل جمل�س النواب.
•وت�سقط جميع االقرتاحات بقوانني بنهاية الف�صل الت�شريعي ،وذلك فيما عدا االقرتاحات
بقوانني التي �سبق �أن وافق عليها املجل�س ال�سابق وتقرر �إحالتها �إىل احلكومة لو�ضع
�صياغتها.
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•ت�ست�أنف اللجان نظر االقرتاحات بقوانني املحالة �إليها يف دور انعقاد �سابق ما مل يطلب
مقدموها من رئي�س املجل�س ا�سرتدادها كتاب ًة خالل ثالثني يو ًما من بدء دور االنعقاد
اجلديد ،ويخطر الرئي�س اللجان بالطلب.
•يختار مكتب املجل�س جلنة من �أع�ضاء املجل�س لإعداد م�شروع الرد على اخلطاب
ال�سامي ويعر�ض ت�شكيل هذه اللجنة على املجل�س لإقراره وتقوم اللجنة بدرا�سة
اخلطاب ال�سامي و�إعداد م�شروع للرد عليه يعر�ض على املجل�س يف املوعد الذي
يحدده ويرفع الرد �إىل امللك بعد �إقراره.
قواعد املمارسة الربملانية يف اجتماع اجمللس

•يعقد املجل�س جل�سة عادية يوم االثنني من كل �أ�سبوع ما مل يقرر غري ذلك.
•يدعو الرئي�س املجل�س لعقد جل�ساته قبل املوعد املحدد لعقدها بثمان و�أربعني �ساعة على
الأقل ،على �أن يرفق بالدعوة جدول �أعمال اجلل�سة ،واملذكرات والتقارير وامل�شروعات
اخلا�صة بها �إذا مل يكن قد �سبق توزيعها.
�صحيحا �إال بح�ضور �أكرث من ن�صف �أع�ضائه ،و�إذا بد�أ االجتماع
•ال يكون انعقاد املجل�س
ً
�صحيحا ا�ستمر كذلك.
ً
•وللرئي�س �أن يدعو املجل�س لالجتماع قبل موعده العادي �إذا ر�أى �ضرورة لذلك،
وعليه �أن يدعوه �إذا طلبت ذلك احلكومة �أو ع�شرة من الأع�ضاء على الأقل ،ويحدد يف
الدعوة املو�ضوع املطلوب عر�ضه ،ويجوز �أن ت�ؤجل اجلل�سة �إىل يوم غري معني فيكون
االجتماع يف يوم االثنني التايل ما مل يحدد الرئي�س موعدً ا غريه.
•ت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين مع مراعاة ما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص،
وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س �أو من يقوم مقامه.
•�إذا غاب رئي�س املجل�س توىل رئا�سة اجلل�سات النائب الأول ،ويف حالة غيابه يتوىل الرئا�سة
النائب الثاين ،ويف حالة غيابهم م ًعا توىل رئا�سة اجلل�سة �أكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �سنًا.
•جل�سات املجل�س علنية.
•يجوز عقد اجلل�سة �سريًا بنا ًء على طلب احلكومة �أو رئي�س املجل�س �أو ع�شرة من �أع�ضائه
على الأقل.
•يف اجلل�سة ال�سرية تخلى قاعة املجل�س و�شرفاتها ممن �صرح لهم بدخولها ،وال يح�ضرها
�أحد غري الأع�ضاء ومن ي�صرح لهم من موظفي املجل�س �أو موظفي احلكومة �أو خربائها.
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•للمجل�س �أن يقرر تدوين م�ضبطة اجلل�سة ال�سرية التي يتوىل حتريرها الأمني العام �أو من
يختاره املجل�س لذلك ،وحتفظ هذه امل�ضبطة مبعرفة رئي�س املجل�س.
قواعد املمارسة الربملانية يف اجللسات

•�سجل احل�ضور واالن�صراف يوقع فيه الأع�ضاء.
•ي�ؤجل الرئي�س افتتاح اجلل�سة ن�صف �ساعة �إذا مل يكتمل الن�صاب القانوين الفتتاح
اجلل�سة بح�ضور �أكرث من ن�صف الأع�ضاء ،ف�إذا مل يكتمل ت�ؤجل اجلل�سة �إىل موعد
الحق.
•تالوة �أ�سماء املعتذرين والغائبني عن اجلل�سة املا�ضية دون �إذن �أو �إخطار.
•الت�صديق على ما مت �إعداده من م�ضابط اجلل�سات ال�سابقة.
•لكل ع�ضو �أن يطلب ت�صحيح ما �أثبت خط�أً على ل�سانه عند الت�صديق على امل�ضبطة،
وي�صدر قرار املجل�س بقبول الت�صحيح.
•يبلغ الرئي�س مبا ورد من الأوراق والر�سائل قبل النظر يف امل�سائل الواردة يف جدول
الأعمال ،ولكل ع�ضو حق التعليق مرة واحدة ب�شرط �أال تتعدى مدة كالمه خم�س دقائق
وال جتاوز مدة التعليق كلها ن�صف �ساعة.
•عدم جواز املناق�شة يف مو�ضوع غري وارد بجدول الأعمال �إال للأمور امل�ستعجلة،
وحتت بند ما ي�ستجد من �أعمال وذلك بنا ًء على طلب احلكومة �أو الرئي�س� ،أو طلب
كتابي مقدم من ثالثة �أع�ضاء على الأقل وي�شرتط موافقة املجل�س على الطلب.
•نظر امل�سائل الواردة يف جدول الأعمال.
قواعد الكالم

•ال يجوز لأحد �أن يتكلم يف اجلل�سة �إال بعد �أن يطلب الكلمة وي�أذن له الرئي�س بذلك.
•ال يقبل طلب الكالم يف مو�ضوع �سبق �أن �أحاله املجل�س �إىل �إحدى اللجان �إال بعد
تقدمي تقريرها و�إدراجه بجدول �أعمال املجل�س ما مل يقرر املجل�س غري ذلك لأ�سباب
جدية.
•ال يجوز للرئي�س �أن يرف�ض الإذن بالكالم �إال ل�سبب تقت�ضيه الالئحة ،وعند اخلالف على
ذلك يعر�ض الأمر على املجل�س لإ�صدار قرار فيه دون مناق�شة.
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•يجوز لكل ع�ضو �أن يقدم كتاب ًة �إىل رئي�س املجل�س طلب ا�ستي�ضاح يف مو�ضوع
يود الع�ضو اال�ستف�سار عنه يف �ش�ؤون املجل�س ،ويجوز لرئي�س املجل�س �أن يرد على
اال�ستف�سار يف اجلل�سة ب�إيجاز.
•قيد ا�سمك �إذا �أردت الكالم يف القائمة التي يعدها الأمني العام ح�سب ترتيب طلبات الكالم.
•يعطي الرئي�س الكالم �أو ًال للأع�ضاء املقيدة �أ�سما�ؤهم يف �أمانة املجل�س قبل اجلل�سة ،ثم
للأع�ضاء الذين يطلبون الكالم �أثناء اجلل�سة ح�سب ترتيب الطلبات.
•يجوز لك �إذا طلبت الكالم التنازل عن دورك لغريك ،وعندئذ يحل املتنازل له حملك
يف الدور.
•عند ت�شعب الآراء يراعي الرئي�س بقدر الإمكان �أن يتناوب الكالم امل�ؤيدون واملعار�ضون
للمو�ضوعات املعرو�ضة للمناق�شة.
•تعطى دائ ًما الكلمة لرئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وممثلي احلكومة كلما طلبوا الكالم
من رئي�س املجل�س.
•ال يجوز لك �أن تتحدث يف املو�ضوع الواحد يف اجلل�سة ذاتها �أكرث من مرتني �أو �أن
يجاوز حديثك يف املرة الأوىل خم�س ع�شرة دقيقة ،ويف الثانية ع�شر دقائق �إال �إذا �أجاز
املجل�س غري ذلك.
•�إذا �أردت احل�صول على الكلمة لتوجيه النظر ملخالفة املناق�شات لأحكام الد�ستور� ،أو
قانون جمل�سي ال�شورى والنواب� ،أو �أحكام الالئحة� ،أو لت�صحيح واقعة معينة مدعى
بها� ،أو الرد على قول فيه جتريح ل�شخ�ص طالب الكالم� ،أو لطلب �إرجاء النظر يف
املو�ضوع املطروح للبحث ل�ضرورة البت �أو ًال يف مو�ضوع �آخر مرتبط به� ،أو لطلب
�إقفال باب املناق�شة ،فالرئي�س �سيعطيك الكلمة وجوبًا ،ولكن قد ي�سحبها منك �إذا
اتخذت من الكالم و�سيلة للتحدث خارج املو�ضوع.
•عندما تتحدث �سي�ؤذن لك بالكالم وقو ًفا من مكانك ،و�إذا �أردت �أن تتحدث من على
املنرب ف�إن الرئي�س البد �أن ي�سمح لك بذلك� ،أو �سيكون من حقك ذلك �إذا كنت مقر ًرا،
�أو تتكلم �أثناء مناق�شة اخلطاب ال�سامي� ،أو برنامج احلكومة ويف كل الأحوال راعي �أن
يكون كالمك موج ًها للرئي�س �أو للمجل�س.
حري�صا على املحافظة على كرامة وهيبة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية للدولة،
•كن يف كالمك
ً
وكرامة املجل�س ورئي�سه ،وزمالئك الأع�ضاء ،وال تكرر �أقوالك �أو �أقوال غريك �أو
تخرج عن املو�ضوع املطروح للبحث� ،أو ت�أتي بكالم يخل بالنظام والوقار الواجبني
يف اجلل�سة� ،أو تتكلم يف الأمور ال�شخ�صية لأحد ما مل يكن ذلك م�ؤيدً ا بحكم ق�ضائي
نهائي.
•ال يجوز لأحد �أن يقاطعك �أو يبدي �أي مالحظة على كالمك �إال الرئي�س الذي له �أن
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و�ضوحا كاف ًيا و�أنه ال حمل لال�سرت�سال� ،أو يناديك الرئي�س
ينبهك �إىل �أن ر�أيك و�ضح
ً
با�سمك وينبهك �إذا �أبديت �أقوا ًال غري الئقة �أو فيها �إ�ضرار بامل�صلحة العليا للبالد� ،أو
تعر�ضت ب�سوء نية لأحد زمالئك �أو �أع�ضاء احلكومة �أو الهيئات النظامية ،و�إذا مل متتثل
لتنبيهات الرئي�س فللرئي�س �أن يعر�ض على املجل�س منعك من الكالم.
•�إذا متاديت بالإخالل بالنظام �أثناء اجلل�سة ف�إن الرئي�س قد يقرتح توقيع �أحد اجلزاءات
عليك ،مثل املنع من الكالم يف مو�ضوع معني بقية اجلل�سة� ،أو الإنذار� ،أو اللوم،
�أو احلرمان من الكالم بقية اجلل�سة� ،أو �إخراجك من قاعة االجتماع� ،أو احلرمان من
اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س وجلانه مدة ال تزيد على �أ�سبوعني� ،أو احلرمان من ح�ضورك
�إىل قاعة االجتماع جلل�سة واحدة.
•�إذا �أردت �أن حتدد وقتًا لالنتهاء من مناق�شة �أحد املو�ضوعات فتتقدم بطلب كتابي
لرئي�س املجل�س باال�شرتاك مع �أربعة �أع�ضاء �آخرين ،وهذا الطلب قد ي�أتي � ً
أي�ضا بنا ًء على
اقرتاح الرئي�س �أو احلكومة �أو اللجنة املخت�صة.
•�إذا �أردت قفل باب املناق�شة يف �أحد املو�ضوعات فقدم طل ًبا كتاب ًيا باال�شرتاك مع اثنني
من الأع�ضاء على الأقل ،وقد يقرتح ذلك الرئي�س �أو احلكومة �أو اللجنة املخت�صة ،ولكن
حري�صا على �أال تقدم هذا الطلب �إال بعد �أن يكون قد حتدث اثنان من امل�ؤيدين
كن
ً
واثنان من املعار�ضني على الأقل.
•على الرئي�س �أن يرفع اجلل�سة م�ؤقتًا لل�صالة �إذا حان وقتها (ا�سرتاحة م�ؤقتة) ،وله �أن
يرفع اجلل�سة م�ؤقتًا لال�سرتاحة مدة ال تزيد على ن�صف �ساعة.
اإلجراءات الربملانية يف أخذ الرأي وإعالن قرار اجمللس

 -1بعد قفل باب املناق�شة يتحقق الرئي�س من اكتمال الن�صاب القانوين الالزم ل�صحة �إبداء
الر�أي.
 -2ي�ؤخذ الر�أي �أو ًال على االقرتاحات املقدمة ب�ش�أن املو�ضوع املعرو�ض ،وتكون الأولوية
يف عر�ضها لأو�سعها مدى و�أبعدها عن الن�ص الأ�صلي ،ويف حالة رف�ض املجل�س
لالقرتاحات املذكورة ي�ؤخذ الر�أي على الن�ص الأ�صلي.
� -3إذا ت�ضمن االقرتاح املعرو�ض عدة �أمور وطلب مقدمه �أو خم�سة من الأع�ضاء الآخرين
جتزئته ،عر�ض الرئي�س الر�أي يف كل �أمر منها على حدة.
 -4ي�ؤخذ الر�أي �إما بالت�صويت الإلكرتوين� ،أو رفع الأيدي� ،أو القيام �أو اجللو�س ما عدا
احلاالت التي ي�ؤخذ فيها الر�أي ندا ًء باال�سم.
� -5أخذ الر�أي ندا ًء باال�سم يكون يف احلاالت الآتية:
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 -1احلاالت التي ت�شرتط فيها �أغلبية خا�صة ،مثل حاالت تعديل الد�ستور �أو اعرتا�ض امللك
على م�شروع قانون �أقره املجل�سان �أو �سحب الثقة من �أحد الوزراء� ،أو عدم �إمكان
التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء.
� -2إذا طلب ذلك رئي�س املجل�س �أو احلكومة.
� -3إذا قدم بذلك طلب كتابي من �سبعة �أع�ضاء على الأقل قبل ال�شروع يف �أخذ الآراء ،وال
يقبل هذا الطلب �إال بعد التحقق من وجود مقدميه باجلل�سة.
 -6التعبري عن الر�أي عند النداء باال�سم بكلمة (موافق)� ،أو (غري موافق)� ،أو (ممتنع) دون
تعليق.
� -7إذا كنت من املمتنعني عن �إبداء ر�أيك ف�إن ذلك ال يجعلك من املوافقني �أو الراف�ضني،
ولكن لك �أن تعر�ض �أ�سباب امتناعك على املجل�س بعد �أخذ الر�أي يف املو�ضوع وقبل
�إعالن النتيجة.
� -8إذا مل يتبني الرئي�س ر�أي الأغلبية عند �أخذ الر�أي بطريقة رفع الأيدي �أخذ الر�أي بطريقة
القيام واجللو�س ب�أن يطلب من امل�ؤيدين القيام ،ف�إذا مل يتبني النتيجة يعاد �أخذ الر�أي
بطريقة عك�سية ،ب�أن يطلب من املعار�ضني القيام ،و�إذا مل يتبني النتيجة مع ذلك ي�ؤخذ
الر�أي ندا ًء باال�سم.
� -9إذا تبني �أن عدد الأع�ضاء الذين �أبدوا ر�أيهم فع ًال يقل عن الأغلبية الالزمة لإ�صدار
القرار �أجل �أخذ الر�أي على املو�ضوع املعرو�ض �إىل جل�سة تالية ،ويعاد االقرتاع على
املو�ضوع يف تلك اجلل�سة ،ف�إن مل تتوافر له الأغلبية الالزمة لإقراره �أرجئ �إىل دور
انعقاد تالٍ .
 -10يف الأحوال اال�ستثنائية ومبوافقة �أغلبية احلا�ضرين باملجل�س يجوز جعل الت�صويت �سريًا.
� -11إدالء الرئي�س ب�صوته يكون بعد ت�صويت �سائر الأع�ضاء ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س �أو من يقوم مقامه.
 -12يعلن الرئي�س قرار املجل�س يف املو�ضوع املعرو�ض طب ًقا ملا انتهى �إليه الر�أي ،وال يجوز
بعد �إعالن القرار �إبداء �أي تعليق عليه.
اإلجراءات الربملانية يف االقرتاحات اخلاصة بتعديل الدستور

 -1يخطر رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س النواب بالإرادة امللكية بطلب تعديل
الد�ستور.
 -2ي�أمر رئي�س جمل�س ال�شورى بطبع كتاب رئي�س جمل�س النواب ومرفقاته ،ويتم توزيعه
على �أع�ضاء املجل�س خالل (� )24ساعة.
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 -3يعقد املجل�س جل�سة خا�صة خالل �أ�سبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الد�ستور،
�شارحا لهذا الطلب.
ويعر�ض رئي�س املجل�س بيانًا ً
 -4يحال �إىل جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خالل ( )15يو ًما من
تاريخ �إحالته.
 -5تعد اللجنة تقريرها وتو�ضح فيه ر�أيها يف مبد�أ التعديل ،و�صياغة م�شروع املواد املقرتح
تعديلها �أو �إ�ضافتها يف حال موافقتها على مبد�أ التعديل.
 -6يتلى تقرير اللجنة عليها يف جل�سة يح�ضرها ثلثا �أع�ضائها على الأقل قبل تقدميه �إىل
املجل�س ،وجتب موافقة اللجنة ب�أغلبية �أع�ضائها على امل�شروع بعد مناق�شتها له.
 -7يحدد املجل�س جل�سة خا�صة لنظر التقرير خالل اخلم�سة ع�شر يو ًما التالية لتقدميه للرئي�س،
وي�صدر قرار املجل�س باملوافقة على التعديل ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه ،ويجرى الت�صويت
ندا ًء باال�سم.
اقرتاح تعديل الدستور من األعضاء

 -1خلم�سة ع�شر ع�ض ًوا حق طلب اقرتاح تعديل الد�ستور.
 -2يعر�ض رئي�س املجل�س الطلب خالل �سبعة �أيام من تقدميه على جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية
والقانونية.
 -3تعد اللجنة تقريرها ،وي�ؤخذ الر�أي عليه ندا ًء باال�سم ،ف�إذا وافق املجل�س على مبد�أ
التعديل ومو�ضوعاته ب�أغلبية ثلثي عدد �أع�ضائه �أحال االقرتاح �إىل احلكومة لت�ضع �صيغة
تعديل الد�ستور.
 -4يتلى امل�شروع قبل مناق�شته وي�صدر قرار املجل�س باملوافقة على التعديل ب�أغلبية ثلثي
�أع�ضائه ويجرى الت�صويت ندا ًء باال�سم.
 -5يحيل رئي�س املجل�س االقرتاح �إىل احلكومة لت�ضع �صيغة م�شروع تعديل الد�ستور،
وحتيله بعد ذلك �إىل جمل�س النواب.
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اإلجراءات الربملانية يف االقرتاح بقانون

تقدم االقرتاحات بقوانني م�صاغة بقدر الإمكان ومرف ًقا بها مذكرة �إي�ضاحية تت�ضمن حتديد
ن�صو�ص الد�ستور املتعلقة باالقرتاح واملبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها والأهداف التي
يحققها ،وال يجوز �أن يوقع االقرتاح بقانون �أكرث من خم�سة �أع�ضاء.
يف حال املوافقة عليه يحال االقرتاح
بقانون �إىل اللجنة املخت�صة لإبداء الر�أي
يف فكرته ،ويخطر الرئي�س املجل�س بذلك
يف �أول جل�سة تالية .وللجنة �أن ت�أخذ ر�أي
مقدم االقرتاح قبل و�ضع تقريرها ب�ش�أنه.

يف حال رف�ضه ،لرئي�س املجل�س �أن
يخطر مقدم االقرتاح مبخالفته للد�ستور،
�أو عدم ا�ستيفائه ال�شكل املطلوب� ،أو
وجود الأحكام التي تت�ضمنها مواده يف
القوانني النافذة.

تعر�ض اللجنة تقريرها على املجل�س
مت�ضمنًا الر�أي يف جواز نظر االقرتاح �أو
رف�ضه �أو �إرجائه.

لرئي�س املجل�س �أن يقرتح ت�صحيحه �أو
�سحبه ،ف�إذا �أ�صر مقدم الطلب الع�ضو
على ر�أيه وجب عليه تقدمي مذكرة
مكتوبة لرئي�س املجل�س بوجهة نظره
خالل �أ�سبوع من تاريخ �إخطاره.

�إذا وافق املجل�س على نظر االقرتاح
�أحاله �إىل احلكومة لت�ضع �صيغة م�شروع
القانون.
�إذا رف�ضه املجل�س ال يجوز لأحد من
الأع�ضاء تقدميه ثانية يف دور االنعقاد ذاته.
�إذا وافقت �إحدى اللجان على اقرتاح
بقانون من �ش�أنه زيادة يف امل�صروفات �أو
نق�ص يف الإيرادات عما ورد يف امليزانية
العامة للدولة �أحالته �إىل جلنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية �أو مكتبها لإبداء الر�أي فيه.
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يعر�ض الرئي�س الأمر على مكتب املجل�س
ويخطر الرئي�س الع�ضو كتابة مبا يقرره
املكتب يف هذا ال�ش�أن.
�إذا �أ�صر الع�ضو خالل �أ�سبوع على وجهة
نظره عر�ض الرئي�س الأمر على املجل�س.

اإلجراءات الربملانية يف مشروعات القوانني

ينظر املجل�س يف �أول جل�سة تالية
لورود م�شروعات القوانني املقدمة من
احلكومة� ،أو التي اقرتحها الأع�ضاء
وقامت احلكومة ب�صياغتها ،وقدمتها
ملجل�س النواب.
يحال �إىل اللجنة املخت�صة.
�إذا قدم اقرتاح �أو م�شروع قانون مرتبط
باقرتاح �أو م�شروع �آخر معرو�ض على
�إحدى اللجان� ،أحاله الرئي�س مبا�شرة
�إىل هذه اللجنة.

احلالة امل�ستعجلة
يحيل الرئي�س م�شروع القانون الذي له
�صفة اال�ستعجال �إىل اللجنة املخت�صة
مبا�شرة.
يخطر املجل�س بذلك يف �أول جل�سة
تالية مع توزيع امل�شروع على الأع�ضاء
برفقة جدول �أعمال اجلل�سة.

يخطر الرئي�س املجل�س بذلك يف �أول
جل�سة تالية.
�إذا �أدخلت اللجنة املخت�صة تعديالت
م�ؤثرة على �صياغة م�شروع قانون،
جاز لها قبل رفع تقريرها �إىل املجل�س
�أن حتيله بعد موافقة رئي�س املجل�س �إىل
جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية �أو
مكتبها.
تبدي اللجنة ر�أيها يف �صياغة امل�شروع
وتن�سيق مواده و�أحكامه خالل املدة
التي يحددها الرئي�س.
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اإلجراءات الربملانية يف مناقشة مشروعات القوانني

تبد�أ مناق�شة م�شروعات القوانني بتالوة امل�شروع الأ�صلي ،وتقرير اللجنة
املخت�صة وما يت�ضمنه من تعديالت.
تبد�أ املداولة مبناق�شة املبادئ والأ�س�س العامة للم�شروع �إجما ًال.
�إذا وافق املجل�س على امل�شروع من
حيث املبد�أ انتقل �إىل مناق�شة مواده مادة
مادة بعد تالوة كل منها ،واالقرتاحات
التي قدمت ب�ش�أنها.

�إذا مل يوافق املجل�س على امل�شروع من
حيث املبد�أ ،عد ذلك ً
رف�ضا للم�شروع.

•ي�ؤخذ الر�أي يف كل مادة على حدة.
•لكل ع�ضو �أن يقرتح التعديل بالإ�ضافة �أو احلذف �أو التجزئة يف املواد �أو فيما يعر�ض
من تعديالت.
•يجب �أن يقدم التعديل كتاب ًة قبل اجلل�سة بثمان و�أربعني �ساعة على الأقل ليعمم على
الأع�ضاء.
•يجوز مبوافقة املجل�س النظر يف التعديل الذي يقدم قبل اجلل�سة �أو �أثناءها.
•بعد �سماع مقدم االقرتاح ،ي�صدر قرار املجل�س بنظره �أو ا�ستبعاده ف�إذا �أقر نظره
يعر�ض على املجل�س ،وله �أن يقرر بحثه يف احلال �أو �إحالته �إىل اللجنة املخت�صة لبحثه
و�إعداد تقرير عنه.
•تخطر اللجنة املخت�صة بالتعديالت اجلوهرية التي يقدمها الأع�ضاء قبل اجلل�سة املحددة
لنظر امل�شروع ،ويجوز للحكومة وملقرر اللجنة طلب �إحالة التعديل الذي يقرتح �أثناء
جل�سة املجل�س �إىل اللجنة ،وتلزم �إجابة هذا الطلب �إذا كان اقرتاح التعديل جوهريًا
ومل ي�سبق نظره فيها.
•يجب على اللجنة �أن تقدم تقريرها يف امليعاد الذي يحدده املجل�س.
•�إذا قرر املجل�س حك ًما يف �إحدى املواد من �ش�أنه �إجراء تعديل يف مادة �سابقة �سبق �أن
وافق عليها فله �أن يعود �إىل مناق�شة تلك املادة.
•يجوز للمجل�س بنا ًء على طلب احلكومة �أو اللجنة �أو �أحد الأع�ضاء �أن يقرر �إعادة
املناق�شة يف مادة �سبق �إقرارها �إذا �أبديت لذلك �أ�سباب جديدة ،وذلك قبل انتهاء
املداولة يف امل�شروع.
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•بعد االنتهاء من مناق�شة املادة والتعديالت املقدمة ب�ش�أنها ي�ؤخذ الر�أي على التعديالت
�أو ًال ،ويبد�أ الرئي�س ب�أو�سعها مدى و�أبعدها عن الن�ص الأ�صلي ،وي�ؤخذ الر�أي يف كل
مادة على حدة ,ثم ي�ؤخذ الر�أي على امل�شروع يف جمموعه.
•للمجل�س قبل �أخذ الر�أي على م�شروع القانون ب�صفة نهائية �إذا كان قد �أدخلت على
ن�صو�صه تعديالت باجلل�سة �أن يحيله �إىل اللجنة املخت�صة لتبدي ر�أيها باال�شرتاك مع
جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية �أو مكتبها يف �صياغة وتن�سيق �أحكامه.
•اللجنة تقدم تقريرها يف املوعد الذي يحدده لها املجل�س.
•ال يجوز بعدئذ �إجراء مناق�شة يف امل�شروع �إال فيما يتعلق بال�صياغة.
•ال يجوز �أخذ الر�أي نهائياً يف م�شروع القانون قبل م�ضي �أربعة �أيام على الأقل من
انتهاء املداولة.
•يف الأحوال امل�ستعجلة يجوز مبوافقة املجل�س �أخذ الر�أي النهائي على امل�شروع يف
اجلل�سة ذاتها التي متت املوافقة عليه فيها وذلك بعد �ساعة على الأقل من االنتهاء من
نظره ما مل تقرر �أغلبية �أع�ضاء املجل�س غري ذلك.
اإلجراءات الربملانية يف املداولة الثانية لبعض مواد مشروع القانون

 -1يجب �إجراء مداولة ثانية يف بع�ض مواد م�شروع القانون �إذا قدم طلب كتابي بذلك �إىل
رئي�س املجل�س من احلكومة� ،أو رئي�س اللجنة� ،أو مقررها� ،أو خم�سة �أع�ضاء على الأقل
نهائيا على م�شروع القانون.
ب�شرط �أن يكون ذلك قبل اجلل�سة املحددة لأخذ الر�أي ً
 -2يبني بالطلب للمداولة الثانية املادة �أو املواد املطلوب �إعادة املداولة فيها وتعديلها،
و�أ�سباب ومربرات التعديل ،وال�صياغة املقرتحة للمواد املطلوب تعديلها.
 -3ي�ؤخذ الر�أي بعد املناق�شة على املواد التي �أقرتح تعديلها بح�سب ترتيبها يف امل�شروع.
 -4بعدئذ ي�ؤخذ الر�أي على امل�شروع ب�صفة نهائية .
اسرتداد االقرتاح بقانون

 -1لكل من تقدم باقرتاح بقانون �أن ي�سرتده بطلب كتابي لرئي�س املجل�س ولو كان ذلك �أثناء
مناق�شته.
 -2ال ي�ستمر املجل�س يف نظره �إال �إذا كان موق ًعا من ع�ضو �أو �أع�ضاء غريه� ،أو طلب �أحد
الأع�ضاء اال�ستمرار يف نظره بطلب كتابي يقدم �إىل رئي�س املجل�س.
 -3االقرتاحات بقوانني التي ي�سرتدها مقدموها ال يجوز �إعادة تقدميها يف دور االنعقاد ذاته.
اقرتاحا بقانون ،قبل و�ضع اللجنة املخت�صة تقريرها ب�ش�أن اقرتاحه املحال
 -4لكل ع�ضو قدم
ً
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�إليها� ،أن يطلب كتابة من رئي�س املجل�س ،ت�أجيل نظر اللجنة املخت�صة لالقرتاح وذلك ملرة
واحدة وملدة ال تزيد على ثالثني يو ًما من تاريخ تقدمي طلب الت�أجيل م�شفو ًعا مبربراته،
وملقدم االقرتاح �أن يطلب ال�سري يف درا�سة اقرتاحه خالل هذه املدة ،و�إال اعترب طلب
الت�أجيل املقدم منه مبثابة ا�سرتداد القرتاحه طبقًا للمادة ( )115من هذه الالئحة.
اعرتاض امللك على مشروع قانون أقره جملسا الشورى والنواب

•�إذا اعرت�ض امللك على م�شروع قانون �أقره جمل�سا ال�شورى والنواب ورده طبقًا
لأحكام املادة ( )35من الد�ستور �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب� ،أخطر الرئي�س
املجل�س باالعرتا�ض على م�شروع القانون و�أ�سباب االعرتا�ض ،ويعقد املجل�س جل�سة
عاجلة لهذا الغر�ض.
•لرئي�س جمل�س الوزراء �أو من ينيبه الإدالء ببيان يف هذا ال�ش�أن.
•يحيل املجل�س االعرتا�ض والبيانات املتعلقة به يف اجلل�سة ذاتها وتقرير جمل�س النواب �إىل
جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية لدرا�سة امل�شروع املعرت�ض عليه واملبادئ والن�صو�ص
التي هي حمل االعرتا�ض و�أ�سبابه الد�ستورية �أو الت�شريعية بح�سب الأحوال.
تعد اللجنة تقريرها ،ويعر�ض على املجل�س لنظره على وجه اال�ستعجال .يجب لإقرار
امل�شروع �أن توافق عليه �أغلبية ثلثي �أع�ضاء كل من جمل�سي ال�شورى والنواب �أو املجل�س
الوطني.
يف حال املوافقة عليه ي�أخذ طريقه �إىل
جمل�س الوزراء.
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يف حال الرف�ض �أو التعديل يعود �إىل
جمل�س النواب ،و�إذا اختلف املجل�سان
حول م�شروع �أي قانون مرتني يجتمع
املجل�س الوطني.

اإلجراءات الربملانية يف املراسيم بقوانني

 -1يحيل رئي�س املجل�س املرا�سيم بقوانني التي ت�صدر بالتطبيق لأحكام املادة ( )38من
الد�ستور وحتال �إليه من جمل�س النواب �إىل اللجان املخت�صة لإبداء ر�أيها فيها.
 -2يكون لها يف املجل�س الأولوية على �أي �أعمال �أخرى.
 -3حتال �إىل جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية لإبداء مالحظاتها ورفعها �إىل اللجنة
املخت�صة.
 -4حتال �إىل اللجنة املخت�صة للدرا�سة و�إبداء الر�أي.
 -5ال يجوز التقدم ب�أي اقرتاحات بالتعديل يف ن�صو�ص �أي مر�سوم بقانون.
 -6ي�صوت املجل�س على املرا�سيم باملوافقة �أو الرف�ض.
 -7ي�صدر قرار املجل�س بعدم �إقرار املر�سوم بقانون ب�أغلبية �أع�ضاء هذا املجل�س وين�شر
القرار يف اجلريدة الر�سمية.
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املعاهدات واالتفاقيات الدولية

املعاهدات واالتفاقيات التي تربم
مبرا�سيم وف ًقا لن�ص الفقرة الأوىل من
املادة ( )37من الد�ستور ،تر�سل �إىل
جمل�س النواب الذي ير�سلها �إىل
جمل�س ال�شورى.
�إيداع املعاهدة ومرفقاتها �إىل �أمانة
املجل�س.
للمجل�س بعد �إخطاره بانتهاء جمل�س
النواب من نظر هذه املعاهدات �إبداء
ما يراه من مالحظات ب�صدد املعاهدات
�أو االتفاقيات دون اتخاذ قرار يف �ش�أن
املعاهدة ذاتها.

املعاهدات واالتفاقيات التي يلزم
لنفاذها �أن ت�صدر بقانون وف ًقا للفقرة
الثانية من املادة ( )37من الد�ستور.
يحيل الرئي�س �إىل اللجنة املخت�صة
املعاهدات واالتفاقيات لبحثها وتقدمي
تقرير عنها �إىل املجل�س.
يخطر املجل�س بذلك يف �أول جل�سة
تالية مع توزيع امل�شروع على الأع�ضاء
برفقة جدول �أعمال اجلل�سة.
للمجل�س �أن يوافق عليها �أو يرف�ضها
�أو ي�ؤجل نظرها ولي�س له �أن يعدل
ن�صو�صها.
يف حالة الرف�ض يخطر رئي�س املجل�س
رئي�س جمل�س الوزراء ببيان ي�شمل
الن�صو�ص �أو الأحكام التي ت�ضمنتها
املعاهدة �أو االتفاقية والتي �أدت �إىل
الرف�ض �أو الت�أجيل.
يف حالة موافقة املجل�سني على م�شروع
القانون بالت�صديق عليها �أو املوافقة
عليها �أو االن�ضمام �إليها ،يرفع �إىل
رئي�س جمل�س الوزراء لعر�ضه على
امللك للت�صديق عليه و�إ�صداره.

78

اإلجراءات الربملانية يف امليزانية العامة وحساباتها اخلتامية

 -1تقدم احلكومة م�شروع قانون امليزانية ال�سنوية ال�شاملة لإيرادات الدولة وم�صروفاتها
قبل انتهاء ال�سنة املالية ب�شهرين على الأقل �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب.
 -2يحيل الرئي�س م�شروع قانون امليزانية �إىل جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية فور تقدميه
للمجل�س.
 -3يخطر رئي�س املجل�س يف �أول جل�سة تالية املجل�س بذلك.
 -4جتمتع جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية للمجل�س مع جلنة ال�ش�ؤون املالية والأقت�صادية
ملجل�س النواب يف اجتماع م�شرتك ملناق�شة م�شروع قانون امليزانية مع احلكومة ,وتقدم
تقريرا منف�ص ًال يت�ضمن عر�ضاً عا ًما للأ�س�س التي يقوم
كل جلنة للمجل�س الذي تتبعه ً
منا�سبا عن كل باب من �أبوابها مع التنويه باملالحظات
عليها م�شروع امليزانية وبيانًا
ً
واالقرتاحات التي يقدمها �أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب �أو اللجنتان ب�ش�أنها.
 -5وعلى جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية ملجل�س ال�شورى �أن تقدم تقريرها عقب انتهاء
املناق�شات امل�شرتكة وذلك يف ميعاد ال يتجاوز �ستة ا�سابيع من تاريخ �إحالة امل�شروع
اليها ,وللجنة �أن تتطلب من رئي�س املجل�س منحها مهلة ال تتجاوز ا�سبوعني لتقدمي
تقرير تكميلي يف �ضوء املناق�شات التي متت يف جمل�س النواب عن م�شروع القانون,
ف�إن مل تقدم اللجنة تقريرها الأ�صلي �أو التكميلي خالل املدة امل�شار �إليها جاز للمجل�س
�أن يناق�ش م�شروع قانون امليزانية باحلالة التي ورد بها من جمل�س النواب.
 -6يعر�ض رئي�س جمل�س ال�شورى م�شروع قانون امليزانية على املجل�س فور �إحالته �إليه
من رئي�س جمل�س النواب ،مرفقًا به تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية للمجل�س
وال�سابق �إعداده عن م�شروع القانون والتقرير التكميلي �إن وجد.
 -7يكون نظر امليزانية يف املجل�س وجلانه بطريق اال�ستعجال.
 -8تكون مناق�شة امليزانية يف املجل�س على �أ�سا�س التبويب الوارد بها.
 -9كل تعديل تقرتحه جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية يف االعتمادات التي ت�ضمنها م�شروع
امليزانية يجب �أن يكون باالتفاق مع احلكومة ،و�أن تنوه عن هذا االتفاق يف تقريرها.
 -10على من يريد الكالم يف مو�ضوع خا�ص بباب من �أبواب امليزانية �أن يقيد ا�سمه بعد
توزيع تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وقبل املناق�شة فيه ،وعلى طالب الكالم �أن
يحدد امل�سائل التي �سيتناولها يف كالمه.
 -11ترفع �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لعر�ضها على امللك للت�صديق والإ�صدار كقوانني
عادية.
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احلساب اخلتامي

 -1يقدم �إىل جمل�س النواب �أو ًال خالل الأ�شهر اخلم�سة التالية النتهاء ال�سنة املالية.
 -2بعد اعتماده من جمل�س النواب تتم �إحالته �إىل جمل�س ال�شورى م�شفو ًعا مبالحظات
جمل�س النواب.
 -3ويكون اعتماده بقرار من املجل�سني م�شفو ًعا مبالحظاتهما ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
رفع احلصانة الربملانية

يف غري دور انعقاد املجل�س.

يف دور االنعقاد.

يتعني التخاذ �أي من �إجراءات التوقيف �أو
التحقيق �أو التفتي�ش �أو القب�ض �أو احلب�س
�أو �أي �إجراء جنائي �آخر �أخذ الإذن من
رئي�س املجل�س.

�إحالة الطلب �إىل جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية
والقانونية لبحثه و�إبداء الر�أي فيه،
ويجب على اللجنة �إعداد تقريرها ب�ش�أن
طلب رفع احل�صانة خالل ع�شرة �أيام على
الأكرث من تاريخ �إحالة الأوراق �إليها.

يعترب مبثابة �إذن عدم �إ�صدار الرئي�س قراره
يف طلب الإذن خالل �شهر من تاريخ
و�صوله �إليه.
�إخطار املجل�س مبا قد يتخذ من �إجراءات
يف �أول اجتماع له.

ال يجوز للجنة ال�ش�ؤون الت�شريعية
والقانونية وال للمجل�س البحث يف
توافر الأدلة �أو عدم توافرها للإدانة يف
مو�ضوع االتهام اجلنائي.
ال يجوز للع�ضو �أن يتنازل عن احل�صانة
دون �إذن املجل�س ،وللمجل�س �أن ي�أذن
للع�ضو  -بنا ًء على طلبه  -ب�سماع �أقواله
�إذا وجه �إليه �أي اتهام ولو قبل �أن يقدم
طلب رفع احل�صانة.
ي�ؤذن دائ ًما باتخاذ الإجراءات اجلنائية
متى ثبت �أن الإجراء لي�س مق�صو ًدا منه
منع الع�ضو من �أداء م�س�ؤولياته الربملانية
باملجل�س.
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منوذج لالقرتاح بقانون

�سعادة ....................................................................................................../املوقر
رئي�س جمل�س ال�شورى
حتية طيبة ،وبعد،
ي�شرفني/ي�شرفنا التقدم باقرتاح بقانون ب�ش�أن:
..........................................................................................................................................................

وذلك ا�ستناداً �إىل املادة ( )92من الد�ستور ،ووفق �أحكام املادة رقم ( )92من الالئحة
الداخلية ملجل�س ال�شورى.
برجاء التكرم بعر�ضه على املجل�س املوقر للنظر واملوافقة ملا فيه من نفع عام وم�صلحة
للوطن.
وتف�ضلوا بقبول وافر االحرتام.
مقدم /مقدمو االقرتاح:
...................................................................... -1
...................................................................... -2
...................................................................... -3
...................................................................... -4
...................................................................... -5
التاريخ:
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..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

�إطار ملذكرة االقرتاح بقانون

 -1العنوان :اقرتاح بقانون
اقرتاح بقانون بتعديل املر�سوم بقانون ..........................................................................

............................................................................................

 -2املواد
 -3املذكرة الإي�ضاحية وتتناول:
�أ -املواد الد�ستورية التي ينطلق منها املقرتح.
ب -احلاجة الت�شريعية للمقرتح ،وعدم وجود قوانني نافذة تت�ضمن �أحكامه املقرتحة.
ج -الأهداف العامة التي يرجو حتقيقها يف املجتمع.
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املو�ضوع

الد�ستور

قانون املجل�سني

مادة ()52
مادة ()1
يت�ألف جمل�س ال�شورى من �أربعني يت�ألف جمل�س ال�شورى من �أربعني
ت�شكيل جمل�س ع�ضواً يعينون ب�أمر ملكي .وذلك وفق ع�ضواً يعينون ويعفون ب�أمر ملكي.
االج��راءات وال�ضوابط والطريقة التي وذل��ك وف��ق الإج���راءات وال�ضوابط
ال�شورى
تتحدد ب�أمر ملكي.
والطريقة التي حتدد ب�أمر ملكي.

ع�ضو جمل�س
ال�شورى ميثل
ال�شعب ب�أ�سره

مادة ()89
�أ -ع�ضو ك��ل م��ن جمل�س ال�شورى
وجمل�س ال��ن��واب ميثل ال�شعب
ب�أ�سره ،ويرعى امل�صلحة العامة،
وال �سلطان لأية جهة عليه يف عمله
باملجل�س �أو جلانه.

مادة ()33

مادة ()1

تعيني �أع�ضاء و -يعني امللك �أع�ضاء جمل�س ال�شورى يت�ألف جمل�س ال�شورى من �أربعني
ويعفيهم ب�أمر ملكي.
ع�ضواً يعينون ويعفون ب�أمر ملكي.
جمل�س ال�شورى
و�إعفا�ؤهم

الئحة جمل�س ال�شورى
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الد�ستور

مادة ()53
ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س ال�شورى
�أن يكون بحريني ًّا ،و �أن مي�ضي على
من اكت�سب اجلن�سية البحرينية ع�شر
�سنوات على الأقل ،وغري حامل جلن�سية
دولة �أخرى ،با�ستثناء من يحمل جن�سية
احدى دول الأع�ضاء مبجل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية ب�شرط �أن تكون
اجلن�سية البحرينية ب�صفة �أ�صلية ،متمتعاً
بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية ،و�أن
الع�ضوية
�شروط
يكون ا�سمه مدرجاً يف �أح��د ج��داول
يف جمل�س
االنتخاب ،و�أال تقل �سنه يوم التعيني
ال�شورى.
عن خم�س وثالثني �سنة ميالدية كاملة،
و�أن يكون ممن تتوافر فيهم اخل�برة �أو
الذين �أدوا خدمات جليلة للوطن.

قانون املجل�سني
مادة ()3
م��ع ع��دم الإخ�ل�ال ب��الأح��ك��ام امل��ق��ررة ف��ى قانون
مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،ي�شرتط فيمن يعني ع�ض ًوا
فى جمل�س ال�شورى:
�أ� -أن يكون بحرينيا و�أن مي�ضي على من اكت�سب
اجلن�سية البحرينية ع�شر �سنوات على الأقل وغري
حامل جلن�سية �أخرى با�ستثناء من يحمل جن�سية
اح��دى دول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ب�شرط �أن تكون جن�سيته البحرينية
�أ�صلية ،متمتعاً بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية.
ب� -أن ي��ك��ون �أ���س��م��ه م��درج �اً ف��ى �أح���د ج���داول
االنتخاب.
ج� -أال تقل �سنه يوم التعيني عن خم�س وثالثني �سنة
كاملة.
د� -أن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة �أو الذين �أدوا
خدمات جليلة للوطن من بني الفئات التالية:

•�أفراد العائلة املالكة.
•الوزراء ال�سابقني.
•م��ن �شغل منا�صب ال�����س��ف��راء وال����وزراء
املفو�ضني.

الئحة جمل�س ال�شورى
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املو�ضوع

�شروط الع�ضوية
يف جمل�س
ال�شورى.

الد�ستور

مادة ()78
ي�ؤدي كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى وجمل�س النواب ،يف جل�سة
علنية وقبل ممار�سة �أعماله يف املجل�س
�أو جلانه اليمني التالية:
حلف ع�ضو
جمل�س ال�شورى
(�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�ص ًا
لليمني الد�ستورية للوطن وللملك ،و�أن �أحرتم الد�ستور
وقوانني الدولة ،و�أن �أذود عن حريات
ال�شعب وم�صاحله و�أمواله ،و�أن �أ�ؤدي
�أعمايل بالأمانة وال�صدق).

قانون املجل�سني

•�أع�ضاء الهيئات الق�ضائية ال�سابقني.
•كبار ال�ضباط املتقاعدين.
•كبار موظفي الدولة ال�سابقني.
•كبار العلماء ورجال الأعمال واملهن
املختلفة.
•�أع�ضاء جمل�س النواب ال�سابقني.
•احلائزين ثقة ال�شعب.

الئحة جمل�س ال�شورى

مادة ()5
ي�ؤدي كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ،يف
جل�سة علنية وقبل ممار�سة �أعماله يف املجل�س �أو جلانه
اليمني التالية:
(�أق�سم ب��اهلل العظيم �أن �أك���ون خمل�صاً للوطن
وللملك) ،و�أن �أحرتم الد�ستور وقوانني الدولة ،و�أن
�أذود عن حريات ال�شعب وم�صاحله و�أم��وال��ه ،و�أن
أ��ؤدي �أعمايل بالأمانة وال�صدق).
ويبد�أ ب�أداء هذه اليمني يف بداية الف�صل الت�شريعي
رئي�س املجل�س.
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مدة الع�ضوية

الد�ستور

قانون املجل�سني

مادة ()2
مادة ()54
�أ -مدة الع�ضوية يف جمل�س ال�شورى �أربع مدة جمل�س ال�شورى �أربع �سنوات تبد�أ من
�سنوات ،وي��ج��وز �إع���ادة تعيني من تاريخ �أول اجتماع له .ويجوز �إعادة تعيني من
انتهت مدة ع�ضويته.
انتهت مدة ع�ضويته.
ب� -إذا خال حمل �أح��د �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى قبل نهاية مدته لأى �سبب
من الأ�سباب عني امللك ع�ضواً بديال
لنهاية مدة �سلفه.
ج -يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى �أن يطلب �إعفاءه من ع�ضوية
املجل�س بالتما�س يقدم �إىل رئي�س
املجل�س ،وعلى الرئي�س �أن يرفعه
�إىل امللك ،وال تنتهي الع�ضوية �إال من
تاريخ قبول امللك لهذا االلتما�س.
د -يعني امللك رئي�س جمل�س ال�شورى ملثل
مدة املجل�س ،وينتخب املجل�س نائبني
لرئي�س املجل�س لكل دور انعقاد.

الئحة جمل�س ال�شورى
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الد�ستور

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى

مادة ()4
مادة ()54
مادة ()6
�أ -مدة الع�ضوية يف جمل�س ال�شورى يعني امللك رئي�س جمل�س ال�شورى يبد أ� جمل�س ال�شورى �أول اجتماع له يف بداية كل دور
�أربع �سنوات ،ويجوز �إعادة تعيني ملثل مدة املجل�س ،وينتخب املجل�س انعقاد بانتخاب نائبي الرئي�س.
نائبني لرئي�س املجل�س لكل دور انعقاد.
من انتهت مدة ع�ضويته.
مادة ()10
ب� -إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى قبل نهاية مدته لأي �سبب
يعني امللك ب�أمر ملكي رئي�س جمل�س ال�شورى ملثل مدة
م��ن الأ���س��ب��اب ع�ين امللك ع�ضواً
املجل�س.
بدي ًال لنهاية مدة �سلفه.
ج -يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س
تعيني رئي�س
ال�شورى �أن يطلب �إع��ف��اءه من
جمل�س ال�شورى،
ع�ضوية املجل�س بالتما�س يقدم
وانتخاب نائبيه
�إىل رئي�س املجل�س ،وعلى الرئي�س
�أن يرفعه �إىل امللك ،وال تنتهى
الع�ضوية �إال من تاريخ قبول امللك
لهذا االلتما�س.
د -يعني امللك رئي�س جمل�س ال�شورى
مل��ث��ل م���دة امل��ج��ل�����س ،وينتخب
املجل�س نائبني لرئي�س املجل�س لكل
دور انعقاد.

مادة ()14
�إذا غاب رئي�س املجل�س ،توىل رئا�سة اجلل�سات النائب
الأول ،ويف حالة غيابه يتوىل الرئا�سة النائب الثاين ،ويف
حالة غيابهم م ًعا عن �إحدى اجلل�سات بعد افتتاحها ،توىل
رئا�سة اجلل�سة �أكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �سناً .وتكون لرئي�س
اجلل�سة االخت�صا�صات امل��ق��ررة فى ه��ذه الالئحة لرئي�س
املجل�س فى �إدارة اجلل�سة.
ولرئي�س املجل�س �أن يفو�ض �أحد نائبي الرئي�س يف بع�ض
اخت�صا�صاته.
ويف جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاين
حمل الرئي�س يف جميع اخت�صا�صاته �إذا امتد غيابه �أكرث من
ثالثة �أ�سابيع مت�صلة.
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خلو مكان �أحد
الأع�ضاء قبل
نهاية مدة
املجل�س

الد�ستور

مادة ()54
�أ -مدة الع�ضوية يف جمل�س ال�شورى
�أربع �سنوات ،ويجوز �إعادة تعيني
من انتهت مدة ع�ضويته.
ب� -إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى قبل نهاية مدته لأي �سبب
م��ن الأ���س��ب��اب ع�ين امللك ع�ضو ًا
بديال لنهاية مدة �سلفه.

ج -ي��ج��وز لأي ع�ضو م��ن �أع�����ض��اء
جمل�س ال�شورى �أن يطلب �إعفاءه
من ع�ضوية املجل�س بالتما�س يقدم
�إىل رئي�س املجل�س ،وعلى الرئي�س
�أن يرفعه �إىل امل��ل��ك ،وال تنتهي
الع�ضوية �إال من تاريخ قبول امللك
لهذا االلتما�س.
د -يعني امللك رئي�س جمل�س ال�شورى
مل��ث��ل م���دة امل��ج��ل�����س ،وينتخب
املجل�س نائبني لرئي�س املجل�س لكل
دور انعقاد.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()7
مادة ()170
�إذا خ�لا حم��ل �أح��د �أع�ضاء جمل�س �إذا انتهت ع�ضوية �أحد الأع�ضاء بالوفاة �أو بالإعفاء من
ال�شورى لأي �سبب من الأ�سباب قبل الع�ضوية �أو ب�إ�سقاطها ،يعلن رئي�س املجل�س خلو مكانه يف
انتهاء مدة ع�ضويته ،يعني ب�أمر ملكي من اجلل�سة ذاتها التي �أعلن فيها عن وفاة الع�ضو �أو تقرر فيها
يحل حمله وذلك خالل �شهر من تاريخ انتهاء الع�ضوية ،ويخطر رئي�س املجل�س امللك بذلك.
�إعالن املجل�س عن هذا اخللو.
وتكون مدة الع�ضو اجلديد لنهاية مدة
�سلفة.
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اجتماع جمل�س
ال�شورى عند
اجتماع جمل�س
النواب

الد�ستور

مادة ()55
�أ -يجتمع جمل�س ال�شورى عند اجتماع
جمل�س ال��ن��واب ،وت��ك��ون �أدوار
االنعقاد واحدة للمجل�سني.
ب� -إذا ُح��ل جمل�س النواب توقفت
جل�سات جمل�س ال�شورى.

مادة ()97
ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س
عدم جواز اجلمع ال�����ش��ورى وجمل�س ال��ن��واب ،كما ال
بني ع�ضوية
ي��ج��وز اجل��م��ع ب�ين ع�����ض��وي��ة �أي من
جمل�س ال�شورى املجل�سني وتوىل الوظائف العامة.
وع�ضوية جمل�س
ويعني القانون ح��االت عدم اجلمع
النواب
الأخرى.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
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توقف جل�سات
جمل�س ال�شورى

دور االنعقاد
ال�سنوى

الد�ستور

مادة ()55
�أ -يجتمع جمل�س ال�شورى عند اجتماع جمل�س النواب،
وتكون �أدوار االنعقاد واحدة للمجل�سني.
ب� -إذا ُحل جمل�س النواب توقفت جل�سات جمل�س
ال�شورى.

مادة ()72
دور االنعقاد ال�سنوي لكل من جمل�سى ال�شورى
والنواب ال يقل عن �سبعة �أ�شهر ،وال يجوز ف�ض هذا
الدور قبل �إقرار امليزانية.

مادة ()73
ا�ستثناء من حكم املادتني ال�سابقتني يجتمع املجل�س
الوطني يف اليوم التايل النتهاء �شهر من تاريخ تعيني
جمل�س ال�شورى �أو انتخاب جمل�س النواب �أيهما مت
�آخرا� ،إال �إذا قرر امللك دعوته لالجتماع قبل هذا التاريخ.
و�إذا كان تاريخ انعقاد املجل�س يف هذا الدور مت�أخر ًا
عن امليعاد ال�سنوي املن�صو�ص عليه يف املادة ( )71من
الد�ستور ،خُ ف�ضت مدة االنعقاد املن�صو�ص عليها يف
املادة ( )72منه مبقدار الفارق بني امليعادين املذكورين.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
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نظام �سري العمل
وحفظ النظام
فى جمل�س
ال�شورى

الد�ستور

مادة ()94
�أ -يبني ال��ق��ان��ون ن��ظ��ام �سري العمل يف كل
م��ن جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب
وجلانهما ،و�أ�صول املناق�شة والت�صويت
وال�������س����ؤال واال����س���ت���ج���واب و���س��ائ��ر
ال�����ص�لاح��ي��ات امل��ن�����ص��و���ص ع��ل��ي��ه��ا فى
الد�ستور ،وكذلك اجلزاءات التى ترتتب
على خمالفة الع�ضو للنظام �أو تخلفه عن
جل�سات املجل�س �أو اللجان بدون عذر
مقبول.
ب -لكل من املجل�سني �أن ي�ضيف �إىل القانون
املنظم له ما يراه من �أحكام تكميلية.

مادة ()95
حفظ النظام داخل كل من جمل�س ال�شورى
وجمل�س ال��ن��واب م��ن اخت�صا�ص رئي�سه،
ويخ�ص�ص لكل من املجل�سني حر�س ي�أمتر ب�أمر
رئي�س املجل�س .وال يجوز لأي��ة قوة م�سلحة
�أخرى دخول املجل�س �أو اال�ستقرار على مقربة
من �أبوابه �إال بطلب من رئي�سه.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()171
املحافظة على النظام داخل املجل�س من اخت�صا�ص رئي�سه.
ويحدد الرئي�س بالتن�سيق مع وزير الداخلية عدد احلر�س الالزم
حلفظ الأم��ن والنظام .ويكون هذا احلر�س حتت �إم��رة رئي�س
املجل�س وم�ستقال عن كل �سلطة �أخ��رى .وال يجوز لأية قوة
م�سلحة �أخ��رى دخول املجل�س �أو اال�ستقرار على مقربة من
�أبوابه �إال بطلب من الرئي�س .وال يجوز لغري احلر�س امل�سئول
عن املحافظة على الأمن والنظام حمل �أي نوع من ال�سالح
داخل حرم املجل�س ،وي�ضع رئي�س املجل�س النظام الذي يكفل
حتقيق ذلك.
مادة ()172
حرم املجل�س �إال بت�صريح ي�صدر
ال يجوز لأحد الدخول يف ٍ
طب ًقا للنظام الذي ي�ضعه مكتب املجل�س .وعلى امل�صرح لهم
بالدخول �أن يتبعوا التعليمات التي ت�صدر �إليهم من حر�س
املجل�س.
مادة ()173
ال يجوز دخول قاعة اجلل�سة �أو �أماكن انعقاد اجتماعات
اللجان وقت انعقادها لغري �أع�ضاء املجل�س واملكلفني بالعمل فيه
ومن يندبهم رئي�س جمل�س الوزراء �أو غريه من �أع�ضاء احلكومة
ملعاونتهم ،ومن ي�أذن املجل�س �أو اللجنة لهم احل�ضور.
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قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()174
تخ�ص�ص �أم��اك��ن ملمثلي ال�صحف وغ�يره��ا م��ن و�سائل
الإعالم ،وللجمهور ،يف �شرفات املجل�س مل�شاهدة جل�ساته.
وي�ضع رئي�س املجل�س قواعد و�إجراءات الت�صريح بالدخول
�إىل هذه ال�شرفات.
مادة ()175
يجب على م��ن ي�صرح لهم ب��دخ��ول �شرفات املجل�س
�أن يلزموا ال�سكون التام مدة انعقاد اجلل�سة ،و�أن يظلوا
جال�سني ،و�أال يظهروا عالمات ا�ستح�سان �أو ا�ستهجان و�أن
يراعوا التعليمات واملالحظات التي يبديها لهم املكلفون
بحفظ النظام .وللقائمني بحفظ النظام �أن يكلفوا من يقع منهم
�ضو�ضاء �أو �إخالل بالنظام ممن �صرح لهم يف دخول ال�شرفات
مبغادرة ال�شرفة ،فان مل ميتثل فللرئي�س �أن ي�أمر حر�س املجل�س
ب�إخراجه وت�سليمه للجهة املخت�صة �إذا اقت�ضى احلال.
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الد�ستور

مادة ()79
جل�سات جمل�س ال�شورى وجمل�س
النواب علنية ،ويجوز عقدها �سرية بنا ًء
على طلب احلكومة �أو رئي�س املجل�س
�أو ع�شرة �أع�����ض��اء ،وت��ك��ون مناق�شة
الطلب يف جل�سة �سرية.

مادة ()77
كل اجتماع يعقده جمل�س ال�شورى
بطالن اجتماع
جمل�س ال�شورى �أو جمل�س ال��ن��واب يف غ�ير ال��زم��ان
وبطالن قراراته واملكان املقررين الجتماعه يكون باط ًال،
وتبطل القرارات التي ت�صدر عنه.

علنية جل�سات
جمل�س ال�شورى

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى

مادة ()43
جل�سات املجل�س علنية ،ويجوز عقدها �سرية بناء على
طلب احلكومة �أو رئي�س املجل�س �أو ع�شرة من �أع�ضائه على
الأق��ل .ويف احلالة الأخ�يرة ،يقدم الطلب كتابة �إىل مكتب
املجل�س ،ويقرر املجل�س يف جل�سة �سرية ،ما �إذا كانت
املناق�شة يف املو�ضوع املطروح �أمامه جتري يف جل�سة علنية
�أم ال ،وي�صدر هذا القرار بعد مناق�شة ي�شرتك فيها على الأكرث
اثنان من م�ؤيدي ال�سرية واثنان من املعار�ضني لها.
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مادة ()80
ي�شرتط ل�صحة اجتماع كل من جمل�س
ال�شورى وجمل�س النواب ح�ضور �أكرث
من ن�صف �أع�ضائه ،وت�صدر القرارات
بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين،
وذلك يف غري احلاالت التي ت�شرتط فيها
�أغلبية خا�صة ،وعند ت�ساوي الأ�صوات
يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .و�إذا
كان الت�صويت متعل ًقا بالد�ستور وجب
�أن يتم باملناداة على الأع�ضاء ب�أ�سمائهم.
و�إذا مل يكتمل ن�صاب انعقاد املجل�س
مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س
�صحيحا ،على �أال يقل عدد احلا�ضرين
ً
عن ربع �أع�ضاء املجل�س.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()41
مع مراعاة ما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ال يكون انعقاد املجل�س
�صحيحاً �إال بح�ضور �أكرث من ن�صف �أع�ضائه .و�إذا بد�أ اجتماع
�صحيحا ا�ستمر ك��ذل��ك ،ول��و غ��ادر بع�ض الأع�ضاء
املجل�س
ً
احلا�ضرين قاعة اجلل�سة.
وللمجل�س فى هذه احلالة �أن ي�ستمر فى مناق�شة املو�ضوعات
املعرو�ضة عليه بعد تنبيه رئي�س املجل�س الأع�ضاء �إىل احل�ضور
لقاعة املجل�س.
مادة ()42
مع مراعاة ما ورد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ت�صدر ق��رارات املجل�س
بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ���ص��وات يرجح
اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س �أو من يقوم مقامه.
مادة ()49
يفتتح الرئي�س جل�سات املجل�س بح�ضور �أكرث من ن�صف �أع�ضائه،
ف�إذا تبني عند حلول موعد االجتماع �أن هذا الن�صاب القانوين مل
يكتمل �أخر الرئي�س افتتاح اجلل�سة ن�صف �ساعة .ف�إذا مل يكتمل
الن�صاب ت�ؤجل اجلل�سة �إىل موعد الحق حمدد .و�إذا مل يكتمل
ن�صاب انعقاد املجل�س خالل مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س
�صحيحاً ،على �أال يقل عدد احلا�ضرين عن ربع �أع�ضاء املجل�س.
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قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()73
ي�أخذ رئي�س املجل�س الر�أي على املو�ضوع املعرو�ض فور
�إعالن قرار املجل�س قفل باب املناق�شة فيه وبعد التحقق من
تكامل الن�صاب القانوين الالزم ل�صحة �إبداء الر�أي.
مادة ()74
ال يعر�ض �أي اق�تراح لأخ��ذ ال���ر�أي عليه �إال من رئي�س
املجل�س .وي�ؤخذ الر�أي �أو ًال على االقرتاحات املقدمة ب�ش�أن
املو�ضوع املعرو�ض وتكون الأولوية يف عر�ضها لأو�سعها
مدى و�أبعدها عن الن�ص الأ�صلي .ويف حالة رف�ض املجل�س
لالقرتاحات املذكورة ،ي�ؤخذ الر�أي على الن�ص الأ�صلي.
مادة ()75
�إذا ت�ضمن االقرتاح املعرو�ض عدة �أمور ،وطلب مقدمه �أو
خم�سة من الأع�ضاء الآخرين جتزئته ،عر�ض الرئي�س الر�أي يف
كل �أمر منها على حدة.

ملحق بأهم األحكام واملواد املتعلقة بعمل عضو جملس الشورى

99

املو�ضوع

�صحة اجتماع
املجل�س و�صدور
قراراته

الد�ستور

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()76
مع مراعاة احل��االت التي ي�ؤخذ فيها ال��ر�أي ن��داء باال�سم
ً
ي�ؤخذ الر�أي ب�إحدى الو�سائل الآتية:
أ�  -الت�صويت الإلكرتوين.
ب -رفع الأيدي.
ج -القيام واجللو�س.
مادة ()77
�إذا مل يتبني الرئي�س ر�أي الأغلبية عند �أخذ الر�أي بطريقة
رفع الأيدي �أخذ الر�أي بطريقة القيام واجللو�س ،ب�أن يطلب
من امل�ؤيدين القيام ،ف�إذا مل يتبني النتيجة ،يعاد �أخذ الر�أي
بطريقة عك�سية ،ب�أن يطلب من املعار�ضني القيام ،و�إذا مل
يتبني النتيجة مع ذلك ،ي�ؤخذ الر�أي ندا ًء باال�سم.
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قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()78
يجب �أخذ الر�أي ندا ًء باال�سم فى احلاالت الآتية:
�أ -احلاالت التي ي�شرتط فيها �أغلبية خا�صة.
ب� -إذا طلب ذلك رئي�س املجل�س �أو احلكومة.
ج� -إذا قدم بذلك طلب كتابي من �سبعة �أع�ضاء على الأقل
قبل ال�شروع يف �أخذ الآراء ،و اليقبل هذا الطلب �إال بعد
التحقق من وجود مقدميه باجلل�سة.
ويعرب الع�ضو عن ر�أيه عند النداء على ا�سمه بكلمة (موافق) �أو
(غري موافق) �أو (ممتنع) دون �أي تعليق.
ويجوز يف الأحوال الأ�ستثنائية ،مبوافقة �أغلبية �أع�ضاء املجل�س
احلا�ضرين ،جعل الت�صويت �سريًا .ويف جميع الأح��وال يكون
�إدالء الرئي�س ب�صوته بعد ت�صويت �سائر الأع�ضاء .وعند ت�ساوى
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س �أو من يقوم
مقامه.
مادة (* )79

يجب على كل ع�ضو �إبداء ر�أيه يف �أي مو�ضوع يعر�ض لأخذ
الر�أي عليه ،ومع ذلك فللع�ضو �أن ميتنع عن �إبداء ر�أيه وله �أن
يعر�ض �أ�سباب امتناعه على املجل�س بعد �أخذ الر�أي يف املو�ضوع
وقبل �إعالن النتيجة.

* معدلة وفق ًا للقانون رقم( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف العدد  2741من اجلريدة الر�سمية ،بتاريخ 2006/5/31
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مادة ()70
ال ي�صدر قانون �إال �إذا �أقره كل من
جمل�سي ال�شورى والنواب �أو املجل�س
الوطني بح�سب الأحوال ،و�صدق عليه
امللك.

مادة ()88
يجوز لرئي�س جمل�س ال��وزراء �إلقاء
بيان �أم��ام جمل�س ال��ن��واب �أو جمل�س
ال�شورى �أو احدى جلانهما عن مو�ضوع
برنامج احلكومة
داخ��ل يف اخت�صا�صه ،وله �أن يفو�ض
�أح����د ال�����وزراء يف ذل����ك ،ويناق�ش
املجل�س �أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما
يراه من مالحظات ب�ش�أنه.

�إ�صدار القوانني

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
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مادة ()38
�إذا حدث فيما بني �أدوار انعقاد كل
من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب �أو
يف فرتة حل جمل�س النواب ما يوجب
الإ���س��راع يف ات��خ��اذ ت��داب�ير ال حتتمل
الت�أخري ،جاز للملك �أن ي�صدر يف �ش�أنها
مرا�سيم تكون لها قوة القانون ،على �أال
تكون خمالفة للد�ستور.
ويجب عر�ض هذه املرا�سيم على كل
من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب
مرا�سيم لها قوة
خ�لال �شهر م��ن ت��اري��خ ���ص��دوره��ا �إذا
القانون
ك��ان املجل�سان قائمني �أو خ�لال �شهر
م��ن �أول اجتماع لكل م��ن املجل�سني
اجل��دي��دي��ن يف ح��ال��ة احل��ل �أو انتهاء
الف�صل الت�شريعي ،ف�إذا مل تعر�ض زال
ما كان لها من قوة القانون بغري حاجة
�إىل �إ�صدار قرار بذلك .و�إذا عر�ضت
ومل يقرها املجل�سان زال كذلك ما كان
لها من قوة القانون.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()121
يحيل رئي�س املجل�س املرا�سيم بقوانني التي ت�صدر بالتطبيق
لأحكام امل��ادة ( )38من الد�ستور ،وحت��ال �إليه من رئي�س
جمل�س النواب� ،إىل اللجان املخت�صة لإب��داء ر�أيها فيها،
ويكون لها يف املجل�س ويف اللجان الأولوية على �أية �أعمال
�أخرى.
مادة ()122
ال يجوز التقدم ب�أية اقرتاحات بالتعديل يف ن�صو�ص �أي
مر�سوم بقانون �صادر طب ًقا لأحكام املادة ( )38من الد�ستور.
مادة ()123
ت�سري ب�ش�أن املرا�سيم بقوانني الإجراءات اخلا�صة مبناق�شة
م�شروعات القوانني املن�صو�ص عليها يف ه��ذه الالئحة.
وي�صوت املجل�س على هذه املرا�سيم باملوافقة �أو بالرف�ض.
وي�صدر قرار املجل�س بعدم �إقرار املر�سوم بقانون ب�أغلبية
�أع�ضاء املجل�س ،وين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية.
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مادة ()35
�أ -للملك حق اقرتاح تعديل الد�ستور
واق��ت��راح ال��ق��وان�ين ،ويخت�ص
ب��ال��ت�����ص��دي��ق ع���ل���ى ال���ق���وان�ي�ن
و�إ�صدارها.
ب -ي��ع��ت�بر ال��ق��ان��ون م�����ص��د ًق��ا عليه
وي�صدره امللك �إذا م�ضت �ستة
�أ���ش��ه��ر م��ن ت��اري��خ رف��ع��ه �إل��ي��ه من
جمل�سي ال�شورى والنواب دون
�أن ي��رده �إىل املجل�سني لإع��ادة
النظر فيه.
ج -م��ع م��راع��اة الأح���ك���ام اخلا�صة
بتعديل الد�ستور� ،إذا رد امللك
يف خالل الفرتة املن�صو�ص عليها
يف البند ال�سابق م�شروع القانون
�إىل جمل�سي ال�شورى والنواب
مبر�سوم م�سبب ،لإعادة النظر فيه،
ح��دد ما �إذا كانت ه��ذه الإع��ادة
تتم يف ذات دور االنعقاد �أو يف
الدور التايل له.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()120
�إذا اعرت�ض امللك على م�شروع قانون �أقره جمل�سا ال�شورى
والنواب ورده طب ًقا لأحكام املادة ( )35من الد�ستور� ،أخطر
الرئي�س املجل�س باالعرتا�ض على م�شروع القانون و�أ�سباب
االعرتا�ض.
ويعقد املجل�س جل�سة عاجلة لهذا الغر�ض ،ويجوز
لرئي�س جمل�س ال��وزراء �أو من ينيبه الإدالء ببيان يف هذا
ال�ش�أن ،ويحيل املجل�س االعرتا�ض والبيانات املتعلقة به يف
اجلل�سة ذاتها وتقرير جمل�س النواب يف هذا ال�ش�أن �إىل جلنة
ال�شئون الت�شريعية والقانونية لدرا�سة امل�شروع املعرت�ض عليه،
واملبادئ والن�صو�ص التي هي حمل االع�ترا���ض ،وا�سبابه
الد�ستورية �أو الت�شريعية بح�سب الأحوال.
ويعر�ض تقرير جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية على
املجل�س لنظره على وج��ه اال�ستعجال ،وي��ج��ب لإق���رار
امل�شروع �أن توافق عليه �أغلبية ثلثي �أع�ضاء كل من جمل�سي
ال�شورى والنواب �أو املجل�س الوطني.
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املو�ضوع

اعرتا�ض امللك
على م�شروع
قانون �أقره
جمل�سا ال�شورى
والنواب

م�شروعات
القوانني
واقرتاحات
القوانني

الد�ستور

د� -إذا �أعاد كل من جمل�س ال�شورى
وجمل�س النواب �أو املجل�س الوطني
�إق��رار امل�شروع ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه،
�صدق عليه امللك ،و�أ�صدره يف خالل
�شهر من �إقراره للمرة الثانية.

مادة ()81
ي��ع��ر���ض رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء
م�����ش��روع��ات ال��ق��وان�ين ع��ل��ى جمل�س
النواب الذي له حق قبول امل�شروع �أو
تعديله �أو رف�ضه ،ويف جميع احلاالت
يرفع امل�شروع �إىل جمل�س ال�شورى
الذى له حق قبول امل�شروع �أو تعديله �أو
رف�ضه �أو قبول �أية تعديالت كان جمل�س
النواب قد �أدخلها على امل�شروع �أو
رف�ضها �أو قام بتعديلها .على �أن تعطى
الأولوية يف املناق�شة دائماً مل�شروعات
ال��ق��وان�ين واالق�ت�راح���ات امل��ق��دم��ة من
احلكومة.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى

مادة ()92
تقدم االقرتاحات بقوانني من �أع�ضاء املجل�س �إىل رئي�سه
م�صاغة وحمددة بقدر امل�ستطاع ،ومرف ًقا بها مذكرة �إي�ضاحية
تت�ضمن حتديد ن�صو�ص الد�ستور املتعلقة باالقرتاح واملبادئ
الأ�سا�سية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها .وال يجوز
�أن يوقع االقرتاح بقانون �أكرث من خم�سة �أع�ضاء.
مادة ()93
لرئي�س املجل�س �أن يخطر مقدم االق�تراح كتابة مبخالفته
للد�ستور� ،أو ع��دم ا�ستيفائه لل�شكل املطلوب �أو وجود
الأحكام التي تت�ضمنها مواده يف القوانني النافذة ،و�أن يطلب
منه ت�صحيحه �أو �سحبه.

ملحق بأهم األحكام واملواد املتعلقة بعمل عضو جملس الشورى
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املو�ضوع

م�شروعات
القوانني
واقرتاحات
القوانني

الد�ستور

مادة ()82
�إذا مل يوافق جمل�س ال�شورى على
م�شروع قانون �أق��ره جمل�س النواب
���س��واء ك���ان ق���رار جمل�س ال�����ش��ورى
بالرف�ض �أو بالتعديل �أو باحلذف �أو
بالإ�ضافة يعيده رئي�س املجل�س �إىل
جمل�س النواب لإعادة النظر فيه.

مادة ()83
�إذا قبل جمل�س ال��ن��واب م�شروع
القانون كما ورد من جمل�س ال�شورى
يحيله رئي�س جمل�س النواب خالل مدة
ال تتجاوز �أ�سبوعني �إىل رئي�س جمل�س
الوزراء لرفعه �إىل امللك.

مادة ()84
ملجل�س النواب �أن يرف�ض �أي تعديل
على م�شروع قانون �أقره جمل�س

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
ف�إذا �أ�صر الع�ضو على ر�أيه وجب عليه تقدمي مذكرة مكتوبة
لرئي�س املجل�س بوجهة نظره خالل �أ�سبوع من تاريخ �إخطاره،
ويعر�ض الرئي�س الأمر على مكتب املجل�س.
ويخطر الرئي�س الع�ضو كتابة مبا يقرره املكتب يف هذا
ال�ش�أن ،ف��إذا �أ�صر الع�ضو خالل �أ�سبوع على وجهة نظره
عر�ض الرئي�س الأمر على املجل�س.
مادة (* )94

يحيل الرئي�س االقرتاح بقانون �إىل اللجنة املخت�صة لإبداء
الر�أي يف فكرته ،وللجنة �أن ت�أخذ ر�أي مقدم االقرتاح قبل
و�ضع تقريرها ب�ش�أنه .وتعد اللجنة تقريراً يعر�ض على املجل�س
مت�ضمنًا الر�أى يف جواز نظر االقرتاح� ،أو رف�ضه� ،أو �إرجائه.
وللجنة �أن ت�شري على املجل�س برف�ض االقرتاح لأ�سباب تتعلق
باملو�ضوع ب�صفة عامة .ف�إذا ما وافق املجل�س على نظر االقرتاح
�أحاله �إىل احلكومة لت�ضعه يف �صيغة م�شروع القانون.
وكل اقرتاح بقانون قدمه �أحد الأع�ضاء ورف�ضه املجل�س،
ال يجوز لأحد من الأع�ضاء تقدميه ثانية يف دور االنعقاد ذاته.

* معدلة وفق ًا للقانون رقم( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف العدد  2741من اجلريدة الر�سمية ،بتاريخ 2006/5/31
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م�شروعات
القوانني
واقرتاحات
القوانني

الد�ستور

ال�����ش��ورى .و�أن ي�صر على ق��راره
ال�����س��اب��ق دون �إدخ����ال �أي���ة تعديالت
جديدة على م�شروع القانون .ويف
هذه احلالة يعاد امل�شروع �إىل جمل�س
ال�شورى مرة ثانية للنظر فيه .وملجل�س
ال�شورى �أن يقبل قرار جمل�س النواب
�أو �أن ي�صر على قراره ال�سابق.

مادة ()86
يف جميع احل���االت ال��ت��ي يتم فيها
املوافقة على م�شروع القانون يقوم
رئي�س جمل�س النواب ب�إحالته خالل
م��دة ال تتجاوز �أ�سبوعني �إىل رئي�س
جمل�س الوزراء لرفعه �إىل امللك.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ( 94مكرر ًا) *

لكل ع�ضو قدم اقرتاحاً بقانون ،قبل و�ضع اللجنة املخت�صة
تقريرها ب�ش�أن اقرتاحه املحال �إليها� ،أن يطلب كتابة من رئي�س
املجل�س ،ت�أجيل نظر اللجنة املخت�صة لالقرتاح وذلك ملرة
واحدة وملدة التزيد على ثالثني يوماً من تاريخ تقدمي طلب
الت�أجيل ،م�شفوعاً مبربراته ،وملقدم االقرتاح �أن يطلب ال�سري
يف درا�سة اقرتاحه خالل هذا املدة ،و�إال اعترب طلب الت�أجيل
املقدم منه مبثابة ا�سرتداد القرتاحه طب ًقا للمادة ( )115من هذه
الالئحة.
مادة ()95
�إذا وافقت �إح��دى اللجان على اق�تراح بقانون من �ش�أنه
زي��ادة يف امل�صروفات� ،أو نق�ص يف الإي���رادات ،عما ورد
يف امليزانية العامة للدولة� ،أحالته �إىل جلنة ال�شئون املالية
واالقت�صادية �أو مكتبها لإب��داء ال��ر�أي فيه .ويجب يف هذه
الأحوال �أن يت�ضمن تقرير اللجنة الأ�صلية ر�أي جلنة ال�شئون
املالية واالقت�صادية �أو مكتبها.

* م�ضافة وف ًقا للقانون رقم ( )9ل�سنة 2006م بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى املن�شور يف العدد  2714من اجلريدة الر�سمية بتاريخ  2006/5/31م

ملحق بأهم األحكام واملواد املتعلقة بعمل عضو جملس الشورى

107

املو�ضوع

م�شروعات
القوانني
واقرتاحات
القوانني
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قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()96
يعر�ض الرئي�س على املجل�س م�شروعات القوانني املقدمة
من احلكومة �أو التي اقرتحها الأع�ضاء وقامت احلكومة
ب�صياغتها وف ًقا للمادة ( )94من هذه الالئحة يف �أول جل�سة
تالية لورودها ،للنظر فى �إحالتها �إىل اللجان املخت�صة ،ما مل
تطلب احلكومة نظر امل�شروع على وجه اال�ستعجال �أو يرى
رئي�س املجل�س �أن له �صفة اال�ستعجال ،فيحيله الرئي�س ااىل
اللجنة املخت�صة مبا�شرة ،ويخطر املجل�س بذلك يف �أول
جل�سة تالية مع توزيع امل�شروع على الأع�ضاء برفقة جدول
�أعمال هذه اجلل�سة.
مادة ()97
�إذا ق��دم اق�تراح �أو م�شروع بقانون مرتبط ب��اق�تراح �أو
م�شروع �آخر معرو�ض على �إحدى اللجان� ،أحاله الرئي�س
مبا�شرة �إىل هذه اللجنة و�أخطر املجل�س بذلك فى �أول جل�سة
تالية.
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م�شروعات
القوانني
واقرتاحات
القوانني

الد�ستور

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()98
�إذا تعددت م�شروعات �أو مقرتحات القوانني يف املو�ضوع
الواحد ،اعترب �أ�سبقها هو الأ�صل ،واعترب ما عداه مبثابة تعديل
له.
مادة ()99
�إذا �أدخلت اللجنة املخت�صة تعديالت م�ؤثرة على �صياغة
م�شروع قانون ،جاز لها قبل رفع تقريرها �إىل املجل�س �أن
حتيله ،بعد موافقة رئي�س املجل�س� ،إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية
والقانونية �أو مكتبها ،لتبدي ر�أيها يف �صياغة امل�شروع وتن�سيق
مواده و�أحكامه خالل املدة التي يحددها رئي�س املجل�س،
وت�شري اللجنة يف تقريرها �إىل ر�أي جلنة ال�شئون الت�شريعية
والقانونية �أو مكتبها.
مادة ()100
ت�ست�أنف اللجان عند ب��دء كل دور انعقاد ع��ادي بحث
م�شروعات القوانني املوجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة
�إىل �إحالة جديدة.
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واقرتاحات
القوانني

الد�ستور

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
وع��ن��د ح���دوث تغيري وزاري ي��ج��وز لرئي�س جمل�س
الوزراء �أن يطلب من رئي�س املجل�س ،ت�أجيل النظر يف هذه
امل�شروعات كلها �أو بع�ضها بلجان املجل�س ،لفرتة ال تزيد
على ثالثني يوماً ،لت�ستعد احلكومة للمناق�شة فيها� ،أو لتتخذ
الإجراءات الد�ستورية املقررة لتعديلها �أو ا�سرتدادها.
�أما التقارير اخلا�صة مب�شروعات القوانني واقرتاحاتها التي
بد�أ املجل�س النظر فيها يف دور انعقاد �سابق ،في�ست�أنف نظرها
باحلالة التي كانت عليها ،ما مل يقرر املجل�س �إعادتها �إىل
اللجنة بنا ًء على طلب احلكومة طب ًقا لأحكام الفقرة ال�سابقة.
مادة (* )101

يخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س الوزراء خالل اخلم�سة
ع�شر يوماً التالية الفتتاح دور االنعقاد الأول من كل ف�صل
ت�شريعي ،مب�شروعات القوانني التي مل يف�صل فيها املجل�س
ال�سابق.

* معدلة وفق ًا للقانون رقم( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف العدد  2741من اجلريدة الر�سمية ،بتاريخ 2006/5/31
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قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
و�إذا مل تطلب احلكومة من رئي�س املجل�س ا�ستمرار النظر
فى امل�شروعات املذكورة املقدمة منها ابتداء خالل �شهرين من
تاريخ �إخطار رئي�س جمل�س الوزراء اعتربت غري قائمة.
و�إذا طلبت احلكومة نظرها� ،أحالها املجل�س �إىل اللجنة
املخت�صة ،وللجنة �أن تكتفي يف �ش�أنها مبا انتهى �إليه ر�أي
اللجنة ال�سابقة� ،إذا كانت قد و�ضعت تقريراً فيها.
مادة ()102
يناق�ش املجل�س م�شروعات القوانني يف مداولة واحدة،
ومع ذلك يجوز �أن جترى مداولة ثانية طب ًقا للأحكام الواردة
يف هذه الالئحة.
مادة ()103
تبد�أ مناق�شة م�شروعات القوانني بتالوة امل�شروع الأ�صلي
وتقرير اللجنة املخت�صة وما يت�ضمنه من تعديالت ،ما مل ير
املجل�س االكتفاء بتوزيع بع�ض �أو كل هذه الوثائق مع �إثباتها
يف امل�ضبطة .وتعطى الكلمة عند مناق�شة امل�شروع ملقرر
اللجنة فاحلكومة فالأع�ضاء.

ملحق بأهم األحكام واملواد املتعلقة بعمل عضو جملس الشورى

111

املو�ضوع

م�شروعات
القوانني
واقرتاحات
القوانني

الد�ستور

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
وتبد�أ املداولة مبناق�شة املبادئ والأ�س�س العامة للم�شروع
�إجما ًال ،ف�إذا مل يوافق املجل�س على امل�شروع من حيث املبد�أ،
عدّ ذلك رف�ضا للم�شروع.
ف�إذا وافق املجل�س على امل�شروع من حيث املبد�أ ،انتقل
�إىل مناق�شة مواده مادة مادة بعد تالوة كل منها واالقرتاحات
التي قدمت ب�ش�أنها ،وي�ؤخذ الر�أي يف كل مادة على حدة ،ثم
ي�ؤخذ الر�أي على امل�شروع يف جمموعه.
مادة ()104
لكل ع�ضو عند نظر م�شروع قانون �أن يقرتح التعديل
بالإ�ضافة �أو احلذف �أو التجزئة يف املواد �أو فيما يعر�ض من
تعديالت .ويجب �أن يقدم التعديل كتابة قبل اجلل�سة التى
�ستنظر فيها املواد التي ي�شملها التعديل بثمانٍ و�أربعني �ساعة
على الأقل ليعمم على الأع�ضاء.
ويجوز مبوافقة املجل�س النظر فى التعديل الذي يقدم قبل
اجلل�سة مبا�شرة �أو �أثناءها ،وي�صدر قرار املجل�س بنظره
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قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
�أو ا�ستبعاده بعد �سماع مقدم االقرتاح� ،إن كان لذلك حمل
دون مناق�شة .ف�إذا �أقر املجل�س النظر يف هذه التعديالت،
عر�ضها الرئي�س على املجل�س وله �أن يقرر بحثها يف احلال �أو
�إحالتها �إىل اللجنة املخت�صة لبحثها و�إعداد تقرير عنها.
مادة ()105
تخطر اللجنة املخت�صة بالتعديالت اجلوهرية التي يقدمها
الأع�ضاء قبل اجلل�سة املحددة لنظر امل�شروع �أمام املجل�س
لبحثها ،ويبني املقرر ر�أي اللجنة فيها �أثناء املناق�شة يف
اجلل�سة .ويجب �أن يكون اقرتاح التعديل حمد ًدا وم�صا ًغا.
ويجوز للحكومة وملقرر اللجنة طلب �إحالة التعديل الذي
يقرتح �أثناء جل�سة املجل�س �إىل اللجنة وتلزم �إجابة هذا
الطلب �إذا كان اقرتاح التعديل جوهرياً ومل ي�سبق نظره فيها.
مادة ()106
�إذا قرر املجل�س �إحالة التعديل املقرتح �إىل اللجنة وجب
عليها �أن تقدم تقريرها يف امليعاد الذي يحدده املجل�س ،و�إذا
كان لهذا لتعديل ت�أثري على باقي مواد امل�شروع �أجل نظره

ملحق بأهم األحكام واملواد املتعلقة بعمل عضو جملس الشورى

113

املو�ضوع

م�شروعات
القوانني
واقرتاحات
القوانني

الد�ستور

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
حتى تنتهي اللجنة من عملها يف �ش�أنه و�إال كان للمجل�س �أن
ي�ستمر يف مناق�شة باقي املواد.
وتعترب التعديالت ك�أن مل تكن ،وال تعر�ض للمناق�شة� ،إذا
تنازل عنها مقدموها دون �أن يتبناها �أحد الأع�ضاء.
مادة ()107
بعد االنتهاء من مناق�شة املادة والتعديالت املقدمة ب�ش�أنها،
ي�ؤخذ الر�أي على التعديالت �أو ًال ،ويبد�أ الرئي�س ب�أو�سعها
مدى و �أبعدها عن الن�ص الأ�صلي ،ثم ي�ؤخذ ال��ر�أي على
املادة يف جمموعها.
مادة ()108
�إذا قرر املجل�س حكماً يف �إح��دى امل��واد من �ش�أنه �إجراء
تعديل يف مادة �سبق �أن وافق عليها ،فله �أن يعود �إىل مناق�شة
تلك امل��ادة .ويجوز للمجل�س ،بناء على طلب احلكومة �أو
اللجنة �أو �أحد الأع�ضاء� ،أن يقرر �إع��ادة املناق�شة يف مادة
�سبق �إقرارها �إذا �أبديت لذلك �أ�سباب جديدة ،وذلك قبل
انتهاء املداولة يف امل�شروع.
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قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()109
للمجل�س قبل �أخ��ذ ال��ر�أي على م�شروع القانون ب�صفة
نهائية� ،إذا كانت قد �أدخلت على ن�صو�صه تعديالت باجلل�سة،
�أن يحيله �إىل اللجنة املخت�صة لتبدي ر�أيها باال�شرتاك مع جلنة
ال�شئون الت�شريعية والقانونية �أو مكتبها يف �صياغة وتن�سيق
�أحكامه .وعلى اللجنة املحال �إليها امل�شروع �أن تقدم تقريرها
يف املوعد الذي يحدده لها املجل�س.
وال يجوز بعدئذ �إجراء مناق�شة يف امل�شروع �إال فيما يتعلق
بال�صياغة.
مادة ()110
يجب �إجراء مداولة ثانية يف بع�ض مواد م�شروع القانون
�إذا قدم طلب كتابي بذلك �إىل رئي�س املجل�س من احلكومة �أو
رئي�س اللجنة �أو مقررها �أو خم�سة �أع�ضاء على الأقل ،وذلك
قبل اجلل�سة �أو املوعد املحدد لأخذ الر�أي نهائياً على م�شروع
القانون ،ويبني بالطلب املادة �أو املواد املطلوب �إعادة املداولة
فيها وتعديلها و�أ�سباب وم�بررات هذا التعديل وال�صياغة
املقرتحة للمواد املطلوب تعديلها.
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الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()111
ال يجوز يف املداولة الثانية املناق�شة فى غري التعديالت
املقرتحة والتي قدم الطلب ب�ش�أنها طبقاً للمادة ال�سابقة ،ثم
ي�ؤخذ ال��ر�أي بعد املناق�شة على امل��واد التي اق�ترح تعديلها
بح�سب ترتيبها يف امل�شروع ،وبعدئذ ي�ؤخذ ال��ر�أي على
امل�شروع ب�صفة نهائية.
مادة ()112
ت�سري الأحكام اخلا�صة بالتعديالت املقدمة يف املداولة
الأوىل على ما يقدم من تعديالت �أثناء املداولة الثانية.
مادة ()113
ال يجوز �أن يقر املجل�س �أي مو�ضوع �أو �أن يرف�ضه �إال بعد
نظره يف اللجنة �أو اللجان املخت�صة ،ويف �ضوء ما تقدمه من
تقارير يف �ش�أنه ،وذلك مع مراعاة ما ورد من �أحكام خا�صة
يف هذه الالئحة.

116

املو�ضوع

م�شروعات
القوانني
واقرتاحات
القوانني

الد�ستور

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()114

ال يجوز �أخذ ال��ر�أي نهائي ًا يف م�شروع القانون قبل م�ضي
�أربعة �أيام على الأقل من انتهاء املداولة فيه.
ويجوز مبوافقة املجل�س -يف الأحوال امل�ستعجلة� -أخذ
ال��ر�أي النهائي على امل�شروع يف اجلل�سة ذاتها التي متت
املوافقة عليه فيها ،وذلك بعد �ساعة على الأقل من االنتهاء من
نظره ما مل تقرر �أغلبية �أع�ضاء املجل�س غري ذلك.
مادة (* )115

لكل من تقدم باقرتاح بقانون �أن ي�سرتده بطلب كتابي
لرئي�س املجل�س ،ولو كان ذلك �أثناء مناق�شته ،فال ي�ستمر
املجل�س يف نظره �إال �إذا كان موقعاً من ع�ضو �أو �أع�ضاء غريه،
�أو طلب �أحد الأع�ضاء اال�ستمرار يف نظره بطلب كتابي يقدم
�إىل رئي�س املجل�س.
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الئحة جمل�س ال�شورى
مادة (* )116

ت�سقط االقرتاحات بقوانني املقدمة ممن زالت ع�ضويته من
الأع�ضاء� ،إال �إذا كانت موقعة من ع�ضو �أو �أع�ضاء غريه،
وذل��ك فيما ع��دا االق�تراح��ات بقوانني التي �سبق �أن وافق
عليها املجل�س وتقرر �إحالتها �إىل احلكومة لو�ضعها يف �صيغة
م�شروع قانون ،فيجب عليها اال�ستمرار يف �صياغتها و�إحالتها
�إىل جمل�س النواب.
مادة ()117
االقرتاحات بقوانني التي ي�سرتدها مقدموها �أو التي ت�سقط
طب ًقا لأحكام املادة ال�سابقة ال يجوز �إعادة تقدميها يف دور
االنعقاد ذاته.
مادة (* )118

ت�سقط جميع االقرتاحات بقوانني بنهاية الف�صل الت�شريعي،
وذلك فيما عدا االقرتاحات بقوانني التي �سبق �أن وافق عليها
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الئحة جمل�س ال�شورى
املجل�س ال�سابق وتقرر �إحالتها �إىل احلكومة لو�ضع �صياغتها
وت�ست�أنف اللجان نظر االقرتاحات بقوانني املحالة �إليها يف
دور انعقاد �سابق ،ما مل يطلب مقدموها من رئي�س املجل�س
كتابة ا�سرتدادها خ�لال ثالثني يوماً من ب��دء دور االنعقاد
اجلديد ،ويخطر الرئي�س اللجان بهذا الطلب.
مادة ()119
�إذا كان امل�شروع �أو االقرتاح م�ؤل ًفا من مادة واحدة ،اكتفي
بتالوته ومناق�شته ،ثم �أخذ الر�أي النهائي فيه مرة واحدة.
مادة ()120
�إذا �أعرت�ض امللك على م�شروع قانون �أقره جمل�سا ال�شورى
والنواب ورده طب ًقا لأحكام املادة ( )35من الد�ستور� ،أخطر
الرئي�س املجل�س باالعرتا�ض على م�شروع القانون و�أ�سباب
االعرتا�ض.
ويعقد املجل�س جل�سة عاجلة لهذا الغر�ض ،ويجوز
لرئي�س جمل�س ال��وزراء �أو من ينيبه الإدالء ببيان يف هذا
ال�ش�أن ،ويحيل املجل�س االعرتا�ض والبيانات املتعلقة به يف
ذات اجلل�سة وتقرير جمل�س النواب فى هذا ال�ش�أن �إىل جلنة
ال�شئون الت�شريعية والقانونية لدرا�سة امل�شروع املعرت�ض عليه،

ملحق بأهم األحكام واملواد املتعلقة بعمل عضو جملس الشورى

119

املو�ضوع

م�شروعات
القوانني
واقرتاحات
القوانني

الد�ستور

مادة ()85
�إذا اختلف املجل�سان حول م�شروع
�أي ق��ان��ون م��رت�ين ،يجتمع املجل�س
اختالف
الوطني برئا�سة رئي�س جمل�س النواب
املجل�سني حول لبحث املواد املخ َتلف عليها ،وي�شرتط
لقبول امل�شروع �أن ي�صدر قرار املجل�س
م�شروع القانون الوطنى ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين،
مرتني
وعندما يرف�ض امل�شروع بهذه ال�صورة،
ال يقدَّ م مرة ثانية �إىل املجل�س الوطني
يف الدورة ذاتها.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
واملبادئ والن�صو�ص التي هي حمل االعرتا�ض ،و�أ�سبابه
الد�ستورية �أو الت�شريعية بح�سب الأحوال.
ويعر�ض تقرير جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية على
املجل�س لنظره على وج��ه اال�ستعجال ،وي��ج��ب لإق���رار
امل�شروع �أن توافق عليه �أغلبية ثلثي �أع�ضاء كل من جمل�سي
ال�شورى والنواب �أو املجل�س الوطني.
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الد�ستور

مادة ()87
ك���ل م�������ش���روع ق���ان���ون ينظم
مو�ضوعات اقت�صادية �أو مالية،
وت��ط��ل��ب احل��ك��وم��ة ن��ظ��ره ب�صفة
عاجلة ،يتم عر�ضه على جمل�س
النواب �أو ًال ليبت فيه خالل خم�سة
ع�شر يو ًما ،ف�إذا م�ضت هذه املدة
عر�ض على جمل�س ال�شورى مع
م�شروعات
ر�أي جمل�س ال��ن��واب �إن وج��د،
القوانني التي ليقرر ما يراه ب�ش�أنه خالل خم�سة
تنظم مو�ضوعات ع�شر ي��و ًم��ا �أخ����رى ،ويف حالة
اختالف املجل�سني ب�ش�أن م�شروع
اقت�صادية �أو ويف ح��ال��ة اخ��ت�لاف املجل�سني
ب�ش�أن م�شروع القانون املعرو�ض،
مالية
يعر�ض الأمر على املجل�س الوطني
للت�صويت عليه خ�ل�ال خم�سة
ع�شر يو ًما ،و�إذا مل يبت املجل�س
الوطني فيه خالل تلك املدة جاز
للملك �إ���ص��داره مبر�سوم له قوة
القانون.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()137
يحيل رئي�س جمل�س ال�شورى م�شروع قانون امليزانية �إىل جلنة ال�شئون
املالية واالقت�صادية فور تقدميه �إىل املجل�س من احلكومة ،ويخطر املجل�س
بذلك فى �أول جل�سة تالية.
مادة ()138
جتتمع جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية للمجل�س مع جلنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�صادية ملجل�س النواب يف اجتماع م�شرتك ملناق�شة م�شروع قانون
امليزانية مع احلكومة ،وتقدم كل جلنة للمجل�س الذي تتبعه تقريراً منف�ص ًال
يت�ضمن عر�ضاً عاماً للأ�س�س التي يقوم عليها م�شروع امليزانية ،وبياناً منا�سب ًا
عن كل باب من �أبوابها ،مع التنويه باملالحظات واالقرتاحات التي يقدمها
�أع�ضاء جمل�سي ال�شورى والنواب �أو اللجنتان ب�ش�أنها.
وعلى جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية ملجل�س ال�شورى �أن تقدم تقريرها
عقب انتهاء املناق�شات امل�شرتكة ،وذلك يف ميعاد ال يتجاوز �ستة �أ�سابيع من
تاريخ �إحالة امل�شروع �إليها ،وللجنة �أن تطلب من رئي�س املجل�س منحها مهلة
ال تتجاوز �أ�سبوعني لتقدمي تقرير تكميلي يف �ضوء املناق�شات التي متت يف
جمل�س النواب عن م�شروع القانون ،ف�إن مل تقدم اللجنة تقريرها الأ�صلي �أو
التكميلي خالل املواعيد امل�شار �إليها جاز للمجل�س �أن يناق�ش م�شروع قانون
امليزانية باحلالة التي ورد بها من جمل�س النواب.
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قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()139
يعر�ض رئي�س جمل�س ال�شورى م�شروع قانون امليزانية
العامة على املجل�س ف��ور �إحالته �إل��ي��ه م��ن رئي�س جمل�س
النواب ،مرفقاً به تقرير جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية
للمجل�س وال�سابق �إع��داده عن م�شروع القانون والتقرير
التكميلي �إن وجد ،ويكون نظر امليزانية يف جمل�س ال�شورى
وجلانه بطريق اال�ستعجال ،وي�سري يف �ش�أن م�شروع قانون
امليزانية والأحكام املن�صو�ص عليها يف املادة ( )189من هذه
الالئحة.
مادة ()140
تكون مناق�شة امليزانية يف جمل�س ال�شورى على �أ�سا�س
التبويب الوارد فيها ،ويجوز �إعداد امليزانية ل�سنتني ماليتني
على الأك�ثر ،وال يجوز تخ�صي�ص �أي �إي��راد من الإي��رادات
العامة لوجه معني من وجوه ال�صرف �إال بقانون.
مادة (* )141

كل تعديل تقرتحه جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية يف
االعتمادات التي ت�ضمنها م�شروع امليزانية ،يجب �أن يكون
ذلك باالتفاق مع احلكومة ،و�أن تنوه عن هذا االتفاق يف
تقريرها.
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الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()142
على من يريد الكالم يف مو�ضوع خا�ص بباب من �أب��واب
امليزانية �أن يقيد ا�سمه بعد توزيع م�شروع القانون مرفق به تقرير
جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وقبل املناق�شة فيه ،وعلى طالب
الكالم �أن يحدد امل�سائل التي �سيتناولها بحثه ،وتقت�صر املناق�شة
يف املجل�س على املو�ضوعات التي يثريها طالب الكالم ،وذلك
كله ما مل ي�أذن املجل�س بغري ذلك.
مادة ()143
ال يجوز �إلغاء �أو تعديل دائرة �أو وظيفة قائمة مبوجب نظام
قانوين معمول به� ،أو تعديل قانون قائم عن طريق �إلغاء �أوتعديل
االعتمادات املدونة فى امليزانية ،ف�إذا ر�أى املجل�س ذلك وجب
تقدمي اقرتاح بقانون خا�ص بهذا ال�ش�أن.
مادة ()144
يقدم احل�ساب اخلتامي لل�شئون املالية للدولة عن العام املنق�ضي
�إىل جمل�س النواب �أو ال خالل اخلم�سة الأ�شهر التالية النتهاء
ال�سنة املالية ،ويحيله رئي�س جمل�س النواب بعد �أن ي�ضع املجل�س
تقريره �إىل رئي�س جمل�س ال�شورى ،ويكون اعتماده بقرار من
املجل�سني م�شفو ًعا مبالحظاتهما ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
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املو�ضوع

م�شروعات
القوانني التي
تنظم مو�ضوعات
اقت�صادية �أو
مالية

الأ�سئلة
الربملانية

الد�ستور

مادة ()91
ل��ك��ل ع�����ض��و م���ن �أع�����ض��اء جمل�س
النواب �أن يوجه �إىل ال��وزراء �أ�سئلة
مكتوبة ال�ستي�ضاح الأم���ور الداخلة
يف اخت�صا�صهم ،ولل�سائل وحده حق
التعقيب مرة واحدة على الإجابة ،ف�إن
�أ�ضاف الوزير جديداً جتدد حق الع�ضو
يف التعقيب.
وال يجوز �أن يكون ال�س�ؤال متعل ًقا
مب�صلحة خا�صة بال�سائل �أو ب�أقاربه حتى
الدرجة الرابعة� ،أو ب�أحد موكليه.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()145
ت�سري الأحكام اخلا�صة مبناق�شة امليزانية العامة و�إ�صدارها
على احل�ساب اخلتامي واالعتمادات الإ�ضافية والنقل من باب
�إىل �آخر من �أبواب امليزانية ،كما ت�سري هذه الأحكام على
امليزانيات امل�ستقلة وامللحقة واالعتمادات الإ�ضافية املتعلقة
بها والنقل من باب �إىل �آخر من �أبوابها وح�ساباتها اخلتامية.
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املو�ضوع

املعاهدات
واالتفاقيات
الدولية

الد�ستور

مادة ()37
ي�ب�رم امل��ل��ك امل��ع��اه��دات مب��ر���س��وم،
ويبلغها �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب
ف��وراً م�شفوعة مبا ينا�سب من البيان،
وت��ك��ون للمعاهدة ق��وة ال��ق��ان��ون بعد
�إبرامها والت�صديق عليها ون�شرها يف
اجلريدة الر�سمية.
ع���ل���ى �أن م���ع���اه���دات ال�����ص��ل��ح
وال��ت��ح��ال��ف ،وامل��ع��اه��دات املتعلقة
ب�أرا�ضي الدولة �أو ثرواتها الطبيعية �أو
بحقوق ال�سيادة �أو حقوق املواطنني
العامة �أو اخلا�صة ،ومعاهدات التجارة
واملالحة والإق��ام��ة ،واملعاهدات التي
تحُ ِّمل خزانة الدولة �شيئاً من النفقات
غري ال���واردة يف امليزانية �أو تت�ضمن
تعدي ًال لقوانني البحرين ،يجب لنفاذها
�أن ت�صدر بقانون.
وال يجوز يف �أي حال من الأحوال
ً
�روط��ا �سرية
�
�ش
�
�
�أن تت�ضمن امل��ع��اه��دة
تناق�ض �شروطها العلنية.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة (* )124

يخطر الرئي�س املجل�س باملعاهدات �أو االتفاقيات التي
تربم مبرا�سيم وف ًقا لن�ص الفقرة الأوىل من املادة ( )37من
الد�ستور م�شفوعة بالبيان احلكومي املرافق لها ،ويتلى هذا
البيان اجلل�سة مع �إيداع املعاهدة �أو االتفاقية ومرفقاتها �أمانة
املجل�س.
وللمجل�س ،بعد �إخطاره بانتهاء جمل�س النواب من نظر
هذا املعاهدات �أو االتفاقيات� ،إبداء ما يراه من مالحظات
ب�صددها دون اتخاذ قرار يف �ش�أن املعاهدة �أو االتفاقية ذاتها.
مادة (* )125

يحيل الرئي�س �إىل اللجنة املخت�صة املعاهدات واالتفاقيات
املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثانية م��ن امل���ادة ( )37من
الد�ستور ،لبحثها وتقدمي تقرير عنها �إىل املجل�س .وللمجل�س
�أن يوافق عليها �أو يرف�ضها �أو ي�ؤجل نظرها ،ولي�س له �أن يعدل
ن�صو�صها .ويف حالة الرف�ض �أو الت�أجيل يخطر رئي�س املجل�س
رئي�س جمل�س ال��وزراء ببيان ي�شمل الن�صو�ص �أو الأحكام
التي ت�ضمنتها املعاهدة �أو االتفاقية والتي �أدت �إىل الرف�ض �أو
الت�أجيل.

* معدلتان وف ًقا للقانون رقم( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف العدد  2741من اجلريدة الر�سمية ،بتاريخ 2006/5/31
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املو�ضوع

الد�ستور

مادة ()92
�أ -خلم�سة ع�شر ع�ضواً م��ن جمل�س
ال�شورى �أو جمل�س النواب حق
طلب اق�ت�راح تعديل الد�ستور،
ولأي من �أع�ضاء املجل�سني حق
اق��ت�راح ال��ق��وان�ين ،وي��ح��ال كل
اق�تراح �إىل اللجنة املخت�صة يف
املجل�س ال��ذي قدم فيه االق�تراح
لإب��داء ال��ر�أي ،ف��إذا ر�أى املجل�س
قبول االقرتاح �أحاله �إىل احلكومة
حق طلب تعديل
لو�ضعه يف �صيغة م�شروع تعديل
ل��ل��د���س��ت��ور �أو م�����ش��روع ق��ان��ون
الد�ستور
وتقدميه �إىل جمل�س النواب خالل
�ستة �أ�شهر على الأك�ثر من تاريخ
�إحالته �إليها.
ب -كل اق�تراح بقانون مت تقدميه وفق
الفقرة ال�سابقة ورف�ضه املجل�س
ال��ذي ُق��دم �إليه ،ال يجوز تقدميه
ثانية يف دور االنعقاد ذاته.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()87
يخطر رئي�س جمل�س النواب رئي�س جمل�س ال�شورى مبا انتهى
�إليه جمل�س النواب ب�ش�أن الكتاب املحال �إليه من رئي�س جمل�س
ال��وزراء ب��الإرادة امللكية بطلب تعديل الد�ستور طب ًقا لأحكام
املادتني ( )35و ( )120منه.
ويجب �أن يت�ضمن كتاب رئي�س جمل�س النواب حتديد مواد
الد�ستور املطلوب حذفها �أو �إ�ضافتها �أو املطلوب تغيري �أحكامها،
و�أن يرفق بالكتاب طلب التعديل وبيان باملربرات الداعية �إىل
ذلك ،وتقرير جمل�س النواب ب�ش�أنه.
وي�أمر رئي�س املجل�س بطبع كتاب رئي�س جمل�س النواب ب�ش�أن
التعديل والتقرير املرفق به خالل �أربع وع�شرين �ساعة من وروده
�إىل املجل�س ،كما ي�أمر بتوزيعه على كافة الأع�ضاء.
مادة()88
يعقد جمل�س ال�شورى جل�سة خا�صة خالل �أ�سبوع من تاريخ
و�صول كتاب رئي�س جمل�س ال��ن��واب ب�ش�أن تعديل الد�ستور
والتقرير املرفق به �إىل رئي�س املجل�س .ويعر�ض رئي�س املجل�س بيانًا
على املجل�س �شارحاً لطلب التعديل وتقرير جمل�س النواب ب�ش�أنه
قبل �أن يقرر �إحالته �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية لإعداد
تقرير عنه خالل خم�سة ع�شر يو ًما من �إحالته اليها.
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املو�ضوع

حق طلب تعديل
الد�ستور

الد�ستور

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
ويجب �أن ت�ضمن اللجنة تقريرها ر�أيها فى مبد�أ التعديل،
ويف ال�صياغة التي وافق عليها جمل�س النواب مل�شروع املواد
املقرتح تعديلها �أو �إ�ضافتها يف حالة موافقتها على مبد�أ
التعديل.
ويتلى م�شروع تقرير اللجنة عليها يف جل�سة يح�ضرها ثلثا
�أع�ضائها على الأقل قبل تقدميه �إىل املجل�س ،كما جتب موافقة
اللجنة ب�أغلبية �أع�ضائها على م�شروع تقريرها بعد مناق�شتها له.
مادة ()89
يحدد املجل�س جل�سة لنظر تقرير جلنة ال�شئون الت�شريعية
والقانونية ب�ش�أن تعديل الد�ستور خالل اخلم�سة ع�شر يو ًما
التالية لتقدميه لرئي�س املجل�س ،مرف ًقا به ن�ص طلب التعديل
ومربراته ،والتقرير الذي انتهى �إليه جمل�س النواب.
ويتلى تقرير اللجنة باملجل�س قبل مناق�شته ،وي�صدر قرار
املجل�س باملوافقة على التعديل ب�أغلبية ثلثي عدد �أع�ضائه،
ويجرى الت�صويت يف هذه احلالة نداء باال�سم.
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املو�ضوع

حق طلب تعديل
الد�ستور

الد�ستور

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()90
�إذا كان اقرتاح تعديل الد�ستور قد قدم من �أع�ضاء املجل�س
وف ًقا للمادة ( )92من الد�ستور ،وجب �أن يت�ضمن االقرتاح
حتديد مواد الد�ستور املطلوب حذفها �أو �إ�ضافتها �أو املطلوب
تغيري �أحكامها ،و�أن يرفق بطلب التعديل بيان باملربرات
الداعية لذلك.
وحتفظ الطلبات التي تقدم من ع��دد يقل عن الن�صاب
الد�ستوري امل��ق��رر ،ويخطر رئي�س املجل�س مقدمي هذه
الطلبات كتابة بذلك.
ويعر�ض رئي�س املجل�س الطلب املقدم باقرتاح التعديل
خالل �سبعة �أي��ام من تقدميه على جلنة ال�شئون الت�شريعية
والقانونية لإع��داد تقرير ب�ش�أن مبد�أ التعديل ومو�ضوعاته،
ويعر�ض التقرير على املجل�س وي��ؤخ��ذ ال���ر�أي عليه نداء
باال�سم .ف�إذا وافق املجل�س على مبد�أ التعديل ومو�ضوعاته
ب�أغلبية ثلثي عدد �أع�ضائه� ،أحال االقرتاح �إىل احلكومة لت�ضع
�صيغة م�شروع تعديل الد�ستور ،وحتيله بعد ذلك �إىل جمل�س
النواب.
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املو�ضوع

حق طلب تعديل
الد�ستور

الد�ستور

مادة ()93
لرئي�س جمل�س ال���وزراء وال���وزراء
ح�ضور رئي�س حق ح�ضور جل�سات جمل�س ال�شورى
جمل�س الوزراء وجمل�س النواب ،وي�ستمع �إليهم كلما
طلبوا ال��ك�لام ،ول��ه��م �أن ي�ستعينوا
والوزراء
مبن يريدون من كبار املوظفني �أو من
جلل�سات املجل�س ،ينيبونهم عنهم.
و�أولويتهم عند
وللمجل�س �أن يطلب ح�ضور الوزير
طلب الكالم املخت�ص عند مناق�شة �أمر يتعلق بوزارته.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()91
يعقد جمل�س ال�شورى جل�سة خا�صة خالل خم�سة ع�شر
يو ًما من تاريخ ورود م�شروع تعديل الد�ستور الذي �أعدته
احلكومة مرف ًقا به تقرير جمل�س النواب ،ويتلى امل�شروع
والتقرير قبل مناق�شته ،وي�صدر قرار املجل�س باملوافقة على
التعديل وف ًقا للأحكام ال��واردة يف الفقرة الثانية من املادة
( )89من هذه الالئحة ،وللمجل�س �أن يقرر �إحالة م�شروع
التعديل وتقرير جمل�س النواب �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية
والقانونية قبل اتخاذ قرار ب�ش�أنه.
مادة ()56
تعطى دائماً الكلمة لرئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وممثلي
احلكومة كلما طلبوا الكالم من رئي�س املجل�س ،وذلك بعد
انتهاء املتكلم الأ�صلي من كلمته.
ولر�ؤ�ساء اللجان واملقررين ،خالل املناق�شة يف املو�ضوعات
ال�صادرة عن جلانهم ،احلق يف الكالم كلما طلبوا من رئي�س
املجل�س ذلك.
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الد�ستور

مادة ()89
�أ -ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س
النواب ميثل ال�شعب ب�أ�سره ،ويرعى
امل�صلحة العامة ،وال �سلطان لأية جهة
عليه يف عمله باملجل�س �أو جلانه.
ب -ال جتوز م�ؤاخذة ع�ضو كل من جمل�س
ال�شورى �أو جمل�س النواب عما يبديه
يف املجل�س �أو جلانه من �آراء �أو �أفكار،
�إال �إذا كان الر�أي املعرب عنه فيه م�سا�س
ب�أ�س�س العقيدة �أو بوحدة الأم��ة� ،أو
ب��االح�ترام ال��واج��ب للملك� ،أو فيه
قذف يف احلياة اخلا�صة لأي �شخ�ص
كان.
ج -ال يجوز �أثناء دور االنعقاد ،يف غري
حالة اجل��رم امل�شهود� ،أن تتخذ نحو
الع�ضو �إجراءات التوقيف �أو التحقيق
�أو التفتي�ش �أو القب�ض �أو احلب�س �أو �أي
�إج��راء جزائي �آخ��ر �إال ب ��إذن املجل�س
ال��ذي ه��و ع�ضو فيه .ويف غ�ير دور
انعقاد املجل�س يتعني �أخ��ذ �إذن من
رئي�س املجل�س.

املو�ضوع

احل�صانة
الربملانية

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()146
ال يجوز �أثناء دور االنعقاد ،فى غري حالة اجلرم امل�شهود،
�أن تتخذ نحو الع�ضو �إج���راءات التوقيف �أو التحقيق �أو
التفتي�ش �أو احلب�س �أو �أى �إجراء جنائى �آخر �إال ب�إذن �سابق
من املجل�س.
وفى غري دور انعقاد املجل�س ،يتعني التخاذ �أى من هذه
الإجراءات �أخذ �إذن من رئي�س املجل�س.
ويعترب مبثابة �إذن عدم �إ�صدار املجل�س �أو الرئي�س قراره يف
طلب الإذن خالل �شهر من تاريخ و�صوله �إليه.
ويتعني �إخطار املجل�س مبا قد يتخذ من �إج��راءات وف ًقا
للفقرة ال�سابقة �أثناء انعقاده ،كما يجب �إخطاره دو ًما يف �أول
اجتماع له ب�أى �إجراء اتخذ �أثناء عطلة املجل�س ال�سنوية �ضد
�أي ع�ضو من �أع�ضائه.
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احل�صانة
الربملانية

الد�ستور

ويعترب مبثابة �إذن عدم �إ�صدار املجل�س
�أو الرئي�س قراره فى طلب الإذن خالل
�شهر من تاريخ و�صوله �إليه.
ويتعني �إخطار املجل�س مبا قد يتخذ
من �إجراءات وفقاً للفقرة ال�سابقة �أثناء
انعقاده ،كما يجب �إخطاره دوم�اً يف
�أول اجتماع له ب�أي �إج��راء اتخذ �أثناء
عطلة املجل�س ال�سنوية �ضد �أي ع�ضو
من �أع�ضائه.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()147
يقدم طلب الإذن برفع احل�صانة عن الع�ضو �إىل رئي�س
املجل�س من وزير العدل.
ويجب �أن يرفق بالطلب �صورة ر�سمية من �أوراق الق�ضية
املطلوب اتخاذ �إجراءات فيها.
ويحيل الرئي�س الطلب املذكور �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية
والقانونية لبحثه و�إبداء الر�أي فيه ،ويجب على اللجنة �إعداد
تقريرها ب�ش�أن طلب رفع احل�صانة خالل ع�شرة �أي��ام على
الأكرث من تاريخ �إحالة الأوراق �إليها.
مادة ()148
ال يجوز للع�ضو �أن يتنازل عن احل�صانة دون �إذن املجل�س،
وللمجل�س �أن ي�أذن للع�ضو بنا ًء على طلبه ب�سماع �أقواله �إذا
وجه �ضده �أي اتهام ولو قبل �أن يقدم طلب رفع احل�صانة ،وال
يجوز يف هذه احلالة اتخاذ �أية �إجراءات �أخرى �ضد الع�ضو،
�إال بعد �صدورٍ قرار من املجل�س بالإذن بذلك طب ًقا لأحكام
املادتني ال�سابقتني.
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احل�صانة
الربملانية

الد�ستور

مادة ()96
تحُ دد بقانون مكاف�آت �أع�ضاء كل من
جمل�س ال�����ش��ورى وجمل�س ال��ن��واب،
ويف حالة تعديل هذه املكاف�آت ال ينفذ
ه��ذا التعديل �إال اب��ت��دا ًء م��ن الف�صل
الت�شريعي التايل.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()40
مادة ()149
يتقا�ضى ع�ضو جمل�س ال�شورى ال ي��ج��وز للجنة ال�شئون الت�شريعية وال��ق��ان��ون��ي��ة ،وال
وع�ضو جمل�س النواب مكاف�أة �شهرية للمجل�س ،البحث يف توافر الأدلة �أو عدم توافرها للإدانة يف
مقدارها �ألفا دينار .وت�ستحق املكاف�أة مو�ضوع االتهام اجلنائي ،ويقت�صر البحث على مدى كيدية
اعتباراً من تاريخ اكت�ساب الع�ضوية .الإدعاء ،والتحقق مما �إذا كان يق�صد منه منع الع�ضو من �أداء
م�سئولياته الربملانية باملجل�س.
وي���ؤذن دائ ًما باتخاذ الإج���راءات اجلنائية متى ثبت �أن
مادة ()41
الإج��راء لي�س مق�صوداً منه منع الع�ضو من �أداء م�سئولياته
يتقا�ضى ك��ل م��ن رئي�س جمل�س الربملانية باملجل�س.
ال�����ش��ورى ورئ��ي�����س جمل�س ال��ن��واب
مكاف�أة �شهرية ت��ع��ادل رات��ب وزي��ر.
وت�ستحق املكاف�أة من تاريخ اختياره
رئي�ساً.
مادة ()42
ي��ت��ق��ا���ض��ى ك��ل م��ن ن��ائ��ب��ي رئي�س
جمل�س ال�شورى ونائبي رئي�س جمل�س
النواب مكاف�أة �شهرية مقدارها �ألفان
وخم�سمائة دينار .وت�ستحق املكاف�أة
من تاريخ انتخابه نائباً للرئي�س.

132

املو�ضوع

واجبات
الأع�ضاء يف
عدم التعيني
يف جمل�س
�إدارة �شركة
�أو الإ�سهام
يف التزامات
قانونية خالل
الع�ضوية

الد�ستور

مادة ()98
ال يجوز لع�ضو جمل�س ال�شورى �أو
جمل�س النواب �أثناء مدة ع�ضويته �أن
يُعينَّ يف جمل�س �إدارة �شركة �أو �أن
ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة �أو
امل�ؤ�س�سات العامة �إال يف الأحوال التي
يبينها القانون.
وال يجوز له خالل تلك املدة كذلك
�أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر ما ًال من �أموال
ال��دول��ة �أو �أن ي�ؤجرها �أو �أن يبيعها
�شيئًا من �أمواله �أو يقاي�ضها عليه ،ما مل
يكن ذلك بطريق املزايدة �أو املناق�صة
العلنيتني� ،أو بتطبيق نظام اال�ستمالك
للم�صلحة العامة.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()37
مادة ()159
ال يجوز لع�ضو جمل�س ال�شورى ال يجوز للع�ضو فور �إعالن الأمر امللكي بتعيينه يف املجل�س
�أو جمل�س النواب �أثناء مدة ع�ضويته �أن يقبل التعيني يف �إحدى ال�شركات الأجنبية ،وال �أن يقبل
�أن يعني يف جمل�س �إدارة �شركة �أو �أن ع�ضوية جمال�س �إدارة ال�شركات امل�ساهمة �أو جمال�س املراقبة
ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة يف �شركات التو�صية بالأ�سهم وال�شركات ذات امل�سئولية
�أو امل�ؤ�س�سات العامة �إال يف الأحوال املحدودة� ،إال �إذا كان �أحد امل�ؤ�س�سني� ،أو مال ًكا لع�شرة يف
التي يبينها القانون.
املائة على الأقل من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة� ،أو كان قد �سبق
وال يجوز له خ�لال تلك امل��دة �أن له ع�ضوية هذه املجال�س قبل �إعالن تعيينه ع�ضواً يف املجل�س.
ي�شرتي �أو ي�ست�أجر م��ا ًال من �أم��وال
ال��دول��ة �أو �أن ي ��ؤج��ره��ا �أو يبيعها
مادة ()160
ً
�شيئا من �أم��وال��ه �أو يقاي�ضها عليه ،على كل ع�ضو فور �إعالن الأمر امللكي بتعيينه �أن يخطر
م��امل يكن ذل��ك بطريق امل��زاي��دة �أو رئي�س املجل�س ببيان ع�ضويته يف ال�شركات املن�صو�ص عليها
املناق�صة العلنيتني� ،أو بالتطبيق لنظام يف املادة ال�سابقة� ،أو باملهنة احلرة التى يزاولها� ،أو �أي ن�شاط
اال�ستمالك للمنفعة العامة.
جتاري �أو �صناعي �أو زراعي يقوم به.
وعليه �أن يخطر رئي�س املجل�س عن �أي تغيري يطر�أ خالل
مدة ع�ضويته على هذه البيانات ،وذلك خالل �شهر على
مادة ()38
ميتنع على كل من رئي�س جمل�س الأكرث من وقت حدوثه.
ال�شورى ورئي�س جمل�س النواب،
مبجرد اختياره رئي�سا ،مزاولة مهنة
ً
جتارية �أو غري جتارية.
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الد�ستور

قانون املجل�سني

مادة ()39
مادة ()100
عدم منح �أو�سمة ال يمُ ���ن���ح �أع�������ض���اء جمل�س ال مينح �أع�ضاء جمل�س ال�شورى
ال�شورى �أو جمل�س النواب و�أع�ضاء جمل�س ال��ن��واب �أو�سمة
للأع�ضاء
�أو�سمة �أثناء مدة ع�ضويتهم� .أثناء مدة ع�ضويتهم.

ح�ضور الأع�ضاء

الئحة جمل�س ال�شورى

مادة ()150
يجب على الع�ضو االنتظام يف ح�ضور اجتماعات املجل�س وجلانه.
مادة ()151
على الع�ضو ال��ذي يطر�أ ما ي�ستوجب غيابه عن �إح��دى جل�سات
املجل�س �أو اجتماعات جلانه� ،أن يخطر رئي�س املجل�س �أو رئي�س اللجنة
بح�سب الأحوال كتابة بذلك.
وال يجوز للع�ضو �أن يتغيب �أك�ثر من جل�ستني للمجل�س �أو ثالثة
اجتماعات متتالية للجنة� ،إال �إذا ح�صل على �إجازه �أو �إذن من رئي�س
املجل�س لأ�سباب تربر ذلك� ،أو �إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئي�س
املجل�س �أو لرئي�س اللجنة يف اجلل�سة �أو االجتماع التايل.
وال يجوز طلب الإجازة ملدة غري حمددة.
ويخطر الرئي�س املجل�س بالإجازات التي منحها للأع�ضاء يف �أول
جل�سة تالية.
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ح�ضور الأع�ضاء

الد�ستور

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()152
�إذا تغيب الع�ضو عن ح�ضور جل�سات املجل�س �أو جلانه
بغري �إجازه �أو �إذن� ،أو مل يح�ضر بعد م�ضي املدة املرخ�ص
له فيها ،يعترب متغيبا بدون �إذن وي�سقط حقه يف املكاف�أة عن
ً
مدة الغياب.
مادة ()153
على الع�ضو الذي يطر�أ ما ي�ستوجب ان�صرافه من املجل�س
�أو جل�سات جلانه نهائ ًيا قبل ختامها �أن ي�ست�أذن يف ذلك كتابة
من رئي�س املجل�س �أو رئي�س اللجنة بح�سب الأحوال.
مادة ()154
يعترب ع�ضو املجل�س الذي يوفد للخارج يف مهمة خا�صة
للمجل�س يف �إجازة طوال املدة املحددة لهذه املهمة.
مادة ()155
يعر�ض رئي�س اللجنة على رئي�س املجل�س �شهريًا ،وكلما
ر�أى رئي�س اللجنة �ضرورة لذلك ،تقريراً عن ح�ضور �أع�ضاء
اللجنة وغيابهم.
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املو�ضوع

الد�ستور

مادة ()99
�إذا ظهرت حالة م��ن ح��االت عدم
الأهلية لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�سى
ال�شورى والنواب �أثناء ع�ضويته ت�سقط
ع�ضويته ،وي�صبح حمله �شاغراً بقرار
ي�صدر ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س
الذي هو ع�ضو فيه.
كما ي��ج��وز �إ���س��ق��اط ع�ضوية �أح��د
�أع�����ض��اء جمل�س ال�����ش��ورى �أو جمل�س
ال��ن��واب �إذا فقد الثقة واالع��ت��ب��ار �أو
انتهاء الع�ضوية �أخ��ل بواجبات ع�ضويته .ويجب �أن
ي�صدر ق��رار �إ�سقاط الع�ضوية ب�أغلبية
ثلثي �أع�ضاء املجل�س الذي هو ع�ضو
فيه ،ويرفع القرار �إذا كان �صادراً عن
جمل�س ال�شورى �إىل امللك لإقراره.

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة()164
يف حالة �إخطار رئي�س املجل�س من �إحدى اجلهات الر�سمية ب�صدور
�أحكام ق�ضائية �أو ت�صرفات �أو قرارات مما يرتتب عليه �إ�سقاط الع�ضوية
طب ًقا للمادة ( )99من الد�ستور ،يحيل رئي�س املجل�س الأمر �إىل جلنة
ال�شئون الت�شريعية والقانونية خالل ثالثة �أيام من تاريخ الإخطار،
ويبلغ املجل�س بذلك يف �أول جل�سة تالية .وتقوم اللجنة بعد �سماع
�أقوال الع�ضو وحتقيق دفاعه ببحث املو�ضوع من الناحتني الد�ستورية
والقانونية ،ف�إذا انتهت اللجنة �إىل �أن ما ثبت لديها يرتتب عليه �إ�سقاط
الع�ضوية قدمت تقريراً بر�أيها �إىل مكتب املجل�س لإحالته �إىل املجل�س
لنظره يف �أول جل�سة تالية ليقرر يف �ش�أنه ما يراه.

قانون املجل�سني
مادة ()5
ت�سقط الع�ضوية عن ع�ضو
جمل�س ال�شورى �إذا فقد �أحد
�شروط الع�ضوية� ،أو فقد الثقة
واالعتبار� ،أو �أخ��ل بواجبات
ع�ضويته.
وي��ج��ب �أن ي�����ص��در ق��رار
�إ�سقاط الع�ضوية ب�أغلبية ثلثي
�أع�ضاء املجل�س ،ويرفع القرار
اىل امللك لإقراره.

مادة ()165
يجوز لع�شرة من �أع�ضاء املجل�س على الأقل �أن يتقدموا بطلب
كتابي �إىل رئي�س املجل�س باقرتاح ب�إ�سقاط الع�ضوية عن �أحد �أع�ضائه،
وذلك لأحد الأ�سباب املبينة يف املادة ( )99من الد�ستور ،ويجب
�أن يبني يف الطلب الأ�سباب الداعية لذلك .ويخطر رئي�س املجل�س
الع�ضو كتابة ب�صورة من اقرتاح �إ�سقاط الع�ضوية عنه ،وذلك بعد
�أن يتحقق مكتب املجل�س من توافر ال�شروط ال�شكلية يف الطلب.
وي��درج طلب �إ�سقاط الع�ضوية يف ج��دول �أع��م��ال �أول جل�سة
للمجل�س تالية لإخطار الع�ضو ب�صورة من الطلب ،ليقرر �إحالته �إىل
جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية.
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انتهاء الع�ضوية

الد�ستور

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()166
ال يجوز للجنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية البدء يف �إجراءاتها
�إال بعد �إخطار الع�ضو كتابة للح�ضور يف امليعاد الذي حتدده
لذلك ،على �أال تقل امل��دة بني تاريخ الإخطار وامليعاد املحدد
النعقاد اللجنة عن ثالثة �أيام .وعلى اللجنة �أن ت�ستمع لأقوال
الع�ضو و�أن حتقق �أوجه دفاعه ،ويغادر الع�ضو مقر االجتماع عند
�أخذ الأ�صوات .و�إذا تخلف الع�ضو عن احل�ضور �أعادت اللجنة
�إخطاره طب ًقا للقواعد ال�سابقة ،ف�إذا تخلف بعد ذلك دون عذر
مقبول ت�ستمر اللجنة فى مبا�شرة �إجراءاتها .وللع�ضو �أن يختار
�أحد �أع�ضاء املجل�س ملعاونته فى �إبداء دفاعه �أمام اللجنة .وتقدم
اللجنة تقريرها �إىل رئي�س املجل�س بعد موافقة �أغلبية ثلثي �أع�ضائها
عليه خالل �أ�سبوعني على الأكرث من تاريخ �إحالته �إليها .ويعر�ض
هذا التقرير على املجل�س يف �أول جل�سة تالية ،ويجب �صدور
قرار املجل�س ب�ش�أنه يف مدة ال جتاوز �أ�سبوعني من تاريخ عر�ض
التقرير عليه.
مادة ()167
يتلى تقرير اللجنة عن �إ�سقاط الع�ضوية �أمام املجل�س ،وي�ؤخذ
ال���ر�أي عليه ن��دا ًء باال�سم ،وال ي�صدر ق��رار املجل�س ب�إ�سقاط
الع�ضوية �إال مبوافقة ثلثي �أع�ضائه على الأقل ،ويجوز للمجل�س
�أن يقرر جعل الت�صويت �سريًا.
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انتهاء الع�ضوية
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قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()168
يقدم طلب �إلغاء الأث��ر املانع من الرت�شيح املرتتب على
�إ�سقاط الع�ضوية طب ًقا للبند (د) من امل��ادة ( )57من
الد�ستور كتاب ًة �إىل رئي�س املجل�س ،ويجب �أن يرفق بالطلب
بيان بقرار املجل�س و�أ�سبابه وم�بررات �إزال��ة الأثر املانع من
الرت�شيح وامل�ستندات امل�ؤيدة له .ويعر�ض الرئي�س الطلب
على املجل�س لإحالته �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية
لإعداد تقرير عنه للمجل�س.
وعلى اللجنة �أن ت�ستدعي من �سبق �إ�سقاط الع�ضوية عنه
و�أن ت�ستمع �إىل �أقواله و�أن حتقق �أوج��ه دفاعه ،ويجب �أن
يت�ضمن تقريرها مناق�شة ما �أبداه من �أ�سباب و�أ�سانيد لطلبه.
ويعر�ض التقرير على املجل�س ،ويجب �أن ي�صدر املجل�س
قراره يف �ش�أنه خالل �أ�سبوعني على الأكرث من تاريخ عر�ض
التقرير عليه.
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مادة ()54
�أ -م��دة الع�ضوية يف جمل�س ال�شورى
�أربع �سنوات ،ويجوز �إعادة تعيني
من انتهت مدة ع�ضويته.
ب� -إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى قبل نهاية مدته لأي �سبب
من الأ�سباب عني امللك ع�ضوا بديال
ً
لنهاية مدة �سلفه.
ج -يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س
التما�س ع�ضو
ال�����ش��ورى �أن يطلب �إع���ف���اءه من
ع�ضوية املجل�س بالتما�س يقدم �إىل
ب�إعفائه من
رئي�س املجل�س ،وعلى الرئي�س �أن
ع�ضوية املجل�س
يرفعه �إىل امللك ،وال تنتهي الع�ضوية
�إال م��ن ت��اري��خ ق��ب��ول امل��ل��ك لهذا
االلتما�س.
د -يعني امللك رئي�س جمل�س ال�شورى
ملثل مدة املجل�س ،وينتخب املجل�س
نائبني لرئي�س املجل�س لكل دور
انعقاد.

قانون املجل�سني
مادة ()6
يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س
ال�شورى �أن يطلب �إعفاءه من ع�ضوية
امل��ج��ل�����س ب��ال��ت��م��ا���س ي��ق��دم اىل رئي�س
املجل�س ،وعلى الرئي�س �أن يرفعه �إىل
امللك .وال تنتهي الع�ضوية �إال من تاريخ
قبول امللك لهذا االلتما�س.

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة ()169
يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن
يطلب �إعفاءه من ع�ضوية املجل�س بالتما�س مكتوب خالٍ
من �أي قيد �أو �شرط يقدم �إىل رئي�س املجل�س.
يعر�ض الرئي�س االلتما�س بعد �سبعة �أي��ام من تاريخ
تقدميه على مكتب املجل�س ملناق�شته يف جل�سة يدعى
�إليها الع�ضو مقدم االلتما�س ،ف�إذا �أ�صر الع�ضو على
التما�سه تعني على الرئي�س �أن يرفعه �إىل امللك ،وال تنتهي
الع�ضوية �إال من تاريخ قبول امللك لهذا االلتما�س.
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عدم �إمكان
التعاون مع
رئي�س الوزراء

الد�ستور

مادة ()67
�أ -ال يُطرح يف جمل�س النواب مو�ضوع الثقة برئي�س
جمل�س الوزراء.
ب� -إذا تقدم ع�شرة �أع�ضاء على الأق��ل من جمل�س
النواب بطلب م�سبب بعدم �إمكان التعاون مع
رئي�س جمل�س ال����وزراء وواف���ق �أغلبية �أع�ضاء
املجل�س على ذلك �أحيل الطلب �إىل مكتب املجل�س
لبحثه ،و�إحالته �إىل املجل�س خالل مدة ال تتجاوز
�أ�سبوعني من تاريخ تقدميه.
ج -ال يجوز ملجل�س ال��ن��واب �أن ي�صدر ق��راره يف
مو�ضوع عدم �إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س
ال��وزراء قبل �سبعة �أيام من تاريخ �إحالته �إليه من
مكتب املجل�س.
د� -إذا �أقر جمل�س النواب ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه عدم
�إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س ال��وزراء ،رفع
الأم��ر �إىل امللك للبت فيه ،ب�إعفاء رئي�س جمل�س
ال��وزراء وتعيني وزارة جديدة� ،أو بحل جمل�س
النواب.

قانون املجل�سني
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دعوة امللك
للمجل�س الوطني

الد�ستور

مادة ()42
�أ -ي�صدر امللك الأوامر ب�إجراء االنتخابات
مل��ج��ل�����س ال����ن����واب وف����ق �أح���ك���ام
القانون.
ب -يدعو امللك املجل�س الوطني �إىل
االج��ت��م��اع ب����أم���ر م��ل��ك��ي ،ويفتتح
دور االنعقاد ،ويف�ضه وف��ق �أحكام
ْ
الد�ستور.

ج -للملك �أن ي��ح��ل جمل�س ال��ن��واب
لالجتماع،
مب��ر���س��وم ت��ب�ين ف��ي��ه �أ���س��ب��اب احل��ل،
وافتتاح دور
وذلك بعد اخذ ر�أي رئي�سي جمل�سي
االنعقاد ّ
وف�ضه
ال�شورى والنواب ورئي�س املحكمة
الد�ستورية وال يجوز حل املجل�س
لذات الأ�سباب مرة �أخرى.

مادة ()76
يعلن امللك ،ب�أمر ملكي ،ف�ض �أدوار
االنعقاد العادية وغري العادية.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
مادة (* )3

�أ -تبد�أ مرا�سم االحتفال بانعقاد املجل�س الوطني بتالوة �آيات
من القر�آن الكرمي.
ب -يفتتح دور االنعقاد العادي للمجل�س الوطني مبجل�سيه
(ال�شورى والنواب) وف ًقا لأحكام املواد ( )71و ()73
و ( )74من الد�ستور باال�ستماع �إىل اخلطاب ال�سامي،
ثم يف�ض االجتماع عقب �إلقاء هذا اخلطاب.

* معدلة وف ًقا للقانون رقم( )9ل�سنة  2006بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�شورى ،املن�شور يف العدد  2741من اجلريدة الر�سمية ،بتاريخ 2006/5/31
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الد�ستور

مادة ()74
يفتتح امللك دور االنعقاد العادي
افتتاح امللك للمجل�س الوطني باخلطاب ال�سامي ،وله
لدور االنعقاد �أن ينيب ويل العهد �أو من يرى �إنابته يف
ذلك .ويختار كل من املجل�سني جلنة من
العادي للمجل�س بني �أع�ضائه لإعداد م�شروع الرد على
هذا اخلطاب ،ويرفع كل من املجل�سني
الوطني.
رده �إىل امللك بعد �إقراره.

مادة ()75
يُ��دع��ى ك��ل م��ن جمل�سي ال�شورى
والنواب ،ب�أمر ملكي� ،إىل اجتماع غري
االجتماع غري عادي �إذا ر�أى امللك �ضرورة لذلك� ،أو
العادى للمجل�س بنا ًء على طلب �أغلبية �أع�ضائه.
وال ي��ج��وز يف دور االن��ع��ق��اد غري
الوطني.
العادي �أن ينظر املجل�س يف غري الأمور
التي ُدعي من �أجلها.

قانون املجل�سني
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الد�ستور

مادة ()102
يتوىل رئي�س جمل�س النواب رئا�سة
اجتماع املجل�س الوطني ،وعند غيابه
يتوىل ذلك رئي�س جمل�س ال�شورى ،ثم
النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب ،ثم
النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�شورى.

مادة ()90
للملك �أن ي���ؤج��ل ،ب ��أم��ر ملكي،
اجتماع املجل�س الوطني مدة ال جتاوز
�شهرين ،وال يتكرر الت�أجيل يف دور
ت�أجيل امللك االنعقاد الواحد �أكرث من مرة واحدة.
الجتماع املجل�س وال حت�سب م��دة الت�أجيل �ضمن فرتة
االن��ع��ق��اد املن�صو�ص عليها يف امل��ادة
الوطني.
( )72من هذا الد�ستور.

رئا�سة رئي�س
جمل�س ال�شورى
الجتماع املجل�س
الوطني.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى
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الد�ستور

مادة ()103
يف غري احلاالت التي يتطلب فيها الد�ستور
�أغلبية خا�صة ،ال تعترب جل�سات املجل�س
الوطني قانونية �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضاء
كل من املجل�سني على حدة و�إذا مل يكتمل
ن�صاب انعقاد املجل�س مرتني متتاليتني اعترب
اجتماع املجل�س �صحيحاً على �أال يقل عدد
احلا�ضرين من كل جمل�س عن ربع �أع�ضائه،
وت�صدر القرارات ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين

�صحة انعقاد وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي
جل�سات املجل�س منه الرئي�س.
الوطني.

قانون املجل�سني

الئحة جمل�س ال�شورى

