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ا اجلدد، بنظام العمل يف جمل�س ال�سورى، واملهارات الأ�سا�سية  تعريف الأع�ساء، وخ�سو�سً
للربملاين اجليد، وكذلك وحدات الأمانة العامة للمجل�س ودورها يف اإدارة �سوؤون املجل�س 

وخدمة الأع�ساء.

منهجية إعداد الدليل:
للمجل�س،  والالئحي  والقانوين  الد�ستوري  الإطار  هي  الدليل  يف  الأ�سا�سية  املرجعية 
ممار�سة حقوق  لفنون  املعا�سرة، و�سرح  الربملانية  التقاليد  املمار�سات يف  باأف�سل  م�سحوبة 

وواجبات الع�سوية بطريقة مالئمة. وبالتحديد هي:
امليثاق الوطني، والد�ستور ومذكرته التف�سريية.	•
قانون جمل�سي ال�سورى والنواب.	•
الالئحة الداخلية ملجل�س ال�سورى.	•
الهيكل الإداري لالأمانة العامة باملجل�س.	•
موقع 	• املجل�س،  ن�سرة  العامة،  لالأمانة  وظيفي  و�سف  )تقارير،  املجل�س  مطبوعات 

املجل�س على الإنرتنت، الأدلة الإر�سادية التي اأعدتها الأمانة العامة باملجل�س(.
العام، 	• الأمني  )�سعادة  باملجل�س  العامة  الأمانة  قيادات  مع  معمقة  مقابالت  �سل�سلة 

م�ساعدوه، مديرو الإدارات، روؤ�ساء الأق�سام، الباحثون، امل�ست�سار القانوين للمجل�س(.
وملحق بالدليل:

جتميع وفهر�سة مو�سوعية لالإطار الد�ستوري والقانوين والالئحي لعمل املجل�س.	•
العامة 	• الأمانة  ت�سيفها  هامة،  تليفونات  واأرقام  وعناوين  املجل�س،  عن  اأ�سا�سية  بيانات 

والهيئات  والوزارات  باملجل�س،  العامة  الأمانة  بقيادات  اخلا�سة  والبيانات  للمجل�س، 
الر�سمية يف اململكة، وعدد من املنظمات الربملانية، ومواقع برملانية هامة للع�سو.

وبوجه عام، يعالج الدليل اجلوانب الرئيسية التالية:
ماذا يجب على الع�سو اأن يفعله فور دخوله الربملان؟ )مثاًل: 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 املجالت، متابعة ال�سوؤون الدولية..(.

حقوق وواجبات الع�سو يف املجل�س )�سوؤون الع�سوية(.	•
اإجراءات عمل املجل�س وجلانه.	•

الغرض من الدليل



9

هيكل الأمانة العامة وخدماتها. 	•
كيف ينظم الع�سو اأعماله الربملانية من حيث ال�ستعانة بباحثني، خرباء، متخ�س�سني..، 	•

ومع  املجل�س،  يف  الربملانية،  اأعماله  جدول  تنظيم  متخ�س�سة،  برملانية  مكتبة  اإعداد 
املواطنني، وو�سائل الإعالم.

متابعة 	• املناق�سات،  يف  )املواظبة  اللجان  يف  ناجحة  الع�سو  مداخالت  تكون  كيف 
ويف  املختلفة..(،  اللجان  باأن�سطة  الإحاطة  ال�سابقة،  املو�سوعات  يف  اللجنة  اأعمال 
اجلل�سات العامة )مثاًل: الإيجاز يف التعبري، الدقة يف املعلومات، الإعداد اجليد ملناق�سة 

الت�سريعات(.
 )UNDP( والأمانة العامة ملجل�س ال�سورى، اإذ تثمن التعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
جمل�س  يف  املوؤ�س�سي  العمل  لتطوير  يقدمه  الذي  الدعم  وتقدر  الدليل،  هذا  اإعداد  يف 
لرفعة  الأمنيات  واأطيب  الحرتام  بوافر  الأع�ساء  ال�سعادة  اأ�سحاب  اإىل  تتوجه  ال�سورى، 

مملكة البحرين. 

واهلل املوفق .. الأمانة العامة
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فرن�سية  كلمة  هو  والربملان  ال�سيا�سية.  احلياة  يف  املواطنني  مل�ساركة  كاأ�سلوب  الربملان  ين�ساأ 
ب�سن  الربملان  يقوم  كما   .)Parlement( النا�س  حتدث  مكان  اأو  املكلمة  تعني  الأ�سل، 

القوانني والرقابة على اأعمال احلكومة، واإقرار ال�سيا�سة العامة للدولة.
وتاأخذ مملكة البحرين بنظام الزدواج الربملاين الذي متار�س فيه الوظيفة الت�سريعية بوا�سطة 

جمل�سني، الأول معني )جمل�س ال�سورى(، والثاين منتخب )جمل�س النواب(.

عضو الربملان:
يتخلى  الربملان  العامة. ومبجرد دخوله  امل�سلحة  ال�سعب يف حتقيق  عن  وكيل  اأو  ممثل  هو 
عن �سفته الإقليمية، اأو الطائفية لي�سبح ممثاًل مل�سالح الأمة باأ�سرها، ويناط به حتقيق امل�سلحة 
العامة، وذلك من خالل اأدواره الت�سريعية والرقابية واملالية املتنوعة، ووفًقا لأحكام الد�ستور 

والقانون والالئحة الداخلية املنظمة ل�سري العمل يف املجل�س.
فالدور الت�سريعي، يتمثل يف:

- اقرتاح م�سروعات القوانني.
- املوافقة اأو رف�س املرا�سيم بقوانني.

عليه  الالزمة  التعديالت  واإدخال  احلكومة  من  املقدمة  القوانني  م�سروعات  مناق�سة   -
بالإ�سافة اأو احلذف اأو التعديل يف املواد، ثم الت�سويت عليها باملوافقة اأو الرف�س.

- املوافقة اأو رف�س اأو تاأجيل نظر القرتاحات بقوانني.
ويتمثل الدور املايل يف:

- مناق�سة احل�سابات اخلتامية واملوافقة عليها.
- مناق�سة امليزانية العامة للمملكة واملوافقة عليها.

واإزاء هذا الدور الت�سريعي وال�سيا�سي واملايل لع�سو الربملان، فاإنه ل يجوز له اأن يتم�سك 
امل�سلحة  مفهوم  �سيجزئ  هذا  لأن  ؛  الربملانية  ممار�سته  اأثناء  طائفية  اأو  اإقليمية  باعتبارات 
العامة التي قد تت�سادم يف كثري من الأحيان مع البواعث الإقليمية، اأو الطائفية، بل عليه اأن 
ا على اأداء اأدواره الثالثة الت�سريعية وال�سيا�سية واملالية بتجرد كامل ونزاهة،  يكون حري�سً
واأن يتفرغ لتاأدية هذه املهام التي تعد من اأخطر الوظائف لأنها متثل بوابة التقدم والتنمية 

والدميقراطية يف مملكة البحرين.
دور ع�سو الربملان بني العتبارات الإقليمية اأو الطائفية، والعتبارات الوطنية العامة:

يطلق  ما  اأو  الطائفي  اأو  الإقليمي  الع�سو  دور  بني  وم�ستمرة  دائمة  اأزمة  هناك  تكون  تكاد 
الأزمة  الأمة«، وهذه  ما يطلق عليه »نائب  اأو  الوطني  عليه »نائب اخلدمات«، وبني دوره 
قائمة ب�سكل اأو باآخر، ومب�ستويات متفاوتة يف العديد من دول العامل. وعلى الرغم من اأن 
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هناك اتفاًقا عاًما على اأولوية الدور الوطني، و�سرورة اأن يتفرغ ع�سو الربملان لهذا الدور 
يف ممار�سته لخت�سا�ساته الربملانية )الت�سريعية، وال�سيا�سية، واملالية( اإل اأن الأع�ساء اأنف�سهم 

كثرًيا ما يتجهون اإىل اأداء دور »نائب اخلدمات«، معللني ذلك بق�ساء م�سالح اجلماهري.
وهناك يف املمار�سات الربملانية الدولية عدة حلول لهذه الإ�سكالية، اأبرزها:

جلاأت بع�س الدول اإىل اإن�ساء ق�سم، اأو اإدارة داخل الربملان تتوىل ت�سليم طلبات الأع�ساء 	•
ملختلف الوزارات والدوائر واجلهات احلكومية، ويقوم هوؤلء املوظفون بنقل طلبات 

الأع�ساء اإىل الوزارات والدوائر احلكومية واإجنازها ثم ت�سليمها اإىل الأع�ساء.
جلاأت دول اأخرى اإىل نظام »امل�ساعد الربملاين« )اأو املكتب الربملاين للع�سو( ويف هذه 	•

احلالة فاإنه يفو�س واحًدا اأو اثنني اأو العدد الذي يراه لدى خمتلف الوزارات والدوائر 
احلكومية ليقوموا باإجناز هذه الطلبات وت�سليمها لأ�سحابها.

جلاأت دول ثالثة اإىل اإن�ساء »ق�سم الت�سال الربملاين« داخل الوزارات والدوائر الهامة 	•
اأثناء  الربملان  غرف  اإحدى  يف  الربملاين  الت�سال  ق�سم  موظفو  يتواجد  وقد  بالدولة، 
وت�سليمها  باإجنازها  يقومون  ثم  املواطنني،  طلبات  بت�سليمهم  الع�سو  ويقوم  اجلل�سات، 

له يف وقت لحق.
لل�سوؤون  الدولة  »وزارة  طريق  عن  الأع�ساء  طلبات  كل  اإجناز  فهو  الرابع  الأ�سلوب  اأما 
ا »اإدارة طلبات الأع�ساء«، على اأن يتواجد موظفوها داخل الربملان  الربملانية«، وخ�سو�سً

لت�سلم طلبات الأع�ساء وت�سليمها للوزراء.
وهذه الو�سائل/الطرق، مع اختالفها فاإن هدفها الأ�سا�سي هو �سمان تاأدية الأع�ساء لدورهم 
على امل�ستوى الوطني، وحتى ل يُ�سغلوا بامل�سكالت املحلية اأو ال�سخ�سية، مما يوؤثر يف تاأدية 

دورهم. 

مرجعية عمل اجمللس:
وتتمثل يف الد�ستور، وقانون املجل�سني، والالئحة الداخلية للمجل�س.

فالد�ستور ي�ستند اإىل امليثاق الذي وافق عليه ال�سعب، والد�ستور هو الذي يحيل بدوره 
و   ،)2002|15 بقانون  )املر�سوم  وهو  ال�سورى  جمل�س  اأعمال  ل�سري  املنظم  القانون  اإىل 
كذلك الالئحة الداخلية للمجل�س )املر�سوم بقانون 55| 2002(. كما اأن الد�ستور ذاته اأباح 
للمجل�س و�سع اأحكام تكميلية لالئحة الداخلية )وفًقا حلكم املادة 94|اأ- من الد�ستور(، 
اأي »القرارات التنفيذية« التي ي�سعها املكتب، ويقرها املجل�س، وتعد قواعد مكملة لالئحة.

املجل�س  وقرارات  الداخلية،  والالئحة  املجل�سني،  وقانون  الد�ستور،  درا�سة  فاإن  وبالتايل 
متكاملة  فهي  وبالتايل  اأع�سائه،  �سلوك  وتنظيم  املجل�س  لعمل  القانوين  الإطار  عنا�سر  هي 
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اأو مت�سادمة، ويكملها الأعراف وال�سوابق الربملانية التي يقرها املجل�س.  ولي�ست متباعدة 
وبال �سك، فاإن درا�سة الع�سو لهذه الوثائق اأمر �سروري ليبا�سر اخت�سا�ساته بفعالية، ويعزز 

املمار�سة الربملانية يف البحرين.

من يتحدث باسم اجمللس؟
وجميع  با�سمه،  ويتحدث  الأخرى  بالهيئات  ات�سالته  يف  ميثله  الذي  هو  املجل�س  رئي�س 
املكاتبات من واإىل املجل�س، وكذلك بني اأجهزة املجل�س، تكون با�سم رئي�سه، اأو من يفو�سه.

حاالت االنتخاب داخل اجمللس:
نائبا رئي�س املجل�س: يف اأول اجتماع لكل دور انعقاد )جل�سة الإجراءات(، يتم انتخاب 	•

الأغلبية  نظام  وح�سب  ال�سري،  بالت�سويت  وذلك  الثاين،  النائب  ثم  الأول  النائب 
املطلقة للحا�سرين.

ال�سري، 	• بالت�سويت  اأع�ساء  اأربعة  املجل�س  ينتخب  الربملانية:  لل�سعبة  التنفيذية  اللجنة 
وح�سب نظام الأغلبية املطلقة للحا�سرين.

اللجنة فقط، 	• اأع�ساء  بوا�سطة  انتخابهما  اللجنة ونائبه، ويتم  اأي رئي�س  اللجنة:  مكتب 
بالأغلبية الن�سبية، ويكون ذلك يف اأول اجتماع للجنة، برئا�سة اأكرب الأع�ساء �سًنا.

مقررا اللجنة: الأ�سلي والحتياطي، يختارهما مكتب اللجنة )رئي�سها ونائبه( لعر�س 	•
تقرير اللجنة على املجل�س.

عضوية األجهزة املشرتكة للمجلسني: 
ال�سعبة الربملانية: )مادة 8 من الالئحتني( جمل�س ال�سورى وجمل�س النواب هما �سعبة 	•

البحرين الربملانية، وتتكون اجلمعية العمومية لل�سعبة يف كل جمل�س من جميع اأع�سائه.
اللجنة التنفيذية لل�سعبة: وتكون برئا�سة رئي�س جمل�س النواب وع�سوية ثمانية اأع�ساء 	•

يختار كل جمل�س اأربعة منهم من بني اأع�سائه.
الإجتماع امل�سرتك للجنتني املخت�ستني بال�سوؤون املالية لكل من املجل�سني ملناق�سة م�سروع 	•

قانون امليزانية العامة للدولة مع احلكومة.
النواب، وتتخذ 	• اأع�ساء املجل�سني ويراأ�سه رئي�س جمل�س  املجل�س الوطني: يتكون من 

قراراته باأغلبية احلا�سرين.
صحة انعقاد اجللسات:

اكتمال الن�ساب هو الأ�سا�س املو�سوعي ل�سحة انعقاد الجتماع و�سالمة اإجراءاته، ويتنوع 
الن�ساب كالآتي:
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مكتب املجل�س: تكون اجتماعات مكتب املجل�س �سحيحة بح�سور اأغلبية اأع�سائه على 	•
اأن يكون بينهم الرئي�س اأو اأحد نائبيه.

اأع�سائه. 	• اأكرث من ن�سف  اإل بح�سور  انعقاد املجل�س �سحيًحا  العامة: ل يكون  اجلل�سة 
الأع�ساء احلا�سرين  بع�س  ا�ستمر كذلك ولو غادر  املجل�س �سحيًحا  بداأ اجتماع  واإذا 
قاعة املجل�س. وللمجل�س يف هذه احلالة اأن ي�ستمر يف مناق�سة املو�سوعات املعرو�سة 

عليه بعد تنبيه رئي�س املجل�س الأع�ساء اإىل احل�سور لقاعة املجل�س.
�ساعة، 	• ن�سف  الفتتاح  الرئي�س  اأّخر  افتتاحها  موعد  يف  اجلل�سة  ن�ساب  يكتمل  مل  اإذا 

فاإذا مل يكتمل الن�ساب توؤجل اجلل�سة اإىل موعد لحق حمدد. واإذا مل يكتمل ن�ساب 
انعقاد املجل�س خالل مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س �سحيًحا على األ يقل عدد 

احلا�سرين عن ربع اأع�ساء املجل�س.
اللجان: تكون اجتماعات اللجان �سحيحة بح�سور اأغلبية اأع�سائها، واإل اأجل رئي�سها 	•

الجتماع اإىل جل�سة مقبلة يحددها، ويف احلالت التي يقرر فيها املجل�س نظر مو�سوع 
بطريق ال�ستعجال يجوز تاأجيل انعقاد اللجنة ملوعد اآخر يف اليوم ذاته مع اإعادة اإخطار 

اأع�سائها بهذا املوعد، ويكون انعقاد اللجنة �سحيًحا بعد ذلك بح�سور ثلث اأع�سائها.
األنصبة الالزمة التخاذ القرار يف اجمللس:

اقرتاح تعديل الد�ستور: طلب يوقعه )15( ع�سًوا، واملوافقة على تقدمي القرتاح يتطلب 	•
موافقة ثلثي عدد الأع�ساء.

اأغلبية 	• جمرد  ولي�س  الأقل  على  (ع�سًوا   27( الأع�ساء  ثلثي  اأغلبية  الع�سوية:  اإ�سقاط 
احلا�سرين.

•	 42 اأي   )1+20( النواب  اأغلبية   +  )1+20( ال�سورى  اأغلبية  الوطني:  املجل�س  جل�سة 
باأغلبية احلا�سرين جمتمعني، ويف حالة اختالف  ع�سًوا على الأقل، وتتخذ القرارات 
ثلثي  باأغلبية  الوطني  املجل�س  اجتماع  يكون  الد�ستورية  التعديالت  على  املجل�سني 

اأع�سائه على الأقل وتتخذ القرارات باأغلبية الثلثني.
القرتاح بقانون: يوقعه ع�سو وحتى خم�سة اأع�ساء على الأكرث.	•
طلب عقد اجلل�سة العامة �سرية: يوقعه) 10( اأع�ساء على الأقل )اأو طلب احلكومة اأو 	•

رئي�س املجل�س(، ويكون قرار املجل�س يف الطلب ذاته يف جل�سة �سرية حكًما.
توقيت عقد اجلل�سة العامة: الثنني اأ�سبوعًيا خالل دور النعقاد، ويجوز قبل هذا املوعد 	•

بقرار رئي�س املجل�س، اأو كلما طلبت احلكومة اأو بطلب من) 10( اأع�ساء على الأقل.
جدول األعمال:

يبداأ بتالوة اأ�سماء املعتذرين واأ�سماء الغائبني عن اجلل�سة ال�سابقة، ثم ي�سدق املجل�س 	•
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الر�سائل  تتلى  ثم  لالأع�ساء،  مالحظات  اأية  عر�س  بعد  ال�سابقة  اجلل�سة  م�سبطة  على 
الواردة للمجل�س.

ثم ينظر م�سروعات القوانني التي انتهى املجل�س من مناق�ستها تف�سيلًيا يف جل�سة �سابقة 	•
الأخرى،  القوانني  اللجان يف م�سروعات  تقارير  ينظر  ثم  النهائي عليها،  الراأي  لياأخذ 

وبعدها ينظر تقارير اللجان يف القرتاحات بقانون.
ثم يبداأ املجل�س نظر تقارير ال�سعبة الربملانية اإن وجدت، ثم يبحث ما ي�ستجد من اأعمال. 	•

املجل�س  على  لعر�سها  اجلل�سة  م�سبطة  اإعداد  يتم  ثم  اجلل�سة.  الرئي�س  يرفع  واأخرًيا، 
للت�سديق 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�سورى.
انعقاد 	• �سحة  من  التاأكد  ي�ستهدف  احل�سور  عدم  عن  املعتذرين  اأ�سماء  بتالوة  فالبدء 

فتبداأ  اجلل�سة،  رئي�س  ويعلنه  ع�سًوا(   20 من  )اأكرث  القانوين  ن�سابها  واكتمال  اجلل�سة 
اأجل  مكتماًل  الن�ساب  يكن  مل  فاإذا  ذلك،  املجل�س  رئي�س  ويعلن  �سحيحة،  اجلل�سة 
اجلل�سة ن�سف �ساعة حتى يكتمل ن�سابها، اأو يوؤجلها ملوعد تاٍل، كما يتلو اأ�سماء الغائبني 

عن ح�سور اجلل�سة ال�سابقة. 
بعد ذلك ياأتي جدول الأعمال، حيث ينظر مالحظات الأع�ساء حول م�سبطة اجلل�سة 	•

الواردة  الر�سائل  تتلى  ثم  عليها،  والت�سديق  عليها  ال�سرعية  مظلة  لإكمال  ال�سابقة 
ثم  وجدت،  اإن  الوزراء  رئي�س  �سمو  ور�سائل  ال�سامية  بالأوامر  وي�ستهلها  للمجل�س، 
الر�سائل الواردة من رئي�س جمل�س النواب حول م�سروعات القوانني التي اأقرها جمل�س 
رئي�س  �سمو  اإىل  لرفعها  وذلك  ال�سورى،  جمل�س  راأه  ما  مع  �ساأنها  يف  متفًقا  النواب 
امل�سروعات  تلك  اأما  واإ�سدارها.  عليها  امللك  جاللة  لت�سديق  متهيًدا  الوزراء  جمل�س 
اللجنة املخت�سة  اإىل  ال�سورى  اأوًل فيحيلها رئي�س جمل�س  النواب  التي نظرها جمل�س 

لدرا�ستها واإعداد تقرير ب�ساأنها ويخطر املجل�س بذلك.
الر�سائل ويف 	• مو�سوع  اإل حول  نقا�س  يجرى  ل  املرحلة  فحتى هذه  عامة،  وكقاعدة 

حدود ن�سف �ساعة اإجماًل. 
من 	• انتهى  التي  بامل�سروعات  اأوًل  ويبداأ  الت�سريعي،  اخت�سا�سه  اإىل  املجل�س  ياأتي  ثم 

جل�سة  يف  موادها  اإقرار  مت  التى  امل�سروعات  على  النهائي  بالت�سويت  اأي  مناق�ستها، 
اأو  مناق�سة موادها،  بعد ل�ستكمال  منها  ينته  التي مل  امل�سروعات  اإىل  يتجه  ثم  �سابقة، 
ينظر م�سروعات جديدة در�ستها اللجان واأعدت تقاريرها بخ�سو�سها. وتكون الأولوية 
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مل�سروعات القوانني التي �سبق ملجل�س ال�سورى اأن ناق�سها واأعادها اإىل جمل�س النواب 
ثم اأعادها جمل�س النواب اإىل جمل�س ال�سورى واأعدت اللجان املخت�سة تقريًرا ب�ساأنها.

اللجنة ومرفقاته �سمن م�سبطة 	• تقرير  اإرفاق  اللجنة بطلب  وكقاعدة عامة، يقوم مقرر 
اجلل�سة، اأي ما ي�سمى »تثبيت« التقرير، فال ت�ستغرق قراءته وقًتا، حيث يكون قد �سبق 
توزيعه مع جدول الأعمال واّطلع عليه الأع�ساء، ثم يعر�س املقرر خال�سة تقرير اللجنة 
الأ�س�س  اأي  املبداأ  حيث  من  املناق�سة  باب  املجل�س  رئي�س  يفتح  ثم  ب�ساأنه،  وتو�سياتها 
وت على امل�سروع من حيث املبداأ،  واملبادئ العامة التي ارتكز عليها امل�سروع. ثم ي�سّ
فاإن اأقره انتقل اإىل مناق�سة مواده تف�سياًل، بدايًة من الديباجة وحتى اآخر مادة وي�سّوت 
امل�سروع �سّوت عليه يف جمموعه، ويوؤّجل  انتهى املجل�س من  فاإذا  عليها مادة مادة، 
نظره  على  املجل�س  وافق  اإذا  اإل  اأيام(  الأربعة  لقاعدة  )وفًقا  عليه  النهائي  الت�سويت 
بطريق ال�ستعجال في�سوت عليه بعد �ساعة، ثم ينتقل حينئذ اإىل البند التايل، حتى متر 

�ساعة على الأقل وقبل نهاية اجلل�سة، يعود اإىل م�سروع القانون لإقراره ب�سفة نهائية.
وللمجل�س اأن يقر ن�س املادة كما وردت يف م�سروع احلكومة، اأو يتفق مع تعديل اأقره 	•

جمل�س النواب، اأو تعديل تقرتحه اللجنة، اأو تعديل طرحه الأع�ساء اأثناء اجلل�سة، �سواء 
مرة  اللجنة  اإىل  اأكرث  اأو  مادة  باإعادة  اأو  التعديل،  اأو  الرف�س  اأو  الإ�سافة  اأو  باحلذف 
موادها،  تعديل  يجوز  ل  التي  امل�سروعات  عدا  فيما  امل�سروع،  نظر  اإرجاء  اأو  اأخرى، 
كالتفاقيات واملعاهدات الدولية، اأو املرا�سيم بقوانني، حيث ل يجوز اقرتاح تعديلها، 

واإمنا قبولها اأو رف�سها.
فاإذا اأقر املجل�س م�سروع القانون نهائًيا ومل يكن خمتلًفا مع راأي جمل�س النواب، اأر�سله 	•

اإىل رئي�س جمل�س النواب ليتوىل رفعه اإىل �سمو رئي�س جمل�س الوزراء متهيًدا لت�سديق 
اأو  مادة  يف  ولو  النواب  جمل�س  راأي  مع  اختلف  واإذا  واإ�سداره،  عليه  امللك  جاللة 
فاإن وافق جمل�س  ال�سورى،  راأي جمل�س  للنظر يف  اإليه  اأعاده  اأو كلمة واحدة،  فقرة 
النواب رفعه للت�سديق، واإن اأ�سر جمل�س النواب اأعاده لل�سورى لإقرار راأي جمل�س 
النواب، فاإن قبل جمل�س ال�سورى راأي جمل�س النواب يف املرة الثانية اأر�سله اإىل رئي�س 
يف  الجتماع  املجل�سني  على  ا�ستوجب  رف�سه  واإن  للت�سديق،  لرفعه  النواب  جمل�س 
اأع�ساء كل  اأغلبية  ويلزم ح�سور  املو�سوع،  لنظر  الوطني(  )املجل�س  م�سرتكة  جل�سة 

من املجل�سني على حدة اأوًل، ثم يتخذ فيه قراًرا باأغلبية احلا�سرين من املجل�سني مًعا.
املقدمة 	• بقوانني  القرتاحات  يف  املجل�س  ينظر  القوانني  م�سروعات  من  النتهاء  وبعد 

من الأع�ساء وبالآلية نف�سها حتى ينتهي من املو�سوعات الت�سريعية. وبعد ذلك، ينتقل 
املجل�س اإىل ما يتعلق بال�سعبة الربملانية، واأخرًيا، ما ي�ستجد من اأعمال، حتى يرفع رئي�س 

املجل�س اجلل�سة.
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سيناريو اجللسة العامة:
قبل افتتاح اجلل�سة بن�سف �ساعة تعد الأمانة العامة �سجل احل�سور للتوقيع؛ لكي يتبني 	•

رئي�س املجل�س توافر الن�ساب.
الرئي�س يفتتح اجلل�سة.	•
تتلى اأ�سماء املعتذرين، ثم الغائبني عن اجلل�سة ال�سابقة بدون اإذن اأو اإخطار.	•
الت�سديق على م�سبطة اجلل�سة ال�سابقة.	•
تالوة الر�سائل الواردة للمجل�س.	•
البدء بجدول الأعمال.	•
ما ي�ستجد من اأعمال.	•
رفع اجلل�سة )اأو ترفع لال�سرتاحة ثم ت�ستاأنف(.	•
�سجل التوقيع عقب انتهاء اجلل�سة.	•
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حقوق وواجبات األعضاء وضوابطها

هذا حق عليَّهذا من حقي

اأتلقى جدول الأعمال واملكاتبات »الربملانية« 	•
على العنوان الذي اأف�سله.

اإفادة الأمانة العامة با�ستالم مرا�سالتي.	•

ل يجوز للع�سو اأن يغيب اأكرث من جل�ستني 	•
للجنة  متتالية  اجتماعات  ثالثة  اأو  للمجل�س 
اإل اإذا ح�سل على اإجازة اأو اإذن من الرئي�س 

لأ�سباب تربر ذلك.

بالعتذار 	• املجل�س  رئي�س  مكتب  اإخطار 
قبل بدء اجلل�سة، مو�سًحا ال�سبب وموقًعا 
وقبول  اللجنة،  رئي�س  اإخطار  اأو  عليه، 

العذر.
ا�ستخراج جواز �سفر خا�س خالل الف�سل 	•

الت�سريعي، مع نقل التاأ�سريات ال�ساحلة اإليه 
من اجلواز القدمي.

للزوجة 	• خا�سة  �سفر  ج��وازات  ا�ستخراج 
والأبناء.

ق�سم 	• لدى  اجلواز  تغيري  ا�ستمارة  ا�ستيفاء 
�سوؤون الأع�ساء، واإلغاء اجلواز القدمي.

الت�سريعي، 	• الف�سل  ط���وال  ل��ل��زوج��ة 
منتهى  �سنة   )18( يبلغوا  حتى  ولالأبناء 

�سالحية جوازاتهم اخلا�سة.
على 	• اثنتني  اأو  دائمة  نوعية  جلنة  ع�سوية 

الأكرث، ف�ساًل عن اللجان املوؤقتة.
خا�سة 	• ا���س��ت��م��ارة  يف  ال��رغ��ب��ات  اإب����داء 

مكتب  اإىل  واإر�سالها  عليها  والتوقيع 
رئي�س املجل�س.

�سيارة 	• عالوة  مع  ال�سهرية  املكافاأة  ا�ستالم 
رقم  ومر�سوم  املجل�سني  قانون  يف  املقررة 

)98( ل�سنة 2011.

بيانات 	• وبها  الع�سوية  ا�ستمارة  ا�ستيفاء 
اإىل  موقعة  وت�سليمها  البنكي  احل�ساب 

ق�سم �سوؤون الأع�ساء.
قرار 	•ا�ستالم بدلت ال�سفر يف مهمات برملانية.	• بعد  للمجل�س،  املالية  لالئحة  وفًقا 

مكتب املجل�س بالإيفاد.
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بتعديل 	• اق���رتاح  اأو  ق��ان��ون  اق���رتاح 
قانون.

الإمكان، 	• بقدر  مكتوبًا وم�ساًغا  القرتاح  تقدمي 
على  اأع�ساء  خم�سة  اأو  الع�سو  م��ن  وم��وق��ع 
الأكرث، ويرفق به مذكرة اإي�ساحية حول اأهميته 
ويحيله  املجل�س  رئي�س  ويجيزه  ود�ستوريته، 
اإق��راره  اللجنة  وتقرتح  املخت�سة،  اللجنة  اإىل 
ج��دول  يف  واإدراج����ه  اإرج���اءه  اأو  رف�سه  اأو 
اأحاله  فاإذا وافق  الأعمال ملوافقة املجل�س عليه، 
اإىل احلكومة لو�سعه يف �سيغة  رئي�س املجل�س 
النواب  ملجل�س  واإر���س��ال��ه  ق��ان��ون«  »م�سروع 
جمل�س  اإىل  النواب  جمل�س  ير�سله  ثم  لإقراره 
جمل�س  رئي�س  يرفعه  ثم  لإق���راره،  ال�سورى 
على  لعر�سه  ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س  النواب 

جاللة امللك للت�سديق والإ�سدار.
ومناق�سات 	• اجتماعات  يف  امل�ساركة 

ال��ل��ج��ان الأخ����رى والط����الع على 
حما�سر وتقارير اللجان الأخرى.

يف 	• الن��خ��راط  ع��دم  وب�سرط  اللجنة،  مبوافقة 
وعدم  اللجنة،  رئي�س  من  ب��اإذن  اإل  املناق�سة 
ويجوز  مطلًقا.  بها  الت�سويت  يف  امل�ساركة 
اللجنة،  رئي�س  اإىل  مكتوبًا  التعليق  اإر���س��ال 
والطالع على حما�سر كافة اللجان دون قيود.

احل�سانة �سد كافة اإجراءات التوقيف 	•
اأو  اأو احلب�س  اأو التفتي�س  اأو التحقيق 

اأي اإجراء جنائي.

وب�سرط 	• امل�����س��ه��ود«،  »اجل���رم  ح��ال��ة  غ��ري  يف 
خالل  ذلك  كان  اإن  املجل�س  من  ال�سابق  الإذن 
رئي�س  من  باإذن  ذلك  غري  ويف  النعقاد،  دور 

املجل�س.
مع اإخطار املجل�س باأي اإجراء يف كل احلالت.	•

احل�سول على اإجازة من املجل�س، مع 	•
الحتفاظ بامل�ستحقات املالية كاملًة.

حم��ددة 	• مل��دة  املجل�س  لرئي�س  كتابي  بطلب 
ولأ�سباب يقبلها، مع اإخطار املجل�س بذلك يف 

اأول جل�سة تالية.
عذر 	• اأو  الرئي�س  من  ب��اإذن  التغيب 

اأو  مقبول ملدة جل�ستني على الأكرث، 
ثالث جل�سات للجان.

مبعرفة 	• اآل��ًي��ا  امل���دة،  تلك  ع��ن  امل��ك��اف��اأة  تخ�سم 
جل��زاءات  الع�سو  ويتعر�س  املالية،  ال�سوؤون 
من   )162( وامل��ادة  الد�ستور  من   )99( امل��ادة 
بقرار  وذلك  املرات،  هذه  جتاوز  اإذا  الالئحة، 

من املجل�س.
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جدول 	• يف  وارد  غري  مو�سوع  مناق�سة 
من  ي�ستجد  ما  بند  يف  وذلك  الأعمال، 

اأعمال.

اأن يكون مو�سوًعا م�ستعجاًل، وبطلب كتابي 	•
من ثالثة اأع�ساء على الأقل يقدم اإىل رئي�س 

املجل�س، ويوافق املجل�س على اإدراجه.
ال�ستف�سار عن اأي مو�سوع يف »�سوؤون 	•

اأو  الأعمال  نظر جدول  وقبل  املجل�س«، 
خالل اجلل�سة.

بطلب كتابي اإىل رئي�س املجل�س، ويرد عليه 	•
ودون  باإيجاز،  املن�سة،  على  من  الرئي�س 

اإجراء مناق�سة ب�ساأنه.
اقرتاح تعديل الد�ستور بطلب كتابي اإىل 	•

ل  التي  املواد  عدا  فيما  املجل�س،  رئي�س 
يجوز تعديلها بهذه الطريقة )مثاًل: النظام 
الإ�سالمية  بال�سريعة  يتعلق  ما  امللكي، 

واللغة العربية ونظام املجل�سني..(.

ويو�سح 	• الأق��ل،  على  ع�سًوا   )15( يوقعه 
ذل��ك،  وم����ربرات  تعديلها  امل����راد  امل����واد 
ويعر�سه رئي�س املجل�س على جلنة ال�سوؤون 
الت�سريعية والقانونية لدرا�سته واإبداء الراأي 
فيه، ويناق�س املجل�س تقريرها وي�سوت عليه 
الأع�ساء  ثلثا  عليه  وافق  فاإذا  بال�سم،  نداًء 
يف  لو�سعه  احلكومة  اإىل  الرئي�س  اأح��ال��ه 
حتيله  ثم  د�ستوري،  تعديل  م�سروع  �سيغة 

احلكومة اإىل جمل�س النواب.
نظره 	• من  ال��ن��واب  جمل�س  ينتهي  وعندما 

خا�سة  جل�سة  ال�����س��ورى  جمل�س  يعقد 
ثلثي  باأغلبية  عليه  ويوافق  امل�سروع  ملناق�سة 
رئي�س  من  يرفع  ثم  بال�سم،  نداًء  الأع�ساء 
جمل�س  رئي�س  �سمو  اإىل  ال��ن��واب  جمل�س 
الوزراء لعر�سه على جاللة امللك للت�سديق 

والإ�سدار. 
اإىل 	• ال����واردة  ال��ر���س��ائ��ل  على  التعليق 

الأعمال،  بجدول  البدء  قبل  املجل�س، 
وملدة )5( دقائق، وملرة واحدة.

الأعمال 	• ج��دول  يف  مدرجة  الر�سائل  لأن 
اجلل�سة،  قبل  الأع�ساء  على  ي��وزع  ال��ذي 
فيجب على الع�سو الذي يرغب يف التعليق 
قبل  العامة  الأمانة  لدى  ا�سمه  ت�سجيل  عليها 
لأن  الكالم،  يف  ب��دوره  ليحتفظ  اجلل�سة 
املدة الإجمالية للتعليقات هي ن�سف �ساعة، 

اإل اإذا قرر املجل�س اإطالتها.

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

على 	• اجلل�سة  قبل  كتابًة  الكالم  طلب  تقدمي 
النماذج التي تعدها الأمانة العامة.
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احللول حمل غريي يف قائمة طالبي 	•
الكالم.

اإذا تنازل الع�سو �ساحب الدور يف الكالم عن 	•
دوره ل�ساحلي.

يف 	• املناق�سة  م���دة  حت��دي��د  اق����رتاح 
املجل�س  على  م��ط��روح  م��و���س��وع 
اإىل  والن��ت��ق��ال  عليه  للت�سويت 

جدول الأعمال.

اأو 	• الأق��ل،  على  اأع�ساء   )5( من  كتابى  بطلب 
اللجنة  اأو  احلكومة  اأو  املجل�س  رئي�س  باقرتاح 

املخت�سة.

اق�����رتاح غ��ل��ق ب���اب امل��ن��اق�����س��ة يف 	•
عليه.  ال�����راأي  واأخ����ذ  م��و���س��وع، 

م)61(

اأو 	• الأق��ل،  على  اأع�ساء   )3( من  كتابي  بطلب 
باقرتاح رئي�س املجل�س، اأو احلكومة، اأو اللجنة 
املخت�سة، ب�سرط اأن يكون قد تكلم فيه اثنان من 

املوؤيدين واثنان من املعار�سني على الأقل.
ال�سرتاك 	• باحلرمان من  وقف اجلزاء 

له  يتعر�س  قد  والذي  اجلل�سات  يف 
الع�سو ب�سبب اإخالله بنظام اجلل�سة.

ي�سجل 	• املجل�س،  لرئي�س  مكتوب  اعتذار  تقدمي 
فيه الع�سو »اأ�سفه لعدم احرتام نظام املجل�س«، 

ويوافق املجل�س على قبول العتذار.
النتيجة، 	•المتناع عن الت�سويت.	• اإع��الن  وقبل  الت�سويت  انتهاء  بعد 

يف  احلديث  ودون  المتناع  اأ�سباب  اإب��داء  له 
املو�سوع، كاأن يو�سح الع�سو اأن �سبب المتناع 
هو »حرج« ل ي�ستطيع الع�سو ب�سببه املوافقة اأو 
الرف�س، اأو قد يوؤيد جانًبا من املو�سوع ويرف�س 

جانًبا اآخر يف الوقت ذاته.
اإىل 	•طلب عقد اجلل�سة �سرية.	• اأع�ساء على الأقل،  بطلب كتابي من )10( 

التي  اجلل�سة  تكون  اأن  ويجب  املجل�س،  مكتب 
�سرية  الطلب  هذا  على  املجل�س  فيها  ي�سوت 
يف ذاتها، وتتحول اإىل ال�سرية عن طريق اإخالء 
امل�سرح  اأو  الأع�ساء  وال�سرفات من غري  القاعة 
يوافق  قد  ثم  ال�سرية،  اجلل�سات  بح�سور  لهم 
في�ستمر  الطلب  احلا�سرين على  باأغلبية  املجل�س 
يرف�س  اأو  ذاتها،  اجلل�سة  يف  املو�سوع  نظر  يف 

الطلب وتعود اجلل�سة علنية. 
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)7( 	•طلب الت�سويت العلني نداًء بال�سم.	• يوقعه  املجل�س  لرئي�س  كتابي  طلب 
جميًعا  ويتواجدون  الأق��ل،  على  اأع�ساء 
باجلل�سة عند النظر يف طلبهم، واإل ي�سقط 

طلبهم.
مب�سروع 	• م��ادة  يف  املناق�سة  اإع��ادة  طلب 

وخالل  املجل�س  اأقرها  اأن  بعد  القانون 
مناق�سة املواد تف�سياًل.

بطلب من الع�سو اأو اللجنة اأو احلكومة، اإذا 	•
كانت املادة التي �سوت عليها توؤثر يف مادة 
الع�سو  اأبدى  اإذا  اأو  املجل�س،  اأقرها  �سابقة 
اأ�سبابًا جديدة تلزم معها اإعادة املناق�سة يف 

املادة التي اأقرها املجل�س. 
م��واد 	• بع�س  يف  الثانية  امل��داول��ة  طلب 

تف�سياًل،  املجل�س  اأقره  اأن  بعد  امل�سروع، 
ولكن قبل الت�سويت عليه نهائًيا.

من 	• املجل�س  رئ��ي�����س  اإىل  ك��ت��اب��ي  بطلب 
مقررها،  اأو  اللجنة  رئي�س  اأو  احلكومة، 
بيان  �سرط  الأق���ل،  على  اأع�ساء   )5( اأو 
ب�ساأنها  ثانية  مداولة  اإجراء  املطلوب  املواد 
املقرتحة  وال�سياغة  الطلب  وم����ربرات 
الطلب  على  املجل�س  وافق  واإذا  للتعديل، 
ي�سوت  ث��م  ف��ق��ط،  امل����واد  ت��ل��ك  يناق�س 
على  نهائًيا  الت�سويت  اإىل  ينتقل  ثم  عليها، 
اإىل  اإحالتها  اأو قد يقرر املجل�س  امل�سروع، 

اللجنة لدرا�ستها وعر�سها يف جل�سة تالية.
املالية 	•تعديل اعتمادات امليزانية.	• ال�����س��وؤون  جلنة  خ��الل  م��ن  وي��ك��ون 

والقت�سادية »بالتفاق« مع احلكومة )وكان 
يقت�سي   2006 ع��ام  تعديله  قبل  الن�س 
هذا  اللجنة  وتو�سح  احلكومة(،  »موافقة« 
امليزانية  م�سروع  حول  تقريرها  يف  التفاق 

الذي يعر�س على املجل�س.
من خالل طلب الكالم يف باب معني اأو يف 	•طلب الكالم يف امليزانية.	•

م�سائل حمددة، يقدمه الع�سو قبل اجلل�سة 
املخ�س�سة ملناق�سة م�سروع امليزانية.
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اأو 	•اخلروج من اجلل�سة.	• العامة  اجلل�سة  من  موؤقًتا  اخلروج  يجوز 
انتهائها.  قبل  اإليها  اللجنة، والعودة  جل�سة 
فاإذا كان ينوي الن�سراف نهائًيا من اجلل�سة 
فيجب ال�ستئذان كتابًة من رئي�س املجل�س 

اأو رئي�س اللجنة، واملوافقة على طلبه.
اأو 	• ملكيتها  اأو  ال�سركات  يف  امل�ساهمة 

ع�سوية جمال�سها خالل ع�سويته مبجل�س 
ال�سورى.

ب�سرط اأن يكون مالًكا لع�سرة يف املائة على 	•
ع�سًوا  ك��ان  اإذا  اأو  راأ�سمالها،  من  الأق��ل 
مبجل�سها قبل تعيينه ع�سًوا باملجل�س، اأو اإذا 
ع�سوية  له  يجوز  ول  موؤ�س�سيها.  اأحد  كان 

ال�سركات الأجنبية عموًما.
وتكون بطلب كتابي بال قيد اأو �سرط يقدمه 	•التما�س الإعفاء من الع�سوية )ال�ستقالة(.	•

تعيني  )مثال:  املجل�س  رئي�س  اإىل  الع�سو 
من�سب  اأو  وزاري  من�سب  يف  الع�سو 
مكتب  على  يعر�سه  الذي  اآخ��ر(،  تنفيذي 
املجل�س بعد �سبعة اأيام من تقدميه، ويناق�س 
موقفه  على  الع�سو  اأ�سر  فاإذا  فيه،  الع�سو 
لإ�سدار  امللك  اإىل  اللتما�س  الرئي�س  رفع 
والواجبات  احلقوق  كافة  وت�سري  فيه.  اأمر 
بقبول  امللكي  الأم��ر  �سدور  حتى  للع�سو 

اللتما�س.
ال�ستفادة من �سائر خدمات الأمانة العامة 	•

للمجل�س.
يقره 	• ال���ذي  العمل  لنظام  وف��ًق��ا  وذل���ك 

رئي�س  عليه  وي�����س��رف  املجل�س  مكتب 
املالية  النواحي  كافة  يف  مبا�سرة،  املجل�س 
والإدارية والفنية والإجرائية. ولهذا يجب 
عمل  ن��ظ��ام  على  الط���الع  الع�سو  على 
ومعرفة  ال�سورى  مبجل�س  العامة  الأم��ان��ة 
احل�سول  وط��رق  وحداتها،  اخت�سا�سات 

على خدماتها املتنوعة.
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مزايا نظام اجمللسني

1- اإمكان متثيل الطبقات وامل�سالح املختلفة يف املجتمع متثياًل حقيقًيا داخل غرفتي الربملان.
2- رفع م�ستوى الكفاءة داخل الربملان.

اأوقفه  الت�سريع  يف  املجل�سني  اأحد  جنح  فاإذا  الت�سريعية،  ال�سلطة  ا�ستبداد  من  مينع   -3
املجل�س الآخر عند حدود �سلطته، فيكون كال املجل�سني مانًعا ل�ستبداد الآخر.

احلكم  بدور  يقوم  الآخر  املجل�س  اإن  الربملان واحلكومة، حيث  بني  النزاع  تخفيف   -4
والو�سيط بني احلكومة واملجل�س النيابي. واإذا اتفق املجل�سان يف الراأي يف مواجهة 
ال�سلطة التنفيذية فاإن ذلك يرغم ال�سلطة التنفيذية على العدول عن راأيها واخل�سوع 

لراأي ال�سلطة الت�سريعية يف جمل�سيها.
5- منع اخلطاأ والت�سرع يف الت�سريع، فاإذا اأخطاأ اأحد املجل�سني يف ت�سريع معني تالفى 
وفح�س  ومتحي�سه  وفح�سه  بحثه  بعد  عليه  عر�سه  عند  اخلطاأ  هذا  الآخر  املجل�س 
ا دقيًقا مما يوؤدي يف النهاية اإىل �سدور الت�سريع متكاماًل لي�س به ثغرات  مواده فح�سً

ميكن اأن تظهر عند التطبيق.

رئي�س جمل�س النواب وهو رئي�س املجل�س الوطني 
ورئي�س اللجنة التنفيذية لل�سعبة الربملانية.

العالقة بني الربملان واحلكومة

الوزراء

ي�سكالن املجل�س الوطني عند اجتماعهما.	•
اقرتاح القوانني ورفعها للحكومة ل�سياغتها 	•

يف م�سروعات قوانني.
ت�سكيل ال�سعبة الربملانية باملنا�سفة.	•
احل�سانة واملكافاآت نف�سها.	•

جمل�س
النواب

جمل�س
ال�صورى

جاللة 
امللك

على  اأ�سئلة  	•طرح 
الوزراء عند ح�سورهم 

مناق�سة املجل�س مل�سروعات 
القوانني.

ب�سياغة  تقوم  	•احلكومة 
القرتاح بقانون.

الوزراء م�سوؤولون 
اأمام املجل�س:

ال�سوؤال، ال�ستجواب..
احلكومة تقوم ب�سياغة 

القرتاح بقانون.
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عالقة األعضاء بالسلطة التنفيذية

عرفت  كما  اأغ�سط�س 1971.   14 ال�ستقالل يف  بعد  وزاري  ت�سكيل  اأول  البحرين  عرفت 
ال�سيخ  على  مرة  لأول  وزير  لقب  اأطلق  �سنة 1930 حيث  احلديث  لقب وزير يف عهدها 

عبداهلل بن عي�سى بن علي اآل خليفة و�سمي وزير املعارف.
الوزراء  جمل�س  ويوؤلف  والوزراء،  الوزراء،  جمل�س  مع  امللك  التنفيذية  ال�سلطة  ويتوىل 
من رئي�س جمل�س الوزراء وعدد من الوزراء، ويعني امللك رئي�س جمل�س الوزراء ويعفيه 
باأمر ملكي، كما يعني الوزراء ويعفيهم من منا�سبهم مبر�سوم ملكي بناًء على عر�س رئي�س 
جمل�س الوزراء، كما ميار�س امللك �سلطاته مبا�سرة وبوا�سطة وزرائه، وي�ساأل كل وزير عن 

اأعمال وزارته.

رئيس جملس الوزراء

مهامه
- يرعى م�سالح الدولة.

- ير�سم ال�سيا�سة العامة للحكومة.
- يتابع تنفيذ ال�سيا�سة العامة.

- ي�سرف على �سري العمل يف اجلهاز احلكومي.

اختصاصاته
- يقوم بتنفيذ قرارات جمل�س الوزراء.

- ي�سرف على �سري اأعمال جمل�س الوزراء.
- حتقيق التكامل والتن�سيق بني اأعمال الوزارات.

برنامج احلكومة

مل يعد ملجل�س ال�سورى دور يف مناق�سة برنامج احلكومة بعد التعديالت الد�ستورية ل�سنة 
2012، كما اأن اآلية مناق�سته مل�سروع قانون امليزانية العامة للدولة مت تعديلها يف التعديالت 

الد�ستورية امل�سار اإليها.
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عالقة جملس الشورى بالسلطة التنفيذية -1

ال�صوؤون الت�صريعيةنظام العمل باملجل�ساأ�ص�س عامة
ال������وزي������ر ي��ح�����س��ر 	•

عند  اللجان  جل�سات 
يتعلق  مو�سوع  نظر 

بوزارته.
اأن 	• ل���ل���وزي���ر  ي���ج���وز 

واحًدا  معه  ي�سطحب 
ك��ب��ار  م���ن  اأك�����رث  اأو 
اأو  املوظفني املخت�سني 

اخلرباء.
عنه 	• ينيب  اأن  للوزير 

املوظفني  كبار  من  اأيً��ا 
املخت�سني.

ومن 	• للوزير  يكون  ل 
حق  ي�سطحبه  اأو  ينيبه 

الت�سويت.
اأولوية 	• للوزير  يكون 

اجتماعات  يف  الكالم 
اللجان.

العامة، 	• اجلل�سات  ح�سور 
وتعطى دائًما الكلمة لرئي�س 
والوزراء  الوزراء  جمل�س 
وممثلي احلكومة كلما طلبوا 
الكالم من رئي�س املجل�س. 

اق�������رتاح حت���دي���د وق���ت 	•
اأحد  مناق�سة  من  لالنتهاء 
الراأي  واأخذ  املو�سوعات 

ب�ساأنه.
املناق�سة 	• باب  قفل  اق��رتاح 

يف اأحد املو�سوعات.
اأي كالم من 	• طلب حذف 

خمالًفا  اجلل�سة  م�سبطة 
لأحكام الالئحة.

ت��ط��ل��ب احل��ك��وم��ة اع��ت��ب��ار 	•
م�ستعجاًل  م��ا  م��و���س��وع 
لبحثه يف املجل�س وجلانه. 

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 	•

م�سروعات  يف  النظر  تاأجيل 
يف  بع�سها  اأو  كلها  القوانني 
تزيد  ل  لفرتة  املجل�س  جلان 
على )30( يوًما عن حدوث 

تغيري وزاري.
رئي�س 	• املجل�س  رئي�س  يخطر 

جم��ل�����س ال��������وزراء خ��الل 
التالية  ي��وًم��ا  ع�سر  اخلم�سة 
الأول  النعقاد  دور  لفتتاح 
ت�����س��ري��ع��ي  ف�����س��ل  ك���ل  يف 
مب�سروعات القوانني التي مل 
ال�سابق.  فيها املجل�س  يف�سل 
من  احلكومة  تطلب  مل  واإذا 
ا�ستمرار  املجل�س  رئ��ي�����س 
امل�����س��روع��ات  يف  ال��ن��ظ��ر 
منها  امل��ق��دم��ة  امل����ذك����ورة 
من  �سهرين  خ��الل  اب��ت��داًء 
جمل�س  رئي�س  اإخطار  تاريخ 

الوزراء اعتربت غري قائمة.
تطلب 	• اأن  للحكومة  يجوز 

الأع�ساء  قدمه  تعديل  اإحالة 
اأثناء  ق��ان��ون  م�سروع  على 
العامة  اجلل�سة  يف  مناق�سته 

اإىل اللجنة املخت�سة.
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ال�صوؤون الت�صريعيةنظام العمل باملجل�ساأ�ص�س عامة
املناق�سة 	• اإع���ادة  احلكومة  تطلب 

اأبديت  اإذا  اإقرارها  يف مادة �سبق 
لذلك اأ�سباب جديدة وذلك قبل 

انتهاء املداولة يف امل�سروع.
كتابًيا 	• طلًبا  تقدم  اأن  للحكومة 

بع�س  يف  ثانية  م��داول��ة  ب��اإج��راء 
مواد م�سروع القانون قبل اجلل�سة 
ال��راأي  لأخ��ذ  املحدد  املوعد  اأو 

نهائًيا على م�سروع القانون.
لرئي�س جمل�س الوزراء ومن ينيبه 	•

امللك  اعرت�س  اإذا  ببيان  الإدلء 
جمل�سا  اأقره  قانون  م�سروع  على 

ال�سورى والنواب. 
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عالقة امللك مبجلس الشورى

يجوز للملك اأن ي�سدر مرا�سيم لها قوة القانون اإذا حدث - فيما بني اأدوار انعقاد كل 	•
يوجب  ما  النواب-  جمل�س  حل  فرتة  يف  اأو  النواب،  وجمل�س  ال�سورى  جمل�س  من 

الإ�سراع يف اتخاذ تدابري ل حتتمل التاأخري. 
ي�سع امللك مبرا�سيم اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني مبا ل يت�سمن تعدياًل فيها اأو تعطياًل 	•

لها اأو اإعفاًء من تنفيذها.
ي�سع امللك مبرا�سيم لوائح ال�سبط واللوائح الالزمة لرتتيب امل�سالح والإدارات العامة 	•

مبا ل يتعار�س مع القوانني.
ي�سدر امللك اأمًرا بتعيني اأع�ساء املجل�س، وفق اأحكام الد�ستور والقانون.	•
ويف�سه 	• النعقاد  دور  ويفتتح  ملكي،  باأمر  الجتماع  اإىل  الوطني  املجل�س  امللك  يدعو 

وفق اأحكام الد�ستور.
للملك اأن ي�ستفتي ال�سعب يف القوانني والق�سايا الهامة التي تت�سل مب�سالح البالد.	•
يربم امللك املعاهدات مبر�سوم، ويبلغها اإىل جمل�سي ال�سورى والنواب فوًرا، م�سفوعة 	•

مبا ينا�سب من البيان، وذلك فيما عدا املعاهدات املن�سو�س عليها يف الفقرة الثانية من 
املادة )27( من الد�ستور والتي يجب لنفاذها اأن ت�سدر بقانون.
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عالقة جملس الشورى/األعضاء بالسلطة التنفيذية

ال�صوؤون ال�صيا�صيةال�صوؤون الت�صريعيةرئي�س املجل�س

اأي 	• بني  املخاطبات  جت��رى 
املجل�س  جل���ان  م��ن  جل��ن��ة 
اأو  التنفيذية  وال�سلطة 
خارج  اجلهات  من  غريها 
رئي�س  طريق  عن  املجل�س 

املجل�س.
املجل�س 	• رئ��ي�����س  ي��خ��ط��ر 

مكتب  بت�سكيل  امل��ل��ك 
املجل�س فور ا�ستكمال هذا 

الت�سكيل.
املجل�س 	• رئ��ي�����س  ي��خ��ط��ر 

الأعمال  بجدول  احلكومة 
بوقت  اجلل�سة  انعقاد  قبل 

كاٍف.
ي��دع��و ال��رئ��ي�����س ال��وزي��ر 	•

جمل�سي  ب�سوؤون  املخت�س 
ال�سورى والنواب حل�سور 
املجل�س  اجتماعات مكتب 
اأعمال  جدول  اإع��داد  عند 

املجل�س.
املجل�س 	• رئ��ي�����س  ي��ط��ل��ب 

اأكرث  اأو  بواحد  ال�ستعانة 
اإذا  احل��ك��وم��ة  م��ن خ���رباء 
ال�ستعانة يف  ما  راأت جلنة 

اأعمالها بواحد منهم.

ي����اأم����ر رئ���ي�������س جم��ل�����س 	•
ال�����س��ورى ب��ط��ب��ع ك��ت��اب 
يف  النواب  جمل�س  رئي�س 
امللكية بطلب  �ساأن الإرادة 
وتوزيعه  الد�ستور  تعديل 

على كافة الأع�ساء.
جل�سة 	• امل��ج��ل�����س  ي��ع��ق��د 

من  اأ�سبوع  خ��الل  خا�سة 
تعديل  طلب  ورود  تاريخ 
الد�ستور من رئي�س جمل�س 
على  ل��ي��ط��ل��ع  ال����ن����واب، 
يحيلها  اأن  قبل  التعديالت 

اإىل اللجنة املخت�سة.
ت���ع���د جل���ن���ة ال�������س���وؤون 	•

الت�سريعية والقانونية تقريًرا 
من  ي���وًم���ا   )15( خ����الل 
تعديل  طلب  اإحالة  تاريخ 
ال��د���س��ت��ور اإل��ي��ه��ا وي��واف��ق 
على  اللجنة  اأع�ساء  اأغلبية 
اللجنة  ت��ق��ري��ر  م�����س��روع 
اأع�سائها  ثلثي  وبح�سور 
اإىل  تقدميه  قبل  الأقل  على 

املجل�س.
ي�����س��در ق�����رار امل��ج��ل�����س 	•

تعديل  باملوافقة على طلب 
مناق�سته  ب��ع��د  ال��د���س��ت��ور 
اأع�����س��ائ��ه،  ثلثي  باأغلبية 
وي��ج��ري ال��ت�����س��وي��ت يف 

هذه احلالة نداًء بال�سم.

م�سروع 	• املجل�س  يناق�س 
تقدمي  بعد  امليزانية  قانون 
جل��ن��ة ال�������س���وؤون امل��ال��ي��ة 
تقريرها  والق��ت�����س��ادي��ة 
تقدم  مل  فاإذا  للمجل�س، 
للمجل�س  ج��از  تقريرها 
قانون  يناق�س م�سروع  اأن 
ورد  التي  باحلالة  امليزانية 

بها من احلكومة.
ك�����ل ت���ع���دي���ل ت��ق��دم��ه 	•

جل��ن��ة ال�������س���وؤون امل��ال��ي��ة 
والق����ت���������س����ادي����ة يف 
التي ت�سمنها  العتمادات 
يجب  امليزانية  م�سروع 
مع  ب��الت��ف��اق  ي��ك��ون  اأن 

احلكومة.
احل�ساب 	• املجل�س  يعتمد 

املالية  لل�سوؤون  اخلتامي 
للدولة. 

ميزانيته 	• امل��ج��ل�����س  ي��ق��ر 
ح���دود  يف  ال�����س��ن��وي��ة 
بهذا  امل���درج  الع��ت��م��اد 
ميزانية  يف  اخل�سو�س 
ب���الت���ف���اق مع  ال���دول���ة 

احلكومة.
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ال�صوؤون ال�صيا�صيةال�صوؤون الت�صريعيةرئي�س املجل�س
املجل�س 	• رئ��ي�����س  ي��ط��ل��ب 

وامل�سالح  ال���وزارات  من 
البيانات  العامة  والهيئات 
لدرا�سة  الالزمة  والوثائق 
مو�سوع حمال اإىل اإحدى 

جلان املجل�س.
يدعو 	• اأن  املجل�س  لرئي�س 

الج��ت��م��اع  اإىل  ال��ل��ج��ان 
النعقاد  اأدوار  ب��ني  فيما 
بناًء  اإذا اقت�سى الأمر ذلك 

على طلب احلكومة.
املجل�س 	• رئ��ي�����س  ي��ط��ل��ب 

املخت�س  ال��وزي��ر  ح�سور 
على  معرو�س  اأمر  لبحث 
نطاق  يف  ويدخل  ما  جلنة 
على  ويجب  اخت�سا�سه، 
الوزير املخت�س اأو من ينيبه 

اأن يح�سر.
يف 	• املجل�س  رئي�س  يتلو 

النعقاد  لدور  جل�سة  اأول 
الأم����ر امل��ل��ك��ي ب��ال��دع��وة 
يكون  ق��د  وم��ا  لالنعقاد، 
ومرا�سيم  اأوام��ر  من  هناك 
خا�سة بت�سكيل الوزارة اأو 

تعديل ت�سكيلها.

على 	• امل��ج��ل�����س  واف�����ق  اإذا 
قدمه  قانون  م�سروع  اق��رتاح 
اإىل  اإحالته  يتم  الأع�ساء  اأحد 
احلكومة لت�سع �سيغة م�سروع 
القانون، اأما اإذا رف�س املجل�س 
القرتاح بقانون ل يجوز لأحد 
يف  ثانية  تقدميه  الأع�ساء  من 

دور النعقاد ذاته.
على 	• املجل�س  رئي�س  يعر�س 

القوانني  م�سروعات  املجل�س 
التي  اأو  احلكومة  من  املقدمة 
اق��رتح��ه��ا الأع�����س��اء وق��ام��ت 
اأول  يف  ب�سياغتها  احلكومة 
جل�سة تالية لورودها للنظر يف 
اإحالتها اإىل اللجان املخت�سة ما 
مل تطلب احلكومة نظر امل�سروع 
على وجه ال�ستعجال، اأو يرى 
�سفة  ل��ه  اأن  املجل�س  رئي�س 
الرئي�س  فيحيله  ال�ستعجال 
اإىل اللجان املخت�سة مبا�سرة، 
ويخطر املجل�س بذلك يف اأول 
جل�سة تالية مع توزيع امل�سروع 

على الأع�ساء.
م�سروع 	• اأو  اق��رتاح  ق��دم  اإذا 

اأو  ب���اق���رتاح  ق��ان��ون م��رت��ب��ط 
معرو�س  اآخر  قانون  م�سروع 
اأح��ال��ه  ال��ل��ج��ان  اإح���دى  على 
ه��ذه  اإىل  م��ب��ا���س��رة  ال��رئ��ي�����س 
بذلك  املجل�س  واأخطر  اللجنة 

يف اأول جل�سة تالية.
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ال�صوؤون ال�صيا�صيةال�صوؤون الت�صريعيةرئي�س املجل�س
دور 	• بدء كل  عند  اللجان  ت�ستاأنف 

م�سروعات  بحث  ع��ادي  انعقاد 
ال��ق��وان��ني امل���وج���ودة ل��دي��ه��ا من 
اإحالة  اإىل  حاجة  دون  ذاتها  تلقاء 
اخلا�سة  ال��ت��ق��اري��ر  اأم���ا  ج��دي��دة، 
واقرتاحاتها  القوانني  مب�سروعات 
يف  فيها  النظر  املجل�س  ب��داأ  التي 
نظرها  في�ستاأنف  �سابق  انعقاد  دور 
باحلالة التي كانت عليها ما مل يقرر 
بناًء  اللجنة  اإىل  اإعادتها  املجل�س 

على طلب احلكومة.
يخطر رئي�س املجل�س رئي�س جمل�س 	•

يوًما  ع�سر  اخلم�سة  خالل  ال��وزراء 
التالية لفتتاح دور النعقاد الأول 
مب�سروعات  ت�سريعي  ف�سل  من كل 
القوانني التي مل يف�سل فيها املجل�س 
ال�سابق فاإذا مل تطلب احلكومة من 
يف  النظر  ا�ستمرار  املجل�س  رئي�س 
منها  املقدمة  املذكورة  امل�سروعات 
تاريخ  من  �سهرين  خ��الل  اب��ت��داًء، 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  اإخ��ط��ار 
طلبت  واإذا  قائمة،  غ��ري  اع��ت��ربت 
احلكومة نظرها اأحالها املجل�س اإىل 

اللجنة املخت�سة.
لكل ع�سو عند نظر م�سروع قانون 	•

اأو  بالإ�سافة  التعديل  يقرتح  اأن 
اأو  امل��واد  يف  التجزئة  اأو  احل��ذف 

فيما يعر�س من تعديالت.
طلب 	• على  بناًء  للمجل�س  يجوز 

احلكومة اأن يقرر اإعادة املناق�سة يف 
مادة �سبق اإقرارها اإذا اأبديت لذلك 
انتهاء  قبل  اأ�سباب جديدة، وذلك 

املداولة يف امل�سروع.
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ال�صوؤون ال�صيا�صيةال�صوؤون الت�صريعيةرئي�س املجل�س
اإج���راء 	• املجل�س  على  يجب 

م��واد  بع�س  يف  ثانية  م��داول��ة 
م�سروع القانون اإذا قدم طلب 
اأو  احلكومة،  من  بذلك  كتابي 
اأو  مقررها  اأو  اللجنة  رئي�س 
الأق���ل،  على  اأع�����س��اء  خم�سة 
املوعد  اأو  اجلل�سة  قبل  وذل��ك 
نهائًيا على  الراأي  املحدد لأخذ 

م�سروع القانون.
يعقد املجل�س جل�سة عاجلة اإذا 	•

م�سروع  على  امللك  اع��رت���س 
ال�سورى  جمل�سا  اأق��ره  قانون 
املجل�س  وي��ح��ي��ل  وال���ن���واب 
العرتا�س والبيانات املتعلقة به 
يف اجلل�سة ذاتها وتقرير جمل�س 
النواب يف هذا ال�ساأن اإىل جلنة 
والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون 
املعرت�س  امل�����س��روع  ل��درا���س��ة 
اللجنة  تقرير  ويعر�س  عليه، 
لنظره على وجه  على املجل�س 
املجل�س  ويوافق  ال�ستعجال، 

عليه باأغلبية الثلثني.
يرف�س 	• اأو  ي��واف��ق  امل��ج��ل�����س 

الت��ف��اق��ي��ات  ن��ظ��ر  ي��وؤج��ل  اأو 
له  ولي�س  الدولية  واملعاهدات 

اأن يعدل ن�سو�سها.
رئي�س 	• املجل�س  رئي�س  يخطر 

ال�������وزراء يف ح��ال  جم��ل�����س 
الرف�س لالتفاقيات واملعاهدات 
على  ي�ستمل  ببيان  ال��دول��ي��ة 
التي  والأح���ك���ام  الن�سو�س 
التفاقية  اأو  املعاهدة  ت�سمنتها 
اأو  الرف�س  اإىل  اأدت  وال��ت��ي 

التاأجيل.
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عالقة جملس الشورى بالسلطة القضائية

اخلا�سة 	• والأحكام  الق�ساة  الق�ساء و�سمانات  ا�ستقالل  لكفالة  الالزمة  القوانني  ي�سرع 
بهم.
ي�سرع القوانني الالزمة لالأحكام اخلا�سة بالنيابة العامة، ومبهام الإفتاء القانوين ومتثيل 	•

الدولة اأمام الق�ساء، وبالعاملني يف هذه ال�سوؤون.
ي�سرع القوانني الالزمة لأحكام املحاماة. 	•
ي�سرع القوانني الالزمة لرتتيب املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها ويبني وظائفها 	•

واخت�سا�ساتها.
ي�سرع القوانني الالزمة لالأحوال ال�ستثنائية لعدم عالنية جل�سات املحاكم.	•
ي�سرع القوانني الالزمة لمتداد اخت�سا�س املحاكم الع�سكرية اإىل غري اأفراد قوة الدفاع 	•

واحلر�س الوطني والأمن العام عند اإعالن الأحكام العرفية.
ي�سرع قانون املجل�س الأعلى للق�ساء الذي ي�سرف على ح�سن �سري العمل يف املحاكم 	•

والأجهزة املعاونة والقوانني التي تبني �سالحيات املجل�س الأعلى للق�ساء يف ال�سوؤون 
الوظيفية لرجال الق�ساء والنيابة العامة.

ي�سرع القوانني اخلا�سة بالقواعد التي تكفل عدم قابلية اأع�ساء املحكمة الد�ستورية العليا 	•
للعزل وحتديد الإجراءات التي تتبع اأمامهم.

مراقبة د�ستورية القوانني من خالل املحكمة الد�ستورية، حيث يجوز للملك اأن يحيل اإىل 	•
املحكمة ما يراه من م�سروعات القوانني قبل اإ�سدارها لتقرير مدى مطابقتها للد�ستور، 
كما يجوز بطلب من رئي�سي جمل�سي ال�سورى والنواب رفع املنازعات اخلا�سة بالرقابة 

على د�ستورية القوانني واللوائح اأمام املحكمة الد�ستورية.

عالقة جملس النواب مبجلس الشورى-1

اإذا حل جمل�س النواب تتوقف جل�سات جمل�س ال�سورى.	•
امكان 	• عدم  يف  النظر  اخت�سا�س  اأ�سبح   2012 ل�سنة  الد�ستورية  التعديالت  مبوجب 

الآلية  ووفق  فقط  النواب  جمل�س  على  مقت�سراً  الوزراء  جمل�س  رئي�س  مع  التعاون 
املن�سو�س عليها يف لئحة جمل�س النواب.

يف جميع الأحوال التي يوافق فيها جمل�س النواب على تعديل الد�ستور وعلى املواد 	•
التعديل  النواب رئي�س جمل�س ال�سورى بذلك لعر�س  املعدلة له يخطر رئي�س جمل�س 

على املجل�س لتخاذ الإجراءات املقررة يف هذا ال�ساأن.
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عالقة جملس النواب مبجلس الشورى-2

اإىل جمل�س 	• ترفع  النواب  اأو عدلها جمل�س  رف�سها  اأو  قبلها  التي  القوانني  م�سروعات 
تعديالت كان  اأي  قبول  اأو  اأو رف�سه  تعديله  اأو  امل�سروع  قبول  له حق  الذي  ال�سورى 

جمل�س النواب قد اأدخلها على امل�سروع اأو رف�سها اأو قام بتعديلها.
اإذا قبل جمل�س النواب م�سروع قانون كما ورد من جمل�س ال�سورى يحيله رئي�س جمل�س 	•

النواب اإىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه اإىل امللك.
ملجل�س النواب اأن يرف�س اأي تعديل على م�سروع قانون اأقره جمل�س ال�سورى واأن ي�سر 	•

على قراره ال�سابق دون اإدخال اأي تعديالت جديدة على م�سروع القانون، ويف هذه 
احلالة يعاد امل�سروع اإىل جمل�س ال�سورى مرة ثانية للنظر فيه، وملجل�س ال�سورى اأن يقبل 

قرار جمل�س النواب اأو اأن ي�سر على قراره ال�سابق.
اأو مالية، وتطلب احلكومة نظره ب�سفة 	• كل م�سروع قانون ينظم مو�سوعات اقت�سادية 

فاإذا انق�ست  اأوًل ليبت فيه خالل )15( يوًما،  النواب  عاجلة يتم عر�سه على جمل�س 
هذه املدة عر�س على جمل�س ال�سورى مع راأي جمل�س النواب اإن وجد. 

امل�سروع 	• اأحيل  ال�سورى والنواب  اأقره جمل�سا  قانون  اإذا اعرت�س امللك على م�سروع 
اإىل رئي�س جمل�س النواب ليخطر املجل�س بالعرتا�س على م�سروع القانون واأ�سبابه، 
ويحيل املجل�س العرتا�س والبيانات املتعلقة به اإىل جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية 
وبعد موافقة اأغلبية ثلثي اأع�ساء املجل�س يحال امل�سروع اإىل جمل�س ال�سورى ل�ستكمال 

الإجراءات املقررة.

عالقة جملس الشورى مبجلس النواب

واحدة 	• النعقاد  اأدوار  وتكون  النواب  جمل�س  اجتماع  عند  ال�سورى  جمل�س  يجتمع 
للمجل�سني.

اإذا مل يوافق جمل�س ال�سورى على م�سروع قانون اأقره جمل�س النواب �سواء كان قرار 	•
جمل�س ال�سورى بالرف�س اأو التعديل اأو احلذف اأو بالإ�سافة يعيده رئي�س املجل�س اإىل 

جمل�س النواب لإعادة النظر فيه.
برئا�سة 	• الوطني  املجل�س  يجتمع  مرتني  قانون  اأي  م�سروع  حول  املجل�سان  اختلف  اإذا 

اأن  امل�سروع  لقبول  وي�سرتط  عليها،  املختلف  املواد  لبحث  النواب  جمل�س  رئي�س 
ي�سدر قرار املجل�س الوطني باأغلبية الأع�ساء احلا�سرين، وعندما يرف�س امل�سروع بهذه 

ال�سورة ل يقدم مرة ثانية اإىل املجل�س الوطني يف الدورة نف�سها.
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اأو مالية 	• ب�ساأن م�سروع قانون ينظم مو�سوعات اقت�سادية  يف حال اختالف املجل�سني 
وتطلب احلكومة نظره ب�سفة عاجلة يعر�س الأمر على املجل�س الوطني للت�سويت عليه 
خالل)15( يوًما، واإذا مل يبت املجل�س الوطني فيه خالل تلك املدة جاز للملك اإ�سداره 

مبر�سوم له قوة القانون.
جمل�س 	• رئي�س  يقوم  القانون  م�سروع  على  املوافقة  فيها  يتم  التي  احلالت  جميع  يف 

النواب باإحالته اإىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه اإىل امللك.

العالقات املشرتكة بني جملسي الشورى والنواب

املجل�سان ي�سكالن املجل�س الوطني، عند اجتماعهما مًعا.	•
احلر 	• وبالنتخاب  ال�سورى،  جمل�س  يف  )بالتعيني  ع�سًوا   )40( من  منهما  كل  يتاألف 

املبا�سر يف جمل�س النواب(.
مدة املجل�سني )4( �سنوات.	•
يقل عن )7( 	• منها ل  ال�سنوي لكل  للمجل�سني، ودور النعقاد  اأدوار النعقاد واحدة 

اأ�سهر. ول يجوز ف�س هذا الدور قبل اإقرار امليزانية العامة للدولة.
ي�سدر جمل�س النواب قراره بالتعاون اأو عدم اإمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء.	•
يفتتح امللك دور النعقاد العادي للمجل�س الوطني باخلطاب ال�سامي وله اأن ينيب ويل 	•

العهد اأو من يرى اإنابته يف ذلك.
يدعى املجل�سان باأمر ملكي اإىل اجتماع غري عادي اإذا راأى امللك �سرورة لذلك، اأو بناًء 	•

على طلب اأغلبية اأع�سائه.
يعلن امللك باأمر ملكي ف�س اأدوار النعقاد العادية وغري العادية.	•
ي�سرتط ل�سحة اجتماع كل من جمل�س ال�سورى وجمل�س النواب ح�سور اأكرث من ن�سف 	•

اأع�سائه، وت�سدر القرارات بالأغلبية املطلقة لالأع�ساء احلا�سرين يف غري احلالت التي 
ي�سرتط فيها اأغلبية خا�سة.

تتقدم كل وزارة فور ت�سكيلها بربناجمها اإىل جمل�س النواب. 	•
ع�سو كل من جمل�س ال�سورى وجمل�س النواب ميثل ال�سعب باأ�سره، ويرعى امل�سلحة 	•

العامة ول �سلطان لأية جهة عليه يف عمله باملجل�س اأو جلانه.
يف 	• يبديه  عما  النواب  جمل�س  اأو  ال�سورى  جمل�س  من  كل  ع�سو  موؤاخذة  يجوز  ل 

املجل�س اأو جلانه من اآراء اأو اأفكار اإل اإذا كان الراأي املعرب عنه فيه م�سا�س بالعقيدة اأو 
بوحدة الأمة، اأو بالحرتام الواجب للملك، اأو يف احلياة اخلا�سة لأي �سخ�س كان. 

لكل من اأع�ساء جمل�س النواب اأن يوجه اإىل الوزراء اأ�سئلة مكتوبة ل�ستي�ساح الأمور 	•
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الداخلة يف اخت�سا�ساتهم.
طلب 	• حق  النواب(  جمل�س  اأو  ال�سورى  جمل�س  من  ع�سًوا   15( املجل�سني  لأع�ساء 

التقدم بطلب اقرتاح لتعديل الد�ستور.
املوقعني على 	• الأع�ساء  يزيد عدد  األ  ب�سرط  القوانني،  اقرتاح  املجل�سني حق  لأع�ساء 

خم�سة.
ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�س ال�سورى وجمل�س النواب.	•
حفظ النظام داخل كل جمل�س من اخت�سا�س رئي�سه.	•
يف 	• ي�سهم  اأن  اأو  �سركة  اإدارة  جمل�س  يف  يعني  اأن  املجل�سني  من  اأي  لع�سو  يجوز  ل 

التزامات تعقدها احلكومة اأو املوؤ�س�سات العامة اإل يف الأحوال التي بيَّنها القانون اأثناء 
مدة ع�سويته.

اأن 	• اأو  الدولة  اأموال  ماًل من  ي�ستاأجر  اأو  ي�سرتي  اأن  املجل�سني  اأي من  لع�سو  ل يجوز 
اأو  املزايدة  بطريق  ما مل يكن ذلك  يقاي�سها عليه  اأو  اأمواله  �سيًئا من  يبيعها  اأو  يوؤجرها 

املناق�سة العلنيتني اأو بتطبيق نظام ال�ستمالك للم�سلحة العامة.
ل مينح اأع�ساء اأي من املجل�سني اأو�سمة اأثناء مدة ع�سويتهم.	•
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�صمو رئي�س جمل�س الوزراء

وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب
همزة الو�سل بينهما واحلكومة

ير�سل م�سروعات القوانني اإىل
جمل�س النواب لإقرارها

تبادل م�سروعات القوانني حتى يقرها املجل�سان.

دور اجمللسني يف التشريع

رئي�س جمل�س 
النواب

رئي�س جمل�س 
ال�صورى

جاللة 
امللك

يرفع رئي�س جمل�س النواب م�سروعات القوانني 
التي اأقرها املجل�سان اإىل رئي�س الوزراء، لعر�سها 

على امللك للت�سديق والإ�سدار.

ي���رف���ع 
ك������ل م����ق����رتح����ات 

للحكومة  بقوانني  الأع�ساء 
لو�سعها يف �سيغة م�سروعات 

قوانني، ثم تر�سلها ملجل�س 
النواب.

ي���رف���ع 
رئي�سي  م���ن  ك���ل 

امل��ج��ل�����س��ني م��ق��رتح��ات 
للحكومة  بقوانني  الأع�ساء 
لو�سعها يف �سيغة م�سروعات 

قوانني، ثم تر�سلها ملجل�س 
النواب.
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التزام القسم

الذي  الق�سم  اأهمية  دائًما  ت�ست�سعر  اأن  اللجان عليك  اأو يف  املجل�س  اأعمالك يف  تاأدية  قبل 
�ستوؤديه يف بداية الف�سل الت�سريعي.

ا للوطن وللملك، واأن اأحرتم الد�ستور وقوانني الدولة،  »اأق�سم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�سً
واأن اأذود عن حريات ال�سعب وم�ساحله واأمواله، واأن اأوؤدي اأعمايل بالأمانة وال�سدق«.

عملك  مدة  طيلة  ت�ستح�سرها  اأن  عليك  اأ�سا�سية  والتزامات  واجبات  يت�سمن  الق�سم  فهذا 
الربملاين:

ا للوطن. 1- اللتزام باأن تكون خمل�سً

ا للملك. 2- اللتزام باأن تكون خمل�سً
3- اللتزام باحرتام الد�ستور.

4- اللتزام باحرتام قوانني الدولة.
5- الواجب باأن تدافع عن حريات ال�سعب البحريني.

6- الواجب باأن تتحرى دائًما حتقيق امل�سلحة العامة لل�سعب.
7- الواجب باأن حتافظ على الأموال العامة.

8- الواجب باأن توؤدي اأعمالك الربملانية باأمانة واأن تعطيها كل وقتك.
9- الواجب باأن توؤدي اأعمالك الربملانية ب�سدق وجترد عن امل�سلحة ال�سخ�سية.

حقوق األعضاء وواجباتهم يف اللجان

احلقوق
من حقك اأن تر�سح نف�سك ملن�سب رئي�س اللجنة اأو نائًبا للرئي�س.	•
لدرا�سة 	• لزمة  تراها  التي  والوثائق  بالبيانات  اإمدادك  اللجنة  من  تطلب  اأن  حقك  من 

العامة،  والهيئات  واملوؤ�س�سات  وامل�سالح  الوزارات  من  اللجنة  اإىل  املحال  املو�سوع 
ومن واجب هذه اجلهات تقدمي ما يطلب منها من معلومات قبل اأن ت�سع اللجنة تقريرها 

بوقت كاٍف.
من حقك اأن تعرب يف اللجنة عن اآرائك واأفكارك مبطلق احلرية وال�سفافية.	•
من حقك اأن تبعث براأيك كتابة يف مو�سوع حمال اإىل جلنة ل�ست ع�سًوا فيها، وقد تاأذن 	•

لك اللجنة بح�سور جل�ستها ل�سرح وجهة نظرك دون اأن يكون لك حق ال�سرتاك يف 
املناق�سة والت�سويت.
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من حقك الطالع على حما�سر اللجان.	•
من حقك اأن تتكلم يف اللجنة.	•

الواجبات
واجب عليك اأن ت�سرتك يف اإحدى جلان املجل�س.	•
واجب عليك اأن حت�سر اأعمال اللجنة.	•
اأو 	• القوانني  م�سروعات  من  اللجنة  اإىل  يحال  ما  وتبحث  تدر�س  اأن  عليك  واجب 

البيانات  الوزارات، واأن جتمع كل  ن�ساط  التي تدخل يف  املو�سوعات  اأو  القرتاحات 
واملعلومات التي تتعلق باملو�سوعات املحالة اإىل جلنتك.

واجب عليك اأن ت�سارك يف اإعداد تقرير اللجنة، واأن تطلع عليه وتقوم مبراجعته.	•
واأن 	• العامة،  امل�سلحة  عن  معربة  اللجنة  واأفكارك يف  اآراوؤك  تكون  اأن  عليك  واجب 

تتجنب كلًيا الآراء والأفكار املعربة عن م�سالح اإقليمية اأو طائفية.
من 	• فاإنه  ينيبه  من  اأو  املخت�س  الوزير  ح�سر  اأو  احلكومة  بخرباء  اللجنة  ا�ستعانت  اإذا 

الغام�سة  لالأ�سئلة  اإجابات  اأو جتد  املعرو�س،  املو�سوع  احلقيقة يف  ت�ستبني  اأن  واجبك 
التي تدور بخلدك حتى ل يكون ح�سورك لأعمال اللجنة �سرفًيا.

واجب عليك األ تف�سح وتذيع اأعمال اللجنة؛ لأن الأ�سل اأن جل�سات اللجان غري علنية.	•
ملمثلي 	• تكون  التي  اللجان  اجتماعات  يف  الكالم  اأولوية  قواعد  مراعاة  عليك  واجب 

احلكومة.
واجب عليك اأن تتاأكد من اأن تقرير اللجنة ت�سمن النقاط ال�ست الآتية:	•

1-بيان اإجراءات اللجنة.
2-راأي اللجنة يف املو�سوع املحال اإليها. 
3- الأ�سباب التي ا�ستندت اإليها يف راأيها.

4- اللجان التي تكون قد ا�ستاأن�ست مبالحظاتها.
5- جممل الآراء الأخرى التي اأبديت يف اجتماعات اللجنة ب�ساأن املو�سوع.

6- الآراء والقرتاحات املكتوبة التي اأخطرت بها. 

حقوق وواجبات األعضاء يف اجللسة العامة والكالم فيها

احلقوق
من حقك احل�سول على جدول اأعمال اجلل�سة قبل بداية اأعمالها لدرا�سة املو�سوعات 	•

الواردة يف اجلدول وجتميع بياناتك ومعلوماتك حول جدول الأعمال.
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من حقك اإثبات ح�سورك وان�سرافك عن اجلل�سة يف �سجالت احل�سور والن�سراف.	•
من حقك ت�سحيح ما اأثبت خطاأً على ل�سانك عند الت�سديق على م�سبطة اجلل�سة.	•
قبل 	• املجل�س  بها رئي�س  يبلغ  التي  الأوراق والر�سائل  التعليق على مو�سوع  من حقك 

النظر يف امل�سائل الواردة فى جدول الأعمال ب�سرط األ تتعدى مدة كالمك )5( دقائق 
وملرة واحدة.

من حقك اأن تطلب كتابًيا بال�سرتاك مع ع�سوين اآخرين املناق�سة يف مو�سوع غري وارد 	•
يف جدول الأعمال، اإذا قدرت اأن هذا املو�سوع م�ستعجل، وحتت بند ما ي�ستجد من 
اأعمال وب�سرط اأن يوافق املجل�س على هذا الطلب اأو اأن يطلب الوزير تاأجيل النظر يف 

املو�سوع. 
من حقك اأن تطلب كتابًيا اإىل رئي�س املجل�س ا�ستي�ساح اأي مو�سوع تود ال�ستف�سار عنه 	•

يف �سوؤون املجل�س، ولرئي�س املجل�س اأن يرد على ا�ستف�سارك باإيجاز دون اأن جترى فيه 
مناق�سة.

من حقك اأن تتحدث يف املو�سوع الواحد يف اجلل�سة ذاتها اأكرث من مرة وب�سرط األ 	•
تكون اأكرث من مرتني، اأو يجاوز حديثك يف املرة الأوىل )15( دقيقة ويف الثانية )10( 

دقائق اإل اإذا اأجاز لك املجل�س غري ذلك.
من 	• لالنتهاء  وقت  حتديد  تطلب  اأن  اآخرين-  اأع�ساء   )4( مع  بال�سرتاك   - حقك  من 

مناق�سة اأحد املو�سوعات واأخذ الراأي ب�ساأنه.
من حقك - بال�سرتاك مع ع�سوين اآخرين على الأقل- اأن تطلب قفل باب املناق�سة يف 	•

اأحد املو�سوعات ب�سرط اأن يكون قد �سبق الإذن بالكالم لثنني من املوؤيدين واثنني من 
املعار�سني على الأقل.

من حقك اأن تتحدث من على املنرب يف احلالت اخلم�س الآتية:	•
1- اإذا �سمح رئي�س املجل�س لك بذلك.

2- اإذا كنت مقرًرا.
3- اأثناء مناق�سة اخلطاب ال�سامي.

4- يف الأحوال الأخرى التي يدعوك فيها رئي�س املجل�س للكالم من على املنرب. ويف 
غري هذه الأحوال �ستتكلم وقوًفا يف مكانك. 

من حقك األ يقاطعك اأحد اأثناء كالمك اأو يبدي اأي مالحظة اإل رئي�س املجل�س الذي 	•
له اأن ينبهك اإىل خمالفتك لأحكام الالئحة اأو عدم ال�سرت�سال بعد و�سوح فكرتك اأو 
ينبهك لأقوال غري لئقة اأو فيها اإ�سرار بامل�سلحة العليا للبالد اأو تعر�ست ب�سوء نية لأحد 

زمالئك اأو اأع�ساء احلكومة اأو الهيئات النظامية.
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الواجبات
بدايتها لأن هذا �سيمنعك من 	• بعد  تغادرها  من واجبك ح�سور جل�سات املجل�س واأل 

هذا  فاإن  وبالتايل  القرار،  على  الت�سويت  اأو  املناق�سات  يف  ال�سرتاك  اأو  راأيك  اإبداء 
�سيوؤثر يف التزامك بالق�سم يف اأن تكون اأميًنا يف عملك بغية حتقيق امل�سلحة العامة.

اأن 	• اأ�سبوع فمن واجبك  العادية يوم الثنني من كل  �سيعقد جل�ساته  اإذا كان جمل�سك 
ترتب اأجندة عملك للقاءاتك واجتماعاتك واأعمالك اخلا�سة اأو اأي واجبات اجتماعية 

يف غري هذا اليوم.
واجب عليك اإذا اأردت اأن تتحدث يف اجلل�سة اأن تطلب الكلمة من الرئي�س وياأذن لك 	•

اأن الرئي�س  اإل ل�سبب لئحي، واإذا راأيت  اأن يرف�س طلبك  بذلك، ول يجوز للرئي�س 
منعك من الكالم ل�سبب غري لئحي فاإن الأمر �سيعر�س على املجل�س لإ�سدار قرار فيه 

دون مناق�سة.
التي 	• الأ�سماء  قائمة  ا�سمك يف  تقيد  اأن  فاإنه من واجبك  اجلل�سة  الكالم يف  اأردت  اإذا 

العام لطالبي الكالم والتي �ستكون مرتبة ح�سب ورود طلبات الكالم،  يعدها الأمني 
اأن الوزراء واملقررين ورئي�س اللجنة لن يتقيدوا برتتيب قائمة  ولكن عليك اأن تعرف 

الأ�سماء لأن لهم دائًما احلق يف اأن يتكلموا كلما طلبوا ذلك. 
واجب عليك اأن توجه كالمك اإىل الرئي�س اأو املجل�س.	•
ال�ست 	• النقاط  تراعي  اأن  نظرك  ووجهة  راأيك  عن  للتعبري  كالمك  اأثناء  عليك  واجب 

الآتية:
1-حتافظ على كرامة وهيبة املوؤ�س�سات الد�ستورية للدولة.

2-حتافظ على كرامة املجل�س ورئي�سه واأع�سائه.
3- ل تكرر اأقوالك اأو اأقوال غريك.

4- ل تخرج عن املو�سوع املطروح للنقا�س.
5- ل تتكلم باأمر خمل بالنظام والوقار يف اجلل�سة.

6- ل تتكلم يف الأمور ال�سخ�سية لأحد ما مل يكن ذلك موؤيداً بحكم ق�سائي نهائي.
الكالم الوجوبي

يجب على الرئي�س اأن يعطيك الكلمة وجوبًا اإذا طلبتها يف الأحوال الآتية:
جمل�سي  قانون  اأو  الد�ستور  لأحكام  اجلارية  املناق�سات  خمالفة  اإىل  النظر  1-توجيه 
للتحدث يف �سلب  و�سيلة  اتخاذ ذلك  الالئحة دون  اأحكام  اأو  والنواب  ال�سورى 

املو�سوع. 
2- ت�سحيح واقعة معينة مدعى بها اأو الرد على قول فيه جتريح لك.
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3- طلب اإرجاء النظر يف املو�سوع املطروح للبحث ل�سرورة البت اأوًل يف مو�سوع 
اآخر مرتبط به.

4- طلب اإقفال باب املناق�سة.
ولهذه الطلبات برتتيبها املذكور اأولوية على املو�سوع الأ�سلي ويرتتب عليها وقف املناق�سة 
فيه حتى ي�سدر قرار املجل�س يف هذا ال�ساأن، واإذا تبني بعد الإذن بالكالم لك اأنك مل تتكلم 

وفق البنود الأربعة ال�سابقة فاإن من حق رئي�س املجل�س �سحب الكلمة منك.

حقوق وواجبات األعضاء عند أخذ الرأي وإعالن قرار اجمللس

احلقوق
من حقك عر�س اقرتاح لأخذ الراأي عليه.	•
من حقك طلب جتزئة اقرتاحك اإذا ت�سمن عدة اأمور لأخذ الراأي عليه.	•
نتيجة 	• اإعالن  قبل  امتناعك  اأ�سباب  تبني  اأن  ولك  الراأي  اإبداء  عن  متتنع  اأن  حقك  من 

الت�سويت.
من حقك اأن تعرت�س على حذف كالمك من م�سبطة اجلل�سة، و�سيعر�س الرئي�س الأمر 	•

على املجل�س لإ�سدار قراره يف هذا ال�ساأن دون مناق�سة.
الواجبات

واجب عليك اإبداء راأيك يف اأي مو�سوع يعر�س لأخذ الراأي عليه.	•

حقوق وواجبات األعضاء يف االقرتاحات اخلاصة بتعديل الدستور

احلقوق
من حقك - بال�سرتاك مع )14( ع�سًوا - اقرتاح طلب تعديل الد�ستور.

الواجبات
يجب اأن يت�سمن طلب تعديل الد�ستور الآتي:	•

1- حتديد مواد الد�ستور املطلوب حذفها، اأو اإ�سافتها، اأو املطلوب تغيري اأحكامها.
2- املربرات الداعية اإىل التعديل.
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حقوق وواجبات األعضاء يف مشروعات القوانني واالقرتاحات بقوانني

احلقوق
من حقك اأن تقدم اقرتاحات بقوانني ب�سرط اأن تكون م�ساغة وحمددة بقدر امل�ستطاع، 	•

ومرفق بها مذكرة اإي�ساحية تت�سمن:
1- حتديد ن�سو�س الد�ستور املتعلقة بالقرتاح.
2- املبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها القرتاح.

3- الأهداف التي يحققها القرتاح.
لل�سكل 	• م�ستوٍف  غري  اأو  للد�ستور  خمالف  اقرتاحك  باأن  املجل�س  رئي�س  اأخطرك  اإذا 

املطلوب اأو وجود الأحكام التي ت�سمنها اقرتاحك يف القوانني النافذة اأو اأن يطلب منك 
ت�سحيح القرتاح اأو �سحبه. فاإنه من حقك اأن ت�سر على راأيك وتقدم مذكرة مكتوبة 
لرئي�س املجل�س بوجهة نظرك لعر�س الأمر على مكتب املجل�س، واإذا مل ي�ستجب لك 

مكتب املجل�س فاإن اقرتاحك �سيعر�س على املجل�س لتقرير م�سريه. 
اإحدى 	• على  معرو�س  اآخر  قانون  م�سروع  اأو  باقرتاح  مرتبط  اقرتاح  تقدمي  حقك  من 

اللجان، ويف هذه احلالة �سيتم اإحالته اإىل اللجنة مبا�سرة.
من حقك عند نظر م�سروع القانون اأن تقرتح تعديلك بالإ�سافة اأو احلذف اأو التجزئة 	•

يف مواد اأو فيما يعر�س من تعديالت.
من حقك اإذا قرر املجل�س حكًما يف اإحدى املواد من �ساأنه اإجراء تعديل يف مادة �سبق اأن 	•

وافق عليها اأن تطلب اإعادة املناق�سة اإذا اأبديت لذلك اأ�سبابًا جديدة على اأن يكون ذلك 
قبل انتهاء املداولة يف امل�سروع.

مداولة 	• لإجراء  كتابي  طلب  تقدمي  اآخرين-  اأع�ساء  اأربعة  مع  بال�سرتاك   - حقك  من 
ثانية يف بع�س مواد م�سروع القانون ب�سرط اأن يكون ذلك قبل اجلل�سة اأو املوعد املحدد 

لأخذ الراأي نهائًيا على م�سروع القانون.
من حقك ا�سرتداد اقرتاحك بقانون حتى ولو كان ذلك اأثناء مناق�سته يف اجلل�سة العامة.	•
من حقك اأن توافق اأو ترف�س املرا�سيم بقوانني واملعاهدات والتفاقيات الدولية، ولكن 	•

ل يجوز لك التقدم باأي اقرتاحات بالتعديل.
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الواجبات
واجب عليك بعد اإحالة اقرتاحك اإىل اللجنة املخت�سة اأن ت�سرح وجهة نظرك للجنة قبل 	•

اأن ت�سع تقريرها.
واجب عليك األ تقدم اقرتاًحا بقانون �سبق اأن قدمه اأحد الأع�ساء ورف�سه املجل�س يف 	•

دور النعقاد ذاته.
واجب عليك اأن تقدم تعديلك مكتوبًا قبل اجلل�سة التي �ستنظر فيها املواد التي ي�سملها 	•

التعديل بثمان واأربعني �ساعة على الأقل، ولكن يجوز مبوافقة املجل�س النظر يف التعديل 
الذي يقدم قبل اجلل�سة مبا�سرة اأو اأثناءها وي�سدر قرار املجل�س بنظره اأو ا�ستبعاده بعد 

�سماعك.
واجب عليك اأن تبني يف طلب املداولة الثانية:	•

1- املادة اأو املواد املطلوب اإعادة املداولة فيها.
2- تعديل هذه املواد.

3- اأ�سباب ومربرات هذا التعديل.
4-ال�سياغة املقرتحة للمواد املطلوب تعديلها.

حقوق وواجبات األعضاء يف الشؤون املالية

احلقوق
من حقك مناق�سة اأي مو�سوع اأو باب من اأبواب املوازنة، �سواء بتقدمي طلب كتابي قبل 	•

اجلل�سة اأو اأثناءها
الواجبات

اأن تقيد 	• اأبواب امليزانية  اأردت الكالم يف مو�سوع خا�س بباب من  اإذا  واجب عليك 
واأن  فيه،  املناق�سة  املالية والقت�سادية عنه وقبل  ال�سوؤون  تقرير جلنة  توزيع  بعد  ا�سمك 

حتدد يف طلبك امل�سائل التي �ستتناولها اأثناء حديثك.

احلصانة الربملانية

احلقوق
من حقك األ يوؤاخذك اأحد عما تبديه يف املجل�س اأو يف جلانه من اآراء واأفكار.	•
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اأو 	• التوقيف  اإجراءات  امل�سهود-  اجلرم  حالة  غري  يف   - �سدك  تتخذ  األ  حقك  من 
التحقيق اأو التفتي�س اأو القب�س اأو احلب�س اأو اإجراء جزائي اآخر اإل باإذن املجل�س، ويف 

غري دور انعقاد املجل�س فاإنه يجب اأخذ اإذن من رئي�س املجل�س.
الواجبات

واجب عليك -حتى ل تخل بح�سانتك الربملانية- األ يكون راأيك املعرب عنه يف املجل�س 	•
اأو يف جلانه:

1- فيه م�سا�س باأ�س�س العقيدة.
2- فيه م�سا�س بوحدة الأمة.

3- فيه م�سا�س بالحرتام الواجب للملك.
4- فيه قذف للحياة اخلا�سة لأي �سخ�س كان.

واجب عليك األ تتنازل عن احل�سانة دون اإذن املجل�س.	•

حقوق وواجبات األعضاء يف احلضور والغياب

احلقوق
من حقك اإذا كنت يف مهمة خا�سة للمجل�س يف اخلارج اأن تكون يف اإجازة طوال املدة 	•

املحددة لهذه املهمة.
الواجبات

واجب عليك النتظام يف ح�سور اجتماعات املجل�س وجلانه.	•
واجب عليك اأن تخطر رئي�س املجل�س اأو رئي�س اللجنة بح�سب الأحوال كتابة بالأ�سباب 	•

التي اأوجبت غيابك عن اإحدى جل�سات املجل�س اأو اجتماعات جلانه.
واجب عليك األ تتغيب اأكرث من جل�ستني يف املجل�س، اأو ثالثة اجتماعات متتالية للجنة 	•

كان  اإذا  ذلك.  تربر  لأ�سباب  املجل�س  رئي�س  من  اإذن  اأو  اإجازة  على  ح�سلت  اإذا  اإل 
الجتماع  اأو  اجلل�سة  اللجنة يف  رئي�س  اأو  املجل�س  لرئي�س  يقدم  مقبول  بعذر  الغياب 

التايل.
جلانه 	• جل�سات  اأو  املجل�س  جل�سة  من  ان�سرافك  ي�ستوجب  ما  طراأ  اإذا  عليك  واجب 

نهائًيا قبل ختامها اأن ت�ستاأذن يف ذلك كتابًة من رئي�س املجل�س اأو رئي�س اللجنة بح�سب 
الأحوال.
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واجبات العضو

واجبات أساسية
اإخطار رئي�س املجل�س فور اإعالن انتخابك ببيان ع�سويتك يف ال�سركات الأجنبية، اأو 	•

ال�سركات امل�ساهمة، اأو التو�سية بالأ�سهم، اأو ذات امل�سوؤولية املحدودة. وباملهنة احلرة 
التى كنت تزاولها اأو اأي ن�ساط جتاري اأو �سناعي اأو زراعي تقوم به.

مو�سوع 	• اأي  مناق�سة  عند  الأحوال،  بح�سب  اللجنة،  اأو  واملكتب  املجل�س  اإخطار 
الدرجة  حتى  اأقاربك  لأحد  اأو  لك،  �سخ�سية  مب�سلحة  يتعلق  املجل�س  على  معرو�س 

الرابعة اأو لأحد موكليك.
مراعاة الحرتام الواجب ملوؤ�س�سات الدولة الد�ستورية.	•
عدم القبول بالتعيني يف اإحدى ال�سركات الأجنبية اأو ع�سوية جمال�س اإدارة ال�سركات 	•

امل�سوؤولية  ذات  وال�سركات  بالأ�سهم  التو�سية  �سركة  يف  املراقبة  جمال�س  اأو  امل�ساهمة 
املحدودة.

عدم ا�ستغالل �سفتك يف احل�سول على مزايا خا�سة بدون وجه حق.	•
مراعاة اأ�سول اللياقة مع زمالئك ومع رئا�سة اجلل�سة.	•
عدم الإتيان باأفعال داخل املجل�س اأو خارجه تخالف اأحكام الد�ستور والقانون والالئحة 	•

الداخلية.
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الفصل الثالث
دور واختصاصات رئيس اجمللس
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ينتخب جمل�س ال�سورى يف اأول جل�سة له نائبني للرئي�س، ويكون النتخاب بالأغلبية 
املطلقة للحا�سرين، فاإذا مل تتحقق هذه الأغلبية يف املرة الأوىل اأعيد النتخاب بني 
الثنني احلائزين على اأكرث الأ�سوات، فاإن ت�ساوى مع ثانيهما غريه يف عدد الأ�سوات 
بالأغلبية  احلالة  هذه  يف  النتخاب  ويكون  الثانية،  املرة  انتخاب  يف  معهما  ا�سرتك 
اأجرى  الن�سبية  اأكرث من واحد يف احل�سول على هذه الأغلبية  ت�ساوى  فاإن  الن�سبية، 

املجل�س الختيار بينهم بالقرعة. 

اختصاصات رئيس اجمللس يف اجتماع اجمللس
للرئي�س اأن يدعو املجل�س لالجتماع قبل موعده العادي اإذا راأى �سرورة لذلك، وعليه 	•

اأن يدعوه اإذا طلبت ذلك احلكومة اأو )10( اأع�ساء على الأقل.
يدعو الرئي�س املجل�س لعقد جل�ساته قبل املوعد املحدد بثمان واأربعني �ساعة على الأقل.	•
حتفظ م�سبطة اجلل�سة ال�سرية مبعرفة رئي�س املجل�س.	•
يرجح 	• الأ�سوات  ت�ساوي  وعند  للحا�سرين،  املطلقة  بالأغلبية  املجل�س  قرارات  ت�سدر 

اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س اأو من يقوم مقامه.
يجوز عقد جل�سة �سرية بناًء على طلب رئي�س املجل�س.	•

حقوق واختصاصات رئيس اجمللس

ينبه اإىل املحافظة على النظام.	•
يحدد مو�سوع املناق�سة، ويرد من خرج عنه اإىل املو�سوع.	•
له الكالم يف اأي وقت اإذا راأى يف ذلك فائدة لنظام املناق�سة.	•
يعلن نتائج القرتاع.	•
بوا�سطته توجه الأ�سئلة. 	•
يدعو لجتماع مكتب املجل�س.	•
ياأذن بالكالم.	•
دعوة اأي جلنة من جلان املجل�س لالنعقاد ولبحث مو�سوع هام اأو عاجل، يراأ�س جل�سات 	•

اللجان التي يح�سرها.
يدير املناق�سات.	•
له اأن ي�سرتك يف املناق�سات وعندئذ يتخلى عن رئا�سة اجلل�سة.	•
يفتتح اجلل�سات ويراأ�سها.	•
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يعلن انتهاء اجلل�سة وي�سبطها.	•
ي�سرف على ح�سن �سري اأعمال املجل�س.	•
يتوىل الإ�سراف على الأمانة العامة للمجل�س.	•
يراقب مكتب املجل�س وجلانه.	•
ي�سرف على جميع اأعمال املجل�س.	•
املتحدث با�سم املجل�س.	•
جترى املخاطبات بني اأي جلنة وال�سلطة التنفيذية اأو غريها من اجلهات خارج املجل�س 	•

عن طريقه.
ممثل املجل�س يف ات�ساله بالهيئات الأخرى.	•
يعلن ما ي�سدره املجل�س من قرارات.	•
يطرح املو�سوعات لأخذ الراأي ب�ساأنها.	•
يتلقى طلبات الأع�ساء لالن�سمام اإىل ع�سوية اللجان.	•
يتلقى اقرتاحات اأو اعرتا�سات الأع�ساء على قوائم الرت�سيح لع�سوية اللجان. 	•
يعر�س قوائم الرت�سيح على املجل�س طبًقا ملا انتهى اإليه مكتب املجل�س.	•
اللجنة تطلب من خالل رئي�س املجل�س ال�ستعانة بواحد اأو اأكرث من خرباء احلكومة اأو 	•

موظفيها اأو ال�ستعانة بخرباء م�ستقلني بعد موافقته.
اللجنة تطلب من خالله البيانات واملعلومات التي تتعلق باملو�سوعات املحالة اإليها.	•
واحد 	• مو�سوع  بحث  يف  ت�سرتك  التي  اللجان  تعقد  اأن  على  املجل�س  رئي�س  موافقة 

اجتماعات م�سرتكة.
يعر�س رئي�س املجل�س على املجل�س ما تراه اإحدى اللجان اأنها خمت�سة بنظر مو�سوع 	•

اأحيل اإىل جلنة اأخرى اأو اأنها غري خمت�سة باملو�سوع املحال اإليها.
قد جتتمع اللجان بناًء على دعوة رئي�س املجل�س.	•
اللجنة تطلب عن طريق رئي�س املجل�س ح�سور الوزير املخت�س لبحث الأمر املعرو�س 	•

عليها، ويف هذه احلالة يجب اأن يح�سر الوزير اأو من ينيبه.
تقدم اللجنة اإليه تقريًرا عن كل مو�سوع حمال اإليها تلخ�س فيه عملها وذلك خالل املدة 	•

التي يحددها رئي�س املجل�س.
يجوز لكل جلنة اأن تطلب من رئي�س املجل�س رد التقرير اإليها ولو كان املجل�س قد بداأ 	•

نظره اإذا جد ما ي�ستوجب هذا الطلب ما مل يقرر املجل�س غري ذلك.
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اختصاصات رئيس اجمللس يف نظام العمل يف اجللسات وقواعد الكالم
يفتتح الرئي�س جل�سات املجل�س بح�سور اأكرث من ن�سف اأع�سائه.	•
اإذا مل يكتمل الن�ساب القانوين اأخر الرئي�س افتتاح اجلل�سة ن�سف �ساعة.	•
يبلغ رئي�س املجل�س مبا ورد من اأوراق ور�سائل قبل النظر يف امل�سائل الواردة يف جدول 	•

الأعمال.
يطلب الرئي�س املناق�سة يف مو�سوع غري وارد بجدول الأعمال ب�سفته اأمًرا عاجاًل وحتت 	•

بند ما ي�ستجد من اأعمال. 
ل يجوز لأحد اأن يتكلم يف اجلل�سة اإل بعد اأن ياأذن له الرئي�س.	•
ل يجوز له اأن يرف�س الإذن بالكالم اإل ل�سبب لئحي.	•
يرد رئي�س املجل�س باإيجاز عن ا�ستف�سار اأي ع�سو يف �سوؤون املجل�س.	•
يراعي عند ت�سعب الآراء يف مو�سوع ما اأن يتناوب الكالم املوؤيدون واملعار�سون.	•
يعطي الكلمة اأوًل لالأع�ساء املقيدة اأ�سماوؤهم يف اأمانة املجل�س قبل اجلل�سة، ثم لالأع�ساء 	•

الذين يطلبون الكالم اأثناء اجلل�سة وذلك كله ح�سب ترتيب الطلبات. 
ياأذن الرئي�س دائًما بالكالم يف اأحوال:	•

ال�سورى  جمل�سي  قانون  اأو  الد�ستور  لأحكام  املناق�سة  خمالفة  اإىل  النظر  توجيه   -1
والنواب اأو اأحكام الالئحة.

2- ت�سحيح واقعة معينة مدعى بها اأو الرد على قول فيه جتريح ل�سخ�س طالب الكالم.
اآخر  مو�سوع  اأوًل يف  البت  ل�سرورة  للبحث  مطروح  مو�سوع  نظر  اإرجاء  3- طلب 

مرتبط به.
4- طلب اإقفال باب املناق�سة.

5- �سحب الكلمة من الع�سو اإذا تكلم باملخالفة للبند ال�سابق.
اقرتاح حتديد وقت لالنتهاء من مناق�سة اأحد املو�سوعات واأخذ الراأي ب�ساأنه.	•
من 	• لثنني  اأذن  قد  يكون  اأن  ب�سرط  املو�سوعات  اأحد  يف  املناق�سة  باب  قفل  اقرتاح 

املوؤيدين واثنني من املعار�سني على الأقل بالكالم.
ي�سمح للمتكلم باأن يتكلم من على املنرب.	•
يقاطع املتكلم ويبدي اأي مالحظة عليه.	•
ينبه املتكلم اإىل خمالفته لأحكام الالئحة اأو اأن راأيه و�سح و�سوًحا كافًيا.	•
ينادي على الع�سو وينبهه اإىل املحافظة على النظام يف اجلل�سة، اأو منعه من ال�ستمرار 	•

يف الكالم.
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يلفت نظر املتكلم، فاإذا عاد اإىل اخلروج على نظام الكالم يف اجلل�سة ذاتها عر�س على 	•
املجل�س منعه من الكالم.

لقرار 	• ميتثل  مل  اأو  اجلل�سة  اأثناء  بالنظام  اأخل  الذي  الع�سو  اإزاء  املجل�س  على  يقرتح 
اأو  اللوم،  اأو  الإنذار،  اأو  الكالم،  من  املنع  اأحد جزاءات  الكالم،  من  مبنعه  املجل�س 
اإخراجه من قاعة الجتماع، اأو احلرمان من احل�سور اإىل قاعة الجتماع جلل�سة واحدة، 

اأو احلرمان من ال�سرتاك يف اأعمال املجل�س وجلانه مدة ل تزيد على اأ�سبوعني.
اأن 	• فله  باجلزاءات،  لقرارات املجل�س  الع�سو  يراه كفياًل لمتثال  ما  الو�سائل  يتخذ من 

يوقف اجلل�سة اأو يرفعها.
هو امل�سوؤول عن النظام يف اجلل�سة، فاإذا اختل النظام اأعلن عزمه عن وقف اجلل�سة، 	•

الإخالل  ا�ستمر  فاإذا  �ساعة،  ن�سف  تزيد على  ل  ملدة  اجلل�سة  النظام رفع  يعد  فاإذا مل 
بالنظام اأجل اجلل�سة واأعلن موعد اجلل�سة القادمة.

يرفعها 	• اأن  وعليه  �ساعة  ن�سف  على  تزيد  ل  ملدة  لال�سرتاحة  موؤقًتا  اجلل�سة  يرفع  اأن  له 
لل�سالة اإذا حان وقتها.

اختصاصات رئيس اجمللس يف أخذ الرأي وإعالن قرار اجمللس
ياأخذ الراأي على املو�سوع املعرو�س فور اإعالن قرار املجل�س قفل باب املناق�سة وبعد 	•

التحقق من اكتمال الن�ساب القانوين.
ل يعر�س اأي اقرتاح لأخذ الراأي عليه اإل من رئي�س املجل�س.	•
اإذا مل يتبني الرئي�س راأي الأغلبية عند اأخذ الراأي بطريقة رفع الأيدي اأخذ الراأي بطريقة 	•

القيام واجللو�س باأن يطلب من املوؤيدين القيام، واإذا مل يتبني النتيجة يعاد اأخذ الراأي 
بطريقة عك�سية باأن يطلب من املعار�سني القيام فاإذا مل يتبني النتيجة ياأخذ الراأي نداًء 

بال�سم.
يديل ب�سوته بعد ت�سويت �سائر الأع�ساء. 	•
يعلن قرار املجل�س يف املو�سوع املعرو�س طبًقا ملا انتهى اإليه الراأي.	•
يف 	• حلفظها  العام  والأمني  املجل�س  رئي�س  عليها  يوقع  امل�سبطة  على  الت�سديق  بعد 

�سجالت املجل�س.
للرئي�س اأن يحذف من م�سبطة اجلل�سة اأي كالم ي�سدر عن اأحد الأع�ساء خالًفا لأحكام 	•

الالئحة، وعند العرتا�س على ذلك يعر�س الأمر على املجل�س لإ�سدار قراره يف هذا 
ال�ساأن.
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اختصاصات رئيس اجمللس يف االقرتاحات اخلاصة بتعديل الدستور
اليه  انتهى  بالإرادة امللكية بطلب تعديل الد�ستور وما  النواب  اإخطار رئي�س جمل�س  يتلقى 
بطلب  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  كتاب  بطبع  وياأمر  التعديل  طلب  ب�ساأن  النواب  جمل�س 
التعديل والبيان املرفق به خالل )24( �ساعة من وروده اإىل املجل�س، كما ياأمر بتوزيعه 

على كافة الأع�ساء مع قرار جمل�س النواب ب�ساأن التعديل.
ال�سوؤون 	• جلنة  اإىل  اإحالته  يقرر  اأن  قبل  الطلب  لهذا  �سارًحا  بيانًا  املجل�س  على  يعر�س 

الت�سريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه.
اإذا كان اقرتاح تعديل الد�ستور قد قدم من اأع�ساء املجل�س فاإن الرئي�س يعر�س الطلب 	•

املقدم خالل )7( اأيام من تقدميه على جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية.
اختصاصات رئيس اجمللس يف مشروعات القوانني واالقرتاحات بقوانني

عدم 	• اأو  للد�ستور،  مبخالفته  كتابًة  بقانون  القرتاح  مقدم  يخطر  اأن  املجل�س  لرئي�س 
ا�ستيفائه لل�سكل املطلوب، اأو وجود الأحكام التي تت�سمنها مواده يف القوانني النافذة، 

اأو اأن يطلب منه ت�سحيحه اأو �سحبه.
يحيل الرئي�س القرتاح بقانون اإىل اللجنة املخت�سة لإبداء الراأي يف فكرته.	•
يعر�س الرئي�س على املجل�س م�سروعات القوانني املقدمة من احلكومة اأو التي اقرتحها 	•

الأع�ساء وقامت احلكومة ب�سياغتها للنظر يف اإحالتها اإىل اللجان املخت�سة.
اإذا قدم اقرتاح اأو م�سروع قانون مرتبط باقرتاح اأو م�سروع اآخر معرو�س على اإحدى 	•

اأول جل�سة  بذلك يف  املجل�س  واأخطر  اللجنة  اإىل هذه  مبا�سرة  الرئي�س  اأحاله  اللجان 
تالية.
تعديالت 	• املخت�سة  اللجنة  اأدخلت  قانون  م�سروع  اإحالة  على  املجل�س  رئي�س  يوافق 

موؤثرة على �سياغته اإىل جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية اأو مكتبها؛ لتبدي راأيها يف 
امل�سروع وتن�سيق اأحكامه خالل املدة التي يحددها رئي�س املجل�س.

لفتتاح 	• التالية  يوًما  ع�سر  اخلم�سة  الوزراء خالل  رئي�س جمل�س  املجل�س  رئي�س  يخطر 
دور النعقاد الأول لكل ف�سل ت�سريعي مب�سروعات القوانني التي مل يف�سل فيها املجل�س 

ال�سابق.
بعد النتهاء من مناق�سة املواد والتعديالت املقدمة ب�ساأنها يوؤخذ الراأي على التعديالت 	•

اأوًل ويبداأ الرئي�س باأو�سعها مدى واأبعدها عن الن�س الأ�سلي ثم يوؤخذ الراأي على املادة 
يف جمموعها.

يتلقى طلًبا كتابًيا من اأي ع�سو قدم اقرتاًحا بقانون ثم راأى ا�سرتداده.	•
ويحيل 	• العرتا�س،  واأ�سباب  القانون  م�سروع  على  امللك  باعرتا�س  املجل�س  يخطر 
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املجل�س العرتا�س والبيانات املتعلقة به يف اجلل�سة ذاتها وتقرير جمل�س النواب يف هذا 
ال�ساأن اإىل جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية لدرا�سته، ويعر�س الرئي�س تقرير اللجنة 

على املجل�س ل�ستكمال الإجراءات املقررة. 
اختصاصات رئيس اجمللس يف املراسيم بقوانني 

يحيل رئي�س املجل�س املرا�سيم بقوانني اإىل اللجان املخت�سة لإبداء الراأي فيها.
اختصاصات رئيس اجمللس يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية

يخطر الرئي�س املجل�س باملعاهدات والتفاقيات التى تربم مبرا�سيم.
يحيل الرئي�س اإىل اللجنة املخت�سة املعاهدات والتفاقيات املن�سو�س عليها يف الفقرة 	•

الثانية من املادة )37( من الد�ستور لبحثها وتقدمي تقرير عنها اإىل املجل�س.
ي�سمل 	• ببيان  الوزراء  جمل�س  رئي�س  املجل�س  رئي�س  يخطر  املجل�س  رف�س  حالة  يف 

اأو  الرف�س  اإىل  اأدت  والتي  التفاقية  اأو  املعاهدة  ت�سمنتها  التي  الأحكام  اأو  الن�سو�س 
التاأجيل. 

اختصاصات رئيس اجمللس يف امليزانية العامة
يحيل الرئي�س م�سروع قانون امليزانية اإىل جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية فور تقدميه 	•

للمجل�س.
يخطر الرئي�س املجل�س بذلك يف اأول جل�سة تالية.	•

اختصاصات رئيس اجمللس يف احلسابات اخلتامية 
يحيل الرئي�س بعد اعتماد احل�ساب اخلتامي اإىل جمل�س النواب م�سفوًعا مبالحظاته ليتوىل 

رئي�س جمل�س النواب رفعه اإىل رئي�س جمل�س الوزراء.
اختصاصات رئيس اجمللس يف احلصانة الربملانية

العدل 	• وزير  من  املجل�س  رئي�س  اإىل  الع�سو  عن  احل�سانة  برفع  الإذن  طلب  يقدم 
وال�سوؤون الإ�سالمية.

يحيل الرئي�س طلب رفع احل�سانة ومرفقاته اإىل جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية لبحثه 	•
واإبداء الراأي فيه.

اأو 	• التحقيق،  اأو  التوقيف  اإجراءات  اأي من  يتعني لتخاذ  املجل�س  انعقاد  يف غري دور 
التفتي�س، اأو القب�س اأو احلب�س، اأو اأي اإجراء جنائي اآخر �سد اأي ع�سو احل�سول على 

اإذن من رئي�س املجل�س.
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اختصاصات رئيس اجمللس يف حضور األعضاء وغيابهم
اإذا 	• اإل  اأو ثالثة اجتماعات متتالية للجنة  اأكرث من جل�ستني  اأن يتغيب  ل يجوز للع�سو 

ح�سل على اإجازة اأو اإذن من رئي�س املجل�س لأ�سباب تربر ذلك.
يخطر الرئي�س املجل�س بالإجازات التي منحها لالأع�ساء يف اأول جل�سة تالية.	•
على الع�سو الذي يطراأ ما ي�ستوجب ان�سرافه من جل�سة املجل�س نهائًيا قبل ختامها اأن 	•

ي�ستاأذن يف ذلك كتابًة من رئي�س املجل�س.
يعر�س رئي�س اللجنة على رئي�س املجل�س �سهريًا، اأو كلما راأى رئي�س اللجنة �سرورة 	•

لذلك، تقريًرا عن ح�سور اأع�ساء اللجنة وغيابهم.
اختصاصات رئيس اجمللس بخصوص واجبات األعضاء

عالقته 	• �ساأن  يف  ع�سويته  مدة  خالل  يطراأ  تغيري  باأي  املجل�س  رئي�س  الع�سو  يخطر 
بال�سركات الأجنبية، اأو ال�سركات امل�ساهمة، اأو �سركات التو�سية بالأ�سهم، اأو ال�سركات 
ذات امل�سوؤولية املحدودة، اأو املهنة احلرة التي يزاولها، اأو اأي ن�ساط جتاري اأو �سناعي 

اأو زراعي يقوم به.
اختصاصات رئيس اجمللس يف احملافظة على النظام يف اجمللس

املحافظة على النظام داخل املجل�س من اخت�سا�س رئي�سه.	•
يحدد الرئي�س بالتن�سيق مع وزير الداخلية عدد احلر�س الالزم حلفظ الأمن والنظام.	•
يكون احلر�س حتت اإمرة رئي�س املجل�س وم�ستقاًل عن كل �سلطة اأخرى.	•
ل يجوز لأية قوة م�سلحة اأخرى دخول املجل�س اأو ال�ستقرار على مقربة من اأبوابه اإل 	•

بطلب من الرئي�س.
ي�سع رئي�س املجل�س النظام الذي يكفل املحافظة على الأمن والنظام اأو حمل اأي نوع 	•

من ال�سالح داخل حرم املجل�س.
ي�سع رئي�س املجل�س قواعد واإجراءات الت�سريح يف الدخول اإىل �سرفات املجل�س.	•

اختصاصات رئيس اجمللس يف ميزانية اجمللس وحسابه اخلتامي
للمجل�س 	• املخ�س�س  العتماد  ي�سرف  ل  املجل�س  مبيزانية  اخلا�س  القانون  �سدور  بعد 

مبيزانية الدولة اإل باإذن من رئي�س املجل�س.
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اختصاصات رئيس اجمللس بخصوص األمانة العامة
يتوىل رئي�س املجل�س الإ�سراف على الأمانة العامة، وعلى جميع �سوؤون واأعمال املجل�س 	•

الإدارية واملالية والفنية. 
الأمني العام م�سوؤول عن اأعماله اأمام 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�سم اإليهم روؤ�ساء اللجان النوعية 	•

املن�سو�س عليها يف املادة )21( من الالئحة الداخلية مبجرد انتخابهم.
اأو 	• بواجباتهم  يقومون  ل  الذين  الأع�ساء  �سجالت  خا�سًة  الرئي�س  يعر�سه  ما  درا�سة 

ي�سلكون م�سلًكا ل يتفق مع كرامة الع�سوية.
بحث اأي اأمر اآخر يرى رئي�س املجل�س اأخذ الراأي ب�ساأنه.	•
ممار�سة اخت�سا�سات املجل�س الإدارية فيما بني اأدوار النعقاد.	•
متابعة اأعمال جلان املجل�س وتقاريرها ومعاونة اللجان على و�سع القواعد املنظمة لإدارة 	•

اأعمالها والتن�سيق بني اأوجه ن�ساطها.
درا�سة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها.	•
اقرتاح من يراه لتمثيل املجل�س يف الداخل وذلك بناًء على تر�سيح الرئي�س.	•
و�سع جدول اأعمال جل�سات املجل�س.	•
الف�سل فيما يحيله اإليه املجل�س من اعرتا�سات على م�سابط اجلل�سات.	•
النظر يف م�سروع امليزانية ال�سنوية للمجل�س ويف م�سروع ح�سابه اخلتامي.	•
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كيف جتري أشغال اجللسة 

1- ياأتي الأع�ساء ليوقعوا يف �سجل احل�سور ويدخلوا القاعة، ويبا�سر الع�سو بو�سع بطاقته 
الإلكرتونية يف اجلهاز املخ�س�س اأمام مقعده. ويبلغ الأمني العام رئي�س املجل�س باكتمال 

الن�ساب، وياأتي الرئي�س ليفتتح اجلل�سة.
2- تتلى اأ�سماء املعتذرين، ثم الت�سديق على م�سبطة اجلل�سة ال�سابقة.

اإبداء مالحظاتهم على امل�سبطة ثم يكتمل الت�سديق عليها لن�سرها يف  وهنا ميكن لالأع�ساء 
اجلريدة الر�سمية.

3- ثم يتلو رئي�س املجل�س الر�سائل الواردة:
النواب،  جمل�س  اأقره  قانون  م�سروع  ب�ساأن  النواب  جمل�س  رئي�س  من  الر�سالة  تكون  قد 
اأع�ساء  من  تكون  اأو  لدرا�ستها،  املخت�سة  اللجنة  اإىل  ال�سورى  رئي�س جمل�س  واأحالها 

جمل�س ال�سورى ب�ساأن اقرتاح بقانون.
ا ميكن لالأع�ساء التعليق على مو�سوع الر�سائل يف مدة ن�سف �ساعة اإجماًل. وهنا اأي�سً

املجل�س وملدة ن�سف  الأعمال، مبوافقة  البدء يف جدول  قبل  اأمور عاجلة  4- ميكن طرح 
�ساعة اإجماًل.

اأحد  له  تعر�س  اأو  اجلل�سة  لنظام  خمالفة  الع�سو  وجد  اإذا  الكالم  طلب  دائًما  يحق   -5
بالتجريح، ب�سرط اأن ينهي املتكلم الأ�سلي كالمه اأوًل، ثم ياأذن رئي�س املجل�س للع�سو 

بالكالم.
6- ثم ينتقل املجل�س اإىل اخت�سا�سه الت�سريعي:

اإجراء  اأقره يف جل�سة �سابقة. وهنا يجوز  النهائي على م�سروع  الراأي  باأخذ  اأ- ويبداأ 
مداولة ثانية يف بع�س مواد امل�سروع حتى لو كان املجل�س اأقرها من قبل، ثم يتم 
الت�سويت النهائي على امل�سروع لرفعه لرئي�س الوزراء لعر�سه على امللك للت�سديق.
القوانني  مقرتحات  اأو  القوانني  م�سروعات  حول  اللجان  تقارير  مناق�سة  تبداأ  ثم  ب- 
املحالة اإليها ويطلب رئي�س املجل�س من مقرر اللجنة التوجه اإىل املن�سة، ثم يطلب 

املقرر تثبيت التقرير يف امل�سبطة ويوافق املجل�س على ذلك.
قبل  ا�سمه  �سجل  ملن  الأولوية  وتكون  عمومه،  يف  امل�سروع  الأع�ساء  يناق�س  ثم  ج- 
فاإن  املبداأ،  امل�سروع من حيث  الت�سويت على  املجل�س  رئي�س  يطلب  ثم  اجلل�سة، 
ويف  لإقرارها.  مادة  مادة  امل�سروع  بتالوة  البدء  املقرر  من  الرئي�س  طلب  وافق، 
مناق�سة كل مادة جترى مناق�سة ويقدم الأع�ساء تعديالتهم املقرتحة، ثم يتم الت�سويت 
تاأجيل نظرها  اأو  على القرتاحات الأبعد فالأقرب حتى يتم اتخاذ قرار يف املادة، 

واإحالتها اإىل اللجنة مرة اأخرى.
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د- وبعد النتهاء من مواد امل�سروع، يتم الت�سويت عليه يف جمموعه، فاإذا وافق عليه 
املجل�س فاأمامه بديالن:

الأول: هو مرور اأربعة اأيام قبل الت�سويت النهائي عليه.
والثاين: الت�سويت النهائي عليه بعد مرور �ساعة وقبل رفع اجلل�سة، يف حالة طلب ال�ستعجال 
ا، ميكن اإجراء مداولة  املرفق بالتقرير اأو اإذا كان امل�سروع من مادة وحيدة. وهنا اأي�سً

ثانية قبل الت�سويت النهائي.
املتبقي  ترحيل  مت  القوانني  م�سروعات  من  النتهاء  من  املجل�س  يتمكن  مل  واإذا  ه�- 
للجل�سة التالية، وكذلك اإذا تبقى بع�س مواد امل�سروع يتم مناق�سة املتبقي منها يف 

اجلل�سة التالية يف »مناق�سة تكميلية«.
7- بعد الخت�سا�س الت�سريعي، قد يت�سمن اجلدول �سوؤون ال�سعبة الربملانية، حيث تكون 

تقارير الوفود مرفقة باجلدول، ويجوز لالأع�ساء التعليق عليها يف اجلل�سة.
8- ثم قد يت�سمن اجلدول قرارات ملكتب املجل�س لعر�سها على املجل�س لإقرارها.

على  اأع�ساء  ثالثة  من  كتابي  بطلب  الأعمال،  جدول  على  م�ستجدة  مو�سوعات  ثم   -9
الأقل.

10- قد ياأخذ املجل�س »ا�سرتاحة« ويعود حتى ترفع اجلل�سة.

يف بدايات دور االنعقاد العادي

1- يجتمع املجل�س الوطني يوم ال�سبت الثاين من بداية �سهر اأكتوبر اإل اإذا قرر امللك دعوته 
لالجتماع قبل هذا املوعد، واإذا تاأخر عن ذلك خف�ست مدة دور النعقاد التي ل تقل 

عن �سبعة اأ�سهر مبقدار الفارق بني امليعادين املذكورين.
2- ويبداأ الجتماع بال�ستماع اإىل اخلطاب ال�سامي، ثم ينف�س الجتماع عقب اإلقاء هذا 

اخلطاب.
3- ين�سرف اأع�ساء جمل�س ال�سورى اإىل مقر جمل�سهم، ويتم عقد اجلل�سة الأوىل يف دور 

النعقاد الأول، برئا�سة رئي�س املجل�س، الذي �سدر اأمر ملكي بتعيينه رئي�ًسا.
4- يوؤدي كل ع�سو يف جل�سة علنية وقبل ممار�سة اأعماله يف املجل�س وجلانه اليمني التالية: 
ا للوطن وللملك، واأن اأحرتم الد�ستور، وقوانني  »اأق�سم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�سً
اأوؤدي اأعمايل بالأمانة  الدولة، واأن اأذود عن حريات ال�سعب وم�ساحله واأمواله، واأن 

وال�سدق«.
5- انتخاب نائبني للرئي�س، ويكون النتخاب بالأغلبية املطلقة للحا�سرين، فاإن مل تتحقق 
هذه الأغلبية يف املرة الأوىل اأعيد النتخاب بني الثنني احلائزين على اأعلى الأ�سوات، 
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فاإن ت�ساوى مع ثانيهما غريه يف عدد الأ�سوات ا�سرتك معهما يف انتخاب املرة الثانية، 
يف  واحد  من  اأكرث  ت�ساوى  فاإن  الن�سبية،  بالأغلبية  احلالة  هذه  يف  النتخاب  ويكون 

احل�سول على هذه الأغلبية الن�سبية اأجريت بينهم القرعة.
6- وتقدم الرت�سيحات اإىل رئي�س اجلل�سة خالل املدة التي يحددها، واإذا مل يتقدم ل�سغل 

املن�سب اإل مر�سح واحد اأعلن رئي�س اجلل�سة فوزه بالتزكية.

بدايات العمل يف جملس الشورى

انتخاب نائبي الرئي�س بالتتابع، واإذا خال مكان اأيهما لأي �سبب من الأ�سباب يجرى 
انتخاب من يحل حمله بالطريقة ذاتها وذلك خالل اأ�سبوعني من تاريخ اخللو.

يتلى يف اأول جل�سة الأمر امللكي بالدعوة وما قد يكون هناك من اأوامر ومرا�سيم 
خا�سة بت�سكيل الوزارة اأو تعديل ت�سكيلها.

النوعية للمجل�س وفق  ت�سكل خالل الأ�سبوع الأول من بدء دور النعقاد العادي اللجان 
اخلطوات الآتية:

1- يتلقى رئي�س املجل�س يف بداية دور النعقاد العادي ويف املوعد الذي يحدده طلبات 
الأع�ساء لالن�سمام اإىل ع�سوية اللجان.

التي  وال�سوابط  القواعد  وفق  الطلبات  هذه  بني  التن�سيق  املجل�س  مكتب  يتوىل   -2
يحددها.

3- يعلن مكتب املجل�س قوائم الرت�سيح لع�سوية اللجان قبل عر�سها على املجل�س.
على  لعر�سها  املجل�س  رئي�س  اإىل  كتابًة  اعرتا�ساتهم  اأو  اقرتاحاتهم  الأع�ساء  يقدم   -4

املكتب للنظر فيها.
5- يعر�س الرئي�س القوائم على املجل�س طبًقا ملا انتهى اإليه املكتب بعد درا�سة العرتا�سات 

والقرتاحات املقدمة من الأع�ساء.
6- تقت�سر املناق�سة يف املجل�س على القواعد وال�سوابط التي التزمها مكتب املجل�س يف 

هذا ال�ساأن.
7- تعترب القوائم نافذة مبجرد اإقرار املجل�س لها.

لعدد  الن�سبية  بالأغلبية  وذلك  للرئي�س،  ونائًبا  رئي�ًسا،  اأع�سائها  بني  من  جلنة  كل  تنتخب 
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وتقدم  �سًنا،  اأع�سائها  اأكرب  النعقاد  دور  يف  مرة  لأول  اللجنة  اجتماع  ويراأ�س  اأع�سائها، 
الرت�سيحات كتابًة اإليه، ويعلن الرئي�س هذه الرت�سيحات لأع�ساء اللجنة، وجترى النتخابات 
بني  من  املجل�س  مكتب  ي�سكلها  جلنة  اإ�سراف  حتت  ال�سري  القرتاع  بطريق  املر�سحني  بني 

اأع�ساء اللجان غري املتقدمني للرت�سيح ملنا�سب مكاتب اللجان.
يخطر رئي�س املجل�س امللك بت�سكيل مكتب املجل�س فور ا�ستكمال هذا الت�سكيل.

عمل اللجان

• املوجودة 	 القوانني  م�سروعات  بحث  عادي  انعقاد  دور  بدء كل  عند  اللجان  ت�ستاأنف 
لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة اإىل اإحالة جديدة، وعند حدوث تغيري وزاري يجوز 
لرئي�س جمل�س الوزراء اأن يطلب من رئي�س املجل�س تاأجيل النظر يف هذه امل�سروعات 
كلها اأو بع�سها لفرتة ل تزيد على ثالثني يوًما، لت�ستعد احلكومة للمناق�سة فيها، اأو لتتخذ 

الإجراءات الد�ستورية املقررة لتعديلها اأو ا�ستبدالها.
• اأما التقارير اخلا�سة مب�سروعات القوانني واقرتاحاتها التي بداأ املجل�س النظر فيها يف دور 	

انعقاد �سابق في�ستاأنف نظرها باحلالة التي كانت عليها، ما مل يقرر املجل�س اإعادتها اإىل 
اللجنة بطلب احلكومة.

• التالية لفتتاح 	 يوًما  اخلم�سة ع�سر  الوزراء خالل  رئي�س جمل�س  املجل�س  رئي�س  يخطر 
فيها  يف�سل  مل  التي  القوانني  مب�سروعات  ت�سريعي  ف�سل  كل  من  الأول  النعقاد  دور 

املجل�س ال�سابق.
• املذكورة 	 امل�سروعات  يف  النظر  ا�ستمرار  املجل�س  رئي�س  من  احلكومة  تطلب  مل  واإذا 

املقدمة منها ابتداًء خالل �سهرين من تاريخ اإخطار رئي�س جمل�س الوزراء اعتربت غري 
قائمة.

• واإذا طلبت احلكومة نظرها اأحالها املجل�س اإىل اللجنة املخت�سة، وللجنة اأن تكتفي يف 	
�ساأنها مبا انتهى اإليه راأي اللجنة ال�سابقة، اإذا كانت قد و�سعت تقريًرا فيها.

• ت�سقط القرتاحات بقوانني املقدمة ممن زالت ع�سويته من الأع�ساء اإل اإذا كانت موقعة 	
وافق  اأن  �سبق  التي  بقوانني  القرتاحات  عدا  فيما  وذلك  غريه،  اأع�ساء  اأو  ع�سو  من 
اإحالتها اإىل احلكومة لو�سع �سياغتها، فعلى احلكومة ال�ستمرار  عليها املجل�س وتقرر 

يف �سياغتها واإحالتها اإىل جمل�س النواب.
• وت�سقط جميع القرتاحات بقوانني بنهاية الف�سل الت�سريعي، وذلك فيما عدا القرتاحات 	

لو�سع  احلكومة  اإىل  اإحالتها  وتقرر  ال�سابق  املجل�س  عليها  وافق  اأن  �سبق  التي  بقوانني 
�سياغتها.
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• ت�ستاأنف اللجان نظر القرتاحات بقوانني املحالة اإليها يف دور انعقاد �سابق ما مل يطلب 	
مقدموها من رئي�س املجل�س ا�سرتدادها كتابًة خالل ثالثني يوًما من بدء دور النعقاد 

اجلديد، ويخطر الرئي�س اللجان بالطلب.
• اخلطاب 	 على  الرد  م�سروع  لإعداد  املجل�س  اأع�ساء  من  جلنة  املجل�س  مكتب  يختار 

بدرا�سة  اللجنة  وتقوم  لإقراره  املجل�س  على  اللجنة  هذه  ت�سكيل  ويعر�س  ال�سامي 
الذي  املوعد  يف  املجل�س  على  يعر�س  عليه  للرد  م�سروع  واإعداد  ال�سامي  اخلطاب 

يحدده ويرفع الرد اإىل امللك بعد اإقراره.

قواعد املمارسة الربملانية يف اجتماع اجمللس

• يعقد املجل�س جل�سة عادية يوم الثنني من كل اأ�سبوع ما مل يقرر غري ذلك.	
• يدعو الرئي�س املجل�س لعقد جل�ساته قبل املوعد املحدد لعقدها بثمان واأربعني �ساعة على 	

الأقل، على اأن يرفق بالدعوة جدول اأعمال اجلل�سة، واملذكرات والتقارير وامل�سروعات 
اخلا�سة بها اإذا مل يكن قد �سبق توزيعها.

• ل يكون انعقاد املجل�س �سحيًحا اإل بح�سور اأكرث من ن�سف اأع�سائه، واإذا بداأ الجتماع 	
�سحيًحا ا�ستمر كذلك.

• لذلك، 	 �سرورة  راأى  اإذا  العادي  موعده  قبل  لالجتماع  املجل�س  يدعو  اأن  وللرئي�س 
وعليه اأن يدعوه اإذا طلبت ذلك احلكومة اأو ع�سرة من الأع�ساء على الأقل، ويحدد يف 
الدعوة املو�سوع املطلوب عر�سه، ويجوز اأن توؤجل اجلل�سة اإىل يوم غري معني فيكون 

الجتماع يف يوم الثنني التايل ما مل يحدد الرئي�س موعًدا غريه.
• ت�سدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة للحا�سرين مع مراعاة ما ورد ب�ساأنه ن�س خا�س، 	

وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س اأو من يقوم مقامه.
• اإذا غاب رئي�س املجل�س توىل رئا�سة اجلل�سات النائب الأول، ويف حالة غيابه يتوىل الرئا�سة 	

النائب الثاين، ويف حالة غيابهم مًعا توىل رئا�سة اجلل�سة اأكرب الأع�ساء احلا�سرين �سًنا.
• جل�سات املجل�س علنية.	
• يجوز عقد اجلل�سة �سريًا بناًء على طلب احلكومة اأو رئي�س املجل�س اأو ع�سرة من اأع�سائه 	

على الأقل.
• يف اجلل�سة ال�سرية تخلى قاعة املجل�س و�سرفاتها ممن �سرح لهم بدخولها، ول يح�سرها 	

اأحد غري الأع�ساء ومن ي�سرح لهم من موظفي املجل�س اأو موظفي احلكومة اأو خربائها.
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• للمجل�س اأن يقرر تدوين م�سبطة اجلل�سة ال�سرية التي يتوىل حتريرها الأمني العام اأو من 	
يختاره املجل�س لذلك، وحتفظ هذه امل�سبطة مبعرفة رئي�س املجل�س.

قواعد املمارسة الربملانية يف اجللسات

• �سجل احل�سور والن�سراف يوقع فيه الأع�ساء.	
• لفتتاح 	 القانوين  الن�ساب  يكتمل  مل  اإذا  �ساعة  ن�سف  اجلل�سة  افتتاح  الرئي�س  يوؤجل 

موعد  اإىل  اجلل�سة  توؤجل  يكتمل  مل  فاإذا  الأع�ساء،  ن�سف  من  اأكرث  بح�سور  اجلل�سة 
لحق.

• تالوة اأ�سماء املعتذرين والغائبني عن اجلل�سة املا�سية دون اإذن اأو اإخطار.	
• الت�سديق على ما مت اإعداده من م�سابط اجلل�سات ال�سابقة.	
• امل�سبطة، 	 الت�سديق على  ل�سانه عند  على  اأثبت خطاأً  ما  ت�سحيح  يطلب  اأن  لكل ع�سو 

وي�سدر قرار املجل�س بقبول الت�سحيح.
• يبلغ الرئي�س مبا ورد من الأوراق والر�سائل قبل النظر يف امل�سائل الواردة يف جدول 	

الأعمال، ولكل ع�سو حق التعليق مرة واحدة ب�سرط األ تتعدى مدة كالمه خم�س دقائق 
ول جتاوز مدة التعليق كلها ن�سف �ساعة.

• امل�ستعجلة، 	 لالأمور  اإل  الأعمال  بجدول  وارد  غري  مو�سوع  يف  املناق�سة  جواز  عدم 
اأو طلب  اأو الرئي�س،  بناًء على طلب احلكومة  اأعمال وذلك  وحتت بند ما ي�ستجد من 

كتابي مقدم من ثالثة اأع�ساء على الأقل وي�سرتط موافقة املجل�س على الطلب. 
• نظر امل�سائل الواردة يف جدول الأعمال.	

قواعد الكالم

• ل يجوز لأحد اأن يتكلم يف اجلل�سة اإل بعد اأن يطلب الكلمة وياأذن له الرئي�س بذلك.	
بعد 	• اإل  اللجان  اإحدى  اإىل  املجل�س  اأحاله  اأن  �سبق  الكالم يف مو�سوع  يقبل طلب  ل 

اأعمال املجل�س ما مل يقرر املجل�س غري ذلك لأ�سباب  تقدمي تقريرها واإدراجه بجدول 
جدية.

ل يجوز للرئي�س اأن يرف�س الإذن بالكالم اإل ل�سبب تقت�سيه الالئحة، وعند اخلالف على 	•
ذلك يعر�س الأمر على املجل�س لإ�سدار قرار فيه دون مناق�سة.
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مو�سوع 	• يف  ا�ستي�ساح  طلب  املجل�س  رئي�س  اإىل  كتابًة  يقدم  اأن  ع�سو  لكل  يجوز 
يرد على  اأن  املجل�س  لرئي�س  املجل�س، ويجوز  �سوؤون  ال�ستف�سار عنه يف  الع�سو  يود 

ال�ستف�سار يف اجلل�سة باإيجاز.
قيد ا�سمك اإذا اأردت الكالم يف القائمة التي يعدها الأمني العام ح�سب ترتيب طلبات الكالم.	•
يعطي الرئي�س الكالم اأوًل لالأع�ساء املقيدة اأ�سماوؤهم يف اأمانة املجل�س قبل اجلل�سة، ثم 	•

لالأع�ساء الذين يطلبون الكالم اأثناء اجلل�سة ح�سب ترتيب الطلبات.
يجوز لك اإذا طلبت الكالم التنازل عن دورك لغريك، وعندئذ يحل املتنازل له حملك 	•

يف الدور.
عند ت�سعب الآراء يراعي الرئي�س بقدر الإمكان اأن يتناوب الكالم املوؤيدون واملعار�سون 	•

للمو�سوعات املعرو�سة للمناق�سة.
تعطى دائًما الكلمة لرئي�س جمل�س الوزراء والوزراء وممثلي احلكومة كلما طلبوا الكالم 	•

من رئي�س املجل�س.
اأن 	• اأو  اأكرث من مرتني  الواحد يف اجلل�سة ذاتها  اأن تتحدث يف املو�سوع  ل يجوز لك 

يجاوز حديثك يف املرة الأوىل خم�س ع�سرة دقيقة، ويف الثانية ع�سر دقائق اإل اإذا اأجاز 
املجل�س غري ذلك.

اإذا اأردت احل�سول على الكلمة لتوجيه النظر ملخالفة املناق�سات لأحكام الد�ستور، اأو 	•
قانون جمل�سي ال�سورى والنواب، اأو اأحكام الالئحة، اأو لت�سحيح واقعة معينة مدعى 
النظر يف  اإرجاء  لطلب  اأو  الكالم،  طالب  ل�سخ�س  فيه جتريح  قول  على  الرد  اأو  بها، 
املو�سوع املطروح للبحث ل�سرورة البت اأوًل يف مو�سوع اآخر مرتبط به، اأو لطلب 
اإذا  منك  ي�سحبها  قد  ولكن  وجوبًا،  الكلمة  �سيعطيك  فالرئي�س  املناق�سة،  باب  اإقفال 

اتخذت من الكالم و�سيلة للتحدث خارج املو�سوع.
عندما تتحدث �سيوؤذن لك بالكالم وقوًفا من مكانك، واإذا اأردت اأن تتحدث من على 	•

املنرب فاإن الرئي�س لبد اأن ي�سمح لك بذلك، اأو �سيكون من حقك ذلك اإذا كنت مقرًرا، 
اأو تتكلم اأثناء مناق�سة اخلطاب ال�سامي، اأو برنامج احلكومة ويف كل الأحوال راعي اأن 

يكون كالمك موجًها للرئي�س اأو للمجل�س.
ا على املحافظة على كرامة وهيبة املوؤ�س�سات الد�ستورية للدولة، 	• كن يف كالمك حري�سً

اأو  غريك  اأقوال  اأو  اأقوالك  تكرر  ول  الأع�ساء،  وزمالئك  ورئي�سه،  املجل�س  وكرامة 
بالنظام والوقار الواجبني  تاأتي بكالم يخل  اأو  تخرج عن املو�سوع املطروح للبحث، 
يف اجلل�سة، اأو تتكلم يف الأمور ال�سخ�سية لأحد ما مل يكن ذلك موؤيًدا بحكم ق�سائي 

نهائي.
اأن 	• اأو يبدي اأي مالحظة على كالمك اإل الرئي�س الذي له  ل يجوز لأحد اأن يقاطعك 
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ينبهك اإىل اأن راأيك و�سح و�سوًحا كافًيا واأنه ل حمل لال�سرت�سال، اأو يناديك الرئي�س 
اأو  العليا للبالد،  بامل�سلحة  اإ�سرار  اأو فيها  اأقواًل غري لئقة  اأبديت  اإذا  با�سمك وينبهك 
تعر�ست ب�سوء نية لأحد زمالئك اأو اأع�ساء احلكومة اأو الهيئات النظامية، واإذا مل متتثل 

لتنبيهات الرئي�س فللرئي�س اأن يعر�س على املجل�س منعك من الكالم. 
اإذا متاديت بالإخالل بالنظام اأثناء اجلل�سة فاإن الرئي�س قد يقرتح توقيع اأحد اجلزاءات 	•

اللوم،  اأو  الإنذار،  اأو  اجلل�سة،  بقية  معني  مو�سوع  يف  الكالم  من  املنع  مثل  عليك، 
من  احلرمان  اأو  الجتماع،  قاعة  من  اإخراجك  اأو  اجلل�سة،  بقية  الكالم  من  احلرمان  اأو 
ال�سرتاك يف اأعمال املجل�س وجلانه مدة ل تزيد على اأ�سبوعني، اأو احلرمان من ح�سورك 

اإىل قاعة الجتماع جلل�سة واحدة.
كتابي 	• بطلب  فتتقدم  املو�سوعات  اأحد  مناق�سة  من  لالنتهاء  وقًتا  حتدد  اأن  اأردت  اإذا 

ا بناًء على  لرئي�س املجل�س بال�سرتاك مع اأربعة اأع�ساء اآخرين، وهذا الطلب قد ياأتي اأي�سً
اقرتاح الرئي�س اأو احلكومة اأو اللجنة املخت�سة.

اإذا اأردت قفل باب املناق�سة يف اأحد املو�سوعات فقدم طلًبا كتابًيا بال�سرتاك مع اثنني 	•
من الأع�ساء على الأقل، وقد يقرتح ذلك الرئي�س اأو احلكومة اأو اللجنة املخت�سة، ولكن 
املوؤيدين  اثنان من  اأن يكون قد حتدث  بعد  اإل  الطلب  تقدم هذا  األ  ا على  كن حري�سً

واثنان من املعار�سني على الأقل.
اأن 	• اإذا حان وقتها )ا�سرتاحة موؤقتة(، وله  اأن يرفع اجلل�سة موؤقًتا لل�سالة  على الرئي�س 

يرفع اجلل�سة موؤقًتا لال�سرتاحة مدة ل تزيد على ن�سف �ساعة.

اإلجراءات الربملانية يف أخذ الرأي وإعالن قرار اجمللس

1- بعد قفل باب املناق�سة يتحقق الرئي�س من اكتمال الن�ساب القانوين الالزم ل�سحة اإبداء 
الراأي.

2- يوؤخذ الراأي اأوًل على القرتاحات املقدمة ب�ساأن املو�سوع املعرو�س، وتكون الأولوية 
املجل�س  رف�س  حالة  ويف  الأ�سلي،  الن�س  عن  واأبعدها  مدى  لأو�سعها  عر�سها  يف 

لالقرتاحات املذكورة يوؤخذ الراأي على الن�س الأ�سلي.
3- اإذا ت�سمن القرتاح املعرو�س عدة اأمور وطلب مقدمه اأو خم�سة من الأع�ساء الآخرين 

جتزئته، عر�س الرئي�س الراأي يف كل اأمر منها على حدة.
4- يوؤخذ الراأي اإما بالت�سويت الإلكرتوين، اأو رفع الأيدي، اأو القيام اأو اجللو�س ما عدا 

احلالت التي يوؤخذ فيها الراأي نداًء بال�سم.
5- اأخذ الراأي نداًء بال�سم يكون يف احلالت الآتية:
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1- احلالت التي ت�سرتط فيها اأغلبية خا�سة، مثل حالت تعديل الد�ستور اأو اعرتا�س امللك 
اإمكان  اأو عدم  اأحد الوزراء،  الثقة من  اأو �سحب  اأقره املجل�سان  على م�سروع قانون 

التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء.
2- اإذا طلب ذلك رئي�س املجل�س اأو احلكومة.

3- اإذا قدم بذلك طلب كتابي من �سبعة اأع�ساء على الأقل قبل ال�سروع يف اأخذ الآراء، ول 
يقبل هذا الطلب اإل بعد التحقق من وجود مقدميه باجلل�سة.

6- التعبري عن الراأي عند النداء بال�سم بكلمة )موافق(، اأو )غري موافق(، اأو )ممتنع( دون 
تعليق.

7- اإذا كنت من املمتنعني عن اإبداء راأيك فاإن ذلك ل يجعلك من املوافقني اأو الراف�سني، 
ولكن لك اأن تعر�س اأ�سباب امتناعك على املجل�س بعد اأخذ الراأي يف املو�سوع وقبل 

اإعالن النتيجة.
8- اإذا مل يتبني الرئي�س راأي الأغلبية عند اأخذ الراأي بطريقة رفع الأيدي اأخذ الراأي بطريقة 
القيام واجللو�س باأن يطلب من املوؤيدين القيام، فاإذا مل يتبني النتيجة يعاد اأخذ الراأي 
بطريقة عك�سية، باأن يطلب من املعار�سني القيام، واإذا مل يتبني النتيجة مع ذلك يوؤخذ 

الراأي نداًء بال�سم.
لإ�سدار  الالزمة  الأغلبية  يقل عن  فعاًل  راأيهم  اأبدوا  الذين  الأع�ساء  اأن عدد  تبني  اإذا   -9
القرار اأجل اأخذ الراأي على املو�سوع املعرو�س اإىل جل�سة تالية، ويعاد القرتاع على 
اإىل دور  اأرجئ  الالزمة لإقراره  الأغلبية  له  تتوافر  فاإن مل  تلك اجلل�سة،  املو�سوع يف 

انعقاد تاٍل.
10- يف الأحوال ال�ستثنائية ومبوافقة اأغلبية احلا�سرين باملجل�س يجوز جعل الت�سويت �سريًا.

11- اإدلء الرئي�س ب�سوته يكون بعد ت�سويت �سائر الأع�ساء، وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح 
اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س اأو من يقوم مقامه.

12- يعلن الرئي�س قرار املجل�س يف املو�سوع املعرو�س طبًقا ملا انتهى اإليه الراأي، ول يجوز 
بعد اإعالن القرار اإبداء اأي تعليق عليه.

اإلجراءات الربملانية يف االقرتاحات اخلاصة بتعديل الدستور 

تعديل  بطلب  امللكية  بالإرادة  النواب  جمل�س  رئي�س  الوزراء  جمل�س  رئي�س  يخطر   -1
الد�ستور.

2- ياأمر رئي�س جمل�س ال�سورى بطبع كتاب رئي�س جمل�س النواب ومرفقاته، ويتم توزيعه 
على اأع�ساء املجل�س خالل )24( �ساعة.
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الد�ستور،  تعديل  طلب  ورود  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  خا�سة  جل�سة  املجل�س  يعقد   -3
ويعر�س رئي�س املجل�س بيانًا �سارًحا لهذا الطلب.

من  يوًما  عنه خالل )15(  تقرير  لإعداد  والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون  اإىل جلنة  يحال   -4
تاريخ اإحالته.

5- تعد اللجنة تقريرها وتو�سح فيه راأيها يف مبداأ التعديل، و�سياغة م�سروع املواد املقرتح 
تعديلها اأو اإ�سافتها يف حال موافقتها على مبداأ التعديل.

اإىل  تقدميه  قبل  الأقل  على  اأع�سائها  ثلثا  يح�سرها  جل�سة  يف  عليها  اللجنة  تقرير  يتلى   -6
املجل�س، وجتب موافقة اللجنة باأغلبية اأع�سائها على امل�سروع بعد مناق�ستها له. 

7- يحدد املجل�س جل�سة خا�سة لنظر التقرير خالل اخلم�سة ع�سر يوًما التالية لتقدميه للرئي�س، 
وي�سدر قرار املجل�س باملوافقة على التعديل باأغلبية ثلثي اأع�سائه، ويجرى الت�سويت 

نداًء بال�سم.

اقرتاح تعديل الدستور من األعضاء

1- خلم�سة ع�سر ع�سًوا حق طلب اقرتاح تعديل الد�ستور.
2- يعر�س رئي�س املجل�س الطلب خالل �سبعة اأيام من تقدميه على جلنة ال�سوؤون الت�سريعية 

والقانونية.
مبداأ  على  املجل�س  وافق  فاإذا  بال�سم،  نداًء  عليه  الراأي  ويوؤخذ  تقريرها،  اللجنة  تعد   -3
التعديل ومو�سوعاته باأغلبية ثلثي عدد اأع�سائه اأحال القرتاح اإىل احلكومة لت�سع �سيغة 

تعديل الد�ستور.
ثلثي  باأغلبية  التعديل  باملوافقة على  املجل�س  قرار  مناق�سته وي�سدر  قبل  امل�سروع  يتلى   -4

اأع�سائه ويجرى الت�سويت نداًء بال�سم.
الد�ستور،  تعديل  م�سروع  �سيغة  لت�سع  احلكومة  اإىل  القرتاح  املجل�س  رئي�س  يحيل   -5

وحتيله بعد ذلك اإىل جمل�س النواب.
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اإلجراءات الربملانية يف االقرتاح بقانون

ا بها مذكرة اإي�ساحية تت�سمن حتديد  تقدم القرتاحات بقوانني م�ساغة بقدر الإمكان ومرفًقً
ن�سو�س الد�ستور املتعلقة بالقرتاح واملبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها والأهداف التي 

يحققها، ول يجوز اأن يوقع القرتاح بقانون اأكرث من خم�سة اأع�ساء.

يف حال املوافقة عليه يحال القرتاح 
بقانون اإىل اللجنة املخت�سة لإبداء الراأي 
يف فكرته، ويخطر الرئي�س املجل�س بذلك 
يف اأول جل�سة تالية. وللجنة اأن تاأخذ راأي 

مقدم القرتاح قبل و�سع تقريرها ب�ساأنه.

اأن  املجل�س  لرئي�س  رف�سه،  حال  يف 
يخطر مقدم القرتاح مبخالفته للد�ستور، 
اأو  املطلوب،  ال�سكل  ا�ستيفائه  عدم  اأو 
وجود الأحكام التي تت�سمنها مواده يف 

القوانني النافذة.

اأو  ت�سحيحه  يقرتح  اأن  املجل�س  لرئي�س 
الع�سو  الطلب  مقدم  اأ�سر  فاإذا  �سحبه، 
مذكرة  تقدمي  عليه  وجب  راأيه  على 
نظره  بوجهة  املجل�س  لرئي�س  مكتوبة 

خالل اأ�سبوع من تاريخ اإخطاره.
اإذا وافق املجل�س على نظر القرتاح 

اأحاله اإىل احلكومة لت�سع �سيغة م�سروع 
يعر�س الرئي�س الأمر على مكتب املجل�س القانون.

يقرره  مبا  كتابة  الع�سو  الرئي�س  ويخطر 
املكتب يف هذا ال�ساأن.

اإذا اأ�سر الع�سو خالل اأ�سبوع على وجهة 
نظره عر�س الرئي�س الأمر على املجل�س.

اإذا رف�سه املجل�س ل يجوز لأحد من 
الأع�ساء تقدميه ثانية يف دور النعقاد ذاته.

اإذا وافقت اإحدى اللجان على اقرتاح 
بقانون من �ساأنه زيادة يف امل�سروفات اأو 
نق�س يف الإيرادات عما ورد يف امليزانية 

العامة للدولة اأحالته اإىل جلنة ال�سوؤون املالية 
والقت�سادية اأو مكتبها لإبداء الراأي فيه. 

تعر�س اللجنة تقريرها على املجل�س 
مت�سمًنا الراأي يف جواز نظر القرتاح اأو 

رف�سه اأو اإرجائه.
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اإلجراءات الربملانية يف مشروعات القوانني

ينظر املجل�س يف اأول جل�سة تالية 
لورود م�سروعات القوانني املقدمة من 

احلكومة، اأو التي اقرتحها الأع�ساء 
وقامت احلكومة ب�سياغتها، وقدمتها 

ملجل�س النواب.

احلالة امل�ستعجلة

يحيل الرئي�س م�سروع القانون الذي له 
�سفة ال�ستعجال اإىل اللجنة املخت�سة 

مبا�سرة.

اإذا قدم اقرتاح اأو م�سروع قانون مرتبط 
باقرتاح اأو م�سروع اآخر معرو�س على 
اإحدى اللجان، اأحاله الرئي�س مبا�سرة 

اإىل هذه اللجنة.

يخطر املجل�س بذلك يف اأول جل�سة 
تالية مع توزيع امل�سروع على الأع�ساء 

برفقة جدول اأعمال اجلل�سة.

يخطر الرئي�س املجل�س بذلك يف اأول 
جل�سة تالية. 

اإذا اأدخلت اللجنة املخت�سة تعديالت 
موؤثرة على �سياغة م�سروع قانون، 

جاز لها قبل رفع تقريرها اإىل املجل�س 
اأن حتيله بعد موافقة رئي�س املجل�س اإىل 
جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية اأو 

مكتبها.

تبدي اللجنة راأيها يف �سياغة امل�سروع 
وتن�سيق مواده واأحكامه خالل املدة 

التي يحددها الرئي�س.

يحال اإىل اللجنة املخت�سة.
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من  امل�سروع  على  املجل�س  وافق  اإذا 
حيث املبداأ انتقل اإىل مناق�سة مواده مادة 
والقرتاحات  منها،  كل  تالوة  بعد  مادة 

التي قدمت ب�ساأنها.

اإلجراءات الربملانية يف مناقشة مشروعات القوانني

تبداأ مناق�سة م�سروعات القوانني بتالوة امل�سروع الأ�سلي، وتقرير اللجنة 
املخت�سة وما يت�سمنه من تعديالت.

تبداأ املداولة مبناق�سة املبادئ والأ�س�س العامة للم�سروع اإجماًل.

يوؤخذ الراأي يف كل مادة على حدة.	•
لكل ع�سو اأن يقرتح التعديل بالإ�سافة اأو احلذف اأو التجزئة يف املواد اأو فيما يعر�س 	•

من تعديالت.
يجب اأن يقدم التعديل كتابًة قبل اجلل�سة بثمان واأربعني �ساعة على الأقل ليعمم على 	•

الأع�ساء.
يجوز مبوافقة املجل�س النظر يف التعديل الذي يقدم قبل اجلل�سة اأو اأثناءها.	•
نظره 	• اأقر  فاإذا  ا�ستبعاده  اأو  بنظره  املجل�س  قرار  ي�سدر  القرتاح،  مقدم  �سماع  بعد 

يعر�س على املجل�س، وله اأن يقرر بحثه يف احلال اأو اإحالته اإىل اللجنة املخت�سة لبحثه 
واإعداد تقرير عنه.

تخطر اللجنة املخت�سة بالتعديالت اجلوهرية التي يقدمها الأع�ساء قبل اجلل�سة املحددة 	•
لنظر امل�سروع، ويجوز للحكومة وملقرر اللجنة طلب اإحالة التعديل الذي يقرتح اأثناء 
جل�سة املجل�س اإىل اللجنة، وتلزم اإجابة هذا الطلب اإذا كان اقرتاح التعديل جوهريًا 

ومل ي�سبق نظره فيها.
يجب على اللجنة اأن تقدم تقريرها يف امليعاد الذي يحدده املجل�س.	•
اإذا قرر املجل�س حكًما يف اإحدى املواد من �ساأنه اإجراء تعديل يف مادة �سابقة �سبق اأن 	•

وافق عليها فله اأن يعود اإىل مناق�سة تلك املادة.
اإعادة 	• يقرر  اأن  الأع�ساء  اأحد  اأو  اللجنة  اأو  بناًء على طلب احلكومة  للمجل�س  يجوز 

انتهاء  قبل  وذلك  جديدة،  اأ�سباب  لذلك  اأبديت  اإذا  اإقرارها  �سبق  مادة  يف  املناق�سة 
املداولة يف امل�سروع.

اإذا مل يوافق املجل�س على امل�سروع من 
ا للم�سروع. حيث املبداأ، عد ذلك رف�سً
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اإلجراءات الربملانية يف املداولة الثانية لبعض مواد مشروع القانون

1- يجب اإجراء مداولة ثانية يف بع�س مواد م�سروع القانون اإذا قدم طلب كتابي بذلك اإىل 
رئي�س املجل�س من احلكومة، اأو رئي�س اللجنة، اأو مقررها، اأو خم�سة اأع�ساء على الأقل 

ب�سرط اأن يكون ذلك قبل اجلل�سة املحددة لأخذ الراأي نهائًيا على م�سروع القانون.
وتعديلها،  فيها  املداولة  اإعادة  املطلوب  املواد  اأو  املادة  الثانية  للمداولة  بالطلب  يبني   -2

واأ�سباب ومربرات التعديل، وال�سياغة املقرتحة للمواد املطلوب تعديلها.
3- يوؤخذ الراأي بعد املناق�سة على املواد التي اأقرتح تعديلها بح�سب ترتيبها يف امل�سروع.

4- بعدئذ يوؤخذ الراأي على امل�سروع ب�سفة نهائية .

اسرتداد االقرتاح بقانون

1- لكل من تقدم باقرتاح بقانون اأن ي�سرتده بطلب كتابي لرئي�س املجل�س ولو كان ذلك اأثناء 
مناق�سته.

2- ل ي�ستمر املجل�س يف نظره اإل اإذا كان موقًعا من ع�سو اأو اأع�ساء غريه، اأو طلب اأحد 
الأع�ساء ال�ستمرار يف نظره بطلب كتابي يقدم اإىل رئي�س املجل�س.

3- القرتاحات بقوانني التي ي�سرتدها مقدموها ل يجوز اإعادة تقدميها يف دور النعقاد ذاته.
4- لكل ع�سو قدم اقرتاًحا بقانون، قبل و�سع اللجنة املخت�سة تقريرها ب�ساأن اقرتاحه املحال 

بعد النتهاء من مناق�سة املادة والتعديالت املقدمة ب�ساأنها يوؤخذ الراأي على التعديالت 	•
اأوًل، ويبداأ الرئي�س باأو�سعها مدى واأبعدها عن الن�س الأ�سلي، ويوؤخذ الراأي يف كل 

مادة على حدة، ثم يوؤخذ الراأي على امل�سروع يف جمموعه.
للمجل�س قبل اأخذ الراأي على م�سروع القانون ب�سفة نهائية اإذا كان قد اأدخلت على 	•

ن�سو�سه تعديالت باجلل�سة اأن يحيله اإىل اللجنة املخت�سة لتبدي راأيها بال�سرتاك مع 
جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية اأو مكتبها يف �سياغة وتن�سيق اأحكامه.

اللجنة تقدم تقريرها يف املوعد الذي يحدده لها املجل�س.	•
ل يجوز بعدئذ اإجراء مناق�سة يف امل�سروع اإل فيما يتعلق بال�سياغة.	•
الأقل من 	• اأيام على  اأربعة  قبل م�سي  القانون  نهائياً يف م�سروع  الراأي  اأخذ  ل يجوز 

انتهاء املداولة.
يف الأحوال امل�ستعجلة يجوز مبوافقة املجل�س اأخذ الراأي النهائي على امل�سروع يف 	•

اجلل�سة ذاتها التي متت املوافقة عليه فيها وذلك بعد �ساعة على الأقل من النتهاء من 
نظره ما مل تقرر اأغلبية اأع�ساء املجل�س غري ذلك. 
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اإليها، اأن يطلب كتابة من رئي�س املجل�س، تاأجيل نظر اللجنة املخت�سة لالقرتاح وذلك ملرة 
واحدة وملدة ل تزيد على ثالثني يوًما من تاريخ تقدمي طلب التاأجيل م�سفوًعا مبربراته، 
وملقدم القرتاح اأن يطلب ال�سري يف درا�سة اقرتاحه خالل هذه املدة، واإل اعترب طلب 

التاأجيل املقدم منه مبثابة ا�سرتداد لقرتاحه طبًقا للمادة )115( من هذه الالئحة. 

اعرتاض امللك على مشروع قانون أقره جملسا الشورى والنواب

طبًقا 	• ورده  والنواب  ال�سورى  جمل�سا  اأقره  قانون  م�سروع  على  امللك  اعرت�س  اإذا 
الرئي�س  اأخطر  والنواب،  ال�سورى  جمل�سي  اإىل  الد�ستور  من   )35( املادة  لأحكام 
املجل�س بالعرتا�س على م�سروع القانون واأ�سباب العرتا�س، ويعقد املجل�س جل�سة 

عاجلة لهذا الغر�س.
لرئي�س جمل�س الوزراء اأو من ينيبه الإدلء ببيان يف هذا ال�ساأن.	•
يحيل املجل�س العرتا�س والبيانات املتعلقة به يف اجلل�سة ذاتها وتقرير جمل�س النواب اإىل 	•

جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية لدرا�سة امل�سروع املعرت�س عليه واملبادئ والن�سو�س 
التي هي حمل العرتا�س واأ�سبابه الد�ستورية اأو الت�سريعية بح�سب الأحوال.

اإىل  طريقه  ياأخذ  عليه  املوافقة  حال  يف 
جمل�س الوزراء.

اإىل  يعود  التعديل  اأو  الرف�س  حال  يف 
املجل�سان  النواب، واإذا اختلف  جمل�س 
يجتمع  مرتني  قانون  اأي  م�سروع  حول 

املجل�س الوطني.

لإقرار  يجب  ال�ستعجال.  على وجه  لنظره  املجل�س  على  ويعر�س  تقريرها،  اللجنة  تعد 
امل�سروع اأن توافق عليه اأغلبية ثلثي اأع�ساء كل من جمل�سي ال�سورى والنواب اأو املجل�س 

الوطني.
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اإلجراءات الربملانية يف املراسيم بقوانني

1- يحيل رئي�س املجل�س املرا�سيم بقوانني التي ت�سدر بالتطبيق لأحكام املادة )38( من 
الد�ستور وحتال اإليه من جمل�س النواب اإىل اللجان املخت�سة لإبداء راأيها فيها.

2- يكون لها يف املجل�س الأولوية على اأي اأعمال اأخرى.
اللجنة  اإىل  ورفعها  مالحظاتها  لإبداء  والقانونية  الت�سريعية  ال�سوؤون  جلنة  اإىل  حتال   -3

املخت�سة.
4- حتال اإىل اللجنة املخت�سة للدرا�سة واإبداء الراأي.

5- ل يجوز التقدم باأي اقرتاحات بالتعديل يف ن�سو�س اأي مر�سوم بقانون.
6- ي�سوت املجل�س على املرا�سيم باملوافقة اأو الرف�س.

7- ي�سدر قرار املجل�س بعدم اإقرار املر�سوم بقانون باأغلبية اأع�ساء هذا املجل�س وين�سر 
القرار يف اجلريدة الر�سمية.
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املعاهدات واالتفاقيات الدولية

املعاهدات والتفاقيات التي تربم 
مبرا�سيم وفًقا لن�س الفقرة الأوىل من 
املادة )37( من الد�ستور، تر�سل اإىل 

جمل�س النواب الذي ير�سلها اإىل 
جمل�س ال�سورى. 

املعاهدات والتفاقيات التي يلزم 
لنفاذها اأن ت�سدر بقانون وفًقا للفقرة 
الثانية من املادة )37( من الد�ستور.

يحيل الرئي�س اإىل اللجنة املخت�سة 
املعاهدات والتفاقيات لبحثها وتقدمي 

تقرير عنها اإىل املجل�س.

للمجل�س بعد اإخطاره بانتهاء جمل�س 
النواب من نظر هذه املعاهدات اإبداء 

ما يراه من مالحظات ب�سدد املعاهدات 
اأو التفاقيات دون اتخاذ قرار يف �ساأن 

املعاهدة ذاتها.

يخطر املجل�س بذلك يف اأول جل�سة 
تالية مع توزيع امل�سروع على الأع�ساء 

برفقة جدول اأعمال اجلل�سة.

للمجل�س اأن يوافق عليها اأو يرف�سها 
اأو يوؤجل نظرها ولي�س له اأن يعدل 

ن�سو�سها.

يف حالة الرف�س يخطر رئي�س املجل�س 
رئي�س جمل�س الوزراء ببيان ي�سمل 

الن�سو�س اأو الأحكام التي ت�سمنتها 
املعاهدة اأو التفاقية والتي اأدت اإىل 

الرف�س اأو التاأجيل.

يف حالة موافقة املجل�سني على م�سروع 
القانون بالت�سديق عليها اأو املوافقة 
عليها اأو الن�سمام اإليها، يرفع اإىل 
رئي�س جمل�س الوزراء لعر�سه على 

امللك للت�سديق عليه واإ�سداره.

اإيداع املعاهدة ومرفقاتها اإىل اأمانة 
املجل�س.
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 اإلجراءات الربملانية يف امليزانية العامة وحساباتها اخلتامية

1- تقدم احلكومة م�سروع قانون امليزانية ال�سنوية ال�ساملة لإيرادات الدولة وم�سروفاتها 
قبل انتهاء ال�سنة املالية ب�سهرين على الأقل اإىل جمل�سي ال�سورى والنواب.

2- يحيل الرئي�س م�سروع قانون امليزانية اإىل جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية فور تقدميه 
للمجل�س.

3- يخطر رئي�س املجل�س يف اأول جل�سة تالية املجل�س بذلك.
4- جتمتع جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية للمجل�س مع جلنة ال�سوؤون املالية والأقت�سادية 
ملجل�س النواب يف اجتماع م�سرتك ملناق�سة م�سروع قانون امليزانية مع احلكومة، وتقدم 
يقوم  التي  لالأ�س�س  عاًما  يت�سمن عر�ساً  تقريًرا منف�ساًل  تتبعه  الذي  للمجل�س  كل جلنة 
باملالحظات  التنويه  مع  اأبوابها  من  باب  كل  عن  منا�سًبا  وبيانًا  امليزانية  م�سروع  عليها 

والقرتاحات التي يقدمها اأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب اأو اللجنتان ب�ساأنها.
5- وعلى جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية ملجل�س ال�سورى اأن تقدم تقريرها عقب انتهاء 
امل�سروع  اإحالة  تاريخ  ا�سابيع من  �ستة  يتجاوز  امل�سرتكة وذلك يف ميعاد ل  املناق�سات 
لتقدمي  ا�سبوعني  تتجاوز  ل  مهلة  منحها  املجل�س  رئي�س  من  تتطلب  اأن  وللجنة  اليها، 
تقرير تكميلي يف �سوء املناق�سات التي متت يف جمل�س النواب عن م�سروع القانون، 
فاإن مل تقدم اللجنة تقريرها الأ�سلي اأو التكميلي خالل املدة امل�سار اإليها جاز للمجل�س 

اأن يناق�س م�سروع قانون امليزانية باحلالة التي ورد بها من جمل�س النواب.
اإليه  اإحالته  فور  املجل�س  امليزانية على  قانون  م�سروع  ال�سورى  رئي�س جمل�س  يعر�س   -6
املالية والقت�سادية للمجل�س  ال�سوؤون  تقرير جلنة  به  النواب، مرفًقا  من رئي�س جمل�س 

وال�سابق اإعداده عن م�سروع القانون والتقرير التكميلي اإن وجد.
7- يكون نظر امليزانية يف املجل�س وجلانه بطريق ال�ستعجال.

8- تكون مناق�سة امليزانية يف املجل�س على اأ�سا�س التبويب الوارد بها.
9- كل تعديل تقرتحه جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية يف العتمادات التي ت�سمنها م�سروع 

امليزانية يجب اأن يكون بالتفاق مع احلكومة، واأن تنوه عن هذا التفاق يف تقريرها.
10- على من يريد الكالم يف مو�سوع خا�س بباب من اأبواب امليزانية اأن يقيد ا�سمه بعد 
توزيع تقرير جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية وقبل املناق�سة فيه، وعلى طالب الكالم اأن 

يحدد امل�سائل التي �سيتناولها يف كالمه.
والإ�سدار كقوانني  للت�سديق  امللك  لعر�سها على  الوزراء  رئي�س جمل�س  اإىل  ترفع   -11

عادية.
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رفع احلصانة الربملانية

يف دور النعقاد.يف غري دور انعقاد املجل�س.

اإحالة الطلب اإىل جلنة ال�سوؤون الت�سريعية 
والقانونية لبحثه واإبداء الراأي فيه، 

ويجب على اللجنة اإعداد تقريرها ب�ساأن 
طلب رفع احل�سانة خالل ع�سرة اأيام على 

الأكرث من تاريخ اإحالة الأوراق اإليها.
يعترب مبثابة اإذن عدم اإ�سدار الرئي�س قراره 
تاريخ  من  �سهر  خالل  الإذن  طلب  يف 

و�سوله اإليه. 

اإخطار املجل�س مبا قد يتخذ من اإجراءات 
يف اأول اجتماع له.

ل يجوز للجنة ال�سوؤون الت�سريعية 
والقانونية ول للمجل�س البحث يف 

توافر الأدلة اأو عدم توافرها لالإدانة يف 
مو�سوع التهام اجلنائي.

ل يجوز للع�سو اأن يتنازل عن احل�سانة 
دون اإذن املجل�س، وللمجل�س اأن ياأذن 

للع�سو - بناًء على طلبه - ب�سماع اأقواله 
اإذا وجه اإليه اأي اتهام ولو قبل اأن يقدم 

طلب رفع احل�سانة.

يوؤذن دائًما باتخاذ الإجراءات اجلنائية 
متى ثبت اأن الإجراء لي�س مق�سوًدا منه 
منع الع�سو من اأداء م�سوؤولياته الربملانية 

باملجل�س.

يتعني لتخاذ اأي من اإجراءات التوقيف اأو 
التحقيق اأو التفتي�س اأو القب�س اأو احلب�س 
من  الإذن  اأخذ  اآخر  جنائي  اإجراء  اأي  اأو 

رئي�س املجل�س.

احلساب اخلتامي

1- يقدم اإىل جمل�س النواب اأوًل خالل الأ�سهر اخلم�سة التالية لنتهاء ال�سنة املالية.
2- بعد اعتماده من جمل�س النواب تتم اإحالته اإىل جمل�س ال�سورى م�سفوًعا مبالحظات 

جمل�س النواب.
3- ويكون اعتماده بقرار من املجل�سني م�سفوًعا مبالحظاتهما، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.
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املالحق

 منوذج لالقرتاح بقانون

�سعادة/...................................................................................................... املوقر

رئي�س جمل�س ال�سورى
حتية طيبة، وبعد، 

ي�سرفني/ي�سرفنا التقدم باقرتاح بقانون ب�ساأن: 
..........................................................................................................................................................

الالئحة  املادة رقم )92( من  اأحكام  الد�ستور، ووفق  املادة )92( من  اإىل  ا�ستناداً  وذلك 
الداخلية ملجل�س ال�سورى.

وم�سلحة  عام  نفع  من  فيه  ملا  واملوافقة  للنظر  املوقر  املجل�س  على  بعر�سه  التكرم  برجاء 
للوطن.

وتف�سلوا بقبول وافر الحرتام.

التوقيع مقدم/ مقدمو القرتاح: 
..........................................   ...................................................................... -1
..........................................   ...................................................................... -2
..........................................   ...................................................................... -3
..........................................   ...................................................................... -4
..........................................   ...................................................................... -5

التاريخ:
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اإطار ملذكرة القرتاح بقانون

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

2- املواد

3- املذكرة الإي�ساحية وتتناول:
اأ-    املواد الد�ستورية التي ينطلق منها املقرتح.

ب- احلاجة الت�سريعية للمقرتح، وعدم وجود قوانني نافذة تت�سمن اأحكامه املقرتحة.
ج- الأهداف العامة التي يرجو حتقيقها يف املجتمع.
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ملحق بأهم األحكام واملواد املتعلقة بعمل 
عضو جملس الشورى
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

ني
قانون املجل�ش

مادة )1(
جمل�س ال�سورى من اأربعني 

ف 
يتاأل

ع�سواً يعينون ويعفون باأمر ملكي. 
وذل��ك وف��ق الإج���راءات وال�سوابط 

والطريقة التي حتدد باأمر ملكي.

مادة )1(
جمل�س ال�سورى من اأربعني 

ف 
يتاأل

ع�سواً يعينون ويعفون باأمر ملكي.

الد�شتور

مادة )52(
جمل�س ال�سورى من اأربعني 

ف 
يتاأل

ع�سواً يعينون باأمر ملكي. وذلك وفق 
الج��راءات وال�سوابط والطريقة التي 

تتحدد باأمر ملكي.

مادة )89(
جمل�س ال�سورى 

اأ- ع�سو ك��ل م��ن 
جمل�س ال��ن��واب ميثل ال�سعب 

و
باأ�سره، ويرعى امل�سلحة العامة، 
يف عمله 

ول �سلطان لأية جهة عليه 
باملجل�س اأو جلانه.

مادة )33(
جمل�س ال�سورى 

و- يعني امللك اأع�ساء 
ويعفيهم باأمر ملكي.

املو�شوع

جمل�س 
ت�صكيل 

ال�صورى

جمل�س 
ع�صو 

ال�صورى ميثل 
ال�صعب باأ�صره

تعيني اأع�صاء 
جمل�س ال�صورى 

واإعفاوؤهم



87

جمل�س ال�شورى
لئحة 

ني
قانون املجل�ش

مادة )3(
م��ع ع��دم الإخ���الل ب��الأح��ك��ام امل��ق��ررة ف��ى قانون 
مبا�سرة احلقوق ال�سيا�سية، ي�سرتط فيمن يعني ع�سًوا 

جمل�س ال�سورى:
فى 

اأ- اأن يكون بحرينيا واأن مي�سي على من اكت�سب 
اجلن�سية البحرينية ع�سر �سنوات على الأقل وغري 
حامل جلن�سية اأخرى با�ستثناء من يحمل جن�سية 
اح��دى دول الأع�ساء مبجل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية ب�سرط اأن تكون جن�سيته البحرينية 

اأ�سلية، متمتعاً بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية.
ب- اأن ي��ك��ون اأ���س��م��ه م��درج��اً ف��ى اأح���د ج���داول 

النتخاب.
ج- األ تقل �سنه يوم التعيني عن خم�س وثالثني �سنة 

كاملة.
د- اأن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة اأو الذين اأدوا 

خدمات جليلة للوطن من بني الفئات التالية:
•	

	•اأفراد العائلة املالكة.
	•الوزراء ال�سابقني.

م��ن �سغل منا�سب ال�����س��ف��راء وال����وزراء 
املفو�سني.

الد�شتور

مادة )53(
جمل�س ال�سورى 

يف ع�سو 
ي�سرتط 

، و اأن مي�سي على  اأن يكون بحرينياًّ
من اكت�سب اجلن�سية البحرينية ع�سر 
�سنوات على الأقل، وغري حامل جلن�سية 
دولة اأخرى، با�ستثناء من يحمل جن�سية 
احدى دول الأع�ساء مبجل�س التعاون 
ل��دول اخلليج العربية ب�سرط اأن تكون 
اجلن�سية البحرينية ب�سفة اأ�سلية، متمتعاً 
بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية، واأن 
يف اأح��د ج��داول 

يكون ا�سمه مدرجاً 
النتخاب، واأل تقل �سنه يوم التعيني 
عن خم�س وثالثني �سنة ميالدية كاملة، 
واأن يكون ممن تتوافر فيهم اخل��ربة اأو 

الذين اأدوا خدمات جليلة للوطن.

املو�شوع

ط الع�صوية 
�صرو

جمل�س 
يف 

ال�صورى.
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )5(
يف 

جمل�س ال�سورى، 
يوؤدي كل ع�سو من اأع�ساء 

يف املجل�س اأو جلانه 
جل�سة علنية وقبل ممار�سة اأعماله 

اليمني التالية:
خمل�ساً للوطن 

)اأق�سم ب��اهلل العظيم اأن اأك���ون 
وللملك(، واأن اأحرتم الد�ستور وقوانني الدولة، واأن 
اأذود عن حريات ال�سعب وم�ساحله واأم��وال��ه، واأن 

اأوؤدي اأعمايل بالأمانة وال�سدق(.
يف بداية الف�سل الت�سريعي 

ويبداأ باأداء هذه اليمني 
رئي�س املجل�س.

ني
قانون املجل�ش

•	
	•اأع�ساء الهيئات الق�سائية ال�سابقني.

	•كبار ال�سباط املتقاعدين.
	•كبار موظفي الدولة ال�سابقني.

كبار العلماء ورجال الأعمال واملهن 
	•املختلفة.

جمل�س النواب ال�سابقني.
	•اأع�ساء 

احلائزين ثقة ال�سعب.

الد�شتور

مادة )78(
جمل�س 

يوؤدي كل ع�سو من اأع�ساء 
يف جل�سة 

جمل�س النواب، 
ال�سورى و

يف املجل�س 
علنية وقبل ممار�سة اأعماله 

اأو جلانه اليمني التالية:
خمل�ساً 

)اأق�سم باهلل العظيم اأن اأكون 
للوطن وللملك، واأن اأحرتم الد�ستور 
وقوانني الدولة، واأن اأذود عن حريات 
ال�سعب وم�ساحله واأمواله، واأن اأوؤدي 

اأعمايل بالأمانة وال�سدق(.

املو�شوع

ط الع�صوية 
�صرو

جمل�س 
يف 

ال�صورى.

ف ع�صو 
حل

جمل�س ال�صورى 
لليمني الد�صتورية
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

ني
قانون املجل�ش

مادة )2(
جمل�س ال�سورى اأربع �سنوات تبداأ من 

مدة 
تاريخ اأول اجتماع له. ويجوز اإعادة تعيني من 

انتهت مدة ع�سويته.

الد�شتور

مادة )54(
جمل�س ال�سورى اأربع 

يف 
اأ- مدة الع�سوية 

�سنوات، وي��ج��وز اإع���ادة تعيني من 
انتهت مدة ع�سويته.

جمل�س 
حمل اأح��د اأع�ساء 

ب- اإذا خال 
ال�سورى قبل نهاية مدته لأى �سبب 
من الأ�سباب عني امللك ع�سواً بديال 

لنهاية مدة �سلفه.
جمل�س 

ج- يجوز لأي ع�سو من اأع�ساء 
ال�سورى اأن يطلب اإعفاءه من ع�سوية 
املجل�س بالتما�س يقدم اإىل رئي�س 
املجل�س، وعلى الرئي�س اأن يرفعه 
اإىل امللك، ول تنتهي الع�سوية اإل من 

تاريخ قبول امللك لهذا اللتما�س.
جمل�س ال�سورى ملثل 

د- يعني امللك رئي�س 
مدة املجل�س، وينتخب املجل�س نائبني 

لرئي�س املجل�س لكل دور انعقاد.

املو�شوع

مدة الع�صوية
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )6(
يف بداية كل دور 

جمل�س ال�سورى اأول اجتماع له 
يبداأ 

انعقاد بانتخاب نائبي الرئي�س.

مادة )10(
جمل�س ال�سورى ملثل مدة 

يعني امللك باأمر ملكي رئي�س 
املجل�س.

مادة )14(
اإذا غاب رئي�س املجل�س، توىل رئا�سة اجلل�سات النائب 
يف 

يف حالة غيابه يتوىل الرئا�سة النائب الثاين، و
الأول، و

حالة غيابهم مًعا عن اإحدى اجلل�سات بعد افتتاحها، توىل 
. وتكون لرئي�س  رئا�سة اجلل�سة اأكرب الأع�ساء احلا�سرين �سناً
اجلل�سة الخت�سا�سات امل��ق��ررة فى ه��ذه الالئحة لرئي�س 

املجل�س فى اإدارة اجلل�سة.
يف بع�س 

ولرئي�س املجل�س اأن يفو�س اأحد نائبي الرئي�س 
اخت�سا�ساته.

يف جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاين 
و

يف جميع اخت�سا�ساته اإذا امتد غيابه اأكرث من 
حمل الرئي�س 

ثالثة اأ�سابيع مت�سلة.

ني
قانون املجل�ش

مادة )4(
جمل�س ال�سورى 

يعني امللك رئي�س 
ملثل مدة املجل�س، وينتخب املجل�س 
نائبني لرئي�س املجل�س لكل دور انعقاد.

الد�شتور

مادة )54(
جمل�س ال�سورى 

يف 
اأ- مدة الع�سوية 

اأربع �سنوات، ويجوز اإعادة تعيني 
من انتهت مدة ع�سويته.

جمل�س 
حمل اأحد اأع�ساء 

ب- اإذا خال 
ال�سورى قبل نهاية مدته لأي �سبب 
م��ن الأ���س��ب��اب ع��ني امللك ع�سواً 

بديال لنهاية مدة �سلفه.
ج- يجوز لأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س  
ال�سورى اأن يطلب اإع��ف��اءه من 
ع�سوية املجل�س بالتما�س يقدم 
اإىل رئي�س املجل�س، وعلى الرئي�س 
اأن يرفعه اإىل امللك، ول تنتهى 
الع�سوية اإل من تاريخ قبول امللك 

لهذا اللتما�س.
جمل�س ال�سورى 

د- يعني امللك رئي�س 
مل��ث��ل م���دة امل��ج��ل�����س، وينتخب 
املجل�س نائبني لرئي�س املجل�س لكل 

دور انعقاد.

املو�شوع

تعيني رئي�س 
جمل�س ال�صورى، 
وانتخاب نائبيه
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )170(
اإذا انتهت ع�سوية اأحد الأع�ساء بالوفاة اأو بالإعفاء من 
يف 

الع�سوية اأو باإ�سقاطها، يعلن رئي�س املجل�س خلو مكانه 
اجلل�سة ذاتها التي اأعلن فيها عن وفاة الع�سو اأو تقرر فيها 

انتهاء الع�سوية، ويخطر رئي�س املجل�س امللك بذلك.

ني
قانون املجل�ش

مادة )7(
جمل�س 

حم��ل اأح��د اأع�ساء 
اإذا خ��ال 

ال�سورى لأي �سبب من الأ�سباب قبل 
انتهاء مدة ع�سويته، يعني باأمر ملكي من 
حمله وذلك خالل �سهر من تاريخ 

يحل 
اإعالن املجل�س عن هذا اخللو.

�سلفة.وتكون مدة الع�سو اجلديد لنهاية مدة 

الد�شتور

مادة )54(
جمل�س ال�سورى 

يف 
اأ- مدة الع�سوية 

اأربع �سنوات، ويجوز اإعادة تعيني 
من انتهت مدة ع�سويته.

جمل�س 
حمل اأحد اأع�ساء 

ب- اإذا خال 
ال�سورى قبل نهاية مدته لأي �سبب 
م��ن الأ���س��ب��اب ع��ني امللك ع�سواً 

بديال لنهاية مدة �سلفه.

ج- ي��ج��وز لأي ع�سو م��ن اأع�����س��اء 
جمل�س ال�سورى اأن يطلب اإعفاءه 
من ع�سوية املجل�س بالتما�س يقدم 
اإىل رئي�س املجل�س، وعلى الرئي�س 
اأن يرفعه اإىل امل��ل��ك، ول تنتهي 
الع�سوية اإل من تاريخ قبول امللك 

لهذا اللتما�س.
جمل�س ال�سورى 

د- يعني امللك رئي�س 
مل��ث��ل م���دة امل��ج��ل�����س، وينتخب 
املجل�س نائبني لرئي�س املجل�س لكل 

دور انعقاد.

املو�شوع

خلو مكان اأحد 
الأع�صاء قبل 

نهاية مدة 
املجل�س
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ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )55(
اأ- يجتمع جمل�س ال�سورى عند اجتماع 
جمل�س ال��ن��واب، وت��ك��ون اأدوار 

النعقاد واحدة للمجل�سني.
جمل�س النواب توقفت 

ب- اإذا ُح��ل 
جمل�س ال�سورى.

جل�سات 

مادة )97(
جمل�س 

ل يجوز اجلمع بني ع�سوية 
جمل�س ال��ن��واب، كما ل 

ال�����س��ورى و
ي��ج��وز اجل��م��ع ب��ني ع�����س��وي��ة اأي من 

ف العامة.
املجل�سني وتوىل الوظائ

ويعني القانون ح��الت عدم اجلمع 
الأخرى.

املو�شوع

جمل�س 
اجتماع 

ال�صورى عند 
جمل�س 

اجتماع 
النواب

جلمع 
عدم جواز ا

بني ع�صوية 
جمل�س ال�صورى 

جمل�س 
وع�صوية 

النواب
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ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )55(
جمل�س النواب، 

جمل�س ال�سورى عند اجتماع 
اأ- يجتمع 

وتكون اأدوار النعقاد واحدة للمجل�سني.
جمل�س 

جمل�س النواب توقفت جل�سات 
ب- اإذا ُحل 
ال�سورى.

مادة )72(
جمل�سى ال�سورى 

دور النعقاد ال�سنوي لكل من 
والنواب ل يقل عن �سبعة اأ�سهر، ول يجوز ف�س هذا 

الدور قبل اإقرار امليزانية.

مادة )73(
ا�ستثناء من حكم املادتني ال�سابقتني يجتمع املجل�س 
يف اليوم التايل لنتهاء �سهر من تاريخ تعيني 

الوطني 
جمل�س النواب اأيهما مت 

جمل�س ال�سورى اأو انتخاب 
اآخرا، اإل اإذا قرر امللك دعوته لالجتماع قبل هذا التاريخ.
يف هذا الدور متاأخراً 

واإذا كان تاريخ انعقاد املجل�س 
يف املادة )71( من 

عن امليعاد ال�سنوي املن�سو�س عليه 
يف 

الد�ستور، ُخف�ست مدة النعقاد املن�سو�س عليها 
املادة )72( منه مبقدار الفارق بني امليعادين املذكورين.

املو�شوع

ف جل�صات 
توق

جمل�س ال�صورى

دور النعقاد 
ال�صنوى
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مادة )171(
املحافظة على النظام داخل املجل�س من اخت�سا�س رئي�سه. 
ويحدد الرئي�س بالتن�سيق مع وزير الداخلية عدد احلر�س الالزم 
حلفظ الأم��ن والنظام. ويكون هذا احلر�س حتت اإم��رة رئي�س 
املجل�س وم�ستقال عن كل �سلطة اأخ��رى. ول يجوز لأية قوة 
م�سلحة اأخ��رى دخول املجل�س اأو ال�ستقرار على مقربة من 
اأبوابه اإل بطلب من الرئي�س. ول يجوز لغري احلر�س امل�سئول 
عن املحافظة على الأمن والنظام حمل اأي نوع من ال�سالح 
داخل حرم املجل�س، وي�سع رئي�س املجل�س النظام الذي يكفل 

حتقيق ذلك.

مادة )172(
يف حرٍم املجل�س اإل بت�سريح ي�سدر 

ل يجوز لأحد الدخول 
طبًقا للنظام الذي ي�سعه مكتب املجل�س. وعلى امل�سرح لهم 
بالدخول اأن يتبعوا التعليمات التي ت�سدر اإليهم من حر�س 

املجل�س.

مادة )173(
ل يجوز دخول قاعة اجلل�سة اأو اأماكن انعقاد اجتماعات 
اللجان وقت انعقادها لغري اأع�ساء املجل�س واملكلفني بالعمل فيه 
ومن يندبهم رئي�س جمل�س الوزراء اأو غريه من اأع�ساء احلكومة 

ملعاونتهم، ومن ياأذن املجل�س اأو اللجنة لهم احل�سور.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )94(
يف كل 

اأ- يبني ال��ق��ان��ون ن��ظ��ام �سري العمل 
جمل�س النواب 

جمل�س ال�سورى و
م��ن 

وجلانهما، واأ�سول املناق�سة والت�سويت 
وال�������س���وؤال وال����س���ت���ج���واب و���س��ائ��ر 
ال�����س��الح��ي��ات امل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه��ا فى 
الد�ستور، وكذلك اجلزاءات التى ترتتب 
خمالفة الع�سو للنظام اأو تخلفه عن 

على 
جل�سات املجل�س اأو اللجان بدون عذر 

مقبول.
ف اإىل القانون 

ب- لكل من املجل�سني اأن ي�سي
املنظم له ما يراه من اأحكام تكميلية.

مادة )95(
جمل�س ال�سورى 

حفظ النظام داخل كل من 
جمل�س ال��ن��واب م��ن اخت�سا�س رئي�سه، 

و
ويخ�س�س لكل من املجل�سني حر�س ياأمتر باأمر 
رئي�س املجل�س. ول يجوز لأي��ة قوة م�سلحة 
اأخرى دخول املجل�س اأو ال�ستقرار على مقربة 

من اأبوابه اإل بطلب من رئي�سه.

املو�شوع

نظام �صري العمل 
ظ النظام 

وحف
جمل�س 

فى 
ال�صورى
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مادة )174(
ف وغ��ريه��ا م��ن و�سائل 

تخ�س�س اأم��اك��ن ملمثلي ال�سح
يف �سرفات املجل�س مل�ساهدة جل�ساته. 

الإعالم، وللجمهور، 
وي�سع رئي�س املجل�س قواعد واإجراءات الت�سريح بالدخول 

اإىل هذه ال�سرفات.

مادة )175(
يجب على م��ن ي�سرح لهم ب��دخ��ول �سرفات املجل�س 
اأن يلزموا ال�سكون التام مدة انعقاد اجلل�سة، واأن يظلوا 
جال�سني، واأل يظهروا عالمات ا�ستح�سان اأو ا�ستهجان واأن 
يراعوا التعليمات واملالحظات التي يبديها لهم املكلفون 
بحفظ النظام. وللقائمني بحفظ النظام اأن يكلفوا من يقع منهم 
يف دخول ال�سرفات 

�سو�ساء اأو اإخالل بالنظام ممن �سرح لهم 
مبغادرة ال�سرفة، فان مل ميتثل فللرئي�س اأن ياأمر حر�س املجل�س 

باإخراجه وت�سليمه للجهة املخت�سة اإذا اقت�سى احلال.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

نظام �صري العمل 
ظ النظام 

وحف
جمل�س 

فى 
ال�صورى
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مادة )43(
جل�سات املجل�س علنية، ويجوز عقدها �سرية بناء على 
طلب احلكومة اأو رئي�س املجل�س اأو ع�سرة من اأع�سائه على 
يف احلالة الأخ��رية، يقدم الطلب كتابة اإىل مكتب 

الأق��ل. و
يف جل�سة �سرية، ما اإذا كانت 

املجل�س، ويقرر املجل�س 
يف جل�سة علنية 

يف املو�سوع املطروح اأمامه جتري 
املناق�سة 

اأم ل، وي�سدر هذا القرار بعد مناق�سة ي�سرتك فيها على الأكرث 
اثنان من موؤيدي ال�سرية واثنان من املعار�سني لها.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )77(
جمل�س ال�سورى 

كل اجتماع يعقده 
يف غ��ري ال��زم��ان 

جمل�س ال��ن��واب 
اأو 

واملكان املقررين لجتماعه يكون باطال، 
وتبطل القرارات التي ت�سدر عنه.

مادة )79(
جمل�س 

جمل�س ال�سورى و
جل�سات 

النواب علنية، ويجوز عقدها �سرية بناًء 
على طلب احلكومة اأو رئي�س املجل�س 
اأو ع�سرة اأع�����س��اء، وت��ك��ون مناق�سة 

يف جل�سة �سرية.
الطلب 

املو�شوع

بطالن اجتماع 
جمل�س ال�صورى 
وبطالن قراراته

علنية جل�صات 
جمل�س ال�صورى
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مادة )41(
مع مراعاة ما ورد ب�ساأنه ن�س خا�س ل يكون انعقاد املجل�س 
ف اأع�سائه. واإذا بداأ اجتماع 

�سحيحاً اإل بح�سور اأكرث من ن�س
املجل�س �سحيًحا ا�ستمر ك��ذل��ك، ول��و غ��ادر بع�س الأع�ساء 

احلا�سرين قاعة اجلل�سة.
وللمجل�س فى هذه احلالة اأن ي�ستمر فى مناق�سة املو�سوعات 
املعرو�سة عليه بعد تنبيه رئي�س املجل�س الأع�ساء اإىل احل�سور 

لقاعة املجل�س.

مادة )42(
مع مراعاة ما ورد ب�ساأنه ن�س خا�س ت�سدر ق��رارات املجل�س 
بالأغلبية املطلقة للحا�سرين، وعند ت�ساوي الأ���س��وات يرجح 

اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س اأو من يقوم مقامه.

مادة )49(
ف اأع�سائه، 

يفتتح الرئي�س جل�سات املجل�س بح�سور اأكرث من ن�س
فاإذا تبني عند حلول موعد الجتماع اأن هذا الن�ساب القانوين مل 
مل يكتمل 

ف �ساعة. فاإذا 
يكتمل اأخر الرئي�س افتتاح اجلل�سة ن�س

حمدد. واإذا مل يكتمل 
الن�ساب توؤجل اجلل�سة اإىل موعد لحق 

ن�ساب انعقاد املجل�س خالل مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س 
، على األ يقل عدد احلا�سرين عن ربع اأع�ساء املجل�س. �سحيحاً

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )80(
ي�سرتط ل�سحة اجتماع كل من جمل�س 
جمل�س النواب ح�سور اأكرث 

ال�سورى و
ف اأع�سائه، وت�سدر القرارات 

من ن�س
بالأغلبية املطلقة لالأع�ساء احلا�سرين، 
يف غري احلالت التي ت�سرتط فيها 

وذلك 
اأغلبية خا�سة، وعند ت�ساوي الأ�سوات 
يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س. واإذا 
كان الت�سويت متعلًقا بالد�ستور وجب 
اأن يتم باملناداة على الأع�ساء باأ�سمائهم.

واإذا مل يكتمل ن�ساب انعقاد املجل�س 
مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س 
�سحيًحا، على األ يقل عدد احلا�سرين 

عن ربع اأع�ساء املجل�س.

املو�شوع

�صحة اجتماع 
املجل�س و�صدور 

قراراته
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مادة )73(
ياأخذ رئي�س املجل�س الراأي على املو�سوع املعرو�س فور 
اإعالن قرار املجل�س قفل باب املناق�سة فيه وبعد التحقق من 

تكامل الن�ساب القانوين الالزم ل�سحة اإبداء الراأي.

مادة )74(
ل يعر�س اأي اق��رتاح لأخ��ذ ال���راأي عليه اإل من رئي�س 
املجل�س. ويوؤخذ الراأي اأوًل على القرتاحات املقدمة ب�ساأن 
يف عر�سها لأو�سعها 

املو�سوع املعرو�س وتكون الأولوية 
يف حالة رف�س املجل�س 

مدى واأبعدها عن الن�س الأ�سلي. و
لالقرتاحات املذكورة، يوؤخذ الراأي على الن�س الأ�سلي.

مادة )75(
اإذا ت�سمن القرتاح املعرو�س عدة اأمور، وطلب مقدمه اأو 
يف 

خم�سة من الأع�ساء الآخرين جتزئته، عر�س الرئي�س الراأي 
كل اأمر منها على حدة.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

�صحة اجتماع 
املجل�س و�صدور 

قراراته
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مادة )76(
مع مراعاة احل��الت التي يوؤخذ فيها ال��راأي ن��داًء بال�سم 

يوؤخذ الراأي باإحدى الو�سائل الآتية:
اأ - الت�سويت الإلكرتوين.

ب- رفع الأيدي.
ج- القيام واجللو�س.

مادة )77(
اإذا مل يتبني الرئي�س راأي الأغلبية عند اأخذ الراأي بطريقة 
رفع الأيدي اأخذ الراأي بطريقة القيام واجللو�س، باأن يطلب 
من املوؤيدين القيام، فاإذا مل يتبني النتيجة، يعاد اأخذ الراأي 
مل 

بطريقة عك�سية، باأن يطلب من املعار�سني القيام، واإذا 
يتبني النتيجة مع ذلك، يوؤخذ الراأي نداًء بال�سم.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

�صحة اجتماع 
املجل�س و�صدور 

قراراته
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مادة )78(
يجب اأخذ الراأي نداًء بال�سم فى احلالت الآتية:

اأ- احلالت التي ي�سرتط فيها اأغلبية خا�سة.
ب- اإذا طلب ذلك رئي�س املجل�س اأو احلكومة.

ج- اإذا قدم بذلك طلب كتابي من �سبعة اأع�ساء على الأقل 
يف اأخذ الآراء، و ليقبل هذا الطلب اإل بعد 

قبل ال�سروع 
التحقق من وجود مقدميه باجلل�سة. 

ويعرب الع�سو عن راأيه عند النداء على ا�سمه بكلمة )موافق( اأو 
)غري موافق( اأو )ممتنع( دون اأي تعليق.

يف الأحوال الأ�ستثنائية، مبوافقة اأغلبية اأع�ساء املجل�س 
ويجوز 

يف جميع الأح��وال يكون 
احلا�سرين، جعل الت�سويت �سريًا. و

اإدلء الرئي�س ب�سوته بعد ت�سويت �سائر الأع�ساء. وعند ت�ساوى 
الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س املجل�س اأو من يقوم 

مقامه.

مادة )79( *
يف اأي مو�سوع يعر�س لأخذ 

يجب على كل ع�سو اإبداء راأيه 
الراأي عليه، ومع ذلك فللع�سو اأن ميتنع عن اإبداء راأيه وله اأن 
يف املو�سوع 

يعر�س اأ�سباب امتناعه على املجل�س بعد اأخذ الراأي 
وقبل اإعالن النتيجة.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

�صحة اجتماع 
املجل�س و�صدور 

قراراته

جلريدة الر�سمية، بتاريخ 2006/5/31
* معدلة وفقًا للقانون رقم)9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�سورى، املن�سور يف العدد 2741 من ا
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ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )88(
جمل�س ال��وزراء اإلقاء 

يجوز لرئي�س 
جمل�س 

جمل�س ال��ن��واب اأو 
بيان اأم��ام 

ال�سورى اأو احدى جلانهما عن مو�سوع 
يف اخت�سا�سه، وله اأن يفو�س 

داخ��ل 
يف ذل����ك، ويناق�س 

اأح����د ال�����وزراء 
املجل�س اأو اللجنة هذا البيان ويبدي ما 

يراه من مالحظات ب�ساأنه.

مادة )70(
ل ي�سدر قانون اإل اإذا اأقره كل من 
جمل�سي ال�سورى والنواب اأو املجل�س 
الوطني بح�سب الأحوال، و�سدق عليه 

امللك.

املو�شوع

حلكومة
برنامج ا

اإ�صدار القوانني
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لئحة 

مادة )121(
يحيل رئي�س املجل�س املرا�سيم بقوانني التي ت�سدر بالتطبيق 
لأحكام امل��ادة )38( من الد�ستور، وحت��ال اإليه من رئي�س 
جمل�س النواب، اإىل اللجان املخت�سة لإب��داء راأيها فيها، 
يف اللجان الأولوية على اأية اأعمال 

يف املجل�س و
ويكون لها 

اأخرى.

مادة )122(
يف ن�سو�س اأي 

ل يجوز التقدم باأية اقرتاحات بالتعديل 
مر�سوم بقانون �سادر طبًقا لأحكام املادة )38( من الد�ستور.

مادة )123(
ت�سري ب�ساأن املرا�سيم بقوانني الإجراءات اخلا�سة مبناق�سة 
يف ه��ذه الالئحة. 

م�سروعات القوانني املن�سو�س عليها 
وي�سوت املجل�س على هذه املرا�سيم باملوافقة اأو بالرف�س.

وي�سدر قرار املجل�س بعدم اإقرار املر�سوم بقانون باأغلبية 
يف اجلريدة الر�سمية.

اأع�ساء املجل�س، وين�سر هذا القرار 

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )38(
اإذا حدث فيما بني اأدوار انعقاد كل 
جمل�س النواب اأو 

من جمل�س ال�سورى و
جمل�س النواب ما يوجب 

يف فرتة حل 
يف ات��خ��اذ ت��داب��ري ل حتتمل 

الإ���س��راع 
يف �ساأنها 

التاأخري، جاز للملك اأن ي�سدر 
مرا�سيم تكون لها قوة القانون، على األ 

خمالفة للد�ستور.
تكون 

ويجب عر�س هذه املرا�سيم على كل 
جمل�س النواب 

جمل�س ال�سورى و
من 

خ��الل �سهر م��ن ت��اري��خ ���س��دوره��ا اإذا 
ك��ان املجل�سان قائمني اأو خ��الل �سهر 
م��ن اأول اجتماع لكل م��ن املجل�سني 
يف ح��ال��ة احل��ل اأو انتهاء 

اجل��دي��دي��ن 
الف�سل الت�سريعي، فاإذا مل تعر�س زال 
ما كان لها من قوة القانون بغري حاجة 
اإىل اإ�سدار قرار بذلك. واإذا عر�ست 
ومل يقرها املجل�سان زال كذلك ما كان 

لها من قوة القانون.

املو�شوع

مرا�صيم لها قوة 
القانون
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مادة )120(
اإذا اعرت�س امللك على م�سروع قانون اأقره جمل�سا ال�سورى 
والنواب ورده طبًقا لأحكام املادة )35( من الد�ستور، اأخطر 
الرئي�س املجل�س بالعرتا�س على م�سروع القانون واأ�سباب 

العرتا�س. 
جل�سة عاجلة لهذا الغر�س، ويجوز 

ويعقد املجل�س 
يف هذا 

جمل�س ال��وزراء اأو من ينيبه الإدلء ببيان 
لرئي�س 

يف 
ال�ساأن، ويحيل املجل�س العرتا�س والبيانات املتعلقة به 

يف هذا ال�ساأن اإىل جلنة 
جمل�س النواب 

اجلل�سة ذاتها وتقرير 
ال�سئون الت�سريعية والقانونية لدرا�سة امل�سروع املعرت�س عليه، 
حمل الع��رتا���س، وا�سبابه 

واملبادئ والن�سو�س التي هي 
الد�ستورية اأو الت�سريعية بح�سب الأحوال. 

جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية على 
ويعر�س تقرير 

املجل�س لنظره على وج��ه ال�ستعجال، وي��ج��ب لإق���رار 
جمل�سي 

امل�سروع اأن توافق عليه اأغلبية ثلثي اأع�ساء كل من 
ال�سورى والنواب اأو املجل�س الوطني.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )35(
اأ- للملك حق اقرتاح تعديل الد�ستور 
واق�����رتاح ال��ق��وان��ني، ويخت�س 
ب��ال��ت�����س��دي��ق ع���ل���ى ال���ق���وان���ني 

واإ�سدارها.
ب- ي��ع��ت��رب ال��ق��ان��ون م�����س��دًق��ا عليه 
وي�سدره امللك اإذا م�ست �ستة 
اأ���س��ه��ر م��ن ت��اري��خ رف��ع��ه اإل��ي��ه من 
جمل�سي ال�سورى والنواب دون 
اأن ي��رده اإىل املجل�سني لإع��ادة 

النظر فيه.
ج- م��ع م��راع��اة الأح���ك���ام اخلا�سة 
بتعديل الد�ستور، اإذا رد امللك 
يف خالل الفرتة املن�سو�س عليها 
يف البند ال�سابق م�سروع القانون 
جمل�سي ال�سورى والنواب 

اإىل 
مبر�سوم م�سبب، لإعادة النظر فيه، 
ح��دد ما اإذا كانت ه��ذه الإع��ادة 
يف 

يف ذات دور النعقاد اأو 
تتم 

الدور التايل له.

املو�شوع

اعرتا�س امللك 
على م�صروع 
قانون اأقره 

جمل�صا ال�صورى 
والنواب
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مادة )92(
تقدم القرتاحات بقوانني من اأع�ساء املجل�س اإىل رئي�سه 
حمددة بقدر امل�ستطاع، ومرفًقا بها مذكرة اإي�ساحية 

م�ساغة و
تت�سمن حتديد ن�سو�س الد�ستور املتعلقة بالقرتاح واملبادئ 
الأ�سا�سية التي يقوم عليها والأهداف التي يحققها. ول يجوز 

اأن يوقع القرتاح بقانون اأكرث من خم�سة اأع�ساء.

مادة )93(
لرئي�س املجل�س اأن يخطر مقدم الق��رتاح كتابة مبخالفته 
للد�ستور، اأو ع��دم ا�ستيفائه لل�سكل املطلوب اأو وجود 
يف القوانني النافذة، واأن يطلب 

الأحكام التي تت�سمنها مواده 
منه ت�سحيحه اأو �سحبه.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

جمل�س ال�سورى 
د- اإذا اأعاد كل من 

جمل�س النواب اأو املجل�س الوطني 
و

اإق��رار امل�سروع باأغلبية ثلثي اأع�سائه، 
يف خالل 

�سدق عليه امللك، واأ�سدره 
�سهر من اإقراره للمرة الثانية.

مادة )81(
جم��ل�����س ال����وزراء 

ي��ع��ر���س رئ��ي�����س 
جمل�س 

م�����س��روع��ات ال��ق��وان��ني ع��ل��ى 
النواب الذي له حق قبول امل�سروع اأو 
يف جميع احلالت 

تعديله اأو رف�سه، و
جمل�س ال�سورى 

يرفع امل�سروع اإىل 
الذى له حق قبول امل�سروع اأو تعديله اأو 
جمل�س 

رف�سه اأو قبول اأية تعديالت كان 
النواب قد اأدخلها على امل�سروع اأو 
رف�سها اأو قام بتعديلها. على اأن تعطى 
يف املناق�سة دائماً مل�سروعات 

الأولوية 
ال��ق��وان��ني والق���رتاح���ات امل��ق��دم��ة من 

احلكومة.

املو�شوع

اعرتا�س امللك 
على م�صروع 
قانون اأقره 

جمل�صا ال�صورى 
والنواب

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني
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لئحة 

فاإذا اأ�سر الع�سو على راأيه وجب عليه تقدمي مذكرة مكتوبة 
لرئي�س املجل�س بوجهة نظره خالل اأ�سبوع من تاريخ اإخطاره، 

ويعر�س الرئي�س الأمر على مكتب املجل�س.
يف هذا 

ويخطر الرئي�س الع�سو كتابة مبا يقرره املكتب 
ال�ساأن، ف��اإذا اأ�سر الع�سو خالل اأ�سبوع على وجهة نظره 

عر�س الرئي�س الأمر على املجل�س.

مادة )94( *
يحيل الرئي�س القرتاح بقانون اإىل اللجنة املخت�سة لإبداء 
يف فكرته، وللجنة اأن تاأخذ راأي مقدم القرتاح قبل 

الراأي 
و�سع تقريرها ب�ساأنه. وتعد اللجنة تقريراً يعر�س على املجل�س 
يف جواز نظر القرتاح، اأو رف�سه، اأو اإرجائه. 

مت�سمًنا الراأى 
وللجنة اأن ت�سري على املجل�س برف�س القرتاح لأ�سباب تتعلق 
باملو�سوع ب�سفة عامة. فاإذا ما وافق املجل�س على نظر القرتاح 

يف �سيغة م�سروع القانون.
اأحاله اإىل احلكومة لت�سعه 

وكل اقرتاح بقانون قدمه اأحد الأع�ساء ورف�سه املجل�س، 
يف دور النعقاد ذاته.

ل يجوز لأحد من الأع�ساء تقدميه ثانية 

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )82(
جمل�س ال�سورى على 

مل يوافق 
اإذا 

جمل�س النواب 
م�سروع قانون اأق��ره 

جمل�س ال�����س��ورى 
���س��واء ك���ان ق���رار 

بالرف�س اأو بالتعديل اأو باحلذف اأو 
بالإ�سافة يعيده رئي�س املجل�س اإىل 

جمل�س النواب لإعادة النظر فيه.

مادة )83(
جمل�س ال��ن��واب م�سروع 

اإذا قبل 
جمل�س ال�سورى 

القانون كما ورد من 
جمل�س النواب خالل مدة 

يحيله رئي�س 
جمل�س 

ل تتجاوز اأ�سبوعني اإىل رئي�س 
الوزراء لرفعه اإىل امللك.

مادة )84(
ملجل�س النواب اأن يرف�س اأي تعديل 

جمل�س 
على م�سروع قانون اأقره 

املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني

جلريدة الر�سمية، بتاريخ 2006/5/31
* معدلة وفقًا للقانون رقم)9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�سورى، املن�سور يف العدد 2741 من ا
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مادة )94 مكررًا( *
لكل ع�سو قدم اقرتاحاً بقانون، قبل و�سع اللجنة املخت�سة 
تقريرها ب�ساأن اقرتاحه املحال اإليها، اأن يطلب كتابة من رئي�س 
املجل�س، تاأجيل نظر اللجنة املخت�سة لالقرتاح وذلك ملرة 
واحدة وملدة لتزيد على ثالثني يوماً من تاريخ تقدمي طلب 
التاأجيل، م�سفوعاً مبربراته، وملقدم القرتاح اأن يطلب ال�سري 
يف درا�سة اقرتاحه خالل هذا املدة، واإل اعترب طلب التاأجيل 
املقدم منه مبثابة ا�سرتداد لقرتاحه طبًقا للمادة )115( من هذه 

الالئحة.

مادة )95(
اإذا وافقت اإح��دى اللجان على اق��رتاح بقانون من �ساأنه 
يف الإي���رادات، عما ورد 

يف امل�سروفات، اأو نق�س 
زي��ادة 

يف امليزانية العامة للدولة، اأحالته اإىل جلنة ال�سئون املالية 
يف هذه 

والقت�سادية اأو مكتبها لإب��داء ال��راأي فيه. ويجب 
الأحوال اأن يت�سمن تقرير اللجنة الأ�سلية راأي جلنة ال�سئون 

املالية والقت�سادية اأو مكتبها.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

ال�����س��ورى. واأن ي�سر على ق��راره 
ال�����س��اب��ق دون اإدخ����ال اأي���ة تعديالت 
يف 

جديدة على م�سروع القانون. و
جمل�س 

هذه احلالة يعاد امل�سروع اإىل 
ال�سورى مرة ثانية للنظر فيه. وملجل�س 
جمل�س النواب 

ال�سورى اأن يقبل قرار 
اأو اأن ي�سر على قراره ال�سابق.

مادة )86(
يف جميع احل���الت ال��ت��ي يتم فيها 
املوافقة على م�سروع القانون يقوم 
جمل�س النواب باإحالته خالل 

رئي�س 
م��دة ل تتجاوز اأ�سبوعني اإىل رئي�س 

جمل�س الوزراء لرفعه اإىل امللك.

املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني

جلريدة الر�سمية بتاريخ 2006/5/31 م
* م�سافة وفًقا للقانون رقم )9( ل�سنة 2006م بتعديل بع�س اأحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�سورى املن�سور يف العدد 2714 من ا
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مادة )96(
يعر�س الرئي�س على املجل�س م�سروعات القوانني املقدمة 
من احلكومة اأو التي اقرتحها الأع�ساء وقامت احلكومة 
يف اأول جل�سة 

ب�سياغتها وفًقا للمادة )94( من هذه الالئحة 
تالية لورودها، للنظر فى اإحالتها اإىل اللجان املخت�سة، ما مل 
تطلب احلكومة نظر امل�سروع على وجه ال�ستعجال اأو يرى 
رئي�س املجل�س اأن له �سفة ال�ستعجال، فيحيله الرئي�س ااىل 
يف اأول 

اللجنة املخت�سة مبا�سرة، ويخطر املجل�س بذلك 
جل�سة تالية مع توزيع امل�سروع على الأع�ساء برفقة جدول 

اأعمال هذه اجلل�سة.

مادة )97(
اإذا ق��دم اق��رتاح اأو م�سروع بقانون مرتبط ب��اق��رتاح اأو 
م�سروع اآخر معرو�س على اإحدى اللجان، اأحاله الرئي�س 
مبا�سرة اإىل هذه اللجنة واأخطر املجل�س بذلك فى اأول جل�سة 

تالية.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني
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مادة )98(
يف املو�سوع 

اإذا تعددت م�سروعات اأو مقرتحات القوانني 
له.الواحد، اعترب اأ�سبقها هو الأ�سل، واعترب ما عداه مبثابة تعديل 

مادة )99(
اإذا اأدخلت اللجنة املخت�سة تعديالت موؤثرة على �سياغة 
م�سروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها اإىل املجل�س اأن 
حتيله، بعد موافقة رئي�س املجل�س، اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية 
يف �سياغة امل�سروع وتن�سيق 

والقانونية اأو مكتبها، لتبدي راأيها 
مواده واأحكامه خالل املدة التي يحددها رئي�س املجل�س، 
يف تقريرها اإىل راأي جلنة ال�سئون الت�سريعية 

وت�سري اللجنة 
والقانونية اأو مكتبها.

مادة )100(
ف اللجان عند ب��دء كل دور انعقاد ع��ادي بحث 

ت�ستاأن
م�سروعات القوانني املوجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة 

اإىل اإحالة جديدة.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني
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جمل�س 
وع��ن��د ح���دوث تغيري وزاري ي��ج��وز لرئي�س 

يف هذه 
الوزراء اأن يطلب من رئي�س املجل�س، تاأجيل النظر 

امل�سروعات كلها اأو بع�سها بلجان املجل�س، لفرتة ل تزيد 
، لت�ستعد احلكومة للمناق�سة فيها، اأو لتتخذ  على ثالثني يوماً

الإجراءات الد�ستورية املقررة لتعديلها اأو ا�سرتدادها.
اأما التقارير اخلا�سة مب�سروعات القوانني واقرتاحاتها التي 
ف نظرها 

يف دور انعقاد �سابق، في�ستاأن
بداأ املجل�س النظر فيها 

مل يقرر املجل�س اإعادتها اإىل 
باحلالة التي كانت عليها، ما 

اللجنة بناًء على طلب احلكومة طبًقا لأحكام الفقرة ال�سابقة.

مادة )101( *
جمل�س الوزراء خالل اخلم�سة 

يخطر رئي�س املجل�س رئي�س 
ع�سر يوماً التالية لفتتاح دور النعقاد الأول من كل ف�سل 
مل يف�سل فيها املجل�س 

ت�سريعي، مب�سروعات القوانني التي 
ال�سابق.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني

جلريدة الر�سمية، بتاريخ 2006/5/31
* معدلة وفقًا للقانون رقم)9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�سورى، املن�سور يف العدد 2741 من ا
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واإذا مل تطلب احلكومة من رئي�س املجل�س ا�ستمرار النظر 
فى امل�سروعات املذكورة املقدمة منها ابتداء خالل �سهرين من 

جمل�س الوزراء اعتربت غري قائمة.
تاريخ اإخطار رئي�س 

واإذا طلبت احلكومة نظرها، اأحالها املجل�س اإىل اللجنة 
يف �ساأنها مبا انتهى اإليه راأي 

املخت�سة، وللجنة اأن تكتفي 
اللجنة ال�سابقة، اإذا كانت قد و�سعت تقريراً فيها.

مادة )102(
يف مداولة واحدة، 

يناق�س املجل�س م�سروعات القوانني 
ومع ذلك يجوز اأن جترى مداولة ثانية طبًقا لالأحكام الواردة 

يف هذه الالئحة.

مادة )103(
تبداأ مناق�سة م�سروعات القوانني بتالوة امل�سروع الأ�سلي 
وتقرير اللجنة املخت�سة وما يت�سمنه من تعديالت، ما مل ير 
املجل�س الكتفاء بتوزيع بع�س اأو كل هذه الوثائق مع اإثباتها 
يف امل�سبطة. وتعطى الكلمة عند مناق�سة امل�سروع ملقرر 

اللجنة فاحلكومة فالأع�ساء.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني
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وتبداأ املداولة مبناق�سة املبادئ والأ�س�س العامة للم�سروع 
اإجماًل، فاإذا مل يوافق املجل�س على امل�سروع من حيث املبداأ، 

عّد ذلك رف�سا للم�سروع.
فاإذا وافق املجل�س على امل�سروع من حيث املبداأ، انتقل 
اإىل مناق�سة مواده مادة مادة بعد تالوة كل منها والقرتاحات 
يف كل مادة على حدة، ثم 

التي قدمت ب�ساأنها، ويوؤخذ الراأي 
جمموعه.

يف 
يوؤخذ الراأي على امل�سروع 

مادة )104(
لكل ع�سو عند نظر م�سروع قانون اأن يقرتح التعديل 
يف املواد اأو فيما يعر�س من 

بالإ�سافة اأو احلذف اأو التجزئة 
تعديالت. ويجب اأن يقدم التعديل كتابة قبل اجلل�سة التى 
�ستنظر فيها املواد التي ي�سملها التعديل بثماٍن واأربعني �ساعة 

على الأقل ليعمم على الأع�ساء.
ويجوز مبوافقة املجل�س النظر فى التعديل الذي يقدم قبل 

اجلل�سة مبا�سرة اأو اأثناءها، وي�سدر قرار املجل�س بنظره

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني
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حمل 
اأو ا�ستبعاده بعد �سماع مقدم القرتاح، اإن كان لذلك 

يف هذه التعديالت، 
دون مناق�سة. فاإذا اأقر املجل�س النظر 

يف احلال اأو 
عر�سها الرئي�س على املجل�س وله اأن يقرر بحثها 

اإحالتها اإىل اللجنة املخت�سة لبحثها واإعداد تقرير عنها.

مادة )105(
تخطر اللجنة املخت�سة بالتعديالت اجلوهرية التي يقدمها 
الأع�ساء قبل اجلل�سة املحددة لنظر امل�سروع اأمام املجل�س 
يف 

لبحثها، ويبني املقرر راأي اللجنة فيها اأثناء املناق�سة 
حمدًدا وم�ساًغا.

اجلل�سة. ويجب اأن يكون اقرتاح التعديل 
ويجوز للحكومة وملقرر اللجنة طلب اإحالة التعديل الذي 
يقرتح اأثناء جل�سة املجل�س اإىل اللجنة وتلزم اإجابة هذا 
الطلب اإذا كان اقرتاح التعديل جوهرياً ومل ي�سبق نظره فيها.

مادة )106(
اإذا قرر املجل�س اإحالة التعديل املقرتح اإىل اللجنة وجب 
يف امليعاد الذي يحدده املجل�س، واإذا 

عليها اأن تقدم تقريرها 
كان لهذا لتعديل تاأثري على باقي مواد امل�سروع اأجل نظره 

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني
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يف �ساأنه واإل كان للمجل�س اأن 
حتى تنتهي اللجنة من عملها 
يف مناق�سة باقي املواد.

ي�ستمر 
وتعترب التعديالت كاأن مل تكن، ول تعر�س للمناق�سة، اإذا 

تنازل عنها مقدموها دون اأن يتبناها اأحد الأع�ساء.

مادة )107(
بعد النتهاء من مناق�سة املادة والتعديالت املقدمة ب�ساأنها، 
يوؤخذ الراأي على التعديالت اأوًل، ويبداأ الرئي�س باأو�سعها 
مدى و اأبعدها عن الن�س الأ�سلي، ثم يوؤخذ ال��راأي على 

جمموعها.
يف 

املادة 

مادة )108(
يف اإح��دى امل��واد من �ساأنه اإجراء 

اإذا قرر املجل�س حكماً 
يف مادة �سبق اأن وافق عليها، فله اأن يعود اإىل مناق�سة 

تعديل 
تلك امل��ادة. ويجوز للمجل�س، بناء على طلب احلكومة اأو 
يف مادة 

اللجنة اأو اأحد الأع�ساء، اأن يقرر اإع��ادة املناق�سة 
�سبق اإقرارها اإذا اأبديت لذلك اأ�سباب جديدة، وذلك قبل 

يف امل�سروع.
انتهاء املداولة 

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني
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مادة )109(
للمجل�س قبل اأخ��ذ ال��راأي على م�سروع القانون ب�سفة 
نهائية، اإذا كانت قد اأدخلت على ن�سو�سه تعديالت باجلل�سة، 
اأن يحيله اإىل اللجنة املخت�سة لتبدي راأيها بال�سرتاك مع جلنة 
يف �سياغة وتن�سيق 

ال�سئون الت�سريعية والقانونية اأو مكتبها 
اأحكامه. وعلى اللجنة املحال اإليها امل�سروع اأن تقدم تقريرها 

يف املوعد الذي يحدده لها املجل�س.
يف امل�سروع اإل فيما يتعلق 

ول يجوز بعدئذ اإجراء مناق�سة 
بال�سياغة.

مادة )110(
يف بع�س مواد م�سروع القانون 

يجب اإجراء مداولة ثانية 
اإذا قدم طلب كتابي بذلك اإىل رئي�س املجل�س من احلكومة اأو 
رئي�س اللجنة اأو مقررها اأو خم�سة اأع�ساء على الأقل، وذلك 
قبل اجلل�سة اأو املوعد املحدد لأخذ الراأي نهائياً على م�سروع 
القانون، ويبني بالطلب املادة اأو املواد املطلوب اإعادة املداولة 
فيها وتعديلها واأ�سباب وم��ربرات هذا التعديل وال�سياغة 

املقرتحة للمواد املطلوب تعديلها.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني



115

جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )111(
يف املداولة الثانية املناق�سة فى غري التعديالت 

ل يجوز 
املقرتحة والتي قدم الطلب ب�ساأنها طبقاً للمادة ال�سابقة، ثم 
يوؤخذ ال��راأي بعد املناق�سة على امل��واد التي اق��رتح تعديلها 
يف امل�سروع، وبعدئذ يوؤخذ ال��راأي على 

بح�سب ترتيبها 
امل�سروع ب�سفة نهائية.

مادة )112(
يف املداولة 

ت�سري الأحكام اخلا�سة بالتعديالت املقدمة 
الأوىل على ما يقدم من تعديالت اأثناء املداولة الثانية.

مادة )113(
ل يجوز اأن يقر املجل�س اأي مو�سوع اأو اأن يرف�سه اإل بعد 
يف �سوء ما تقدمه من 

يف اللجنة اأو اللجان املخت�سة، و
نظره 

يف �ساأنه، وذلك مع مراعاة ما ورد من اأحكام خا�سة 
تقارير 

يف هذه الالئحة.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني
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مادة )114(
ال يجوز اأخذ ال��راأي نهائيًا يف م�سروع القانون قبل م�سي 

اأربعة اأيام على االأقل من انتهاء املداولة فيه.
يف الأحوال امل�ستعجلة- اأخذ 

ويجوز مبوافقة املجل�س -
يف اجلل�سة ذاتها التي متت 

ال��راأي النهائي على امل�سروع 
املوافقة عليه فيها، وذلك بعد �ساعة على الأقل من النتهاء من 

نظره ما مل تقرر اأغلبية اأع�ساء املجل�س غري ذلك.

مادة )115( *
لكل من تقدم باقرتاح بقانون اأن ي�سرتده بطلب كتابي 
لرئي�س املجل�س، ولو كان ذلك اأثناء مناق�سته، فال ي�ستمر 
يف نظره اإل اإذا كان موقعاً من ع�سو اأو اأع�ساء غريه، 

املجل�س 
يف نظره بطلب كتابي يقدم 

اأو طلب اأحد الأع�ساء ال�ستمرار 
اإىل رئي�س املجل�س.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني

جلريدة الر�سمية، بتاريخ 2006/5/31
* معدلة وفقًا للقانون رقم)9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�سورى، املن�سور يف العدد 2741 من ا
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مادة )116( *
ت�سقط القرتاحات بقوانني املقدمة ممن زالت ع�سويته من 
الأع�ساء، اإل اإذا كانت موقعة من ع�سو اأو اأع�ساء غريه، 
وذل��ك فيما ع��دا الق��رتاح��ات بقوانني التي �سبق اأن وافق 
يف �سيغة 

عليها املجل�س وتقرر اإحالتها اإىل احلكومة لو�سعها 
يف �سياغتها واإحالتها 

م�سروع قانون، فيجب عليها ال�ستمرار 
جمل�س النواب.

اإىل 

مادة )117(
القرتاحات بقوانني التي ي�سرتدها مقدموها اأو التي ت�سقط 
يف دور 

طبًقا لأحكام املادة ال�سابقة ل يجوز اإعادة تقدميها 
النعقاد ذاته.

مادة )118( *
ت�سقط جميع القرتاحات بقوانني بنهاية الف�سل الت�سريعي، 
وذلك فيما عدا القرتاحات بقوانني التي �سبق اأن وافق عليها 

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني

جلريدة الر�سمية، بتاريخ 2006/5/31
* معدلتان وفقًا للقانون رقم)9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�سورى، املن�سور يف العدد 2741 من ا
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املجل�س ال�سابق وتقرر اإحالتها اإىل احلكومة لو�سع �سياغتها 
يف 

ف اللجان نظر القرتاحات بقوانني املحالة اإليها 
وت�ستاأن

دور انعقاد �سابق، ما مل يطلب مقدموها من رئي�س املجل�س 
كتابة ا�سرتدادها خ��الل ثالثني يوماً من ب��دء دور النعقاد 

اجلديد، ويخطر الرئي�س اللجان بهذا الطلب.

مادة )119(
اإذا كان امل�سروع اأو القرتاح موؤلًفا من مادة واحدة، اكتفي 

بتالوته ومناق�سته، ثم اأخذ الراأي النهائي فيه مرة واحدة.

مادة )120(
اإذا اأعرت�س امللك على م�سروع قانون اأقره جمل�سا ال�سورى 
والنواب ورده طبًقا لأحكام املادة )35( من الد�ستور، اأخطر 
الرئي�س املجل�س بالعرتا�س على م�سروع القانون واأ�سباب 

العرتا�س. 
جل�سة عاجلة لهذا الغر�س، ويجوز 

ويعقد املجل�س 
يف هذا 

جمل�س ال��وزراء اأو من ينيبه الإدلء ببيان 
لرئي�س 

يف 
ال�ساأن، ويحيل املجل�س العرتا�س والبيانات املتعلقة به 

جمل�س النواب فى هذا ال�ساأن اإىل جلنة 
ذات اجلل�سة وتقرير 

ال�سئون الت�سريعية والقانونية لدرا�سة امل�سروع املعرت�س عليه، 

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني
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حمل العرتا�س، واأ�سبابه 
واملبادئ والن�سو�س التي هي 

الد�ستورية اأو الت�سريعية بح�سب الأحوال. 
جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية على 

ويعر�س تقرير 
املجل�س لنظره على وج��ه ال�ستعجال، وي��ج��ب لإق���رار 
جمل�سي 

امل�سروع اأن توافق عليه اأغلبية ثلثي اأع�ساء كل من 
ال�سورى والنواب اأو املجل�س الوطني.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )85(
ف املجل�سان حول م�سروع 

اإذا اختل
اأي ق��ان��ون م��رت��ني، يجتمع املجل�س 
جمل�س النواب 

الوطني برئا�سة رئي�س 
ف عليها، وي�سرتط 

لبحث املواد املخَتل
لقبول امل�سروع اأن ي�سدر قرار املجل�س 
الوطنى باأغلبية الأع�ساء احلا�سرين، 
وعندما يرف�س امل�سروع بهذه ال�سورة، 
َّم مرة ثانية اإىل املجل�س الوطني  ل يقد

يف الدورة ذاتها.

املو�شوع

م�صروعات 
القوانني 

واقرتاحات 
القوانني

اختالف 
املجل�صني حول 
م�صروع القانون 

مرتني
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مادة )137(
جمل�س ال�سورى م�سروع قانون امليزانية اإىل جلنة ال�سئون 

يحيل رئي�س 
املالية والقت�سادية فور تقدميه اإىل املجل�س من احلكومة، ويخطر املجل�س 

بذلك فى اأول جل�سة تالية.

مادة )138(
جتتمع جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية للمجل�س مع جلنة ال�سوؤون املالية 
يف اجتماع م�سرتك ملناق�سة م�سروع قانون 

والقت�سادية ملجل�س النواب 
امليزانية مع احلكومة، وتقدم كل جلنة للمجل�س الذي تتبعه تقريراً منف�سال 
يت�سمن عر�ساً عاماً لالأ�س�س التي يقوم عليها م�سروع امليزانية، وبياناً منا�سباً 
عن كل باب من اأبوابها، مع التنويه باملالحظات والقرتاحات التي يقدمها 

جمل�سي ال�سورى والنواب اأو اللجنتان ب�ساأنها.
اأع�ساء 

وعلى جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية ملجل�س ال�سورى اأن تقدم تقريرها 
يف ميعاد ل يتجاوز �ستة اأ�سابيع من 

عقب انتهاء املناق�سات امل�سرتكة، وذلك 
تاريخ اإحالة امل�سروع اإليها، وللجنة اأن تطلب من رئي�س املجل�س منحها مهلة 
يف 

يف �سوء املناق�سات التي متت 
ل تتجاوز اأ�سبوعني لتقدمي تقرير تكميلي 

جمل�س النواب عن م�سروع القانون، فاإن مل تقدم اللجنة تقريرها الأ�سلي اأو 
التكميلي خالل املواعيد امل�سار اإليها جاز للمجل�س اأن يناق�س م�سروع قانون 

جمل�س النواب.
امليزانية باحلالة التي ورد بها من 

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )87(
ك���ل م�������س���روع ق���ان���ون ينظم 
مو�سوعات اقت�سادية اأو مالية، 
وت��ط��ل��ب احل��ك��وم��ة ن��ظ��ره ب�سفة 
جمل�س 

عاجلة، يتم عر�سه على 
النواب اأوًل ليبت فيه خالل خم�سة 
ع�سر يوًما، فاإذا م�ست هذه املدة 
جمل�س ال�سورى مع 

عر�س على 
جمل�س ال��ن��واب اإن وج��د، 

راأي 
ليقرر ما يراه ب�ساأنه خالل خم�سة 
يف حالة 

ع�سر ي��وًم��ا اأخ����رى، و
اختالف املجل�سني ب�ساأن م�سروع 
يف ح��ال��ة اخ��ت��الف املجل�سني 

و
ب�ساأن م�سروع القانون املعرو�س، 
يعر�س الأمر على املجل�س الوطني 
خم�سة 

خ���الل 
عليه 

للت�سويت 
ع�سر يوًما، واإذا مل يبت املجل�س 
الوطني فيه خالل تلك املدة جاز 
للملك اإ���س��داره مبر�سوم له قوة 

القانون.

املو�شوع

م�صروعات 
القوانني التي 

تنظم مو�صوعات 
اقت�صادية اأو 

مالية
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )139(
جمل�س ال�سورى م�سروع قانون امليزانية 

يعر�س رئي�س 
جمل�س 

العامة على املجل�س ف��ور اإحالته اإل��ي��ه م��ن رئي�س 
النواب، مرفقاً به تقرير جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية 
للمجل�س وال�سابق اإع��داده عن م�سروع القانون والتقرير 
جمل�س ال�سورى 

يف 
التكميلي اإن وجد، ويكون نظر امليزانية 

يف �ساأن م�سروع قانون 
وجلانه بطريق ال�ستعجال، وي�سري 

يف املادة )189( من هذه 
امليزانية والأحكام املن�سو�س عليها 

الالئحة.
مادة )140(

جمل�س ال�سورى على اأ�سا�س 
يف 

تكون مناق�سة امليزانية 
التبويب الوارد فيها، ويجوز اإعداد امليزانية ل�سنتني ماليتني 
على الأك��رث، ول يجوز تخ�سي�س اأي اإي��راد من الإي��رادات 

العامة لوجه معني من وجوه ال�سرف اإل بقانون.

مادة )141( *
يف 

كل تعديل تقرتحه جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية 
العتمادات التي ت�سمنها م�سروع امليزانية، يجب اأن يكون 
يف 

ذلك بالتفاق مع احلكومة، واأن تنوه عن هذا التفاق 
تقريرها.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني التي 

تنظم مو�صوعات 
اقت�صادية اأو 

مالية

جلريدة الر�سمية، بتاريخ 2006/5/31
* معدلة وفًقا للقانون رقم)9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�سورى، املن�سور يف العدد 2741 من ا
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )142(
يف مو�سوع خا�س بباب من اأب��واب 

على من يريد الكالم 
امليزانية اأن يقيد ا�سمه بعد توزيع م�سروع القانون مرفق به تقرير 
جلنة ال�سئون املالية والقت�سادية وقبل املناق�سة فيه، وعلى طالب 
الكالم اأن يحدد امل�سائل التي �سيتناولها بحثه، وتقت�سر املناق�سة 
يف املجل�س على املو�سوعات التي يثريها طالب الكالم، وذلك 

كله ما مل ياأذن املجل�س بغري ذلك.

مادة )143(
ل يجوز اإلغاء اأو تعديل دائرة اأو وظيفة قائمة مبوجب نظام 
قانوين معمول به، اأو تعديل قانون قائم عن طريق اإلغاء اأوتعديل 
العتمادات املدونة فى امليزانية، فاإذا راأى املجل�س ذلك وجب 

تقدمي اقرتاح بقانون خا�س بهذا ال�ساأن.

مادة )144(
يقدم احل�ساب اخلتامي لل�سئون املالية للدولة عن العام املنق�سي 
جمل�س النواب اأو ل خالل اخلم�سة الأ�سهر التالية لنتهاء 

اإىل 
جمل�س النواب بعد اأن ي�سع املجل�س 

ال�سنة املالية، ويحيله رئي�س 
جمل�س ال�سورى، ويكون اعتماده بقرار من 

تقريره اإىل رئي�س 
يف اجلريدة الر�سمية.

املجل�سني م�سفوًعا مبالحظاتهما، وين�سر 

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

م�صروعات 
القوانني التي 

تنظم مو�صوعات 
اقت�صادية اأو 

مالية
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )145(
ت�سري الأحكام اخلا�سة مبناق�سة امليزانية العامة واإ�سدارها 
على احل�ساب اخلتامي والعتمادات الإ�سافية والنقل من باب 
اإىل اآخر من اأبواب امليزانية، كما ت�سري هذه الأحكام على 
امليزانيات امل�ستقلة وامللحقة والعتمادات الإ�سافية املتعلقة 

بها والنقل من باب اإىل اآخر من اأبوابها وح�ساباتها اخلتامية.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )91(
جمل�س 

ل��ك��ل ع�����س��و م���ن اأع�����س��اء 
النواب اأن يوجه اإىل ال��وزراء اأ�سئلة 
ل�ستي�ساح الأم���ور الداخلة 

مكتوبة 
يف اخت�سا�سهم، ولل�سائل وحده حق 
التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فاإن 
اأ�ساف الوزير جديداً جتدد حق الع�سو 

يف التعقيب.
ول يجوز اأن يكون ال�سوؤال متعلًقا 
مب�سلحة خا�سة بال�سائل اأو باأقاربه حتى 

الدرجة الرابعة، اأو باأحد موكليه.

املو�شوع

م�صروعات 
القوانني التي 

تنظم مو�صوعات 
اقت�صادية اأو 

مالية

الأ�صئلة 
الربملانية



ملحق بأهم األحكام واملواد املتعلقة بعمل عضو جملس الشورى

124

جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )124( *
يخطر الرئي�س املجل�س باملعاهدات اأو التفاقيات التي 
تربم مبرا�سيم وفًقا لن�س الفقرة الأوىل من املادة )37( من 
الد�ستور م�سفوعة بالبيان احلكومي املرافق لها، ويتلى هذا 
البيان اجلل�سة مع اإيداع املعاهدة اأو التفاقية ومرفقاتها اأمانة 

املجل�س.
جمل�س النواب من نظر 

وللمجل�س، بعد اإخطاره بانتهاء 
هذا املعاهدات اأو التفاقيات، اإبداء ما يراه من مالحظات 
يف �ساأن املعاهدة اأو التفاقية ذاتها.

ب�سددها دون اتخاذ قرار 

مادة )125( *
يحيل الرئي�س اإىل اللجنة املخت�سة املعاهدات والتفاقيات 
يف الفقرة الثانية م��ن امل���ادة )37( من 

املن�سو�س عليها 
الد�ستور، لبحثها وتقدمي تقرير عنها اإىل املجل�س. وللمجل�س 
اأن يوافق عليها اأو يرف�سها اأو يوؤجل نظرها، ولي�س له اأن يعدل 
يف حالة الرف�س اأو التاأجيل يخطر رئي�س املجل�س 

ن�سو�سها. و
جمل�س ال��وزراء ببيان ي�سمل الن�سو�س اأو الأحكام 

رئي�س 
التي ت�سمنتها املعاهدة اأو التفاقية والتي اأدت اإىل الرف�س اأو 

التاأجيل.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )37(
ي���ربم امل��ل��ك امل��ع��اه��دات مب��ر���س��وم، 
جمل�سي ال�سورى والنواب 

ويبلغها اإىل 
ف��وراً م�سفوعة مبا ينا�سب من البيان، 
وت��ك��ون للمعاهدة ق��وة ال��ق��ان��ون بعد 
يف 

اإبرامها والت�سديق عليها ون�سرها 
اجلريدة الر�سمية.

ع���ل���ى اأن م���ع���اه���دات ال�����س��ل��ح 
ف، وامل��ع��اه��دات املتعلقة 

وال��ت��ح��ال��
باأرا�سي الدولة اأو ثرواتها الطبيعية اأو 
بحقوق ال�سيادة اأو حقوق املواطنني 
العامة اأو اخلا�سة، ومعاهدات التجارة 
واملالحة والإق��ام��ة، واملعاهدات التي 
ِّل خزانة الدولة �سيئاً من النفقات  حتم
يف امليزانية اأو تت�سمن 

غري ال���واردة 
تعديال لقوانني البحرين، يجب لنفاذها 

اأن ت�سدر بقانون.
يف اأي حال من الأحوال 

ول يجوز 
اأن تت�سمن امل��ع��اه��دة ���س��روًط��ا �سرية 

تناق�س �سروطها العلنية.

املو�شوع

املعاهدات 
والتفاقيات 

الدولية

جلريدة الر�سمية، بتاريخ 2006/5/31
* معدلتان وفًقا للقانون رقم)9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�سورى، املن�سور يف العدد 2741 من ا
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )87(
جمل�س ال�سورى مبا انتهى 

جمل�س النواب رئي�س 
يخطر رئي�س 

جمل�س 
جمل�س النواب ب�ساأن الكتاب املحال اإليه من رئي�س 

اإليه 
ال��وزراء ب��الإرادة امللكية بطلب تعديل الد�ستور طبًقا لأحكام 

املادتني )35( و )120( منه.
جمل�س النواب حتديد مواد 

ويجب اأن يت�سمن كتاب رئي�س 
الد�ستور املطلوب حذفها اأو اإ�سافتها اأو املطلوب تغيري اأحكامها، 
واأن يرفق بالكتاب طلب التعديل وبيان باملربرات الداعية اإىل 

جمل�س النواب ب�ساأنه.
ذلك، وتقرير 

جمل�س النواب ب�ساأن 
وياأمر رئي�س املجل�س بطبع كتاب رئي�س 

التعديل والتقرير املرفق به خالل اأربع وع�سرين �ساعة من وروده 
اإىل املجل�س، كما ياأمر بتوزيعه على كافة الأع�ساء.

مادة)88(
جمل�س ال�سورى جل�سة خا�سة خالل اأ�سبوع من تاريخ 

يعقد 
جمل�س ال��ن��واب ب�ساأن تعديل الد�ستور 

و�سول كتاب رئي�س 
والتقرير املرفق به اإىل رئي�س املجل�س. ويعر�س رئي�س املجل�س بيانًا 
جمل�س النواب ب�ساأنه 

على املجل�س �سارحاً لطلب التعديل وتقرير 
قبل اأن يقرر اإحالته اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية لإعداد 

تقرير عنه خالل خم�سة ع�سر يوًما من اإحالته اليها.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )92(
جمل�س 

خلم�سة ع�سر ع�سواً م��ن 
اأ- 

جمل�س النواب حق 
ال�سورى اأو 

طلب اق���رتاح تعديل الد�ستور، 
ولأي من اأع�ساء املجل�سني حق 
اق����رتاح ال��ق��وان��ني، وي��ح��ال كل 
يف 

اق��رتاح اإىل اللجنة املخت�سة 
املجل�س ال��ذي قدم فيه الق��رتاح 
لإب��داء ال��راأي، ف��اإذا راأى املجل�س 
قبول القرتاح اأحاله اإىل احلكومة 
يف �سيغة م�سروع تعديل 

لو�سعه 
ل��ل��د���س��ت��ور اأو م�����س��روع ق��ان��ون 
جمل�س النواب خالل 

وتقدميه اإىل 
�ستة اأ�سهر على الأك��رث من تاريخ 

اإحالته اإليها.
ب- كل اق��رتاح بقانون مت تقدميه وفق 
الفقرة ال�سابقة ورف�سه املجل�س 
ال��ذي ُق��دم اإليه، ل يجوز تقدميه 

يف دور النعقاد ذاته.
ثانية 

املو�شوع

حق طلب تعديل 
الد�صتور
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

ويجب اأن ت�سمن اللجنة تقريرها راأيها فى مبداأ التعديل، 
جمل�س النواب مل�سروع املواد 

يف ال�سياغة التي وافق عليها 
و

يف حالة موافقتها على مبداأ 
املقرتح تعديلها اأو اإ�سافتها 

التعديل.
يف جل�سة يح�سرها ثلثا 

ويتلى م�سروع تقرير اللجنة عليها 
اأع�سائها على الأقل قبل تقدميه اإىل املجل�س، كما جتب موافقة 
اللجنة باأغلبية اأع�سائها على م�سروع تقريرها بعد مناق�ستها له.

مادة )89(
يحدد املجل�س جل�سة لنظر تقرير جلنة ال�سئون الت�سريعية 
والقانونية ب�ساأن تعديل الد�ستور خالل اخلم�سة ع�سر يوًما 
التالية لتقدميه لرئي�س املجل�س، مرفًقا به ن�س طلب التعديل 

جمل�س النواب.
ومربراته، والتقرير الذي انتهى اإليه 

ويتلى تقرير اللجنة باملجل�س قبل مناق�سته، وي�سدر قرار 
املجل�س باملوافقة على التعديل باأغلبية ثلثي عدد اأع�سائه، 

يف هذه احلالة نداء بال�سم.
ويجرى الت�سويت 

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

حق طلب تعديل 
الد�صتور
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )90(
اإذا كان اقرتاح تعديل الد�ستور قد قدم من اأع�ساء املجل�س 
وفًقا للمادة )92( من الد�ستور، وجب اأن يت�سمن القرتاح 
حتديد مواد الد�ستور املطلوب حذفها اأو اإ�سافتها اأو املطلوب 
تغيري اأحكامها، واأن يرفق بطلب التعديل بيان باملربرات 

الداعية لذلك.
وحتفظ الطلبات التي تقدم من ع��دد يقل عن الن�ساب 
الد�ستوري امل��ق��رر، ويخطر رئي�س املجل�س مقدمي هذه 

الطلبات كتابة بذلك.
ويعر�س رئي�س املجل�س الطلب املقدم باقرتاح التعديل 
خالل �سبعة اأي��ام من تقدميه على جلنة ال�سئون الت�سريعية 
والقانونية لإع��داد تقرير ب�ساأن مبداأ التعديل ومو�سوعاته، 
ويعر�س التقرير على املجل�س وي��وؤخ��ذ ال���راأي عليه نداء 
بال�سم. فاإذا وافق املجل�س على مبداأ التعديل ومو�سوعاته 
باأغلبية ثلثي عدد اأع�سائه، اأحال القرتاح اإىل احلكومة لت�سع 
جمل�س 

�سيغة م�سروع تعديل الد�ستور، وحتيله بعد ذلك اإىل 
النواب.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

حق طلب تعديل 
الد�صتور
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )91(
جمل�س ال�سورى جل�سة خا�سة خالل خم�سة ع�سر 

يعقد 
يوًما من تاريخ ورود م�سروع تعديل الد�ستور الذي اأعدته 
جمل�س النواب، ويتلى امل�سروع 

احلكومة مرفًقا به تقرير 
والتقرير قبل مناق�سته، وي�سدر قرار املجل�س باملوافقة على 
يف الفقرة الثانية من املادة 

التعديل وفًقا لالأحكام ال��واردة 
)89( من هذه الالئحة، وللمجل�س اأن يقرر اإحالة م�سروع 
جمل�س النواب اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية 

التعديل وتقرير 
والقانونية قبل اتخاذ قرار ب�ساأنه.

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�سلي من كلمته.
ولروؤ�ساء اللجان واملقررين، خالل املناق�سة يف املو�سوعات 
يف الكالم كلما طلبوا من رئي�س 

ال�سادرة عن جلانهم، احلق 
املجل�س ذلك.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )93(
جمل�س ال���وزراء وال���وزراء 

لرئي�س 
جمل�س ال�سورى 

حق ح�سور جل�سات 
جمل�س النواب، وي�ستمع اإليهم كلما 

و
طلبوا ال��ك��الم، ول��ه��م اأن ي�ستعينوا 
مبن يريدون من كبار املوظفني اأو من 

ينيبونهم عنهم.
وللمجل�س اأن يطلب ح�سور الوزير 
املخت�س عند مناق�سة اأمر يتعلق بوزارته.

املو�شوع

حق طلب تعديل 
الد�صتور

ح�صور رئي�س 
جمل�س الوزراء 

والوزراء 
جلل�صات املجل�س، 
واأولويتهم عند 

طلب الكالم
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )146(
ل يجوز اأثناء دور النعقاد، فى غري حالة اجلرم امل�سهود، 
ف اأو التحقيق اأو 

اأن تتخذ نحو الع�سو اإج���راءات التوقي
التفتي�س اأو احلب�س اأو اأى اإجراء جنائى اآخر اإل باإذن �سابق 

من املجل�س.
وفى غري دور انعقاد املجل�س، يتعني لتخاذ اأى من هذه 

الإجراءات اأخذ اإذن من رئي�س املجل�س.
يف 

ويعترب مبثابة اإذن عدم اإ�سدار املجل�س اأو الرئي�س قراره 
طلب الإذن خالل �سهر من تاريخ و�سوله اإليه.

ويتعني اإخطار املجل�س مبا قد يتخذ من اإج��راءات وفًقا 
يف اأول 

للفقرة ال�سابقة اأثناء انعقاده، كما يجب اإخطاره دوًما 
اجتماع له باأى اإجراء اتخذ اأثناء عطلة املجل�س ال�سنوية �سد 

اأي ع�سو من اأع�سائه.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )89(
جمل�س 

جمل�س ال�سورى و
اأ- ع�سو كل من 

النواب ميثل ال�سعب باأ�سره، ويرعى 
امل�سلحة العامة، ول �سلطان لأية جهة 

يف عمله باملجل�س اأو جلانه.
عليه 

جمل�س 
ب- ل جتوز موؤاخذة ع�سو كل من 

جمل�س النواب عما يبديه 
ال�سورى اأو 

يف املجل�س اأو جلانه من اآراء اأو اأفكار، 
اإل اإذا كان الراأي املعرب عنه فيه م�سا�س 
باأ�س�س العقيدة اأو بوحدة الأم��ة، اأو 
ب��الح��رتام ال��واج��ب للملك، اأو فيه 
يف احلياة اخلا�سة لأي �سخ�س 

قذف 
كان.

يف غري 
ج- ل يجوز اأثناء دور النعقاد، 

حالة اجل��رم امل�سهود، اأن تتخذ نحو 
ف اأو التحقيق 

الع�سو اإجراءات التوقي
اأو التفتي�س اأو القب�س اأو احلب�س اأو اأي 
اإج��راء جزائي اآخ��ر اإل ب��اإذن املجل�س 
يف غ��ري دور 

ال��ذي ه��و ع�سو فيه. و
انعقاد املجل�س يتعني اأخ��ذ اإذن من 

رئي�س املجل�س.

املو�شوع

حل�صانة 
ا

الربملانية
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )147(
يقدم طلب الإذن برفع احل�سانة عن الع�سو اإىل رئي�س 

املجل�س من وزير العدل.
ويجب اأن يرفق بالطلب �سورة ر�سمية من اأوراق الق�سية 

املطلوب اتخاذ اإجراءات فيها.
ويحيل الرئي�س الطلب املذكور اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية 
والقانونية لبحثه واإبداء الراأي فيه، ويجب على اللجنة اإعداد 
تقريرها ب�ساأن طلب رفع احل�سانة خالل ع�سرة اأي��ام على 

الأكرث من تاريخ اإحالة الأوراق اإليها.

مادة )148(
ل يجوز للع�سو اأن يتنازل عن احل�سانة دون اإذن املجل�س، 
وللمجل�س اأن ياأذن للع�سو بناًء على طلبه ب�سماع اأقواله اإذا 
وجه �سده اأي اتهام ولو قبل اأن يقدم طلب رفع احل�سانة، ول 
يف هذه احلالة اتخاذ اأية اإجراءات اأخرى �سد الع�سو، 

يجوز 
اإل بعد �سدوٍر قرار من املجل�س بالإذن بذلك طبًقا لأحكام 

املادتني ال�سابقتني.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

ويعترب مبثابة اإذن عدم اإ�سدار املجل�س 
اأو الرئي�س قراره فى طلب الإذن خالل 

�سهر من تاريخ و�سوله اإليه.
ويتعني اإخطار املجل�س مبا قد يتخذ 
من اإجراءات وفقاً للفقرة ال�سابقة اأثناء 
يف 

انعقاده، كما يجب اإخطاره دوم��اً 
اأول اجتماع له باأي اإج��راء اتخذ اأثناء 
عطلة املجل�س ال�سنوية �سد اأي ع�سو 

من اأع�سائه.

املو�شوع

حل�صانة 
ا

الربملانية
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )149(
ل ي��ج��وز للجنة ال�سئون الت�سريعية وال��ق��ان��ون��ي��ة، ول 
يف 

يف توافر الأدلة اأو عدم توافرها لالإدانة 
للمجل�س، البحث 

مو�سوع التهام اجلنائي، ويقت�سر البحث على مدى كيدية 
الإدعاء، والتحقق مما اإذا كان يق�سد منه منع الع�سو من اأداء 

م�سئولياته الربملانية باملجل�س.
وي��وؤذن دائًما باتخاذ الإج���راءات اجلنائية متى ثبت اأن 
الإج��راء لي�س مق�سوداً منه منع الع�سو من اأداء م�سئولياته 

الربملانية باملجل�س.

ني
قانون املجل�ش

مادة )40(
جمل�س ال�سورى 

يتقا�سى ع�سو 
جمل�س النواب مكافاأة �سهرية 

وع�سو 
مقدارها األفا دينار. وت�ستحق املكافاأة 

اعتباراً من تاريخ اكت�ساب الع�سوية.

مادة )41(
جمل�س 

يتقا�سى ك��ل م��ن رئي�س 
جمل�س ال��ن��واب 

ال�����س��ورى ورئ��ي�����س 
مكافاأة �سهرية ت��ع��ادل رات��ب وزي��ر. 
وت�ستحق املكافاأة من تاريخ اختياره 

. رئي�ساً

مادة )42(
ي��ت��ق��ا���س��ى ك��ل م��ن ن��ائ��ب��ي رئي�س 
جمل�س 

جمل�س ال�سورى ونائبي رئي�س 
النواب مكافاأة �سهرية مقدارها األفان 
وخم�سمائة دينار. وت�ستحق املكافاأة 

من تاريخ انتخابه نائباً للرئي�س.

الد�شتور

مادة )96(
حتدد بقانون مكافاآت اأع�ساء كل من 
جمل�س ال��ن��واب، 

جمل�س ال�����س��ورى و
يف حالة تعديل هذه املكافاآت ل ينفذ 

و
ه��ذا التعديل اإل اب��ت��داًء م��ن الف�سل 

الت�سريعي التايل.

املو�شوع

حل�صانة 
ا

الربملانية
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )159(
يف املجل�س 

ل يجوز للع�سو فور اإعالن الأمر امللكي بتعيينه 
يف اإحدى ال�سركات الأجنبية، ول اأن يقبل 

اأن يقبل التعيني 
جمال�س املراقبة 

جمال�س اإدارة ال�سركات امل�ساهمة اأو 
ع�سوية 

يف �سركات التو�سية بالأ�سهم وال�سركات ذات امل�سئولية 
يف 

املحدودة، اإل اإذا كان اأحد املوؤ�س�سني، اأو مالًكا لع�سرة 
املائة على الأقل من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة، اأو كان قد �سبق 
يف املجل�س.

له ع�سوية هذه املجال�س قبل اإعالن تعيينه ع�سواً 

مادة )160(
على كل ع�سو فور اإعالن الأمر امللكي بتعيينه اأن يخطر 
يف ال�سركات املن�سو�س عليها 

رئي�س املجل�س ببيان ع�سويته 
يف املادة ال�سابقة، اأو باملهنة احلرة التى يزاولها، اأو اأي ن�ساط 

جتاري اأو �سناعي اأو زراعي يقوم به.
وعليه اأن يخطر رئي�س املجل�س عن اأي تغيري يطراأ خالل 
مدة ع�سويته على هذه البيانات، وذلك خالل �سهر على 

الأكرث من وقت حدوثه.

ني
قانون املجل�ش

مادة )37(
جمل�س ال�سورى 

ل يجوز لع�سو 
جمل�س النواب اأثناء مدة ع�سويته 

اأو 
جمل�س اإدارة �سركة اأو اأن 

يف 
اأن يعني 

يف التزامات تعقدها احلكومة 
ي�سهم 

يف الأحوال 
اأو املوؤ�س�سات العامة اإل 

التي يبينها القانون.
ول يجوز له خ��الل تلك امل��دة اأن 
ي�سرتي اأو ي�ستاأجر م��اًل من اأم��وال 
ال��دول��ة اأو اأن ي��وؤج��ره��ا اأو يبيعها 
�سيئاً من اأم��وال��ه اأو يقاي�سها عليه، 
م��امل يكن ذل��ك بطريق امل��زاي��دة اأو 
املناق�سة العلنيتني، اأو بالتطبيق لنظام 

ال�ستمالك للمنفعة العامة.

مادة )38(
جمل�س 

ميتنع على كل من رئي�س 
جمل�س النواب، 

ال�سورى ورئي�س 
مبجرد اختياره رئي�ًسا، مزاولة مهنة 

جتارية اأو غري جتارية.

الد�شتور

مادة )98(
جمل�س ال�سورى اأو 

ل يجوز لع�سو 
جمل�س النواب اأثناء مدة ع�سويته اأن 
جمل�س اإدارة �سركة اأو اأن 

يف 
 َّ يُعني

يف التزامات تعقدها احلكومة اأو 
ي�سهم 

يف الأحوال التي 
املوؤ�س�سات العامة اإل 

يبينها القانون.
ول يجوز له خالل تلك املدة كذلك 
اأن ي�سرتي اأو ي�ستاأجر ماًل من اأموال 
ال��دول��ة اأو اأن يوؤجرها اأو اأن يبيعها 
�سيًئا من اأمواله اأو يقاي�سها عليه، ما مل 
يكن ذلك بطريق املزايدة اأو املناق�سة 
العلنيتني، اأو بتطبيق نظام ال�ستمالك 

للم�سلحة العامة.

املو�شوع

واجبات 
الأع�صاء يف 
عدم التعيني 

جمل�س 
يف 

اإدارة �صركة 
اأو الإ�صهام 

يف التزامات 
قانونية خالل 

الع�صوية
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )150(
يف ح�سور اجتماعات املجل�س وجلانه.

يجب على الع�سو النتظام 

مادة )151(
على الع�سو ال��ذي يطراأ ما ي�ستوجب غيابه عن اإح��دى جل�سات 
املجل�س اأو اجتماعات جلانه، اأن يخطر رئي�س املجل�س اأو رئي�س اللجنة 

بح�سب الأحوال كتابة بذلك.
ول يجوز للع�سو اأن يتغيب اأك��رث من جل�ستني للمجل�س اأو ثالثة 
اجتماعات متتالية للجنة، اإل اإذا ح�سل على اإجازه اأو اإذن من رئي�س 
املجل�س لأ�سباب تربر ذلك، اأو اإذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئي�س 

يف اجلل�سة اأو الجتماع التايل.
املجل�س اأو لرئي�س اللجنة 

حمددة.
ول يجوز طلب الإجازة ملدة غري 

يف اأول 
ويخطر الرئي�س املجل�س بالإجازات التي منحها لالأع�ساء 

جل�سة تالية.

ني
قانون املجل�ش

مادة )39(
جمل�س ال�سورى 

ل مينح اأع�ساء 
جمل�س ال��ن��واب اأو�سمة 

واأع�ساء 
اأثناء مدة ع�سويتهم.

الد�شتور

مادة )100(
جمل�س 

ل مي���ن���ح اأع�������س���اء 
جمل�س النواب 

ال�سورى اأو 
اأو�سمة اأثناء مدة ع�سويتهم.

املو�شوع

عدم منح اأو�صمة 
لالأع�صاء

ح�صور الأع�صاء
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )152(
اإذا تغيب الع�سو عن ح�سور جل�سات املجل�س اأو جلانه 
بغري اإجازه اأو اإذن، اأو مل يح�سر بعد م�سي املدة املرخ�س 
يف املكافاأة عن 

له فيها، يعترب متغيًبا بدون اإذن وي�سقط حقه 
مدة الغياب.

مادة )153(
على الع�سو الذي يطراأ ما ي�ستوجب ان�سرافه من املجل�س 
يف ذلك كتابة 

اأو جل�سات جلانه نهائًيا قبل ختامها اأن ي�ستاأذن 
من رئي�س املجل�س اأو رئي�س اللجنة بح�سب الأحوال.

مادة )154(
يف مهمة خا�سة 

يعترب ع�سو املجل�س الذي يوفد للخارج 
يف اإجازة طوال املدة املحددة لهذه املهمة.

للمجل�س 

مادة )155(
يعر�س رئي�س اللجنة على رئي�س املجل�س �سهريًا، وكلما 
راأى رئي�س اللجنة �سرورة لذلك، تقريراً عن ح�سور اأع�ساء 

اللجنة وغيابهم.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

ح�صور الأع�صاء
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة)164(
يف حالة اإخطار رئي�س املجل�س من اإحدى اجلهات الر�سمية ب�سدور 
اأحكام ق�سائية اأو ت�سرفات اأو قرارات مما يرتتب عليه اإ�سقاط الع�سوية 
طبًقا للمادة )99( من الد�ستور، يحيل رئي�س املجل�س الأمر اإىل جلنة 
ال�سئون الت�سريعية والقانونية خالل ثالثة اأيام من تاريخ الإخطار، 
يف اأول جل�سة تالية. وتقوم اللجنة بعد �سماع 

ويبلغ املجل�س بذلك 
اأقوال الع�سو وحتقيق دفاعه ببحث املو�سوع من الناحتني الد�ستورية 
والقانونية، فاإذا انتهت اللجنة اإىل اأن ما ثبت لديها يرتتب عليه اإ�سقاط 
الع�سوية قدمت تقريراً براأيها اإىل مكتب املجل�س لإحالته اإىل املجل�س 

يف �ساأنه ما يراه.
يف اأول جل�سة تالية ليقرر 

لنظره 

مادة )165(
يجوز لع�سرة من اأع�ساء املجل�س على الأقل اأن يتقدموا بطلب 
كتابي اإىل رئي�س املجل�س باقرتاح باإ�سقاط الع�سوية عن اأحد اأع�سائه، 
يف املادة )99( من الد�ستور، ويجب 

وذلك لأحد الأ�سباب املبينة 
يف الطلب الأ�سباب الداعية لذلك. ويخطر رئي�س املجل�س 

اأن يبني 
الع�سو كتابة ب�سورة من اقرتاح اإ�سقاط الع�سوية عنه، وذلك بعد 
يف الطلب. 

اأن يتحقق مكتب املجل�س من توافر ال�سروط ال�سكلية 
يف ج��دول اأع��م��ال اأول جل�سة 

وي��درج طلب اإ�سقاط الع�سوية 
للمجل�س تالية لإخطار الع�سو ب�سورة من الطلب، ليقرر اإحالته اإىل 

جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية.

ني
قانون املجل�ش

مادة )5(
ت�سقط الع�سوية عن ع�سو 
جمل�س ال�سورى اإذا فقد اأحد 
�سروط الع�سوية، اأو فقد الثقة 
والعتبار، اأو اأخ��ل بواجبات 

ع�سويته.
وي��ج��ب اأن ي�����س��در ق��رار 
اإ�سقاط الع�سوية باأغلبية ثلثي 
اأع�ساء املجل�س، ويرفع القرار 

اىل امللك لإقراره.

الد�شتور

مادة )99(
اإذا ظهرت حالة م��ن ح��الت عدم 
جمل�سى 

الأهلية لأي ع�سو من اأع�ساء 
ال�سورى والنواب اأثناء ع�سويته ت�سقط 
حمله �ساغراً بقرار 

ع�سويته، وي�سبح 
ي�سدر باأغلبية ثلثي اأع�ساء املجل�س 

الذي هو ع�سو فيه.
كما ي��ج��وز اإ���س��ق��اط ع�سوية اأح��د 
جمل�س 

جمل�س ال�����س��ورى اأو 
اأع�����س��اء 

ال��ن��واب اإذا فقد الثقة والع��ت��ب��ار اأو 
اأخ��ل بواجبات ع�سويته. ويجب اأن 
ي�سدر ق��رار اإ�سقاط الع�سوية باأغلبية 
ثلثي اأع�ساء املجل�س الذي هو ع�سو 
فيه، ويرفع القرار اإذا كان �سادراً عن 

جمل�س ال�سورى اإىل امللك لإقراره.

املو�شوع

انتهاء الع�صوية
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )166(
يف اإجراءاتها 

ل يجوز للجنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية البدء 
يف امليعاد الذي حتدده 

اإل بعد اإخطار الع�سو كتابة للح�سور 
لذلك، على األ تقل امل��دة بني تاريخ الإخطار وامليعاد املحدد 
لنعقاد اللجنة عن ثالثة اأيام. وعلى اللجنة اأن ت�ستمع لأقوال 
الع�سو واأن حتقق اأوجه دفاعه، ويغادر الع�سو مقر الجتماع عند 
ف الع�سو عن احل�سور اأعادت اللجنة 

اأخذ الأ�سوات. واإذا تخل
ف بعد ذلك دون عذر 

اإخطاره طبًقا للقواعد ال�سابقة، فاإذا تخل
مقبول ت�ستمر اللجنة فى مبا�سرة اإجراءاتها. وللع�سو اأن يختار 
اأحد اأع�ساء املجل�س ملعاونته فى اإبداء دفاعه اأمام اللجنة. وتقدم 
اللجنة تقريرها اإىل رئي�س املجل�س بعد موافقة اأغلبية ثلثي اأع�سائها 
عليه خالل اأ�سبوعني على الأكرث من تاريخ اإحالته اإليها. ويعر�س 
يف اأول جل�سة تالية، ويجب �سدور 

هذا التقرير على املجل�س 
يف مدة ل جتاوز اأ�سبوعني من تاريخ عر�س 

قرار املجل�س ب�ساأنه 
التقرير عليه.

مادة )167(
يتلى تقرير اللجنة عن اإ�سقاط الع�سوية اأمام املجل�س، ويوؤخذ 
ال���راأي عليه ن��داًء بال�سم، ول ي�سدر ق��رار املجل�س باإ�سقاط 
الع�سوية اإل مبوافقة ثلثي اأع�سائه على الأقل، ويجوز للمجل�س 

اأن يقرر جعل الت�سويت �سريًا.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

انتهاء الع�صوية
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مادة )168(
يقدم طلب اإلغاء الأث��ر املانع من الرت�سيح املرتتب على 
اإ�سقاط الع�سوية طبًقا للبند )د( من امل��ادة )57( من 
الد�ستور كتابًة اإىل رئي�س املجل�س، ويجب اأن يرفق بالطلب 
بيان بقرار املجل�س واأ�سبابه وم��ربرات اإزال��ة الأثر املانع من 
الرت�سيح وامل�ستندات املوؤيدة له. ويعر�س الرئي�س الطلب 
على املجل�س لإحالته اإىل جلنة ال�سئون الت�سريعية والقانونية 

لإعداد تقرير عنه للمجل�س.
وعلى اللجنة اأن ت�ستدعي من �سبق اإ�سقاط الع�سوية عنه 
واأن ت�ستمع اإىل اأقواله واأن حتقق اأوج��ه دفاعه، ويجب اأن 
يت�سمن تقريرها مناق�سة ما اأبداه من اأ�سباب واأ�سانيد لطلبه. 
ويعر�س التقرير على املجل�س، ويجب اأن ي�سدر املجل�س 
يف �ساأنه خالل اأ�سبوعني على الأكرث من تاريخ عر�س 

قراره 
التقرير عليه.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور
املو�شوع

انتهاء الع�صوية
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جمل�س ال�شورى
لئحة 

مادة )169(
جمل�س ال�سورى اأن 

يجوز لأي ع�سو من اأع�ساء 
يطلب اإعفاءه من ع�سوية املجل�س بالتما�س مكتوب خاٍل 

من اأي قيد اأو �سرط يقدم اإىل رئي�س املجل�س.
يعر�س الرئي�س اللتما�س بعد �سبعة اأي��ام من تاريخ 
يف جل�سة يدعى 

تقدميه على مكتب املجل�س ملناق�سته 
اإليها الع�سو مقدم اللتما�س، فاإذا اأ�سر الع�سو على 
التما�سه تعني على الرئي�س اأن يرفعه اإىل امللك، ول تنتهي 

الع�سوية اإل من تاريخ قبول امللك لهذا اللتما�س.

ني
قانون املجل�ش

مادة )6(
جمل�س 

يجوز لأي ع�سو من اأع�ساء 
ال�سورى اأن يطلب اإعفاءه من ع�سوية 
امل��ج��ل�����س ب��ال��ت��م��ا���س ي��ق��دم اىل رئي�س 
املجل�س، وعلى الرئي�س اأن يرفعه اإىل 
امللك. ول تنتهي الع�سوية اإل من تاريخ 

قبول امللك لهذا اللتما�س.

الد�شتور

مادة )54(
جمل�س ال�سورى 

يف 
اأ- م��دة الع�سوية 

اأربع �سنوات، ويجوز اإعادة تعيني 
من انتهت مدة ع�سويته.

جمل�س 
حمل اأحد اأع�ساء 

ب- اإذا خال 
ال�سورى قبل نهاية مدته لأي �سبب 
من الأ�سباب عني امللك ع�سًوا بديال 

لنهاية مدة �سلفه.
جمل�س 

ج- يجوز لأي ع�سو من اأع�ساء 
ال�����س��ورى اأن يطلب اإع���ف���اءه من 
ع�سوية املجل�س بالتما�س يقدم اإىل 
رئي�س املجل�س، وعلى الرئي�س اأن 
يرفعه اإىل امللك، ول تنتهي الع�سوية 
اإل م��ن ت��اري��خ ق��ب��ول امل��ل��ك لهذا 

اللتما�س.
جمل�س ال�سورى 

د- يعني امللك رئي�س 
ملثل مدة املجل�س، وينتخب املجل�س 
نائبني لرئي�س املجل�س لكل دور 

انعقاد.

املو�شوع

التما�س ع�صو 
باإعفائه من 

ع�صوية املجل�س
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ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )67(
جمل�س النواب مو�سوع الثقة برئي�س 

يف 
اأ- ل يُطرح 

جمل�س الوزراء.
جمل�س 

ب- اإذا تقدم ع�سرة اأع�ساء على الأق��ل من 
النواب بطلب م�سبب بعدم اإمكان التعاون مع 
جمل�س ال����وزراء وواف���ق اأغلبية اأع�ساء 

رئي�س 
املجل�س على ذلك اأحيل الطلب اإىل مكتب املجل�س 
لبحثه، واإحالته اإىل املجل�س خالل مدة ل تتجاوز 

اأ�سبوعني من تاريخ تقدميه.
يف 

ج- ل يجوز ملجل�س ال��ن��واب اأن ي�سدر ق��راره 
جمل�س 

مو�سوع عدم اإمكان التعاون مع رئي�س 
ال��وزراء قبل �سبعة اأيام من تاريخ اإحالته اإليه من 

مكتب املجل�س.
جمل�س النواب باأغلبية ثلثي اأع�سائه عدم 

د- اإذا اأقر 
جمل�س ال��وزراء، رفع 

اإمكان التعاون مع رئي�س 
جمل�س 

الأم��ر اإىل امللك للبت فيه، باإعفاء رئي�س 
جمل�س 

ال��وزراء وتعيني وزارة جديدة، اأو بحل 
النواب.

املو�شوع

عدم اإمكان 
التعاون مع 

رئي�س الوزراء
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لئحة 

مادة )3( *
اأ- تبداأ مرا�سم الحتفال بانعقاد املجل�س الوطني بتالوة اآيات 

من القراآن الكرمي.
ب- يفتتح دور النعقاد العادي للمجل�س الوطني مبجل�سيه 
)ال�سورى والنواب( وفًقا لأحكام املواد )71( و )73( 
و )74( من الد�ستور بال�ستماع اإىل اخلطاب ال�سامي، 

ثم يف�س الجتماع عقب اإلقاء هذا اخلطاب.

ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )42(
اأ- ي�سدر امللك الأوامر باإجراء النتخابات 
مل��ج��ل�����س ال����ن����واب وف����ق اأح���ك���ام 

القانون.
ب- يدعو امللك املجل�س الوطني اإىل 
الج��ت��م��اع ب���اأم���ر م��ل��ك��ي، ويفتتح 
دْور النعقاد، ويف�سه وف��ق اأحكام 

الد�ستور.

جمل�س ال��ن��واب 
ج- للملك اأن ي��ح��ل 

مب��ر���س��وم ت��ب��ني ف��ي��ه اأ���س��ب��اب احل��ل، 
جمل�سي 

وذلك بعد اخذ راأي رئي�سي 
ال�سورى والنواب ورئي�س املحكمة 
الد�ستورية ول يجوز حل املجل�س 

لذات الأ�سباب مرة اأخرى.

مادة )76(
يعلن امللك، باأمر ملكي، ف�س اأدوار 

النعقاد العادية وغري العادية.

املو�شوع

دعوة امللك 
للمجل�س الوطني 

لالجتماع، 
وافتتاح دور 

ه النعقاد وف�صّ

جلريدة الر�سمية، بتاريخ 2006/5/31
* معدلة وفًقا للقانون رقم)9( ل�سنة 2006 بتعديل بع�س اأحكام الالئحة الداخلية ملجل�س ال�سورى، املن�سور يف العدد 2741 من ا
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ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )74(
يفتتح امللك دور النعقاد العادي 
للمجل�س الوطني باخلطاب ال�سامي، وله 
يف 

اأن ينيب ويل العهد اأو من يرى اإنابته 
ذلك. ويختار كل من املجل�سني جلنة من 
بني اأع�سائه لإعداد م�سروع الرد على 
هذا اخلطاب، ويرفع كل من املجل�سني 

رده اإىل امللك بعد اإقراره.

مادة )75(
جمل�سي ال�سورى 

يُ��دع��ى ك��ل م��ن 
والنواب، باأمر ملكي، اإىل اجتماع غري 
عادي اإذا راأى امللك �سرورة لذلك، اأو 

بناًء على طلب اأغلبية اأع�سائه.
يف دور الن��ع��ق��اد غري 

ول ي��ج��وز 
يف غري الأمور 

العادي اأن ينظر املجل�س 
التي ُدعي من اأجلها.

املو�شوع

افتتاح امللك 
لدور النعقاد 

العادي للمجل�س 
الوطني.

الجتماع غري 
العادى للمجل�س 

الوطني.
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ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )90(
للملك اأن ي��وؤج��ل، ب��اأم��ر ملكي، 
اجتماع املجل�س الوطني مدة ل جتاوز 
يف دور 

�سهرين، ول يتكرر التاأجيل 
النعقاد الواحد اأكرث من مرة واحدة. 
ول حت�سب م��دة التاأجيل �سمن فرتة 
يف امل��ادة 

الن��ع��ق��اد املن�سو�س عليها 
)72( من هذا الد�ستور.

مادة )102(
جمل�س النواب رئا�سة 

يتوىل رئي�س 
اجتماع املجل�س الوطني، وعند غيابه 
جمل�س ال�سورى، ثم 

يتوىل ذلك رئي�س 
النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب، ثم 

جمل�س ال�سورى.
النائب الأول لرئي�س 

املو�شوع

تاأجيل امللك 
لجتماع املجل�س 

الوطني.

رئا�صة رئي�س 
جمل�س ال�صورى 

لجتماع املجل�س 
الوطني.
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ني
قانون املجل�ش

الد�شتور

مادة )103(
يف غري احلالت التي يتطلب فيها الد�ستور 
جل�سات املجل�س 

ل تعترب 
خا�سة، 

اأغلبية 
الوطني قانونية اإل بح�سور اأغلبية اأع�ساء 
كل من املجل�سني على حدة واإذا مل يكتمل 
ن�ساب انعقاد املجل�س مرتني متتاليتني اعترب 
اجتماع املجل�س �سحيحاً على األ يقل عدد 
جمل�س عن ربع اأع�سائه، 

احلا�سرين من كل 
وت�سدر القرارات باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين 
وعند ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي 

منه الرئي�س.

املو�شوع

�صحة انعقاد 
جل�صات املجل�س 

الوطني.


