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م 2022 أبريل 5التاريخ: 

املوقـــر   صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل 
 رئيــس جملـس الشـورى           

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

مشروع قانون  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول  يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير     

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس    2002( لسنة  54( من المرسوم بقانون رقم )143بتعديل المادة )

 . النواب )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب(

برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.   

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام،،، 

 دالل جاسم الزايد         
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
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 قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  .2

 مشروع القانون المذكور، ومذكرتا هيئة التشريع والرأي القانوني، والحكومة بشأنه.   .3
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 مقارنة بشأن مدى سقوط السؤال البرلماني بعد انتهاء دور االنعقاد في عدد من الدول العربية. جدول  .5
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الرقــــم: R82;ص ل ت ق/ ف 5 د 4

م  2022 مارس 16التاريـخ: 

سعادة السيدة  دالل جاسم الزايد    احملرتمة
 الشؤون التشريعية والقانونية رئيس جلنة  

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

( 143)مشبببببببرن  تببببببب نةن    ببببببب ي    ببببببب    كم إلببببببب  نرفببببببب أن  لنببببببب يطيببببببب  
 شببببببببةن  لاخلبببببببب   ل     بببببببب   2002( لسببببببببن  54مبببببببب    روببببببببة    بببببببب نةن  تببببببببم )

 ج بببببببب  لنبببببببة ا )   ببببببب  مل دبببببببةس   تببببببب      ببببببب نةن    ببببببب   مببببببب  مج بببببببب 
. لنة ا(

 رجببببببببب س من تشببببببببب ق ن   وببببببببب ق نإ ببببببببب      ريبببببببببر  شبببببببببةنق م  ببببببببب ن  
 أيكببببببم ل ردببببببق   ببببببق   ج ببببببب  ببببببا  مة بببببب  أت بببببب    ا بببببب  أوبببببب     مبببببب 

    يخق.
 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

علي بن صاحل الصاحل   
رئيس جملس الشورى  

ف/ /
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 شؤون التشريعية والقانونية ملخص تقرير جلنة ال

 العنوان
بشأن  ۲۰۰۲) لسنة ٥٤) من المرسوم بقانون رقم (۱٤۳مشروع قانون بتعدیل المادة (

الالئحة الداخلیة لمجلس النواب (المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس  
 النواب) 

أصل مشروع 
 النوابمن مجلس  اقتراح مقدم القانون

   م۲۰۲۲ مارس ۱٦ اإلحالة إلى اللجنة 
 الفصل التشریعي الخامس  –  الرابعدور االنعقاد العادي  

انتھاء اللجنة من  
 المناقشة 

   م۲۰۲۲ مارس ۲۸
 الفصل التشریعي الخامس  –  رابعدور االنعقاد العادي ال

 ) ۲(  عدد االجتماعات

العرض على  
 ---------  الجلسة 

 مضمونھ 

 

)  ٥٤) من المرسوم بقانون رقم (۱٤۳استبدال نص المادة (یھدف مشروع القانون إلى  

النواب،    ۲۰۰۲لسنة   الداخلیة لمجلس  الالئحة  ابشأن  السؤال   لنص على سقوط لتتناول 

البرلماني بانتھاء الفصل التشریعي، بدال من سقوطھ بانتھاء الدور التشریعي، لمعالجة  

  د مشكلة سقوط عدٍد كبیٍر من األسئلة المقدمة من أعضاء المجلس في نھایة كل دور انعقا 

لعدم كفایة دور االنعقاد لإلجابة على جمیع األسئلة والتي تتعلق بالصالح    ؛ وذلكتشریعي

 العام. 
 

 بنیة مشروع
 مادتاندیباجة +  قانونال

قرار مجلس 
 مشروع القانون   فقة علىاالمو النواب

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

 مشروع القانون   على الموافقة من حیث المبدأعدم 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 

  رابعالدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشریعي 
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 م2022 أبريل 5التاريخ: 

 (10الرقم: )

 

 

 تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية

بشأن   2002لسنة (  54)   من املرسوم بقانون رقم (  143) مشروع قانون بتعديل املادة   حول

 الالئحة الداخلية جمللس النواب )املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جملس النواب( 

 لفصل التشريعي اخلامس ا -عادي الرابع دور االنعقاد ال 

 
 

 

 

 مقدمــة: 

علي بن صالح الصالح    السيدصاحب المعالي  استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب       

م،  2022  مارس  16( المؤرخ في  4د    5ص ل ت ق / ف    782رقـم )  رئيس مجلس الشورى

( من المرسوم  143نون بتعديل المادة )ع قامشرووالذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة  

قتراح بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب )المعد في ضوء اال 2002( لسنة  54بقانون رقم )

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن بقانون المقدم من مجلس النواب(

 رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.  
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 ات اللجنة:إجراء  أوالً:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 :ينالتالي  ينفي االجتماع رالمذكوالقانون  مشروع تدارست اللجنة   (1)

 الفصل الدور التاريخ  رقم االجتماع

 5 4 م2022 مارس 21 21

 5 4 م2022 مارس 28 23
 

 

 

الوثائ  (2) على  دراستها  أثناء  اللجنة  المتعلقة  اطلعت  القانون  ق  البحث  بمشروع  موضوع 

 والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي: 

 

 )مرفق( قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

الحكومة   - ومذكرة  القانوني،  والرأي  التشريع  هيئة  ومذكرة  المذكور،  القانون  مشروع 

 )مرفق( بشأنه.  

  ، ن قبل األستاذ عبدالموجود الشتلة، معدة مالقانون   مشروع  مذكرة بالرأي القانوني بشأن -

  مساعدالقانوني  المستشار  ، الة سهير سلطان بني حمادستاذواأل،  للجنةالمستشار القانوني  

 )مرفق( . للجنة

مقارنة بشأن مدى سقوط السؤال البرلماني بعد انتهاء دور االنعقاد في عدد من  جدول   -

 )مرفق( الدول العربية.  

 )مرفق( . الداخلية لمجلس النوابلالئحة بشأن ا 2002( لسنة 54المرسوم بقانون رقم ) -
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 : كل من مجلسللاللجنة من األمانة العامة  ياجتماع شارك في •

 

 المنصب  االسم

 هيئة املستشارين القانونيني

 مستشار قانوني   األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة  

 مساعد مستشار قانوني بني حماد  األستاذة سهير سلطان 

 باحث قانوني أول  الغريريالسيد محسن علي 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  السيدة ميرفت علي حيدر

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أول  أخصائي إعالم وتواصل  السيد حسين هاشم الماجد 

 

 

 ثانيـًا: رأي اللجنة: 

 

 2002( لسنة  54)م بقانون رقم  ( من المرسو 143ت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة )ناقش     

واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وانتهت إلى    بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب،

 ما يلي: 

من مادتين، تنص المادة األولى على استبدال    –فضال عن الديباجة    –يتألف مشروع القانون       

المادة ) بقانون رقم )143نص  المرسوم  لسنة  54( من  الال  2002(  لمجلس  بشأن  الداخلية  ئحة 

السؤال البرلماني بانتهاء الفصل التشريعي، بدال من سقوطه    لنص على سقوط النواب، لتتناول ا

بانتهاء الدور التشريعي، لمعالجة مشكلة سقوط عدٍد كبيٍر من األسئلة المقدمة من أعضاء المجلس  

على جميع األسئلة والتي تتعلق    نعقاد لإلجابةفي نهاية كل دور انعقاد تشريعي، لعدم كفاية دور اال

 وجاءت المادة الثانية تنفيذية.    بالصالح العام.
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  وهيئة وعلى ضوء دراسة اللجنة لقرار مجلس النواب الموقر ومذكرتي الحكومة الموقرة       

اللجنة والمستشار   التشريع والرأي القانوني، وما استعرضته من وجهات النظر بين أعضاء 

 د انتهت إلى اآلتي: انوني لها، فقالق

 

 أوال: من ناحية السالمة الدستورية: 

 

الناحي       من  القانون  مشروع  اللجنة سالمة  السلطة ترى  نطاق  في  يدخل  لكونه  الدستورية،  ة 

  إذ  العامة،   للمصلحة  ُمحققـًا  له  يتراءى   بما  والواجبات الحقوق تنظيم مجال  في   لُمشّرع التقديرية ل

  توجيه   في  النواب  مجلس  أعضاء  حق   على  منه  (91)  المادة  في  نص   البحرين  كةممل  دستور   أن

  في  الداخلة  األمور  الستيضاح   الوزراء  مجلس  أعضاء  من  وغيرهم  الوزراء  إلى  األسئلة

  أن  على  التنفيذية،  السلطة  أعمال  على  البرلمانية  الرقابة  وسائل  إحدى  اباعتباره  اختصاصاتهم،

توجيه السؤال وإبالغه والرد عليه وإدراجه بالجلسة   ممارسة حق   وضوابط   شروط   القانون   يُنظم

 ( من الدستور. 94العامة والحق في استرداده والنص على حاالت سقوطه عمال بنص المادة )

 

 مة القانونية والموضوعية: ثانيـًا: من ناحية المالء 

 

هداف التي يسعى استعرضت اللجنة مشروع القانون في ضوء وظيفة السؤال البرلماني واأل    

مذكرة رأي الحكومة وقررت وجاهتها،    اتضمنتهإلى تحقيقها، وَعَرَضت إلى المالحظات التي  

 تي: وأكََّدت فضال عنها على اآل

 

ت   .1   والنواب   ىالشور  مجلسي   أعضاء  حق   على  البحرين   مملكة   دستور   من  ( 91)  المادةنصَّ

  الداخلة   العامة  األهمية   ذات  وراألم  حالستيضا  الوزراء  إلى  البرلمانية  األسئلة  توجيه  في

 . اختصاصاتهم  في

  بهدف   2018  سنة   الصادر  الدستوري   التعديل   بموجب   (91)  المادة  نص   استبدال   تم  قدو 

  إليهم  األسئلة  بتوجيه  المشمولين  دائرة  بتوسيع   النواب  لمجلس  الرقابية  السلطات  زيادة

بقانو   صدر   مّ ثَ ومن    الوزراء،   مجلس   أعضاء  جميع  لتشمل  )المرسوم  رقم  لس49ن  نة  ( 
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بشأن الالئحة الداخلية    2002( لسنة  54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )   2018

ما أتى به مشروع    كانلمجلس النواب، وتضمن تعديل النصوص المتعلقة بالسؤال، ولو  

ا أو يتماشى مع طبيعة السؤال لتضمنته التعديالت الواردة بالمرسوم بقانون  ـً القانون جوهري 

 لف الذكر.سا

  السؤال   النواب،  لمجلس  الداخلية  الالئحة  بشأن  2002  لسنة  (54)  رقم  بقانون  المرسوم  نظَّمَ  .2

 استيضاح  هو   منه   الغرض  أن  بيَّنَت  حيث  (143)  حتى  (133)  من  المواد  في  البرلماني

  لالستفهام  أو  الوزراء  مجلس   أعضاء  من  وغيرهم   الوزراء  اختصاص  في   الداخلة  األمور 

  أو   االستيضاحو  إليه،  علمها  وصل  ةواقع  حصول  من  حققللت   أو   العضو  لمهيع  ال  أمر  عن

  مع  متناسبة  جاءت  السؤال  أحكام  فإن  ثم  ومن  الهامة،   الوقتية  للحاالت  انُمقرر  االستفهام

االستفهام    الوقتية  الحالة  هذه يمتد  أن  الُمتصور    كما  التشريعي،   الفصل  لنهايةومن غير 

 وال يُحقق الهدف منه.   أهميته يفقد  أن التشريعي الفصل لنهاية السؤال تعليق على  يترتب

 

نظمت  والتي    ،مادة  ( 11)  عدد   في  البرلماني   ؤالالس  النواب   لمجلس   الداخلية  الالئحة   تناولت  .3

( على حق توجيه السؤال،  133آلية السؤال بشكل ترتيبي من حيث الُمدد، فنّصت المادة )

  بالغ اإلخالل أسبوع من تاريخ  ( االعتراض على استبعاد السؤال  134وأجازت المادة )

 بقرار االستبعاد. 

سجل  قيَّد طلبات توجيه األسئلة بحسب تواريخ ورودها في  تُ ( على أن  135ونصت المادة )

ويجيب الوزير  ،  خاص، ويُْبلِغ رئيس المجلس السؤال خالل عشرة أيام من تاريخ تقديمه 

من تاريخ إبالغه به، وتقدَّم اإلجابة    ـًاالسؤال كتابةً خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم  لىع

هة   ـًا ، خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يومألعضاء مجلس الوزراءكتابةً على األسئلة الموجَّ

 إبالغ السؤال. ريخ من تا

م السؤال فور وروده، ويدَرج السؤال  (  136وإعمااًل للمادة ) يُْبلِغ الرئيس الجواب إلى مقدِّ

دَرج في الجدول  كما يُ ،  والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا اإلبالغ لِعْلم المجلس 

   جلس.لم يُِجب عليه الوزير ليتم الرد عليه شفاهة بالم يالسؤال الذ ـًاأيض
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أيام  يزيد على سبعة  التأجيل    ،وللوزير أن يطلب تأجيل اإلجابة إلى موعد ال  وال يجوز 

 ألكثر من هذه المدة إال بقرار من المجلس. 

السؤال كتابة    لى طلب تأجيل اإلجابة ع  -   من غير الوزراء  -وألعضاء مجلس الوزراء  

 .إلى موعد ال يُجاِوز عشرة أيام

واإلج يُ و  لألسئلة  ساعة  نصف  عليها خصص  )  ابة  بالمادة  فإذا  ( 141عمال  ض  بع   بقي، 

 .في جدول أعمال الجلسة التالية مالم يقرر المجلس خالف ذلك  تُدرج األسئلة 

نية للرد على السؤال، ويترتب على االلتزام بهذه  زم  أنه تم تحديد ُمَددٍ النصوص يتبين من 

، ألن  ( 143ق نص المادة )وف  من باب اللزوم سقوط السؤال بانتهاء الدور التشريعي  الُمدد  

باستفهام أو استيضاح،    ـًا، لكونه ُمتعلقلك النصوص راعت طبيعة السؤال ونطاقه الزمنيت 

ة السؤال، فيسقط بانتهائه، وبالتالي  ومن ثم فقد كان دور االنعقاد هو أنسب مجال لصالحي 

باقي    أن يتعارض هذا النص معنهاية الفصل التشريعي  يترتب على امتداد السؤال إلى  

تكون لتلك الُمدد الُمحددة أي جدوى، ألن تلك    محددة، ولن  التي تُقرر مواعيدَ   النصوص

ال الرد  السؤال وهو  إلى تحقيق الغرض األسمى من  سريع على  الُمدد تهدف في األصل 

أهمية عامة، حيث إن أهمية السؤال تكمن في    ي االستفهام أو االستيضاح المقدم في أمر ذ

 تلك األهمية.   فقدوإال في الوقت المحدد له   أن يتم الرد عليه

 

قررت سقوط السؤال بانتهاء الدور التشريعي إالَّ أنها لم    قد  ( وإن كانت143ن المادة )إ .4

من أن يستخدم حقه في    -   ُموجه السؤال الذي سقط بانتهاء الدور التشريعي   -تمنع النائب  

قائمة،  ما زالت  نت المسألة الهامة  في دور االنعقاد الذي يليه متى كا  هذات   توجيه السؤال

 ررة في ذلك الشأن.ا للضوابط واإلجراءات والمدد المقـً وفق
 

السؤال أن يتضمن النظام التشريعي في أي بلد  هو  شأن التشريعات المقارنة، فاألساس  ب  .5

ا أحكامه فتختلف  ةكأداالبرلماني   لوائح    ابشأنه  رقابة ممنوحة لعضو المجلس التشريعي، أمَّ

ما ينص    األنظمةكل بلد في وضع تشريعاته، فمن  خصوصية  ل  ـًاتبع  مة البرلمانية  األنظ 

على ُمدة للسقوط ويواكبها نصوص تنظم أحكام السؤال خالل ُمدد ُمقدرة وهو المعمول به  
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عدد    في الالئحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين، ويأخذ بهذا النظام

ب  مدة للسقوط فيواك   ال يُقررا  ان، ومن األنظمة موالسود  وسوريا  من الدول مثل األردن 

سقوط  عليها  رتب  يت   الوبالتالي    ،ومدًدا زمنية  حتمية  ذلك النص على أحكام ال تتناول آجاال 

 فال يُمكن قياس هذا النظام على سابقه.   عليه ، و السؤال
 

السؤال  إ .6 ُمقررأداك  - ن  برلمانية  رقابة  النواب  ة ة  الرقابة   يأتي  -  لمجلس  أدوات  ضمن 

اال  )االقتراحات  : وهي  ى األخر عدم  برغبة،  الوزراء،  أحد  من  الثقة  ستجوابات، سحب 

وكل    ، العامة(إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، طلبات التحقيق، طلبات المناقشة  

إليها بحسب   اللجوء  الموقر  للمجلس  يحق  ثم  ومن  بها،  المتعلقة  والُمدد  لها طبيعتها  أداة 

ا ال يستدعي إخراج السؤال كأداة رقابة عن    يعة ُكلٍ طب منها، وبقدر توافر شروطها، ِممَّ

 منه.  ةبما ال يجعل له الفاعلية المستهدفواإلطار الُمحدد له 
 

  ة بيان األسئلة التي سقطت بانتهاء األدوار التشريعية والمرفقباالطالع على االحصائيات و  .7

في نهاية كل دور،    ( سؤاال15ألسئلة )هذه ا  ددع  أن متوسطيثبت  بقرار مجلس النواب،  

مما يؤكد أن    ،( سؤاال280من إجمالي عدد األسئلة المسموح بتقديمها في الدور وعددها )

تُعد ظاهرة يتم من أجلها تعديل النص بما يتعارض مع باقي النصوص  ال  هذه النسبة قليلة و 

 . المنظمة للسؤال
 

النهج   .8 القانون مع  الشورى  التشيتعارض مشروع  لمجلسي  المقرر  السؤال  ريعي ألحكام 

والنواب، ويترتب عليه ُمخالفة أحكام السؤال المقررة في الالئحة الداخلية لمجلس الشورى،  

ا يُوجب توحيد النصوص    نباعتبار المجلسين يمثال السلطة التشريعية في مملكة البحرين ِممَّ

 ليس االختالف. ان و المشتركة والموازنة والتهيئة بينهما قدر اإلمك

 

 

 عليه، فإن اللجنة تنتهي إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبناءً      
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 اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي: ــًا: ثالث
 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشــورى، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماالً لنص المادة )      

 كل من:

 

 مقــرًرا أصليــًا.                   نوار علي المحموداألستاذ  .1

 مقرًرا احتياطيًا.                 شيخ جواد عبدهللا حسينال .2

 

 

 

 ــًا: توصية اللجنة: بعار

القانون، فإن اللجنة   مـشروعي دار من مناقـشات وما أبدي من آراء أثناء دراـسةفي ضـوء ما        

 توصي بما يلي:

 

( من المرسوم بقانون  143مشروع قانون بتعديل المادة )  الموافقة من حيث المبدأ علىعدم    -

بقانون  بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب )المعد في ضوء االقتراح  2002( لسنة 54رقم )

 . المقدم من مجلس النواب(

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 دالل جـاسم الزايد                                                عادل عبدالرمحن املعاودة
 رئيس اللجنة                                                   نائب رئيس اللجنة     

 

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 
 

 الثايناملرفق 
 

 النواب ومرفقاتهقرار جملس 
 
 

 بعارالدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشریعي 
 



 ١٤ مارس ٢٠٢٢م

١٨١ ف٥ د٤





























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــــرفــــــــق

(1) 
 

 
 
 
 
 
 



14/9/2021























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــــرفــــــــق

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــــرفــــــــق

(3) 

 
 
 
 
 
 







































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مــــــــرفــــــــق

(4) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 األسئلة التي سقطت بانتهاء الدور
 

  

 

 المجموع
األسئلة التي سقطت 

 بانتهاء الدور
 الفصل الدور

 الدور األول 13 62

 الفصل التشريعي الثالث

 الدور الثاني 21

 الدور الثالث 16

 الدور الرابع 12

 
 

األسئلة التي سقطت  المجموع
 بانتهاء الدور

 الفصل الدور

 الدور األول 13 60

 الفصل التشريعي الرابع

 الدور الثاني 16

 الدور الثالث 12

 الدور الرابع 19

 

األسئلة التي سقطت  المجموع
 بانتهاء الدور

 الفصل الدور

 الدور األول 19 39
 الفصل التشريعي الخامس

 الدور الثاني 20

 

 

 

م2021يناير  2تحديث :   

 صادر : قسم السجل العام / األمانة العامة المساعدة لشئون اللجان والجلسات ودعم شئون النواب

1/2/2021



 

 

 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 

 لثالثااملرفق 
 

مشروع القانون املذكور، ومذكرات هيئة 
 التشريع والرأي القانوين، واحلكومة بشأنه.

 

 
 بعارالدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشریعي 
 





















 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 

 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 

 بعارالاملرفق 
 

القانون، معدة  مشروع مذكرة ابلرأي القانوين بشأن
املستشار  ،من قبل األستاذ عبداملوجود الشتلة

، ة سهري سلطان بين محادستاذ، واألللجنةالقانوين 
 للجنة. ساعداملقانوين الستشار امل

 

 

  بعارالدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشریعي 
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 سعادة األستاذة / دالل جاسم عبد هللا الزايد      المحترمة

 رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني

 (143مشروع قانون بتعديل المادة ) بخصوص

 الداخلية لمجلس النواببشأن الالئحة  2002( لسنة 54من المرسوم بقانون رقم )

 

 يطيب لي أن أقدم لسعادتكم مذكرة بالرأي القانوني بشأن الموضوع المذكور أعاله.

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير.

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                                

 المستشار القانوني                                                              

  والقانونية للجنة الشؤون التشريعية                                                                
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 الموضوع

 مذكرة بالرأي القانوني

( لسنة 54المرسوم بقانون رقم )من  (143مشروع قانون بتعديل المادة ) بخصوص

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب 2002

بشأن الالئحة الداخلية  2002( لسنة 55المرسوم بقانون رقم ) وعلى الدستور،بعد االطالع على 

بشأن الالئحة الداخلية  2002( لسنة 54)رقم وعلى المرسوم بقانون ، لمجلس الشورى وتعديالته

 ن اآلتي:لى مشروع القانون محل الرأي، تبي، وعديالتهوتع النوابلمجلس 

ستبدال على االمادة األولى  من مادتين، تنص –فضالً عن الديباجة  –يتألف مشروع القانون 

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس  2002( لسنة 54( من المرسوم بقانون رقم )143نص المادة )

البرلماني بانتهاء الفصل التشريعي، بدًًل مما هو معمول ، بما يؤدي إلى أن يسقط السؤال النواب

 به من كونه يسقط بانتهاء الدور التشريعي.

إلى معالجة سقوط عدد كبير من األسئلة المقدمة من أعضاء مجلس النواب يهدف مشروع القانون 

فية لإلجابة ن فترة دور اًلنعقاد الحالية غير كاإ، حيث خالل األدوار والفصول التشريعية السابقة

، مما يؤدي إلى سقوطها وفق ما ينّص عليه يع األسئلة رغم كونها تتعلق بالصالح العامعلى جم

 ( من الالئحة الداخلية لمجلس النواب.143النص الحالي للمادة )

 

 :ظر في مشروع القانون في ضوء المالحظات التاليةإعادة النالحكومة الموقرة، ت طلب

، حيث إنَّ عبارة "استيضاح مشروع القانون مع مفهوم السؤال البرلمانيتعارض الهدف من ـ 1

ر( من الدستور 91األمور" الواردة في نص المادة ) على مدار السؤال أن يمتد  معها ًل يُتصوَّ

الفترة الزمنية للفصل التشريعي البالغة أربع سنوات، باعتبارها فترة طويلة تُفقد السؤال البرلماني 

مة )سبعة أشهر( وهي فترة كافية ومالءمضمونه، وإنما من المنطقي أن تُحدد المدة بدور اًلنعقاد 

 لبقاء السؤال مطروحا أو باإلمكان طرحه.

، ذلك أن باقي النسيج التشريعي المنظم لحق السؤال البرلمانيتعارض مشروع القانون مع ـ 2

مواد الالئحة الداخلية لمجلس النواب الُمنظمة لحق السؤال البرلماني، قد تضمنًّت أحكام السؤال 

لتتم خالل ذات الدور الذي قُدم فيه السؤال البرلماني، وًل  ده وجميع اإلجراءات الُمتعلقة به،ومد

مدة لتصل لفصل تشريعي وإًل حصل تعارض في أحكام مواد الالئحة بصورة يُمكن مدُّ تلك ال

 تُخل بأحكام السؤال البرلماني ذاته.
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تُعتبُر مدة دور االنعقاد في حد ذاتها طويلة مقارنة بالمدة المقررة لإلجابة على أسئلة أعضاء ـ 3

( 135المادتين ) ، وهو ما بُينت عليه األحكام الخاصة بالسؤال والمحددة فيمجلس النواب

( من الالئحة الداخلية لمجلس النواب، واللتين ستصبح أحكامها حال تقرير مدة السقوط 136و)

هُ عنهُ الُمشرع.  بانتهاء الفصل التشريعي بال طائل تشريعي، وهو ما يُنَزَّ

في  قياس األحكام المتعلقة بحاالت سقوط األسئلة بما هو معمول به في بعض البرلماناتـ 4

الم كمجلس األمة الكويتي والمجلس الوطني اًلتحادي اإلماراتي وهو قياس مع الفارق، حيث الع

إن ًلئحتي تلك المجالس لم تحددا مدة حتمية لإلجابة على األسئلة المقدمة من أعضاء تلك المجالس، 

 ع بطريق اللزوم سقوط السؤال بانتهاء الفصل التشريعي.بعدم تحديد ذلك يستتوعليه فإن 

ُموجه ًل تمنع النائب  ( من الالئحة الداخلية لمجلس النواب بنصها القائم143إن المادة )ـ 5

في دور اًلنعقاد  جيه ذات السؤالفي تو السؤال الذي سقط بانتهاء الدور التشريعي من أن يستخدم

 في ذلك الشأن. ةوابط واإلجراءات والمدد المقررضالذي يليه، وفقا لل

  

أن األمر يقتضي تنظيم كيفية ممارسة حق  بمذكرتها، والرأي القانوني هيئة التشريعوأوردت 

توجيه السؤال على نحو يكفل المواءمة بين حق عضو مجلس النواب في أداء دوره الرقابي وعدم 

استهالك وقت وجهد المجلس في مناقشة األسئلة بما يفقد هذه الوسيلة فاعليتها الرقابية أو تنظيم 

شكل إثقاًلً لكاهل الحكومة بما قد يعطلها عن أداء دورها المنوط بها القيام به، األمر على نحو قد ي

وًل شك أن من بين أكثر األمور أهمية بالنسبة للسؤال هي تحديد حاًلت سقوطه، وأن هذه األمور 

 جميعها تخضع للسلطة التقديرية للمشرع ينظمها بما يتراءى له محققاً للمصلحة العامة.

 

من دور اًلنعقاد  الثانية والعشرينجلسة ال، في النواب الموافقة على مشروع القانونقرر مجلس 

مارس  1المنعقدة في يوم الثالثاء الموافق  –الفصل التشريعي الخامس  –السنوي العادي الرابع 

 ( من الدستور.   81، وإحالته إلى مجلس الشورى عماًل بأحكام المادة )2022

 

القانوني بخصوص المشروع بقانون المعروض نورد النصوص الدستورية وإلبداء الرأي 

 والقانونية ذات الصلة نتبعها بالرأي القانوني على النحو اآلتي:

 أوالً: النصوص الدستورية والقانونية:

 على أن: 2018( من دستور مملكة البحرين المعدل في 91تنص المادة )
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ه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة " لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجل س النواب أْن يوّجِّ

ًلستيضاح األمور الدَّاخلة في اختصاصاتهم. وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حقُّ التعقيب 

مرة واحدة على اإلجابة، فإْن أضاف الوزير جديداً تَجدَّد حقُّ العضو في التعقيب. وًل تكون اإلجابة 

 إًل مكتوبة.على أسئلة أعضاء مجلس الشورى 

ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى َمن لم يرد ذكره في الفقرة السابقة 

من أعضاء مجلس الوزراء ًلستيضاح األمور الدَّاخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، وًل تكون 

 اإلجابة إًل مكتوبة.

أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو وًل يجوز أْن يكون السؤال متعلِّّقاً بمصلحة خاصة بالسائل 

ليه."  بأحد موّكِّ

 :هعلى أن ه( من94وتنص المادة )

يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما،   -" أ

المناقشة والتصويت والسؤال واًلستجواب وسائر الصالحيات المنصوص عليها في   وأصول

الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس الدستور، وكذلك 

 أو اللجان بدون عذر مقبول .

 لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية ." -ب 

ن الالئحة الداخلية بشأ 2002( لسنة 54( من المرسوم بقانون رقم )135تنص المادة )و

 على أن: النواب لمجلس

سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال  فيتقيد طلبات توجيه األسئلة بحسب تواريخ ورودها 

من تاريخ تقديمه،  خالل عشرة أيامفيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه  تروعي الذي

وال  من تاريخ إبالغه به. خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماويجيب الوزير عن السؤال كتابة 

يجوز أن يكون السؤال متعلقـًا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد 

 موكليه.

 على أن: ( من ذات الالئحة136تنص المادة )و

جدول أعمال  فيويدرج السؤال والجواب  فور وروده،يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال 

 .اإلبالغة لهذا أول جلسة تالي
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المادة  فيالموعد المحدد  في لم يجب عليه الوزير الذيالجدول أيضا السؤال  فيكما يدرج  

يطلب تأجيل اإلجابة إلى موعـد ال يزيد على ، وللـوزير أن بالمجلس شفاههليتم الرد عليه السابقة 

 .إال بقرار من المجلس فيجاب إلى طلبه، وال يجوز التأجيل ألكثر من هذه المدة أيام،سبعة 

 

 ( من ذات الالئحة، على أن:137وتنص المادة )

م اللجنة تقريرها  ال يجوز توجيه أسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقد ِّ

هت إليهم قبل إقرار برنامج عمل الحكومة  .إلى المجلس، وال تُبَلَّغ األسئلة إلى َمن ُوج ِّ

العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد. وال يجوز أن يزيد مجموع األسئلة وال يجوز أن يتقدم 

ْفقاً للفقرة الثانية من المادة )  .( من الدستور على ثالثة أسئلة في الشهر91المقدَّمة وِّ

وتَُضم األسئلة المقدَّمة في موضوع واحد أو في موضوعات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً 

ً وثيقاً عند إبالغها للوزير أ  .و غيره من أعضاء مجلس الوزراء لإلجابة عنها معا

 .وال يجوز التقدم بسؤال سبق وأْن قدَّمه عضو آخر في ذات دور االنعقاد

 

( 143حدود التعديل الذي أتى به مشروع القانون على نص المادة )ويُحدد جدول المقارنة التالي 

 من الالئحة الداخلية لمجلس النواب:

 (143نص مشروع القانون للمادة ) (143)النص القائم للمادة 

يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه 
قدم السؤال  الذي دور االنعقادإليه، أو بانتهاء 

 .خالله

يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه 
قدم  الذي الفصل التشريعيإليه، أو بانتهاء 

 .السؤال خالله

 

 ثانياً: الرأي القانوني:

 توجيه في التشريعية السلطة أعضاء حق منه (91) المادة في أورد قد البحرين مملكة دستور إن

 أسوةً  وُمطلقة عامة صيغة في الحق هذا وجاء البرلمانية، الرقابة وسائل إحدى باعتبارها األسئلة

 نظام بيان بالقانون أناطت الدستور من (94) المادة وإن المقارنة، الدساتير غالبية هعلي جرت ابم

 والسؤال والتصويت المناقشة وأصول ولجانهما والنواب الشورى مجلسي من كل في العمل سير

 يكفل نحو على الحق هذا ممارسة لكيفية تنظيم وضع يقتضي األمر فإن ثم ومن واًلستجواب،

 في المجلس وجهد وقت استهالك عدم ومراعاة الرقابي دوره آداء في العضو قح بين المواءمة
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 واألنظمة الدول معظم عليه استقرت ما وهذا فعاليتها، الرقابية الوسيلة هذه يُفقَد مما األسئلة مناقشة

 ُمتعددة. وأشكال صور في الحق، هذا لممارسة تنظيم بوضع الحديثة، القانونية

 من لتمتد السؤال سقوط مدة استطالة في الرغبة من يتضمنه بما لقانونا مشروع فإن هذا وعلى

 هذا يُعد من وذلك ألن دستورية، عدم ُشبهة يُثير ًل التشريعي الفصل نهاية إلى تقديمه تاريخ

( من 94دخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع استناداً لنص المادة )ية التي تر التنظيموماأل

يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس الدستور، والتي تنص على أن " 

 ...." المناقشة والتصويت والسؤال  وأصول النواب ولجانهما

 يستهدف الةفعَّ  برلمانية ةرقاب آليه هاعتبارب تأتي البرلماني السؤال أهمية فإن أُخرى، ناحية ومن

 السلطة أعضاء تمكين شأنه من يعلمه، ًل أمر عن معلومات على الحصول البرلمان عضو به

 األسئلة فإن أُخرى ناحية ومن الحكومة، أعمال على الرقابة في واجبهم أداء من التشريعية

ً  تُعدُ  البرلمانية  دولة لبناء توافره المفترض األمر وهو تنفيذية،وال التشريعية السلطتين بين تعاونا

   قانونية.

 قد الدستور يكن لم ما تقديرية سلطة والواجبات الحقوق تنظيم مجال في الُمشرع سلطة إن وحيث

 هذه جوهر أن باعتبار ،إطالقها من حدتُ  محددة ضوابط ممارستها شأن في عليه فرض

 محل بالموضوع تتصل التي المختلفة البدائل بين الُمشرع يجريها التي المفاضلة في يتمثل السلطة

 الجماعة، مصالح بتحديد وأجدرها لمضمونها أنسبها يراه لما رجًحاومُ  بينها موازنًا التنظيم،

 .التنظيم يتناوله ذيال الموضوع خصوص في بمتطلباتها للوفاء مالَءمة أصلحها واختيار

 واحدة وحدة باعتبارها إليها النظر القانونية، أو الدستورية النصوص تفسير عند عليه المستقر ومن

ً  بعضها لمِّ كَ يُ   يكون أن يجب بل األخرى، النصوص عن بمعزل نص أي رسَ فَ يُ  ًل بحيث بعضا

 فالنصوص التعارض، عن ابه وينأى التوافق بينها يقيم بما مدلوله بفهم معها متسانداً  تفسيره

 التي العضوية الوحدة إطار في تتكامل ولكنها بينها فيما تتنافر أو تتهادم أو تتعارض ًل قانونيةال

 بما النصوص تلك تفسر أن بالتالي يجوز وًل أحكامها، مجموع بين التوفيق خالل من تنتظمها

 يكمل واحدة وحدة باعتبارها ليهاإ النظر يجب بل ،منها المقصودة النهائية الغاية عن بها يبتعد

 بعضاً. بعضها

 لمجلس الداخلية الالئحة بشأن وتعديالته 2002 لسنة (54) رقم بقانون المرسوم أن الثابت ومن

-137-136-135-134-133) المواد هي مادة، (11) عدد في البرلماني السؤال َنظَّمَ  قد النواب،

 فبينت البرلماني، السؤال تنظيم تتناول نصوص وهي ،(143 -138-139-140-141-142

 التشريعية، السلطة عضو يعلمه ًل مجهول أو غامض أمر عن استفهام أو استيضاح بأنه ماهيته،
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   باعتباره وأهميته ،الحكومة أعضاء أحد أو الدولة مرافق ألحد نسبتها تم ما واقعة   من التثبت أو

 ً ضوابط  بمثابة تُعدُ  التي شروطه النصوص بينت كما ،والتنفيذية التشريعية السلطتين بين تعاونا

شروط قبول السؤال إلى  قَسَّمتتحول دون إساءة استعمال هذه الوسيلة الرقابية، و

شروط شكلية وشروط موضوعية، أوجبت النصوص توافرها جميعاً وإًلً كان السؤال 

 غير مقبول، وتناولت الشروط السؤال البرلماني من حيث أطرافه ووقت تقديمه

وحاًلت ومواعيد سقوطه، فبيَّنَت بزوال صفة ُمقدمه  ،وموضوعه وأغراضه وصياغته

م السؤال خالله.  أو من ُوجه إليه أو بانتهاء دور اًلنعقاد الذي قُدِّ

وقد أتى مشروع القانون ليُعدل حالة سقوط السؤال بانتهاء الدور الذي قُدم خالله، 

لتشريعي بالكامل، والواقع أنه بدراسة ويجعله يمتد وًل يسقط إًل بانتهاء الفصل ا

النصوص المتعلقة بحق توجيه السؤال من واقع الدستور وفي الالئحة الداخلية لمجلس 

يتضح أن الهدف من توجيه السؤال البرلماني استيضاح معلومات ًل يعلمها النواب، 

عضو المجلس التشريعي أو التحقق من حصول واقعة أو لمعرفة ما تنوي الحكومة 

اتخاذه بشأن مسألة بعينها وجميعها مسائل عامة، ولما كان الهدف من توجيه السؤال 

( من 91هو اًلستفهام أو اًلستيضاح وفق ما جاء بالمذكرة التفسيرية لنص المادة )

الدستور، ومن ثَّم فإنه من غير الُمتصور أن يمتد هذا اًلستفهام لمدة تصل إلى أربع 

 ونه وأهميته والهدف منه.مضمسنوات يفقد فيها السؤال 

     

في الالئحة الداخلية لمجلس النواب يتمثل  يكما أن التنظيم القانوني لحق السؤال البرلمان

كل بقدر ما هو  د وفق الشروط المحددة بهاتتكامل وتتعاض ةيمينظفي نصوص ت

لتكوين نسيج تشريعي يأبى أي خروج عليه، حيث قرر نص المادة منصوص عليه، 

ليتماشى مع باقي ( من الالئحة سقوط السؤال بانتهاء دور اًلنعقاد الذي قُدم فيه 143)

( إلى 133واد من )السؤال في الالئحة، حيث إن نصوص الماألحكام المنظمة لحق 

ترتيبي من حيث  السؤال بشكل ( من الالئحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت آلية143)

 على النحو األتي:الُمدد، 
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 يهتتوافر ف ( من الالئحة لرئيس المجلس استبعاد السؤال الذي ًل134أجازت المادة )ف

واعترض  رئيسم يقتنع العضو بوجهة نظر ال، فإن لالشروط مع إبالغ العضو بذلك

المجلس للبت مكتب ، عرض األمر على خالل أسبوع من تاريخ إبالغهكتابةً عليها 

 ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.فيه

 

تقيَّد طلبات توجيه األسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل ( من الالئحة، 135وطبقًا للمادة )

خاص، ويُْبلِّغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير أو غيره 

 عشرة أيام من تاريخ تقديمه. من أعضاء مجلس الوزراء خالل

ويجيب الوزير عن السؤال كتابةً خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه به، وتقدَّم 

هة اإلجابة كتابةً على األسئلة ا ، خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً ألعضاء مجلس الوزراءلموجَّ

 من تاريخ إبالغ السؤال.

م السؤال فور وروده، ويدَرج السؤال يُبْ ( 136وإعمااًل للمادة ) لِّغ الرئيس الجواب إلى مقد ِّ

ْلم الم كما يدَرج في الجدول أيضاً ، جلسوالجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا اإلبالغ لعِّ

ب عليه الوزيرالس  ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس.  ؤال الذى لم يُجِّ

وال يجوز التأجيل ألكثر من  ،د على سبعة أيام يزيوللوزير أن يطلب تأجيل اإلجابة إلى موعد ال

 هذه المدة إال بقرار من المجلس.

طلب تأجيل اإلجابة عن السؤال كتابة إلى موعد  -من غير الوزراء –وألعضاء مجلس الوزراء 

ز عشرة أيامال يُج  .اوِّ

ذلك شىء  ، فإذا بقى بعدنصف ساعة لألسئلة واإلجابة عليهاخصص يُ ( بأن 141قررت المادة )

 .منها يدرج في جدول أعمال الجلسة التالية مالم يقرر المجلس خالف ذلك

فنصت على ( الفرع الخاص باألسئلة وتضمنت حاالت سقوط السؤال 143ثم اختتمت المادة )

االنعقاد الذى قدم السؤال يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه ، أو من وجه إليه ، أو بانتهاء دور أن 

 .خالله
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ذا فإن الالئحة الداخلية لمجلس النواب حددت ُمدًدا زمنية للرد على السؤال البرلماني وعلى ه

 ددالموجه من أعضاء مجلس النواب، وعلى هذا األساس فإنه من باب اللزوم أن يكون لتلك المُ 

أو حد أقصى لصالحية السؤال، لكونه ُمتعلق باستفهام أو استيضاح، ومن ثم فقد  مجال زمني

 ط السؤال.مجال صالحية للسؤال، بانتهاءه يسقالنعقاد هو أنسب كان دور ا

االنعقاد دور في ومن العدالة أن ال يسقط حق ُمقدم السؤال في إعادة طرحه بإجراءات جديدة 

 الجديد، وهذا ما هو ُمقرر.

وأنه يترتب على الموافقة على مشروع القانون بإقرار سقوط السؤال بانتهاء الفصل التشريعي، 

دة إلجراءات السؤال أي جدوى، بل يكون إيرادها عبثًا، ألن تلك الُمدد أن  ال تكون للُمدد الُمحدِّ

و الرد السريع على االستفهام أى من السؤال وهو تحقيق الغرض األسمتهدف في األصل إلى 

 .االستيضاح المقدم في أمر ذات أهمية عامة

لمجلس النواب، جاءت لتنظيم حق  إن نصوص الفرع الخاص باألسئلة من الالئحة الداخلية

السؤال من حيث ُمَدده وجميع اإلجراءات المتعلقة به لتتم خالل ذات الدور الذي قٌدم فيه السؤال 

البرلماني، وال يُمكن مد تلك الُمدة لتصل لفصل تشريعي وإال تم اإلخالل بأحكام السؤال البرماني 

  سالفة الذكر. 

من الالئحة ( 143تدعي إجراء تعديل لنص المادة )تسوعلى هذا فال توجد حاجة ُملحة 

 الداخلية لمجلس النواب فيما يتعلق بسقوط السؤال بانتهاء الدور التشريعي.

 

ُمقرره لمجلس النواب  **** يضاف إلى ما تقدم، أن السؤال كوسيلة رقابة برلمانية

كأداة رقابة برمانية على أعمال السلطة التنفيذية ضمن أدوات الرقابة األخري الموقر 

هي ) اًلقتراحات برغبة، اإلستجوابات، سحب الثقة من أحد الوزراء، عدم إمكان و

ومن ثم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، طلبات التحقيق، طلبات المناقشة العامة ( 

حاجة، وبحسب توافر الشروط بشأنها، األمر ال يحق للمجلس الموقر اللجوء إليها بحسب
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الذي ًل يستدعي إخراج السؤال كأداة رقابة عن اإلطار الُمحدد له بما ًل يجعل له 

 الفاعلية المستهدفه منه.

كما يجب مراعاة طبيعة السؤال كأداة رقابة، تلك الطبيعة التي تستوجب سرعة 

مسألة ذات أهمية عامة، ومن ثم فيبدأ إجراءاته كوسيلة إلحاطة المواطنين علًما بشأن 

وينتهي في ذات دور اًلنعقاد، ولذلك فإن هناك بعض التشريعات ًل تضع حدًا لسقوطه، 

ليس من أجل استطالته عبر أكثر من دور تشريعي ولكن ألن طبيعته السرعة التي 

قابة تفرض إنتهاءه في أجل ًل يتجاوز دور اًلنعقاد، ومن ثم فهو يُعد أهم وسائل الر

( يوًما ُمنذ بدء طرحه وحتى 22البرلمانية، ولذلك فقد أحاطه الُمشرع بمدد ًل تتجاوز )

اإلجابة عليه، وًل يمتد ألكثر من ذلك إلى إذا طلب الوزير المسئول مد فترة اإلجابة 

 على السؤال هي كذلك فترة ُمحددة ًل تتجاوز عشرة أيام.

القانون ًل يتسم بالواقعية التي تتناسب مع وعلى هذا فإن التعديل الذي أتى به مشروع 

   السؤال وطبيعته.

 الموقرة،واألمر متروك لقناعة اللجنة 

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                 سهير سلطان بني حماد                    

 المستشار القانوني                     المستشار القانوني المساعد                 

 ةجنة الشؤون التشريعية والقانونيلل              جنة الشؤون التشريعية والقانونية  لل

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 

 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 

 

 مسااخلاملرفق 
 

جدول مقارنة بشأن مدى سقوط 
السؤال الربملاين بعد انتهاء دور االنعقاد 

 يف عدد من الدول العربية.
 
 

 

 بعارالدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشریعي 
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مقارنة بشأن مدى سقوط السؤال البرلماني بعد انتهاء دور االنعقاد في  

 عدد من الدول العربية

مدى سقوط السؤال البرلماني   النص  الدولة  التسلسل 

 بعد انتهاء دور االنعقاد 
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 الكويت

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس األمة:  1963( لسنة 12القانون رقم )

131المادة   

أو   الوزراء  إلى رئيس مجلس  توجه  التي  أدوار األسئلة  بين  فيما  الوزراء 

إلى األعضاء    االنعقاد فيبلغها  المجلس  إلى رئيس  بالرد عليها كتابة  يبعثون 

الذين وجهوها، وال تتقيد اإلجابة على هذه األسئلة بالمواعيد المقررة في المواد  

 .للمجلس السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية 
132المادة   

يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمة ألي سبب من األسباب ويحق لكل عضو  

 .أن يتبنى هذا السؤال فيتابع المجلس النظر فيه

 

 

 

 

 

 

 ال يسقط 

 ما بين أدوار االنعقاد(  يا  )يكون الرد كتاب
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 مصر

 بشأن إصدار الالئحة الداخلية لمجلس النواب:   2016( لسنة  1رقم )  القانون

198المادة   

أو أحد نوابه أو أحد الوزراء   ،الوزراءلكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس  

وذلك  اختصاصهم،  في  تدخل  التي  الشئون  في شأن من  أسئلة  نوابهم  أو 

واقعة وصل   من حصول  للتحقق  أو  العضو،  يعلمه  ال  أمر  عن  لالستفهام 

على علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من األمور. و

، وذلك مع مراعاة ما االنعقاد ذاتهالحكومة اإلجابة عن هذه األسئلة في دور  

 .( من هذه الالئحة202ورد في المادة )

وتكون اإلجابة عن األسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من األسئلة التي  

 .يجب اإلجابة عنها كتابة وفقاً ألحكام هذه الالئحة

200المادة   

 :تكون اإلجابة كتابة عن األسئلة في األحوال اآلتية

 .إذا وجه السؤال فيما بين أدوار االنعقادرابعاً: ... 

211المادة   

 .يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمه

 

 

 

 ال يسقط 

 ما بين أدوار االنعقاد( يا  )يكون الرد كتاب

 

3 

 

 األردن 

 :2013النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 

131المادة   

جدول أعمال الدورة الالحقة  ال تدرج األسئلة المقدمة في دورة سابقة على  -أ

لرئيس المجلس بها بكتاب خطي يقدمونه  بتمسكهم  إذا صرح مقدموها   .إال 

 

 

القاعدة العامة بأن السؤال يسقط بانتهاء 

، إال إذا تمسك مقدمه به فيتم دور االنعقاد

 تثبيته في دور االنعقاد الجديد 
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4 

 

 قطر

  لمجلس   الداخلية  بالالئحة  1979  لسنة  (6)  رقم  القانون  من  96 المادة

 الشورى: 

 ...   :التالية   األحوال في  السؤال يسقط 

 .االنعقاد دور انتهى إذا -4

 

 يسقط 

 

 

 

5 

 

 

 

 اإلمارات

( رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  لسنة  1قرار  بشأن   2016( 

 االتحادي: إصدار الالئحة الداخلية للمجلس الوطني 

152المادة   

فيما  يكون الرد على األسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء  
كتابة االنعقاد  أدوار  الذين    بين  األعضاء  إلى  فيبلغها  المجلس  رئيس  إلى 

المواد   في  المقررة  بالمواعيد  األسئلة  هذه  على  اإلجابة  تتقيد  وال  وجهوها، 
 .أعمال أول جلسة تالية للمجلس السابقة. وتدرج في جدول  

153المادة   

يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه ألي سبب من األسباب، ما لم يتبن السؤال  
 .أحد أعضاء المجلس فيتابع المجلس النظر فيه

 

 

 

 ال يسقط 

 ما بين أدوار االنعقاد( يا  )يكون الرد كتاب

 : 2001الئحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة  السودان  6

42المادة   

، مع عدم االخالل بحق العضو بانتهاء دورة االنعقادتسقط االسئلة    (7)...  
 .في تجديد السؤال في الدورة الجديدة

 

 يسقط 

 

7 

 

 العراق

 :2007( من النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 54المادة )

مقدمه، يجوز للعضو سحب سؤاله في أي وقت، ويسقط السؤال بزوال صفة  

 .أو من وجه إليه

 

 

 ال يسقط 
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8 

 

 سوريا 

 :2017( من النظام الداخلي لمجلس الشعب لعام 203المادة )

بانتهاء الدور التشريعي يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو  

 الذي قُدم السؤال خالله.

 

 يسقط 

 تنظيم للسؤال البرلماني  يوجدال  السعودية 9
 

 

10 

 

 سلطنة عمان

65المادة    

التي يتم   الجلسة  إليه في  الموجه  السؤال  المختص اإلجابة عن  الوزير  على 
، أو إيداع اإلجابة عنه  ومجلس الشورى الوزراء مجلس  تحديدها باالتفاق بين

الطالع األعضاء عليها، وذلك خالل    لمجلس الشورى   كتابة لدى األمانة العامة 

 .ثالثة أشهر من تاريخ هذه الجلسة، ويثبت ذلك في محضر الجلسة
 

آلية  إلى  العماني  المشرع  يتطرق  لم 

هذه  ولكن  البرلماني،  السؤال  سقوط 

ؤال قد المادة بيّنت أن اإلجابة على الس 

إيداعها  أو  المحددة  الجلسة  في  تكون 

 كتابةً 

  فلسطين 11

 

 

 تتطرق الالئحة الداخلية لحاالت سقوط السؤال البرلمانيلم 

 

 

 

- 

 لبنان  12

 اليمن 13

 تونس  14

 الجزائر  15

 المغرب 16

 



 

 

  

 
 

 مملكة البحرین 
 مجلس الشورى 

 إدارة شؤون اللجان 
 

 الشؤون التشریعیة والقانونیة لجنة 
 

 سداسالاملرفق 
 

 

) لسنة ٥٤املرسوم بقانون رقم (
بشأن الالئحة الداخلية جمللس  ٢٠٠٢

 .النواب
 

 
 

 بعارالدور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشریعي 
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 2002( لسنة 54مرسوم بقانون رقم )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب

  

 ملك مملكة البحرين               نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 الدستور، بعد االطالع على 

 الوطني، بشأن الالئحة الداخلية للمجلس  1974( لسنة  4وعلى القانون رقم ) 

( رقم  بقانون  المرسوم  مجلس  2002لسنة  (  15وعلى  بالمرسوم    يبشأن  المعدل  والنواب  الشورى 

 ،2002( لسنة 30بقانون رقم ) 

 الوزراء،وبناء على عرض رئس مجلس 

  ذلك،وبعد موافقة مجلس الوزراء على 

 : يرسمنا بالقانون اآلت

 الباب األول

 أحـكام عـامة

 ( 1مادة )

المبين         الوجه  على  اختصاصاته  النواب  مجلس  الشـورى   الدستور،  فييباشر  مجلسي  وقانون 

 الالئحة. ووفقاً ألحكام هذه  والنواب،

 ( 2مادة )

من         يجرونه  فيما  المجلس  أعضاء  من    مناقشات، يلتزم  يتخذونه  الدستور    قرارات، وما  بأحكام 

 الالئحة.والقانون وهذه 

 ( 3مادة )

(  71المواد )بمجلسيه )الشورى والنواب( وفقاً ألحكام    الوطنييفتتح دور االنعقاد العادي للمجلس        

و) 73و) الخطاب  74(  إلى  باالستماع  الدستور  من  هذا   السامي(  إلقاء  عقب  االجتماع  يفض  ثم   ،

 الخطاب ، وينصرف أعضاء مجلس النواب إلى مقر مجلسهم.
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 ( 4مادة )

للخطاب  بعد         األولى    السامي،االستماع  جلسته  النواب  مجلس  االنعقاد    فييعـقد    األول، دور 

الحاضرين سنّـاً، ويساعـده أصغر عضوين حاضرين   أكبر األعضاء  الرئاسة    وتنتهي   سنّـاً،ويتولى 

  المجلس.مهمتهم بانتخاب رئيس 

 ( 5مادة )

المجلس أو    فيجلسة علنية وقبل ممارسة أعماله    في  النواب،يؤدى كل عضو من أعضاء مجلس        

 التالية: لجانه اليمين 

وأن    الدولة،وأن أحترم الدستور وقوانين    وللملك،باهلل العظيم أن أكون مخلصاً للوطن    ))أقسم         

  (.والصدق(باألمانة   يمالأع أؤديوأن  وأمواله،أذود عن حريات الشعب ومصالحه 

 المعاونان. رئيس السن والعضوان  يبداية الفصل التشريع فيويبدأ بأداء هذه اليمين      

 ( 6مادة )

أن يمارس أياًّ من اختصاصاته إال بعد انتخاب رئيسه   يبداية الفصل التشريع فيال يجوز للمجلس      

 ونائبيه. 

 ( 7مادة )

،  السامياب لجنة من أعضاء المجلس إلعداد مشروع الرد على الخطاب  يختار مكتب مجلس النو       

المجلس   على  اللجنة  هذه  تشكيل  الخطاب    إلقراره.ويعرض  بدراسة  اللجنة  وإعداد    الساميوتقوم 

 إقراره. ويرفع الرد إلى الملك بعد  يحدده، الذيالموعد  فيمشروع للرد عليه يعرض على المجلس 

 ( 8مادة )

وتتكون    الدولية.ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية  مجلس الشورى  

  أعضائه.الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع 

ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس 

 اعضائه. أربعة منهم من بين 

 الشعبة. تنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في وتضع اللجنة ال
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 الثانيالباب 

 أجهـزة المجـلس

 ( 9مادة )

 هي: أجهزة مجلس النواب الرئيسية 

  المجلس.رئيس  -أ 

   المجلس.مكتب  -ب 

   المجلس.لجان  -ج

 الفصل األول

 رئيس المجلس 

 ( 10مادة )

وذلك  مدته،ولمثل  التشريعي،بداية الفصل  فيأول جلسة للمجلس  فييتم اختيار رئيس مجلس النواب 

 الدستور. ( من 60المادة ) فيوفقاً لإلجراءات المنصوص عليها 

وإذا لم يتقدم لشغل المنصب إال مرشح    يحددها،  التيوتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خالل المدة  

 . بالتزكيةأعلن رئيس الجلسة فوزه  واحد،

االنتخاب   عملية  رئيس   علنية.جلسة    فيوتجرى    سرية،وتكون  انتخاب  الجلسة  رئيس  ويعلن 

 انتخابه. ويباشر مهام الرئاسة فور إعالن  المجلـس،

 ( 11مادة )

سبب من األسباب يختار المجلس من يحل محله خالل ثالثة    يحالة خلو مكان رئيس المجلس أل  في

وخالل األسبوع األول من اجتماع المجلس   االنعقاد،دور    فيأسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس  

 العطلة.إذا حدث الخلو أثناء 

 ( 12مادة )

هو   المجلس  بالهيئات    فييمثله    الذيرئيس  ويشباسمهويتحدث    األخرى،اتصاله  جميع  ،  على  رف 

العامة    ولجانه،ويراقب مكتبه    أعماله، األمانة  يتولى اإلشراف على  ذلك   فيويراعي    للمجلس،كما 

هذه   نصوص  وتنفيذ  والقوانين  الدستور  أحكام  تطبيق  يستعين    الالئحة.كله  أن  بهيئة   فيوله  ذلك 

 المكتب أو بمن يرى من األعضاء أو إحدى اللجان. 
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ات ويرأسها، ويضبطها ويعلن انتهاءها ورفعها، ويدير المناقشات، ويأذن في  وهو الذي يفتتح الجلس

في ذلك فائدة    أيالكالم، وبواسطته توجه األسئلة، ويعلن نتائج االقتراع، وله الكالم في أي وقت إذا ر

 )1( لنظام المناقشة أو إليضاحها. 

عنه من    الذيوهو   من خرج  إليه  ويرد  البحث  على   المتكلمين،يحدد موضوع  المحافظة  إلى  وينبه 

  عليها،   أيويطرح الموضوعات ألخذ الر  غامضة،وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها    النظام،

 المجلس.وبوجه عام يشرف على حسن سير أعمال  القرارات،يصدره المجلس من  ويعلن ما

وال يعود إلى منصة    الجلسة،سة  وعندئذ يتخلى عن رئا  المناقشات،  فيولرئيس المجلس أن يشترك  

   فيها.اشترك  التيالمناقشة  تنتهيالرئاسة حتى 

 ( 13مادة )

ويرأس   عاجل،  أو  هام  موضوع  لبحث  لالنعقاد  المجلس  لجان  من  لجنة  أية  دعوة  المجلس  لرئيس 

 يحضرها. التيجلسات اللجان 

المجلس والسلطة   لجنة من لجان  أية  بين  المخاطبات  الجهات خارج وتجرى  أو غيرها من  التنفيذية 

 المجلس.المجلس عن طريق رئيس 

 ( 14مادة )

حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب    فيو  األول،تولى رئاسة الجلسات النائب    المجلس،إذا غاب رئيس  

  تولى رئاسة الجلسة أكبر األعضاء   افتتاحها،حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد    فيو  الثاني،

. وتكون لرئيس الجلسة االختصاصات المقررة     في هذه الالئحة لرئيس المجلس    فيالحاضرين سناًّ 

 الجلسة. إدارة 

 اختصاصاته. بعض   فيالرئيس  نائبيولرئيس المجلس أن يفوض أحد 

جميع اختصاصاته إذا امتد   فيمحل الرئيس    الثانيجميع األحوال يحل النائب األول ثم النائب    فيو

 متصلة. كثر من ثالثة أسابيع  غيابه أ

  

  

 
بشأن    2002( لسنة  54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  2010  ( لسنة31قانون رقم )ت بموجب الاستُبدل(  1)

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب.
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 الفصل الثاني

 مكتب المجلس

 )2((15مادة )

يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه. ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في  

( المادة  من  األولى  الفقرة  من  وخامساً  ورابعاً  وثالثاً  وثانياً  أوالً  الالئحة  21البنود  هذه  من  بمجرد ( 

 انتخابهم. 

 ( 16مادة )

رئيس   انتخاب  انتهاء  المجلس    المجلس،بعد  وبالطريقة    بالتتابع،الرئيس    نائبيانتخاب    فييشـرع 

عليها   )  فيالمنصوص  هذه  10المادة  من  أل  الالئحة.(  أيهما  مكان  خال  األسباب   يوإذا  من  سبب 

 الخلو. وذلك خالل أسبوعين من تاريخ  الطريقة،يجرى انتخاب مـن يحل محله بذات 

 ( 17مادة )

 التشكيل. يخطر رئيس المجلس الملك بتشكيل مكتب المجلس فور استكمال هذا 

 ( 18مادة )

 اآلتية: يختص مكتب المجلس باألمور 

أ  وضع  -أ   مراعياً  المجلس،  جلسات  أعمال  من  جدول  المقدمة  القوانين  مشروعات  إدراج  ولوية 

ويعلن   الجارية.  الهامة  الموضوعات  وكذلك  دراستها،  من  المختصة  اللجان  انتهت  التي  الحكومة 

يقل عن   الرئيس جدول األعمال ويخطر به األعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة االعتيادية بما ال 

 )3(يومين.

ل  الفصل فيما يحيله إليه المجلس -ب   الجلسات.مضابط  فيمن اعتراضات على ما ُسجِّ

بناء على إحالة   الختامي،مشروع حسابه    في و  للمجلس،مشروع الميزانية السنوية    في  النظر  -ج  

 من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس إلقرارهما .

المجلس    -د   لجان  أعمال  وضع    وتقاريرها،متابعة  على  اللجان  تلك  المنظمة ومعاونة  القواعد 

 نشاطها. إلدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه 

 
ال  (2) بموجب  )استُبدلت  رقم  بقانون  لسنة  41مرسوم   )2012  ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  لسنة  54بتعديل   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
بشأن   2002( لسنة  54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  2010  ( لسنة31القانون رقم )  بموجب   استُبدلت  (3)

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب.
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لتمثيل المجلس    -هـ يراه  بناًء على ترشيح    الداخل،  فياقتراح من  لعرض    الرئيس،وذلك  تمهيداً 

  فيه.األمر على المجلس للبت 

 المجلس. وذلك قبل عرضها على وزياراتها،تتقدم بها الوفود عن مهامها  التيدراسة التقارير  -و 

أدوار    -ز   بين  فيما  اإلدارية  المجلس  اختصاصات  من   االنعقاد،ممارسة  طلب  على  بناء  وذلك 

 المجلس. رئيس 

يسلكون    -ح   أو  بواجباتهم  يقومون  الذين ال  بحاالت األعضاء  الرئيس خاصا  دراسة ما يعرضه 

كرامة   مع  يتفق  ال  ال   العضوية،مسلكاً  المجلس  على  الموضوع  قبل عرض  اإلجراء وذلك  تخاذ 

 المناسب.

  )4(بحث أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المكتب أخذ رأيه في شأنه. -ط 

 )5(أية اختصاصات أخرى ينص الدستور أو هذه الالئحة على إسنادها للمكتب . -ي  

 ( 19مادة )

بدعوة من رئيسه أو أحد نائبيه في  ( يجتمع مكتب المجلس  14استثناًء من األحكام الواردة في المادة )

حالة غيابه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو  

 أحد نائبيه. 

وتصدر قراراته بأغلبية األعضاء الحاضرين، فإذا تساوت األصوات ُرجح الجانب الذي منه رئيس 

 )6(االجتماع.

ال اجتماعات  يحضر  أن  يجوز  غير  وال  محاضر   أعضائه،مكتب  بعمل  المكتب  يختاره  من  ويقوم 

 المختلفة. يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان   التياألمور الهامة  فيالجتماعات هيئة المكتب 

عند   المكتب،ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات  

 المجلس.إعداد جدول أعمال 

هذه    فيو  المجلس،ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس  

 المكتب.الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات 
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 ( 20مادة )

يختص أمين عام المجلس باإلشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد أسماء األعضاء الذين  

ترتيب   بحسب  الكلمة  نتائج و  طلباتهم،يطلبون  وتسجيل  النظام  على  بالمحافظة  التنبيهات  بإثبات 

 شأن إدارة الجلسة . فييطلبها منه الرئيس   التيوغير ذلك من األمور  االقتراع،

 الفصل الثالث 

 لجـان المجـلس 

 (7)  (21مادة )

لدراسة   اآلتية،  النوعية  اللجان  العادي  االنعقاد  دور  بدء  من  األول  األسبوع  خالل  األعمال  تُشكل 

 الداخلة في اختصاص المجلس: 

لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات   -أوالً 

النصوص   صياغة  في  األخرى  ولجانه  المجلس  ومعاونة  الدستور،  ألحكام  ومطابقتها  القوانين 

ال إسقاط  حاالت  وبحث  األعضاء،  بشئون  تختص  كما  الحصانة،  التشريعية،  برفع  واإلذن  عضوية، 

 وبكل األمور التي ال تدخل في اختصاص لجنة أخرى. 

المشروعات    -ثانياً  بدراسة  وتختص  أعضاء.  ثمانية  من  وتشكل  واالقتصادية،  المالية  الشئون  لجنة 

وإبداء  االقتصادية  والخطط  الدولة،  ميزانية  تتضمنها  التي  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  اإلنشائية 

الوزارات  بأعمال  المتعلقة  واالقتصادية  المالية  الجوانب  بدراسة  تختص  كما  حولها،  مالحظاتها 

 والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية. 

بدراسة   -ثالثاً  وتختص  أعضاء.  سبعة  من  وتشكل  الوطني،  واألمن  والدفاع  الخارجية  الشئون  لجنة 

الدولي،   واالتفاقيات  الموقف  البحرين،  لمملكة  الخارجية  والسياسة  الدولية،  السياسة  وتطورات 

الجريمة،  ومكافحة  الداخلي،  باألمن  المتعلقة  الشئون  كافة  بدراسة  تختص  كما  الدولية.  والمعاهدات 

 وأمن الدولة الخارجي. 

أنواع  -رابعاً  بجميع  التعليم  بأمور  وتختص  أعضاء.  سبعة  من  وتشكل  الخدمات،  ومراحله،  لجنة  ه 

والثقافية   والرياضية  االجتماعية  بالخدمات  المتعلقة  والموضوعات  األمية،  ومحو  المهني  والتدريب 

 والصحية واإلعالم واألمور العمالية.
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الموضوعات    -خامساً  بدراسة  وتختص  أعضاء،  سبعة  من  وتشكل  والبيئة،  العامة  المرافق  لجنة 

 والبلديات والبيئة.   ،والطرق ،والمواصالت اء والزراعة المتعلقة باإلسكان والبريد والكهرباء والم

دائمة   نوعية  أخرى  لجاناً  يشكل  أن  األقل  على  أعضاء  خمسة  من  مقدم  طلب  على  بناًء  وللمجلس 

ولجاناً مؤقتة وذلك كله وفقاً لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على أال يزيد عدد أعضاء أي منها  

ا يراه من أحكام خاصة في شأنها، وتنتهي اللجان الدائمة غير  على خمسة، وله أن يضع لكل لجنة م

المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة بانتهاء الفصل التشريعي، كما تنتهي اللجنة المؤقتة  

 بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.

 وتزود كل لجنة بما تحتاجه من مستشارين لمساعدتها في القيام بأعمالها. 

 )8(ى في تشكيل اللجان تمثيل مختلف األطياف واالتجاهات داخل المجلس.ويراع

 ( 22مادة )

المجلس   رئيس  العاد   فييتلقى  االنعقاد  دور  األعضاء   يحدده،  الذيالموعد    فيو  يبداية  طلبات 

 اللجان.لالنضمام إلى عضوية 

 يحددها. والضوابط التي ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقاً للقواعد 

 )9((23مادة )

( من هذه  21يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس الخمس المنصوص عليها في المادة )

 الالئحة، وله أن يشترك في اللجان الدائمة األخرى واللجان المؤقتة التي يشكلها المجلس.

 أيًا من اللجان الدائمة األخرى.وال يجوز لرئيس إحدى اللجان النوعية الدائمة أن يرأس 

 ( 24مادة )

ولكل عضو أن يقدم    المجلس،يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على  

 فيها. اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر 

ا إليه  انتهى  لما  طبقاً  المجلس  على  القوائم  الرئيس  االعتراضات  ويعرض  دراسة  بعد  لمكتب 

من   المقدمة  المناقشة    األعضاء،واالقتراحات  والضوابط    فيوتقتصر  القواعد  على    التي المجلس 

 لها.وتعتبر هـذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس  الشأن،هذا  فيالتزمها مكتب المجلس 

 
الأضيف  (8) بموجب  )ت  رقم  بقانون  لسنة  41مرسوم   )2012  ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  لسنة 54بتعديل   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
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( 25مادة )  

النسبية لعدد    للرئيس،ونائبا  تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً   باألغلبية  فإن    أعضائها،وذلك 

ويتولى أمانة     بالقرعة.تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه األغلبية أجرى االختيار بينهم  

 الرئيس. ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب  مة.العااألمانة  فياللجنة أحد موظ

ف مرة  اللجنة ألول  اجتماع  أعضائها  ويرأس  أكبر  االنعقاد  دور  إليه    ،سناً ي  كتابة  الترشيحات  وتقدم 

الفترة   مكتب    التيخالل  الترشيحات ألعضاء    المجلس،يحددها  هذه  الرئيس  وتجرى    اللجنة،ويعلن 

تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين    السرياالنتخابات بين المرشحين بطريق االقتراع  

 اللجان.قدمين للترشيح لمناصب مكاتب  أعضاء اللجان غير المت 

المرشحين   انتخاب  أعلن  المطلوب  العدد  غير  أحد  للترشيح  يتقدم  لم  رئيس    بالتزكية.وإذا  ويعلن 

 الوزراء.ويبلغها إلى مجلس  اللجان،المجلس نتيجة انتخاب مكاتب 

 ( 26مادة )

 يحضرها. التييرأس نائب رئيس المجلس جلسات اللجنة 

 ( 27مادة )

أغلبية   بحضور  إال  صحيحة  اللجنة  اجتماعات  تكون  بأغلبية   أعضائها،ال  القرارات  وتصدر 

 الرئيس. منه  الذيفإذا تساوت األصوات رجح الجانب  الحاضرين،

نائبه في حالة غي  أو  اللجنة أجل رئيسها  أغلبية  تكتمل  لم  مقبلة يحددها،  وإذا  إلى جلسة  ابه االجتماع 

ومع ذلك ففي الحاالت التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق االستعجال يجوز تأجيل انعقاد  

اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد، ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً  

لث أعضائها، فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب في الجلسة التي أجل االنعقاد إليها بحضور ث

 )10( على رئيس اللجنة أو نائبه عرض األمر على رئيس المجلس.

  -ولها أن تطلب    موظفيه.أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو    في ويجوز للجنة أن تستعين  

من خبراء الحكومة    أو أكثراالستعانة بواحد    -من خالل رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص  

  ي وال يجوز أل  المجلس، كما يجوز للجنة االستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس    موظفيها،أو  

 التصويت .  فييشترك من هؤالء أن  

 
بشأن  2002( لسنة 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2010 ( لسنة31قانون رقم ) استُبدلت بموجب ال (10)

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب.



 General -  عام 

 ( 28مادة )

تدخل   التيتتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو االقتراحات أو الموضوعات  

تتعلق بالموضوعات المحالة إليها   التيوعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات    الوزارات.نشاط    في

من خالل    –سبيل ذلك أن تطلب    فيولها    مناقشته.الموضوع عند    فيلتمكين المجلس من تكوين رأيه  

من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة    -رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص  

وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب    إليها.تراها الزمة لدراسة الموضوع المحال   التيالبيانات والوثائق  

  ت كاف.منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوق

 ( 29مادة )

القوانين   مشروعات  بجميع  والقانونية  التشريعية  الشئون  لجنة  أو    التيتخطر  الحكومة  من  تقدم 

الموعد    فيوعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بمالحظاتها    األعضاء،تقدم من    التياالقتراحات بقوانين  

 المجلس.يحدده رئيس  الذي

 ( 30مادة )

تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة   التيإذا ارتبط األمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة  

 لجنة. مشتركة تضم أكثر من 

رئـيس    فيتشترك    التيوللجان   بموافقة  بينها  مشتركة  اجتماعات  تعقد  أن  واحد  موضوع  بحث 

سن  فيو  المجلس، اللجان  رؤساء  ألكبر  الرئاسة  تكون  الحالة  ألحد  اً هذه  أو   المجلس، رئيس    نائبي ، 

على   حدة  على  لجنة  كل  أعضاء  أغلبية  حضور  المشترك  االجتماع  لصحة  وتصدر    األقل.ويجب 

 الحاضرين. قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية األعضاء 

 الالئحة. ( من هذه 27وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة )

 ( 31مادة )

أنه اللجان  إحدى  رأت  مختصة  إذا  غير  أنها  أو  أخرى  لجنة  إلى  أحيل  موضوع  بنظر  مختصة  ا 

 بشأنه. أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس إلصدار قرار  إليها،بالموضوع المحال 

 ( 32مادة )

إدارة   لجنة  أمين    فيويعاونه    أعمالها،يتولى رئيس كل  الرئيس عند غيابه    اللجنة،ذلك  ويحل محل 

 . ثم أكبر أعضائها الحاضرين سناً نائب رئيس اللجنة  

 ( 33مادة )

 ها.رئيس يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح 
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 ( 34مادة )

وتجب دعوتها لالنعقاد إذا طلب ذلك    المجلس،تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس  

ويخطر    األقل،انعقادها بأربع وعشرين ساعة على  وتكون دعوة اللجنة قبل موعد    أعضائها،أغلبية  

 اللجنة.األعضاء واألمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع 

ولرئيس المجلس أن   أعمال،دون انعقاد اللجان إلنجاز ما لديها من    لجلساته،وال يحول تأجيل المجلس  

أو بناء على طلب الحكومة أو   ذلك،مر  يدعو اللجان لالجتماع فيما بين أدوار االنعقاد إذا اقتضى األ

 )11(.( 36أو الحكومة مع مراعاة أحكام المادة ) اللجنة،رئيس 

 ( 35مادة )

غير   اللجان  الحاضرين    علنية،جلسات  األعضاء  أسماء  فيه  تدون  اجتماع  لكل  محضر  ويحرر 

وأمين    القرارات،ونصوص    المناقشات،وملخص    والغائبين، اللجنة  رئيس  وتودع    سرها.ويوقعه 

 الرئيس.صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي 

ليس عضواً فيها بشرط موافقة اللجنة    التيولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان  

 مالحظة.على أال يتدخل في المناقشة وال يبدي أية  ذلك،على 

برأيه   يبعث  أن  عضو  لكل  عضواً    في  كتابة،ويجوز  هو  ليس  لجنة  إلى  محال  إلى   فيها،موضوع 

لعرضه   اللجنة  له    عليها. رئيس  تأذن  أن  الجلسة    فيوللجنة  لشرح وجهة نظره    التيحضور  تعينها 

 التصويت.المناقشة أو  فيدون أن يشترك 

 اللجان.ولكل عضو من أعضاء المجلس االطالع على محاضر 

 (12)  (36مادة )

أن  له  ويجوز  بوزارته،  يتعلق  موضوع  نظر  عند  اللجان  اجتماعات  يحضر  أن  المختص  للوزير 

منهم،  أياً  ينيب عنه  أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء، أو أن  يصطحب معه واحداً 

 ؤهم في التقرير. وال يكون للوزير وال لمن يصطحبه أو من ينيبه حق التصويت، على أن تثبت آرا

ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث األمر المعروض  

 عليها، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه. 

 
)أضيف(  11) المادة  مع مراعات  الحكومة  أو   " عبارة  ال36ت  بموجب   ")( رقم  لسنة31قانون  بعض    2010  (  بتعديل 

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002( لسنة 54أحكام المرسوم بقانون رقم )
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 ( 37مادة )

الكالم   أولوية  لممثل  فيتكون  اللجان  ثم ألعضاء    ي اجتماعات  االقتراحات    فلمقدمي  اللجنة،الحكومة 

 إليها.المحالة 

  المجلس،شأن جلسات    فيجلسات اللجان القواعد المقررة لذلك    فيوتسري فيما يتعلق بنظام الكالم  

 الالئحة. هذه  فيال تتعارض مع األحكام المنصوص عليها بشأن اللجان   التيو

 ( 38مادة )

فيه   تلخص  إليها  يحال  تقريرا عن كل موضوع  المجلس  إلى رئيس  اللجنة  وذلك خالل   عملها،تقدم 

الموعد المحدد    فيوإذا تكرر تأخير تقديم التقرير    ذلك.ما لم يقرر المجلس غير    يحددها،  التيالمدة  

المجلس    له، المجلس األمر على  ال  تالية،أول جلسة    فيعرض رئيس  أن يمنح  لجنة أجالً  وللمجلس 

 مباشرة. الموضوع  فيجديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت 

ورأيها   إجراءاتها  بيان  اللجنة  تقرير  يشمل  أن  المحال    فيويجب    التي واألسباب    إليها،الموضوع 

ل اآلراء ومجم  ظاتها،بمالحتكون قد استأنست    التياللجنة أو اللجان    أيور  رأيها،  فياستندت إليها  

 التي وكذلك اآلراء واالقتراحات المكتوبة    الموضوع،اجتماعات اللجنة بشأن    فيأبديت    التياألخرى  

 بها.أخطرت 

وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها اإليضاحية إن  

 وجدت.

رد التقرير    الموضوع،رئيسها أو مقرر  عن طريق    المجلس،ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس  

 ذلك.ما لم يقرر المجلس غير  الطلب،إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا 

 ( 39مادة )

أحد أعضائها ليكون مقرراً    إليها،يختار مكتب اللجنة عند االنتهاء من مناقشة الموضوع المحال        

فيه  للموضوع، رأيها  المقرر   المجلس،أمام    وليبين  محل  يحل  احتياطياًّ  مقررا  المكتب  يختار  كما 

أحد   األصلي من  أو  اللجنة  رئيس  من  يطلب  أن  فلرئيسه  المجلس  جلسة  عن  غابا  فإذا   ، غيابه  عند 

 الحاضرين من أعضائها ، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها . 
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 الباب الثالث

 جلسات المجلس وقراراته 

 األولالفصل 

 اجتماع المجلس 

 ( 40مادة )

بالدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم   الملكياألمر  السنويأول جلسة لدور االنعقاد  فييتلى 

ثم يؤدى اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق    تشكيلها،خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديل  

 أداؤها. لهم 

 ( 41مادة )

إال بحضور أكثر من نصف  مع مراعاة ما ورد بش انعقاد المجلس صحيحاً  أنه نص خاص ال يكون 

 أعضائه. 

 . عض األعضاء الحاضرين قاعة الجلسةولو غادر ب كذلك،اسـتمر  صحيحا،وإذا بدأ اجتماع المجلس 

مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس   فيهذه الحالة أن يستمر    فيوللمجلس  

 المجلس.ى الحضور لقاعة األعضاء إل

 ( 42مادة )

المطلقة   باألغلبية  المجلس  قرارات  تصدر  بشأنه نص خاص  ما ورد  مراعاة  وعند   للحاضرين،مع 

 منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه.  الذيتساوى األصوات يرجح الجانب 

 ( 43مادة )

الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من  ويجوز عقدها سرية بناء على طلب    علنية،جلسات المجلس  

  في ويقرر المجلس    المجلس،يقدم الطلب كتابة إلى مكتب    األخيرة،الحـالة    فيو  األقل.أعضائه على  

المناقشة   كانت  إذا  ما   ، تجرى    فيجلسة سرية  أمامه  المطروح  ،   فيالموضوع  ال  أم  علنية  جلسة 

األ على  فيها  يشترك  مناقشة  بعد  القرار  هذا  مؤيد ويصدر  من  اثنان  من    يكثر  واثنان  السرية 

 المعارضين لها . 
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 ( 44مادة )

المجلس   انعقاد  لهـم    فيعند  ممن صرح  وشرفاته  قاعته  تخلى  أن    بدخولها، والجلسة سرية  يجوز 

الحكومة    فييحضر الجلسة أحد غير األعضاء إال من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظ

 خبرائها.أو 

وعندئذ تعود   إنهائها،  في المجلس    أيأخذ الرئيس ر  سرية،جلسة    فيسبب انعقاد المجلس    وإذا زال

 علنية.الجلسة 

 ( 45مادة )

الجلسة األمين العام أو    فيويتولى تحرير المضبطة    السرية،للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة  

يجوز لغير األعضاء أو    س، والالمجلوتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس    لذلك،من يختاره المجلس  

  أي إال بإذن من رئيس المجلس . وللمجلس أن يقرر في    عليها،من سمح لهم بحضور الجلسة االطالع  

 بعضها. نشر هذه المضـبطة أو  سرية،جلسة  فيوقت 

 ( 46مادة )

أو لم تكن هناك أعمال    ذلك،ما لم يقرر غير    أسبوع،يعقد المجلس جلسة عادية يوم الثالثاء من كل  

 االجتماع. تقتضي هذا 

 ( 47مادة )

على    األقل،يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على  

والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد  أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة  

 توزيعها. سبق 

وعليه أن يدعوه إذا    لذلك، ضرورة    أيإذا ر  العاديوللرئيس أن يدعو المجلس لالجتماع قبل موعده  

على   األعضاء  من  عشرة  أو  الحكومة  ذلك  المطلوب    فيويحدد    األقل،طلبت  الموضوع  الدعوة 

 السابقة. الفقرة  فيهذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه وال تتقيد  عرضه،

غير   يوم  إلى  الجلسة  تؤجل  أن  االجتماع    معين،ويجوز  التال  فيفيكون  الثالثاء  يحدد   ييوم  لم  ما 

 غيره. الرئيس موعدا 

  

  



 General -  عام 

 الثانيالفصل 

 الجلسات فينظام العمل 

 )13((48مادة )

 برنامجاً مناسباً ينظم آلية تسجيل حضور األعضاء لجلسات المجلس.تُعد األمانة العامة  

 ( 49مادة )

فإذا تبين عند حلول موعد االجتماع   أعضائه،يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف  

القانون  النصاب  الجلسة نصف    يأن هذا  افتتاح  الرئيس  يكتمل أخر  النصاب    ساعة.لم  يكتمل  لم  فإذا 

 محدد. تؤجل الجلسة إلى موعد الحق 

على أال    صحيحا،وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خالل مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس  

 المجلس.يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء 

 ( 50مادة )

الجلسة افتتاح  أو    بعد  إذن  دون  الماضية  الجلسة  والغائبين عن  األعضاء  من  المعتذرين  أسماء  تتلى 

ثم يؤخذ ر الجلسات    فيالمجلس    أيإخطار،  تم إعداده من مضابط  ولكل   السابقة.التصديق على ما 

ومتى    مضبطتها،عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه عند التصديق على  

المجلس   قرار  ذلك  صدر  يثبت  التصحيح  الجلسة    في بقبول  وتصحح    فيها،صدر    التيمضبطة 

 السابقة.بمقتضاه المضبطة 

 المجلس. إال بإذن من  عليها،مضبطة تم التصديق  فيتصحيح  أيوال يجوز إجراء 

النظر   قبل  والرسائل  األوراق  من  ورد  بما  ذلك  بعد  المجلس  الرئيس  الواردة    فيويبلغ   في المسائل 

أال    األعمال.جدول   بشرط  واحدة  مرة  والرسائل  األوراق  موضوع  على  التعليق  حق  عضو  ولكل 

كلها نصف   التعليق  مدة  تجـاوز  وال  دقائق  العضو خمس  مدة كالم  مراعاة   ساعة،تتعدى  مع  وذلك 

 إليها.( من هذه الالئحة . وللمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار 55حكـم المادة )

 األعمال. جدول  فينظر المسائل الواردة  فييبدأ المجلس بعد ذلك 

 ( 51مادة )

ال تجوز المناقشة في موضوع غير وارد على جدول األعمال إال لألمور المستعجلة، وتحت بند ما  

يستجد من األعمال، ويكون ذلك بناًء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من خمسة 
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المختص أن أعضاء على األ الطلب. وللوزير  المجلس على  قل. ويشترط في جميع األحوال موافقة 

كانت   ولو  األسئلة  في شأن  المقرر  النحو  على  مرة  ألول  المثار  الموضوع  في  النظر  تأجيل  يطلب 

 )14(.مناقشته قد بدأت 

المجلس         قرار  دون    فيويصدر  الطلبات  بالكالم    مناقشة،هذه  يأذن  أن  للرئيس  يجوز  ذلك  ومع 

الطلب وواحد من معارضيه لمدة ال تزيد على خمس دقائق لكل منهما ، وذلك قبل    يلواحد من مؤيد 

 إصدار المجلس قراره . 

 ( 52مادة )

 بذلك.الجلسة إال بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس   فيال يجوز ألحد أن يتكلم 

وعند الخالف على   الالئحة،وال يجوز للرئيس أن يرفض اإلذن بالكالم إال لسبب تقتضيه أحكام هذه  

   ذلك يعرض األمر على المجلس إلصدار قرار فيه دون مناقشة.

يدون   أن  ب  الجلسة،مضبطة    في وال يجوز  ينشر  يجرى   الذيالكالم    النشر،طريق من طرق    أيأو 

 المادة.على خالف حكم هذه 

التقارير   إنهاء  أو اإلجراءات    فيوفيما عدا طلب استعجال  المجلس  إلى لجان  المحالة  الموضوعات 

موضوع سبق أن أحاله المجلس إلى إحدى اللجان  فيال يقبل طلب الكالم  لمهمتها،المتعلقة بمباشرتها 

 جدية.ك ألسباب ما لم يقرر المجلس غير ذل المجلس،إال بعد تقديم تقريرها وإدراجه بجدول أعمال 

 ( 53مادة )

استيضاح   طلب  المجلس  رئيس  إلى  كتابة  يقدم  أن  عضو  لكل  العضو   أي  فييجوز  يود  موضوع 

  بإيجاز، الجلسة  فيويجوز لرئيس المجلس أن يرد على االستفسار  المجلس،شئون  فياالستفسار عنه 

 األعمال. جدول  فيالمسائل الواردة  باقي  فيثم ينظر المجلس  مناقشة،دون أن تجرى فيه أية 

 ( 54مادة )

يطلبون   من  بأسماء  قائمة  العام  األمين  ترتيب    الكالم، يعد  الوزراء    لباتهم،طبحسب  يتقيد  وال 

بهذا   دائماً    الترتيب،والمقررون  الحق  لهم  يكون  طلبوا  أن    في إذ  كلما  أن    ذلك،يتكلموا  وللوزراء 

 يستعينوا بكبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم . 
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 ( 55مادة )

ثم لألعضاء الذين    الجلسة،أمانة المجلس قبل    في يعطى الرئيس الكالم أوال لألعضاء المقيدة أسماؤهم  

أثناء   الكالم  ترتيب    الجلسة،يطلبون  المجلس    فيالقيد    ويكون طلب   الطلبات.وذلك كله حسب  أمانة 

 كتابة بعد توزيع جدول األعمال لكل موضوع على حدة إذا كان طلب القيد قبل انعقاد الجلسة.

بقدر   الرئيس  يراعى  اآلراء  تشعب  والمعارضون    اإلمكان، وعند  المؤيدون  الكالم  يتناوب  أن 

 للمناقشة. للموضوعات المعروضة 

ي السابقة  الفقرة  لغيره، وعندئذ ومع عدم اإلخالل بحكم  التنازل عن دوره  الكالم  جوز لكل من طلب 

 الدور. فييحل المتنازل له محله 

 ( 56مادة )

الوزراء   الكلمة لرئيس مجلس  دائماً  الكالم من رئيس    والوزراء وممثليتعطى  الحكومة كلما طلبوا 

 كلمته.من  األصليوذلك بعد انتهاء المتكلم  المجلس،

والمقررين، خالل المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم، الحق في الكالم  ولرؤساء اللجان  

كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك، ويكون لرؤساء اللجان األخرى التي أبدت الرأي في الموضوع 

 )15(محل المناقشة الحق في الكالم كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.

 ( 57مادة )

الجلسة    فيالموضوع الواحد    فيال يجوز للعضو أن يتحدث    خاص،مع مراعاة ما ورد بشأنه نص  

حديثه   يجاوز  أن  أو  مرتين  من  أكثر  و  فيذاتها  دقيقة  عشرة  خمس  األولى  عشر   فيالمرة  الثانية 

 ذلك.إال إذا أجاز المجلس غير  دقائق،

 ( 58مادة )

  التالية:يأذن الرئيس دائماً بالكالم في األحوال 

توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية ألحكام الدستور أو قانون مجلسي الشورى والنواب   -أ

 الموضوع. صلب  في، دون اتخاذ ذلك وسيلة للتحدث أو أحكام هذه الالئحة

   ريح لشخص طالب الكالم.تصحيح واقعة معينة مدعى بها أو الرد على قول فيه تج -ب 

    موضوع فيالموضوع المطروح للبحث لضرورة البت أوال  فيطلب إرجاء النظر  -ج

 به. آخر مرتبط      
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 المناقشة.طلب إقفال باب  -د 

ويترتب عليها وقف المناقشة    األصلي،أولوية على الموضوع    المذكور،ولهذه الطلبات بترتيبها        

 الشأن.هذا  فيمجلس فيه حتى يصدر قرار ال

إال إذا أذن له الرئيس    أقواله،  األصليطلبه قبل أن يتم المتكلـم    فيوال يجوز لطالب الكالم التكلم        

 المادة.البند )أ( من هذه  فيبذلك، وكان مبنى طلب الكالم أحد األسباب المبينة 

 ( 59مادة )

كان لرئيس   السابقة،حكم من أحكام المـادة    يالفة أل إذا تبين بعد اإلذن بالكالم للعضو أنه قد تكلم بالمخ

الكلمة   سحب  اقتراح    منه.المجلس  على  بناء  للمجلس  يجوز  عدم    رئيسه،كما  إلى  تنبيهه  يقرر  أن 

 الجلسة. الموضوع المعروض حتى نهاية  فيأو حرمانه من الكالم  ذلك،تكرار 

 ( 60مادة )

موقع من    كتابيأو بناء على طلب  ،اللجنة المختصة  أو    ،الحكومةأو    ،رئيسهللمجلس بناء على اقتراح  

 فيه. أيوأخذ الر الموضوعات،أن يحدد وقتاً لالنتهاء من مناقشة أحد  األقل،خمسة أعضاء على 

 ( 61مادة )

موقع من    كتابيأو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب    ،رئيسهللمجلس بناء على اقتراح  

على   أعضاء  المناقشة    األقل،ثالثة  باب  أن    الموضوعات،أحد    فيقفل  المناقشة  باب  لقفل  ويشترط 

على   المعارضين  من  وإثنين  المؤيدين  من  إلثنين  بالكالم  اإلذن  سبق  قد  دائماً  ويؤ  األقل،يكون  ذن 

 الحكومة.لعضو واحد بالكالم عقب المتكلم عن 

 ( 62مادة )

ويتكلم    بذلك.أو من على المنبر إذا سمح لهم رئيس المجلس    أماكنهم،يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من  

على   من  دائمـاً  السام  المنبر،المقرر  الخطاب  مناقشة  أثناء  يتكلم  من  كل  برنامج  يوكذلك  أو   ،

 المنبر. يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكالم من على  التياألحوال األخرى  فيو الحكومة،

 المجلس.وال يجوز للمتكلم أن يوجه كالمه لغير الرئيس أو 

 ( 63مادة )

ووجهة   رأيه  عن  التعبير  المتكلم  على  المؤسسات   نظره،يجب  وهيبة  كرامة  على  المحافظة  مع 

كما يجب على المتكلم أال يكرر أقواله وال   وأعضائه. ورئيسه  ،وكرامة المجلس    بالدولة،الدستورية  

أمرا بصفة عامة    يأتيوال أن    للبحث،وال يجوز له أن يخرج على الموضوع المطروح    غيره،أقوال  
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ما لم يكن    ألحد،األمور الشخصية    في. وكذلك ال يجوز الكالم  بالنظام والوقار الواجبين للجلسةمخالً  

 نهائي. قضائيذلك مؤيداً بحكم 

 ( 64مادة )

 إليه.مالحظة  أيوال إبداء  المتكلم،ال يجوز ألحد غير رئيس المجلس مقاطعة 

 السابقة، أية لحظة أثناء كالمه إلى مخالفته ألحكام المادة    في أن ينبه المتكلم    فيوللرئيس وحده الحق  

 في ، وأنه ال محل السترساله  أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً   الالئحة،أو غيرها من أحكام هذه  

ذلك    الكالم، إثبات  يلفت نظره مرة أخرى مع  أن  فله  يمتثل  لم  ا  المضبطة.  فيفإذا  لعضو  فإن أصر 

 الالئحة. ( من هذه 67على موقفه عرض األمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة )

 ( 65مادة )

أو أبدى أقواالً غير الئقة    )16(الالئحةهذه    فيإذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من األحكام المتقدمة  

بأحد  نية  بسوء  عرَّض  أو  للبالد  العليا  بالمصلحة  إضرار  فيها  أو    أو  الحكومة  أعضاء  أو  زمالئه 

إهانة أولئك  أحد  إلى  ه  وجَّ أو  النظامية  ب  )17(الهيئات  خرج  أو  تهديداً  عن   أيأو  الوجوه  من  وجه 

الرئيس    اللياقة،مقتضيات   المحافظة على    باسمهناداه  إلى    فيأو منعه من االستمرار    النظام،ونبهه 

 الكالم.

 ( 66مادة )

ذات الجلسة إلى الخروج على    فيإذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً ألحكام المادتين السابقتين ثم عاد  

الكالم    الكالم،نظام   المجلس منعه من  انتهـاء   فيفللرئيس أن يعرض على  أو حتى  الموضوع    ذات 

 مناقشة. ذلك دون  فيويصدر قرار المجلس  الجلسة،

 ( 67مادة )

أثناء   بالنظام  أخل  الذى  العضو  قبل  يتخذ  أن  رئيسه  اقتراح  على  بناء  يمتثل    الجلسة،للمجلس  لم  أو 

 أحد الجزاءات اآلتية :  الكالم،لقرار المجلس بمنعه من 

 الجلسة.موضوع معين بقية  فيالمنع من الكالم  -أ

 اإلنذار. -ب 

 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون    2010  ( لسنة31قانون رقم )بموجب ال  "أو بأية طريقة أخرى"  عبارةحذفت    (16)

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002( لسنة 54رقم )
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم   2010( لسنة  31" بموجب القانون رقم )أو عبارة مثيرة حذفت عبارة "  (17)

 ية لمجلس النواب.بشأن الالئحة الداخل 2002( لسنة 54)



 General -  عام 

 اللوم.  -ج

 الجلسة.الحرمان من الكالم بقية  -د 

 الجلسة.بقية أعمال  فيإخراجه من قاعة االجتماع مع الحرمان من االشتراك  -هـ

 واحدة.قاعة االجتماع لجلسة  فيالحرمان من الحضور  -و

 أسبوعين. أعمال المجلس ولجانه مدة ال تزيد على  فيالحرمان من االشتراك  -ز

ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال   فيقرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة  ويصدر  

 ذلك.العضو إذا اقتضى الحال 

 ( 68مادة )

فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد   المجلس،إذا لم يمتثل العضو لقرار  

هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة   فيو  يرفعها،الجلسة أو  وله أن يوقف    بذلك.إنذار العضو  

 المجلس.قررها  التي

 ( 69مادة )

االشتراك   من  حرم  الذى  أن    فيللعضو  السابقتين  المادتين  أحكام  من  أي  بمقتضى  المجلس  أعمال 

لرئيس   اعتذارا مكتوباً  قدَّم  إذا  القرار  ل  المجلس،يطلب وقف أحكام هذا  فيه أسفه  عدم احترامه  سجل 

 الطلب دون مناقشة .  فيويصدر المجلس قراره  الجلسة، فيويتلى هذا االعتذار  المجلس،نظام 

 ( 70مادة )

العضو   المجلس فال   فيذات دور االنعقاد ما يوجب حرمانه من االشتراك    فيإذا تكرر من  أعمال 

عماله مدة ال تزيد على شهر أو أ  فيهذه الحالة حرمانه من االشتراك    فيوللمجلس    اعتذار.يقبل منه  

 للنظام. إحالة أمره إلى مكتب المجلس لتقديم تقرير إلى المجلس عما بدر منه من مخالفة 

 ( 71مادة )

يتمكن الرئيس من   لم يعد النظام ،   الجلسة،أعلن عزمه على وقف    إعادته،إذا اختل النظام ولم  فإن 

لهـا    رفع الجلسة لمدة ال تزيد على نصف ساعة ، فإذا استمر اإلخالل بالنظام بعد إعادة الجلسة ، أجَّ

 الرئيس ، وأعلن موعد الجلسة القادمة .

 ( 72مادة )

وعليه أن يرفعها للصالة إذا    ساعة.للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً لالستراحة مدة ال تزيد على نصف  

 وقتها. حان 

  



 General -  عام 

 الفصل الثالث 

 وإعالن قرار المجلس أيأخذ الر

 ( 73مادة )

على الموضوع المعروض فور إعالن قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه   أييأخذ رئيس المجلس الر

 . أيالالزم لصحة إبداء الر يوبعد التحقق من تكامل النصاب القانون

 ( 74مادة )

الر  المجلس.عليه إال من رئيس    أياقتراح ألخذ الر  أيال يعرض   وال على االقتراحات أ  أيويؤخذ 

عرضها ألوسعها مدى وأبعدها عن النص   فيوتكون األولوية    المعروض،المقدمة بشأن الموضوع  

 األصلي.على النص  أييؤخذ الر المذكورة،حالة رفض المجلس لالقتراحات  فيو األصلي.

 ( 75مادة )

المعروض عدة   االقتراح  أو خمسة من    أمور، إذا تضمن  مقدمه  اآلخرين  وطلب    تجزئته، األعضاء 

 حدة.كل أمر منها على  في أيعرض الرئيس الر

 ( 76مادة )

 بإحدى الوسائل اآلتية:  أينداء باإلسم يؤخذ الر أييؤخذ فيها الر التيمع مراعاة الحاالت 

 اإللكتروني. التصويت  -أ 

 األيدي. رفع  -ب 

 والجلوس.القيام  -ج

 ( 77مادة )

يتبين   لم  رإذا  الر  أيالرئيس  أخذ  عند  رفع    أياألغلبية  الر  األيدي،بطريقة  القيام    أيأخذ  بطريقة 

بطريقة عكسية ، بأن   أيبأن يطلب من المؤيدين القيام ، فإذا لم يتبين النتيجة ، يعاد أخذ الر والجلوس،

 . باالسم نداء  أييطلب من المعارضين القيام ، وإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك ، يؤخذ الر

 )18( (78مادة )

 يجب أخذ الرأي نداًء باالسم في الحاالت اآلتية: 

 الحاالت التي تشترط فيها أغلبية خاصة.          -أ       

 إذا طلب ذلك رئيس المجلس.    -ب     
 

بشأن  2002( لسنة 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2010 ( لسنة31قانون رقم ) بدلت بموجب الاستُ  (18)

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب.



 General -  عام 

إذا قدم طلب من خمسة أعضاء على األقل قبل الشروع في أخذ اآلراء، وال يقبل         -ج       

هذا الطلب إال بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على 

اسمه بكلمة موافق أو غير موافق أو ممتنع بدون أي تعليق، ويجوز في األحوال االستثنائية 

وافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين جعل التصويت سرياً، وفي جميع األحوال يكون  وبم 

الجانب  يُرجح  األصوات  تساوي  وعند  األعضاء،  سائر  تصويت  بعد  بصوته  الرئيس  إدالء 

 الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه. 

 )19((79مادة )

يعرض ألخذ   أي موضوع  في  رأيه  إبداء  على كل عضو  أن  يجب  فللعضو  ذلك  ومع  عليه،  الرأي 

يمتنع عن إبداء رأيه وله أن يعرض أسباب امتناعه في المجلس بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل 

 إعالن النتيجة.

 ( 80مادة )

وإذا تبين أن عدد   له.ال يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين  

رأ أبدوا  الذين  الر  فعال،يهم  األعضاء  أخذ  أجل  القرار  إلصدار  الالزمة  األغلبية  عن  على   أييقل 

 تالية. الموضوع المعروض إلى جلسة 

فإن لم تتوافر له األغلبية الالزمة إلقراره وفقاً ألحكام    الجلسة،تلك    فيويعاد االقتراع على الموضوع  

 تال. هذه الالئحة أرجىء إلى دور انعقاد 

 ( 81مادة )

وال يجوز بعد إعالن   الرأي،الموضوع المعروض طبقاً لما انتهى إليه    فييعلن الرئيس قرار المجلس  

 عليه.تعليق  أيالقرار إبداء 

 الفصل الرابع

 مضبطة الجلسة 

 ( 82مادة )

 أقوال،الجلسة من أمور وما قيل فيها من    فيعن كل ما يحصل    الرسميالبيان    هيمضبطة الجلسة  

شات الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما دار فيها من مناق  فيوتتضمن تفصيالً لما يتلى  

قرارات   من  صدر  وما  آراء  من  أبدي  اشتركوا    وتوصيات، وما  من  بأسماء  بياناً  تتضمن    في كما 
 

بشأن  2002( لسنة 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2010 ( لسنة31قانون رقم ) استُبدلت بموجب ال (19)

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب.



 General -  عام 

وتحرر    الغائبين.التصويت ورأي كل منهم سواء أكان مؤيداً أم معارضاً أم ممتنعاً، وأسماء األعضاء  

 المجلس.المجلس وبإشراف أمين عام  فيلكل جلسة مضبطة بمعرفة موظ

 ( 83مادة )

الجلسة التالية لتوزيعها    فيوتعرض للتصديق عليها    طبعها،توزع المضبطة على األعضاء بمجرد  

 ( للمادة  األخيرة    فيويكت  الالئحة،( من هذه  50طبقاً  الجلسات  المجلس على مضابط  بتصديق مكتب 

 عليها. لم يتم تصديق المجلس  التيلدور االنعقاد 

 ( 84مادة )

على   التصديق  واألمين    المضبطة،بعد  المجلس  رئيس  من  كل  عليها  بسجالت    العام، يوقع  وتحفظ 

 الحكومة. رسمية بعد إرسالها إلى ملحق خاص بالجريدة ال فيوتنشر  المجلس،

 ( 85مادة )

الجلسة الحكومة أن يحذف من مضبطة  بناء على طلب  أو  نفسه  تلقاء  المجلس من  كالم   أي   لرئيس 

هذه    )20(يصدر ألحكام  على    الالئحة،خالفاً  االعتراض  المجلس   ذلك،وعند  على  األمر  يعرض 

 مناقشة. هذا الشأن دون  فيإلصدار قراره 

 ( 86مادة )

عرضت    التيتبين به خالصة الموضوعات    لمضبطتها،يُعدُّ بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز        

 متناول أجهزة اإلعالم المختلفة .  فيعلى المجلس وما اتخذ من قرارات وتوصيات ، ليكون 

 

  

 
العبارة "من أحد األعضاء"    حذفت  (20) المرسوم بقانون   2010  ( لسنة31قانون رقم )بموجب  بتعديل بعض أحكام 

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002( لسنة 54رقم )



 General -  عام 

 الباب الرابع

 أعمـال المجـلس 

 الفصل األول

 الشئون التشريعية 

 الفرع األول

 االقتراحات الخاصة بتعديل الدستور 

 ( 87مادة )

طبقاً   الدستور  تعديل  بطلب  الملكية  باإلرادة  النواب  مجلس  رئيس  الوزراء  مجلس  رئيس  يخطر 

 منه.( 120( و ) 35للمادتين ) 

تغيير  المطلوب  أو  إضافتها  أو  حذفها  المطلوب  الدستور  مواد  تحديد  الطلب  يتضمن  أن  ويجب 

 ذلك.لب التعديل بيان بالمبررات الداعية إلى وأن يرفق بط أحكـامها،

ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس مجلس الوزراء بطلب التعديل والبيان المرفق به خالل أربع  

 األعضاء. كما يأمر بتوزيعه على كافة  المجلس،وعشرين ساعة من وروده إلى 

 ( 88مادة )

ورو تاريخ  من  أسبوع  خالل  خاصة  جلسة  المجلس  مجلس  يعقد  رئيس  من  الدستور  تعديل  طلب  د 

 الوزراء.

ويعرض رئيس المجلس بياناً شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون 

إحالته   من  يوماً  تقرير عنه خالل خمسة عشر  والقانونية إلعداد  أن تضمن    إليها،التشريعية  ويجب 

حالة    فيوصياغة مشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها    التعديل،مبدأ    فياللجنة تقريرها رأيها  

 التعديل. موافقتها على مبدأ 

عليها   اللجنة  تقرير  مشـروع  إلى   فيويتلى  تقديمه  قبل  األقل  على  أعضائها  ثلثا  يحضرها  جلسة 

 له. كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها  المجلس،

 ( 89مادة )

خالل  الدستور  تعديل  بشأن  والقانونية  التشريعية  الشئون  لجنة  تقرير  لنظر  جلسة  المجلس  يحدد 

 اته.ومبرر مرفقا به نص طلب التعديل  المجلس،لرئيس الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه 

  ي ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلث   مناقشته،ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل  

 . باالسمهذه الحالة نداء  فيويجرى التصويت   أعضائه،عدد 



 General -  عام 

 ( 90مادة )

 الدستور، ( من 92مجلس وفقاً للمادة )إذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء ال

  الالئحة.( من هذه 87الفقرة الثانية من المادة ) فيهذا الطلب الشروط الواردة  فيوجب أن تتوافر 

الطلبات   تقدموتحفظ  النصاب    التي  عن  يقل  عدد  المجلس    المقرر،  الدستوريمن  رئيس  ويخطر 

 بذلك.هذه الطلبات كتابة  مقدمي

جلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خالل سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون  ويعرض رئيس الم

  المجلس، ويعرض التقرير على    وموضوعاته،التشريعية والقانونية إلعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل  

 فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد   باالسم.عليه نداء    أيويؤخذ الر

 الدستور. أحال االقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل  أعضائه،

 ( 91مادة )

من  الدستور  تعديل  مشروع  ورود  تاريخ  من  يوماً  عشر  خمسة  خالل  خاصة  جلسة  المجلس  يعقد 

بالموافقة على التعديل    مناقشته،ويتلى المشروع قبل    الوزراء،رئيس مجلس   ويصدر قرار المجلس 

 الالئحة. ( من هذه 89الفقرة الثانية من المادة ) فيام الواردة وفقاً لألحك

 ( 92مادة )

يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة له طبقاً   التيجميع األحوال    في

الواردة   التعديل   الفرع،هذا    في لألحكام  لعرض  بذلك  الشورى  مجلس  المجلس رئيس  رئيس  يخطر 

 الشأن.على المجلس التخاذ االجراءات المقررة في هذا 

 الثانيالفرع 

 مشروعات القوانين واالقتراح بقانون 

 ( 93) مادة

بها   اً ومرفق المستطاع،تقدم االقتراحـات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر 

األساسية   والمبادئ  باالقتراح  المتعلقة  الدستور  نصوص  تحديد  تتضمن  إيضاحية  يقوم    التيمذكرة 

 ضاء.يجوز أن يوقع االقتراح بقانون أكثر من خمسة أع  وال يحققها.  التيعليها واألهداف 

 ( 94مادة )

أو عدم استيفائه للشكل المطلوب ،    للدستور،لرئيس المجلس أن يخطر مقدم االقتراح كتابة بمخالفته  

 القوانين النافذة ، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه .   فيتتضمنها مواده  التيأو وجود األحكام 



 General -  عام 

الم لرئيس  مكتوبة  مذكرة  تقديم  عليه  وجب  رأيه  على  العضو  أصر  خالل  فإذا  نظره  بوجهة  جلس 

   المجلس.ويعرض الرئيس األمر على مكتب  إخطاره،أسبوع من تاريخ 

فإذا أصر العضو خالل أسبوع على   الشأن،هذا    فيويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب  

 المجلس. وجهة نظره عرض الرئيس األمر على 

 )21((95مادة )

بقانون إلى اللجنة المختصة إلبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم  يحيل الرئيس االقتراح  

االقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة تقريراً يعرض على المجلس متضمناً الرأي في جواز  

محددة  زمنية  فترة  إلى  إرجائه  أو  االقتراح،  مقدمي  بموافقة  تعديله  أو  رفضه،  أو  االقتراح،  نظر 

ة. وللجنة أن تشير على المجلس برفض االقتراح ألسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ومسبب

ما وافق المجلس على نظر االقتراح بعد مناقشة أسسه ومبادئه أحاله إلى الحكومة لتضعه في صيغة  

 مشروع قانون. 

 ( 96مادة )

، اإليرادات   فيأو نقص    المصروفات،  فيإذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شـأنه زيادة  

ورد   العامة    فيعما  إلبداء   للدولة،الميزانية  مكتبها  أو  واالقتصادية  المالية  الشئون  لجنة  إلى  أحالته 

ر  في ويجب    فيه.الرأي   األصلية  اللجنة  تقرير  يتضمن  أن  األحوال  المالية    أيهذه  الشئون  لجنة 

  مكتبها.واالقتصادية أو 

 ( 97مادة )

الرئي أو  يعرض  الحكومة  من  المقدمة  القوانين  مشروعات  المجلس  على  األعضاء    التيس  اقترحها 

  في للنظر    لورودها،أول جلسة تالية    في( من هذه الالئحة  95وقامت الحكومة بصياغتها وفقا للمادة ) 

اللجان   إلى  يرى   المختصة،إحالتها  أو  االستعجال  وجه  على  المشروع  نظر  الحكومة  تطلب  لم  ما 

ويخطر المجلس    مباشرة،فيحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة    االستعجال،لمجلس أن له صفة  رئيس ا

 أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على األعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة.  فيبذلك 

 ( 98مادة )

أحاله   اللجان،إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى  

 تالية. أول جلسة   فيالرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك 
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 ( 99مادة )

واعتبر    األصل،اعتبر أسبقها هو    لواحد،االموضوع    فيإذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين  

 له.عداه بمثابة تعديل  ما

 ( 100مادة )

اللجنة المختصة تعديالت مؤثرة على صياغة مشروع   جاز لها قبل رفع تقريرها   قانون،إذا أدخلت 

إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها ،    المجلس،بعد موافقة رئيس    تحيله،إلى المجلس أن  

اده وأحكامه خالل المدة التي يحددها رئيس المجلس ،  صياغة المشروع وتنسيق مو  فيلتبدى رأيها  

 لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها .  أيتقريرها إلى ر فيوتشير اللجنة 

 )22( (101مادة )

تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها  

 إحالة جديدة.دون حاجة إلى 

تأجيل نظر  المجلس  الوزراء أن يطلب من رئيس  تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس  وعند حدوث 

اللجان لكل أو بعض مشروعات القوانين لفترة ال تزيد على ثالثين يوماً، لتستعد الحكومة لمناقشتها،  

 المقدمة منها ابتداًء. أو لتتخذ اإلجراءات الدستورية المقررة لتعديل أو استرداد مشروعات القوانين

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس نظرها في دور انعقاد سابق، 

 فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة. 

 )23((102مادة )

االنعقاد   دور  الفتتاح  التالية  يوماً  عشر  الخمس  الوزراء خالل  مجلس  رئيس  المجلس  رئيس  يخطر 

 األول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق. 

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين المقدمة منها ابتداء 

 هرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة. خالل ش

للمادة   أما مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء المجلس السابق وقامت الحكومة بصياغتها وفقاً 

 ( من هذه الالئحة فإن المجلس يقرر ما يراه بشأنها.95)
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أو قر ابتداء،  المقدمة منها  المشروعات  الحكومة نظر  التي  وإذا طلبت  المشروعات  المجلس نظر  ر 

اقترحها أعضاء المجلس السابق، أحالها إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى  

 إليه رأي اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها.

 ( 103مادة )

القوانين   المجلس مشروعات  ثانية طبقا    واحدة،مداولة    فييناقش  أن تجرى مداولة  ذلك يجوز  ومع 

 الالئحة.هذه  فيلألحكام الواردة 

 ( 104مادة )

المشروع   بتالوة  القوانين  مناقشة مشروعات  يتضمنه من    األصليتبدأ  المختصة وما  اللجنة  وتقرير 

وتعطى   المضبطة. فياتها ما لم ير المجلس االكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثب  تعديالت،

 فاألعضاء.الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة 

فإذا لم يوافق المجلس على المشروع  إجماال،واألسس العامة للمشروع  المبادئوتبدأ المداولة بمناقشة 

 للمشروع. عّد ذلك رفضا  المبدأ،من حيث 

المشروع من حيث   المجلس على  بعد تالوة كل    المبدأ،فإذا وافق  إلى مناقشة مواده مادة مادة  انتقل 

واالقتراحات   الر  بشأنها،قدمت    التي منها  على    في  أيويؤخذ  مادة  الر  حدة،كل  يؤخذ  على    أيثم 

 مجموعه.  فيالمشروع 

 ( 105مادة )

أو  المواد    فيأن يقترح التعديل باإلضافة أو الحذف أو التجزئة    قانون،لكل عضو عند نظر مشروع  

من   يعرض  الجلسة    تعديالت.فيما  قبل  كتابة  التعديل  يقدم  أن  المواد    التيويجب  فيها    التي ستنظر 

 األعضاء.يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على األقل ليعمم على 

النظر   المجلس  بموافقة  أو    الذيالتعديل    فيويجوز  مباشرة  الجلسة  قبل  قرار   إثناءها،يقدم  ويصدر 

بنظ مقدم  المجلس  سماع  بعد  استبعاده  أو  لذلك    االقتراح،ره  كان  أقر    مناقشة.دون    محل، إن  فإذا 

النظر   بحثها    التعديالت،هذه    فيالمجلس  يقرر  أن  وله  المجلس  الرئيس على  أو    فيعرضها  الحال 

 عنها. إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير 

 ( 106مادة )

الجوهرية   بالتعديالت  المختصة  اللجنة  لنظر    التيتخطر  المحددة  الجلسة  قبل  األعضاء  يقدمها 

المجلس   أمام  المقرر ر  لبحثها،المشروع  المناقشة    أيويبين  أثناء  فيها  أن    فياللجنة  الجلسة. ويجب 

 . ومصاغاً اقتراح التعديل محددا يكون 
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التعديل   إحـالة  طلب  اللجنة  ولمقرر  للحكومة  إلى    الذيويجوز  المجلس  جلسة  أثناء   اللجنة، يقترح 

 وتلزم إجابة هـذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهـريا ولم يسبق نظـره فيها. 

 ( 107مادة )

يحدده   الذيالميعاد    فيب عليها أن تقدم تقريرها  إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وج

باق  المجلس، على  تأثير  التعديل  لهذا  كان  حتى    يوإذا  نظره  أجل  المشروع  من    تنتهيمواد  اللجنة 

 المواد. يمناقشة باق فيشأنه وإال كان للمجلس أن يستمر  فيعملها 

لم   كأن  التعديالت  تعرض    تكن،وتعتبر  تنازل  للمناقشة،وال  أحد   إذا  يتبناها  أن  دون  مقدموها  عنها 

  عضاء.األ

 ( 108مادة )

المقدمة   والتعديالت  المادة  مناقشة  من  االنتهاء  الر  بشأنها،بعد  التعديالت    أييؤخذ  ويبدأ    أوال،على 

 مجموعها.  فيعلى المادة  أيثم يؤخذ الر  األصلي،الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص 

 ( 109مادة )

فله أن    عليها،مادة سبق أن وافق    فيإحدى المواد من شأنه إجراء تعديل    فيإذا قرر المجلس حكما  

بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد األعضاء، أن   للمجلس،ويجوز    المادة. يعود إلى مناقشة تلك  

لك قبل انتهاء المداولة وذ   جديدة، مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب    فييقرر إعـادة المناقشة  

 المشروع.  في

 ( 110مادة )

الر أخذ  قبل  بصفة    أيللمجلس  القانون  مشروع  نصوصه    نهائية،على  على  أدخلت  قد  كانت  إذا 

أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها باالشتراك مع لجنة الشئون التشريعية    بالجلسة،تعديالت  

. وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها  صياغة وتنسيق أحكامه  فيوالقانونية أو مكتبها  

 المجلس.يحدده لها  الذيد الموع في

 بالصياغة. المشروع إال فيما يتعلق  فيوال يجوز بعدئذ إجراء مناقشة 

 ( 111مادة )

بذلك إلى رئيس المجلس   كتابيبعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب    فييجب إجراء مداولة ثانية  

قبل الجلسة أو الموعد   وذلك  األقل،من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على  

الر ألخذ  إعادة   أيالمحدد  المطلوب  المواد  أو  المادة  بالطلب  ويبين   ، القانون  مشروع  على  نهائيا 

 المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها . 
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 ( 112مادة )

قدم الطلب بشأنها طبقا للمادة   التيير التعديالت المقترحة وغ  فيالمداولة الثانية المناقشة    فيال يجوز  

الر  السابقة، يؤخذ  المواد    أيثم  على  المناقشة  ترتيبها    التيبعد  بحسب  تعديلها    المشروع،   فياقترح 

 على المشروع بصفة نهائية .  أيوبعدئذ يؤخذ الر

 ( 113مادة )

المقدمة    تسري بالتعديالت  الخاصة  أثناء    فياألحكام  تعديالت  من  يقدم  ما  على  األولى  المداولة 

 الثانية. المداولة 

 ( 114مادة )

  في و المختصة،اللجنة أو اللجان  فيموضوع أو أن يرفضه إال بعد نظره  أييجوز أن يقر المجلس  ال

 الالئحة.هذه  فيا ورد من أحكام خاصة وذلك مع مراعاة م شأنه، فيضوء ما تقدمه من تقارير 

 ( 115مادة )

أيام عل  فينهائيا    أيال يجوز أخذ الر القانون قبل مضى أربعة  انتهـاء المداولة  مشروع  ى األقل من 

 .فيه

ذات الجلسة   فيعلى المشروع    يالنهائ  أياألحوال المستعجلة ـ أخذ الر  فيويجوز بموافقة المجلس ـ  

عليه    التي الموافقة  أغلبية    فيها،تمت  تقرر  مالم  نظره  من  االنتهاء  من  األقل  على  ساعة  بعد  وذلك 

   ذلك.أعضاء المجلس غير 

 ( 116مادة )

ولو كان ذلك أثناء مناقشته، فال   المجلس،لرئيس    يلكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتاب

المجلس   م  فييستمر  موقعا  كان  إذا  إال  أعضاء  نظره  أو  عضو  األعضاء   غيره،ن  أحد  طلب  أو 

 (24)يقدم إلى رئيس المجلس. ينظره بطلب كتاب  فياالستمرار 

 (25)  ( 117مادة )

تسقط االقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من األعضاء، إال إذا كانت موقعة من عضو  

أن وافق عليها المجلس وتقرر إحالتها  أو أعضاء غيره، وذلك فيما عدا االقتراحات بقوانين التي سبق  

 
ذلك"  حذفت    (24) الحكومة  طلبت  "أو  العبارة  )بموجب  رقم  لسنة31قانون  المرسوم   2010  (  أحكام  بعض  بتعديل 

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002( لسنة 54بقانون رقم )
بشأن  2002( لسنة 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2010 ( لسنة31قانون رقم ) استُبدلت بموجب ال (25)

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب.



 General -  عام 

إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون، فيجب عليها االستمرار في صياغتها وإحالتها إلى 

 مجلس النواب.

 ( 118مادة )

بقوانين   يجوز إعادة   تسقط طبقا ألحكام المادة السابقة ال  التييستردها مقدموها أو    التياالقتراحات 

 ذاته.نعقاد دور اال  فيتقديمها 

 (26) (119مادة )

أن   التي سبق  االقتراحات  فيما عدا  وذلك  التشريعي،  الفصل  بنهاية  بقوانين  االقتراحات  تسقط جميع 

 وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون. 

 ( 120مادة )

 يالنهائ  أيثم أخذ الر  ومناقشته،بتالوته    فياكت  واحدة،إذا كان المشروع أو االقتراح مؤلفا من مادة  

 واحدة.فيه مرة 

 ( 121مادة )

(  35)إذا اعترض الملك على مشروع قانون أقره مجلسا الشورى والنواب ورده طبقا ألحكام المادة  

الدستور مشروع  من  على  باالعتراض  المجلس  ليخطر  النواب  مجلس  رئيس  إلى  المشروع  أحيل   ،

  االعتراض. أسباب القانون و

هذا   فيولرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه اإلدالء ببيان    الغرض، ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا  

ذات الجلسة إلى لجنة الشئون التشريعية    فيويحيل المجلس االعتراض والبيانات المتعلقة به    الشأن،

المعترض   المشروع  لدراسة  والنصو  عليه،والقانونية  ،    هي  التيص  والمبادئ  االعتراض  محل 

 وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب األحوال . 

على وجه   لنظره  المجلس  على  والقانونية  التشريعية  الشئون  لجنة  تقرير  وفي    االستعجال،ويعرض 

ثلث أغلبية  موافقة  الستكمال    يحالة  الشورى  مجلس  إلى  أحيل  المشروع  على  المجلس  أعضاء 

 المقررة.االجراءات 
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 الفرع الثالث 

 المراسيم بقوانين 

 ( 122مادة )

بقوانين   المراسيم  المجلس  رئيس  )  التييحيل  للمادة  بالتطبيق  اللجان  38تصدر  إلى  الدستور  من   )

 أخرى.اللجان األولوية على أية أعمال  يف المجلس و فيويكون لها   فيها،المختصة إلبداء رأيها 

 ( 123مادة )

بالتعديل   اقتراحات  بأية  التقدم  يجوز  المادة   أينصوص    فيال  ألحكام  طبقا  صادر  بقانون  مرسوم 

 الدستور. ( من 38)

 ( 124مادة )

  في بشأن المراسيم بقوانين اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها    تسري

   بالرفض.ويصوت المجلس على هـذه المراسيم بالموافقة أو  الالئحة.هذه 

أعضاء   بأغلبية  بقانون  المرسوم  إقرار  بعدم  المجلس  قرار  القرار    المجلس،ويصدر  هذا   فيوينشر 

 الرسمية.الجريدة 

 الفرع الرابع

 المعاهدات واالتفاقيات الدولية 

 ( 125مادة )

االتفاقيات   أو  بالمعاهدات  المجلس  الرئيس  من    التييخطر  األولى  الفقرة  لنص  وفقا  بمراسيم  تبرم 

أول جلسة تالية    في ويتلى هذا البيان    لها،المرافق    ي( من الدستور مشفوعة بالبيان الحكوم 37المادة )

 المجلس.مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها أمانة 

إبداء ما يراه من مالحظات بصدد هذه المعاهدات أو االتفاقيات دون اتخاذ قرار   شأن    فيوللمجلس 

 المعاهدة ذاتها.

 ( 126مادة )

عليها   المنصوص  واالتفاقيات  المعاهدات  المختصة  اللجنة  إلى  الرئيس  من    فييحيل  الثانية  الفقرة 

( من  37المادة  إلى    الدستور،(  عنها  تقرير  وتقديم  أو    المجلس.لبحثها  عليها  يوافق  أن  وللمجلس 



 General -  عام 

يخطر رئيس    27أو التأجيل حالة الرفض    فيو  نصوصها.وليس له أن يعدل    نظرها،يرفضها أو يؤجل  

تضمنتها المعاهدة أو االتفاقية   التيالمجلس رئيس مجلس الوزراء ببيان يشمل النصوص أو األحكام  

 .(28)  التأجيلأو  أدت إلى الرفض  التيو

 يالفصل الثان

 الشئون السياسية

 الفرع األول

 االقتراحـات برغبـة 

 (29) (127مادة )

في   للحكومة  مكتوبة  رغبات  إبداء  النواب  على لمجلس  ترد  أن  الحكومة  وعلى  العامة،  المسائل 

 وإن تعذر األخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك.  أشهر،المجلس كتابة خالل ستة 

 ( 128مادة )

للحكومة   المجلس  ليبديها  عامة  بمصلحة  يتعلق  برغبة  اقتراحا  الرئيس  إلى  يقدم  أن  عضو   في لكل 

 اختصاصه. نطاق  فياألمور الداخلة 

الرغبة واعتبارات  به مذكرة إيضاحية توضح موضوع  المجلس مرفقا  ويقدم االقتراح كتابة لرئيس 

 المجلس. المصلحة العامة المبررة لعرض االقتراح على 

المجلس، ويح  إلى  عنه  تقرير  وتقديم  لدراسته  المختصة  اللجنة  إلى  تقديمه  فور  االقتراح  الرئيس  يل 

 بشأنه.مقدم االقتراح قبل وضع تقرير  أير أن تأخذ وللجنة 

  في و  المختصة،حالة االستعجال أن يقرر نظر االقتراح برغبة دون إحالته إلى اللجنة    فيوللمجلس  

  األكثر، و الوزير المختص طلب تأجيل مناقشة االقتراح لمدة أسبوع على  هذه الحالة يكون للحكومة أ

 وال يكون التأجيل ألكثر من هذه المدة إال بقرار من المجلس .  الطلب،فيجاب هذا 

 ( 129مادة )

  المجلس.ال يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسة من أعضاء 

 
القانونأضيف  (27) بموجب  العبارة  )  ت  لسنة31رقم   )2010  ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  لسنة  54بتعديل   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
القانونأضيف  (28) بموجب  العبارة  )  ت  لسنة31رقم   )2010  ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  لسنة  54بتعديل   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
ال  (29) بقان استُبدلت بموجب  )  2012( لسنة  41ون رقم )مرسوم  بقانون رقم  المرسوم  أحكام  لسنة  54بتعديل بعض   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002



 General -  عام 

 للدولة، أو إضرارا بالمصلحة العليا    القانون،فا للدستور أو  وال يجوز أن يتضمن االقتراح أمرا مخال

 المجلس. أو يخرج عن اختصاص  الهيئات، األشخاص، أوماسة بكرامة  الئقة، أوعبارات غير  أو 

الفقرة    أيولرئيس المجلس حفظ   وإخطار مقدم االقتراح كتابة بقراره   السابقة،اقتراح يخالف أحكام 

عرض الرئيس األمر   نظره،فإذا أصر العضو على وجهة    فيه،ليـه بعدم التكلم  وله أن ينبه ع  وأسبابه،

 مناقشة. رأيه فيه دون  بديعلى المجلس لي

 ( 130مادة )

جدول    فيأدرج التقرير عن اقتراحه    التيالجلسة    فييكون للعضو مقدم االقتراح برغبة أولوية الكالم  

 أعمالها. 

ا يأذن ألحد  أن  المجلس  بالكالم قبل أخذ رويجوز لرئيس  له  المعارضين   أي لمؤيدين لالقتراح وأحد 

 اللجنة. تقرير  فيالمجلس 

 ( 131مادة )

االقتراح    في المجلس  رفض  هذا   برغبة،حالة  على  أشهر  أربعة  مضى  قبل  تقديمه  إعادة  يجوز  ال 

 الرفض. 

 ( 132مادة )

يقدمه لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير    يلكل عضو قدم اقتراحا برغبة أن يسترده بطلب كتاب 

 فيه.لس أن ينظر هذه الحالة ال يجوز للمج فيو المجلس،اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال 

إليها   المشار  االقتراحات  نظر    بزوالوتسقط  في  واللجان  المجلس  ويستمر  مقدميها،  عضوية 

 (30) التالي.االقتراحات التي لم تحل إلى الحكومة في بداية دور االنعقاد 

 وفي جميع األحوال تسقط هذه االقتراحات بنهاية الفصل التشريعي. 

 

 

 

 

 

 
 

بشأن  2002( لسنة 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2010 ( لسنة31قانون رقم ) استُبدلت بموجب ال (30)

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب.



 General -  عام 

 يالفرع الثان

 األسـئلة

 (31)  ( 133)مادة 

ه إلى الوزراء أو غيرهم من أعضاء مجلس الوزراء  النواب أن يوجِّ لكل عضو من أعضاء مجلس 

أسئلةً مكتوبةً محددةَ الموضوع الستيضاح األمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك لالستفهام عن أمر 

 ال يعلمه العضو، أو للتََّحقُّق من حصول واقعة وصل علمها إليه.

يجوز أْن يوقِّع السؤال أكثر من عضو واحد، كما ال يجوز توجيهه إال إلى وزير واحد أو عضو  وال  

 واحد غيره من أعضاء مجلس الوزراء.

 (32)  ( 134مادة )

يجب أن يكون السؤال موقَّعاً من ُمقَدِّمه، ومكتوباً بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدَّد الموضوع،  

ت األهمية العامة، وال يكون متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو أقاربه  وأن يكون في أمر من األمور ذا

حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه، وأن يقتصر على األمور التي يُراد االستفهام عنها دون تعليق  

المؤسسات   أو  الهيئات  أو  بكرامة األشخاص  فيها مساس  أو  عليها، وأال يتضمن عبارات غير الئقة 

ْلم األهلي، أو تثير الكراهية أو التمييز أو  العامة، أو إض رار بالنظام العام أو بالمصلحة الوطنية أو السِّ

الطائفية، وأال يكون متعلقاً بأمر من األمور التي ال تدخل في اختصاص الوزير أو غيره من أعضاء  

يكن موض لم  ما  التشريعي،  الفصل  على  سابقة  أو  السؤال،  إليه  ه  الموجَّ الوزراء  السؤال  مجلس  وع 

ه فيه السؤال، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات ال   مستمراً خالل الفصل التشريعي الذي ُوجِّ

 تتعلق بموضوع السؤال.

يقتنع   لم  فإن  بذلك،  العضو  إبالغ  للرئيس استبعاده، مع  الشروط جاز  السؤال هذه  تتوافر في  لم  فإذا 

كتابةً خالل أسبوع من تاريخ إبالغه، ُعِرض األمر على  العضو بوجهة نظر الرئيس واعترض عليها  

 . مكتب المجلس للبتِّ فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً 

 

 

 
( لسنة 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2018( لسنة 49استُبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ) (31)

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002

 
( لسنة 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2018( لسنة 49استُبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ) (32)

 داخلية لمجلس النواب.بشأن الالئحة ال 2002



 General -  عام 

 (33)  ( 135مادة )

تقيَّد طلبات توجيه األسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويُْبلِغ رئيس المجلس السؤال الذي 

أيام  روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزي ر أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء خالل عشرة 

 من تاريخ تقديمه. 

يوماً  أقصاها خمسة عشر  مدة  كتابةً خالل  السؤال  الوزير عن  وتقدَّم    ويجيب  به،  إبالغه  تاريخ  من 

هة ِوْفقاً ألحكام الفقرة الثانية من المادة ) مدة ( من الدستور، خالل  91اإلجابة كتابةً على األسئلة الموجَّ

 ال تتجاوز ثالثين يوماً من تاريخ إبالغ السؤال. 

 

 (34)  ( 136مادة )

أول  السؤال والجواب في جدول أعمال  السؤال فور وروده، ويدَرج  م  إلى مقدِّ الجواب  الرئيس  يُْبلِغ 

مجلس  بأعضاء  والجواب  السؤال  تعلُّق  حال  مناقشة  دون  المجلس  لِعْلم  اإلبالغ  لهذا  تالية  جلسة 

 أو مناقشته في غير هذه الحالة إذا اقتضى األمر ذلك.   -من غير الوزراء   -الوزراء 

السؤال   لم يُِجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة   الذيكما يدَرج في الجدول أيضاً 

ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس. وللوزير أن يطلب تأجيل اإلجابة إلى موعد ال يزيد على سبعة أيام،  

 لس.فيُجاب إلى طلبه. وال يجوز التأجيل ألكثر من هذه المدة إال بقرار من المج

طلب تأجيل اإلجابة عن السؤال كتابة إلى موعد ال    -من غير الوزراء  –وألعضاء مجلس الوزراء  

 يُجاِوز عشرة أيام، فيُجاب إلى طلبه. 

 (35)  ( 137مادة )

ال يجوز توجيه أسئلة مرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس قبل أن تقدِّم اللجنة تقريرها إلى  

هت إليهم قبل إقرار برنامج عمل الحكومة. المجلس، وال تُبَلَّغ األ  سئلة إلى َمن ُوجِّ

وال يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد. وال يجوز أن يزيد مجموع األسئلة المقدَّمة  

 ( من الدستور على ثالثة أسئلة في الشهر.91ِوْفقاً للفقرة الثانية من المادة )
 

 2002( لسنة 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2018( لسنة 49استُبدلت بموجب المرسوم بقانون ) (33)

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب.

 
 2200( لسنة 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2018( لسنة 49استُبدلت بموجب المرسوم بقانون ) (34)

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب.
( لسنة 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2018( لسنة 49استُبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ) (35)

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002



 General -  عام 

األسئلة   وثيقاً  وتَُضم  ارتباطاً  ببعض  بعضها  مرتبطة  في موضوعات  أو  واحد  في موضوع  المقدَّمة 

 عند إبالغها للوزير أو غيره من أعضاء مجلس الوزراء لإلجابة عنها معاً. 

 وال يجوز التقدم بسؤال سبق وأْن قدَّمه عضو آخر في ذات دور االنعقاد. 

 ( 138مادة )

للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد    عليه،جدول األعمال والجواب    فيعند عرض السؤال الذى أدرج        

بحث   يبدى رغبته    الموضوع،فيغلق  الوزير    فيأو  على  التعقيب  وحده حق  فيعطى    بإيجاز، الكالم 

   وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهة .

 

 (36)  ( 139مادة )

ه إلى أحد وزرائها أو غيره من أعضاء مجلس  يجوز   للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجَّ

رأي  على  فيه  لتحصل  للدولة  العامة  بالسياسة  يتعلق  معيَّن  موضوع  مناقشة  تطلب  أْن  الوزراء 

 المجلس، أو تدلي ببيانات في شأنه. 

 (37) (140مادة )

باألسئلة على ما يوجه منها إلى الوزراء أثناء مناقشة الميزانية ال تنطبق اإلجراءات السابقة الخاصة  

في  األسئلة  هذه  يوجه  أن  بالكالم  له  يؤذن  أن  بعد  وللعضو  المجلس،  أي موضوع مطروح على  أو 

الجلسة شفاهة، بشرط أن تكون متصلة بالموضوع المطروح على المجلس، وأن تتوافر فيها الشروط  

 ( من هذه الالئحة.134المادة )الموضوعية المنصوص عليها في 

 ( 141مادة )

(  50الفقرة الثالثة من المادة )  فيعقب االنتهاء من موضوع األوراق والرسائل الواردة المشار إليها  

منها يدرج    شيءبعد ذلك    بقيفإذا    عليها،يخصص نصف ساعة لألسئلة واإلجابة    الالئحة،من هذه  

يق  في التالية مالم  الجلسة  المجلس خالف  جدول أعمال  النصاب    ذلك.رر  توافر    القانوني وال يشترط 

       مستهل الجلسة. فيمادام قد توافر ذلك النصاب  عنها،خالل عرض األسئلة واإلجابة 

 

 
( لسنة 54المرسوم بقانون رقم )بتعديل بعض أحكام  2018( لسنة 49نون رقم )استُبدلت بموجب المرسوم بقا (36)

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
بشأن  2002( لسنة 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2010 ( لسنة31قانون رقم ) استُبدلت بموجب ال (37)

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب.



 General -  عام 

 ( 142مادة )

 الجلسة. ذات  فيوال يجوز تحويل السؤال إلى استجواب  وقت، أي فييجوز للعضو استرداد سؤاله 

 ( 143مادة )

 خالله.قدم السؤال  الذيأو بانتهاء دور االنعقاد  إليه،أو من وجه  مقدمه،السؤال بزوال صفة يسقط 

 

 الفرع الثالث 

 االستجوابات 

 ( 144مادة )

من الوزراء استجوابات    أييجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على األقل أن يوجه إلى  

 اختصاصاته.  فيعن األمور الداخلة 

 

 ( 145مادة )

إلى رئيس   توجيه االستجواب كتابة   االستجواب،مبينا به بصفة عامة موضوع    المجلس،يقدم طلب 

المستجوب   باألمور  بيانا  تتضمن  شارحة  مذكرة  به  الرئيسية    عنها،ومرفقا  والنقاط    التي والوقائع 

ووجه المخالفة التي تنسب إلى من    االستجواب،يستند إليها مقدمو    التيتجواب واألسباب  يتناولها االس

 إليه. وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا  االستجواب،وجه إليه 

أو عبارات غير الئقة أو فيها مساس   القانون،ويجب أال يتضمن االستجواب أمورا مخالفة للدستور أو 

أو أن يكون متعلقا بأمور ال تدخل    للبالد،خاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا  بكرامة األش

  في أو أن تكون    الوزارة،أو تصرفات سابقة على توليه    بأعمالاختصاص الوزير المستجوب أو    في

 موكليه. تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو ألقاربه حتى الدرجة الرابعة أو ألحد 

 االنعقاد. نفس دور  فيموضوع سبق للمجلس أن فصل فيه  فيكما ال يجوز تقديم استجواب 

 لبرنامجها. وال يدرج أي استجواب في جدول األعمال قبل عرض الوزارة 

 

 



 General -  عام 

 (38) ( مكررا  145مادة )

س االستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس إلبداء الرأي في مدى توافر الشروط يحيل رئيس المجل

وعلى مكتب المجلس أن يبدى رأيه خالل مده    فيه،الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين  

 أقصاها ثالثة أيام من تاريخ إحالة االستجواب إليه. 

الشكلية في االستجواب قرر استبعاده مع إبالغ مقدميه  فإذا رأي مكتب المجلس عدم توافر الشروط  

تاريخ    بذلك، من  أسبوع  خالل  القرار  هذا  على  االعتراض  االستجواب  فإن    إبالغهم،ولمقدمي 

مناقشة,  دون  فيه  للبت  تالية  جلسة  أول  في  المجلس  على  األمر  عرض  المدة  تلك  خالل  اعترضوا 

 المواد التالية. وذلك قبل اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في 

 

 (39)  (1( مكررا  )145مادة )

في   الشكلية  الشروط  توافر  من  التحقق  على   االستجواب،عقب  االستجواب  المجلس  رئيس  يعرض 

لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أوالً وثانياً وثالثاً 

( من هذه الالئحة من غير مقدمي االستجواب إلعداد 21دة )ورابعاً وخامساً من الفقرة األولى من الما

جديته مدى  بشأن  تاريخ   ،تقرير  من  أيام  سبعة  يجاوز  موعد ال  في  التقرير  هذا  إنجاز  اللجنة  وعلى 

 عرض االستجواب عليها. 

وللجنة في سبيل التحقق من جدية االستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات واألدلة المؤيدة 

 وجهة نظر مقدمي االستجواب.ل

للتصويت عليه دون مناقشة، وفي   تالية إلعداده  المجلس في أول جلسة  اللجنة على  ويعرض تقرير 

 (40) .جميع األحوال ال يعد االستجواب جدياً إال إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس

 

 

 

 
الأضيف  (38) بموجب  رقم )ت  بقانون  لسنة  41مرسوم   )2012  ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  لسنة 54بتعديل بعض   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
الأضيف  (39) بموجب  رقم )ت  بقانون  لسنة  41مرسوم   )2012  ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  لسنة 54بتعديل بعض   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
بشأن  2002( لسنة 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2014( لسنة 32) قانون رقم استُبدلت بموجب ال (40)

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب.



 General -  عام 

 (41) (146مادة )

إليه إلى من وجه  المجلس االستجواب  ويخطر مقدمي االستجواب كتابة بذلك، وتجري   ،يبلغ رئيس 

 مناقشة االستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة. 

بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته   القيام  وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة االستجواب 

 في اللجنة المختصة من عدمه.

المقد  االستجوابات  ارتباطاً  وتضم  ببعضها  مرتبطة  موضوعات  عدة  في  أو  واحد،  موضوع  في  مة 

 وثيقاً، وتدرج في جدول األعمال لمناقشتها في وقت واحد.

موضوع   ذات  في  بها  تقدم  أن  له  سبق  قد  يكون  أسئلة  أية  عن  متنازالً  مستجوب  كل  ويعتبر 

 االستجواب.

ل من يوم تقديمه، وذلك ما لم يطلب الوزير  وال تجري مناقشة االستجواب إال بعد ثمانية أيام على األق

 تعجيل هذه المناقشة.

ولمن وجه إليه االستجواب أن يطلب مد األجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على  

بحسب   اللجنة  أو  المجلس  من  بقرار  المدة  هذه  من  التأجيل ألكثر  ويكون  إلى طلبه،  فيجاب  األكثر، 

 األحوال. 

 (42) (147مادة )

لالستجوابات األسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول األعمال، إال إذا قرر المجلس أو اللجنة  

استجوابهم،   المستجوبون  يشرح  بأن  لذلك  المحددة  الجلسة  في  االستجواب  مناقشة  وتبدأ  ذلك.  غير 

يتنازل أي من لم  بينهم بحسب ترتيب أسمائهم في طلب االستجواب ما  هم عن دوره  وتكون األولوية 

لغيره من المستجوبين، ثم يجيب الوزير الموجه إليه االستجواب، ويتحدث بعده األعضاء المؤيدون  

وال يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي    بالتناوب،لالستجواب والمعارضون له  

 الكالم من كل جانب على األقل.

 

 

 
ال  (41) )استُبدلت بموجب  بقانون رقم  )  2012( لسنة  41مرسوم  بقانون رقم  المرسوم  أحكام  لسنة  54بتعديل بعض   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
الاستُبدلت    (42) بقانون رقم )بموجب  )  2012( لسنة  41مرسوم  بقانون رقم  المرسوم  أحكام  لسنة  54بتعديل بعض   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002



 General -  عام 

 ( 148مادة )

صة طلب أية بيانات من الوزير تكون الزمة الستجالء حقيقة األمر  لمقدمي االستجواب وللجنة المخت

المحددة   الجلسة  قبل  المجلس  رئيس  إلى  كتابة  الطلب  هذا  ويقدم  االستجواب،  موضوع  إلى  بالنسبة 

 (43) كاٍف.لمناقشة االستجواب بوقت 

ل الموعد المحدد وقب   إليه،وعلى الوزير تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس  

   للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على األقل .

 (44)  (149مادة )

بعد االنتهاء من مناقشة االستجواب يعرض الرئيس على المجلس االقتراحات المقدمة بشأنه، ويكون  

س في لالقتراح باالنتقال إلى جدول األعمال األولوية على غيره من االقتراحات المقدمة. ويبت المجل

 هذه االقتراحات دون مناقشة.

 (45)  مكررا(  149مادة )

إذا قرر المجلس بأغلبية أعضائه مناقشة االستجواب في اللجنة المختصة، وبعد االنتهاء من مناقشته، 

أول  في  المجلس  على  يعرض  أن  الرئيس  وعلى  المجلس،  رئيس  إلى  تقريرها  اللجنة  رئيس  يرفع 

االقتراحات التي قدمتها اللجنة إليه بشأن االستجواب، ويكون لالقتراح  جلسة تالية لرفع التقرير إليه  

هذه  في  المجلس  ويبت  المقدمة.  االقتراحات  من  غيره  على  األولوية  األعمال  جدول  إلى  باالنتقال 

االقتراحات دون مناقشة وذلك إذا كان التقرير منتهياً إلى االنتقال إلى جدول األعمال، أما إذا تضمن  

إدانة من وجه إليه االستجواب فيجب أن تجرى المناقشة بالمجلس قبل التصويت على قرار التقرير  

وال   بالتناوب،  له  والمعارضين  لالستجواب  المؤيدين  األعضاء  آراء  بسماع  المناقشة  وتكون  اللجنة. 

 يجوز قفل باب المناقشة قبل أن يتحدث اثنان من طالبي الكالم من كل جانب على األقل.

 

 

 

 
ال(  43) )استُبدلت بموجب  بقانون رقم  لسنة  41مرسوم   )2012  ( بقانون رقم  المرسوم  أحكام  لسنة 54بتعديل بعض   )

 لس النواب.بشأن الالئحة الداخلية لمج  2002
ال  (44) )استُبدلت بموجب  بقانون رقم  )  2012( لسنة  41مرسوم  بقانون رقم  المرسوم  أحكام  لسنة  54بتعديل بعض   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
الأضيف  (45) بموجب  رقم )ت  بقانون  لسنة  41مرسوم   )2012  ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  لسنة 54بتعديل بعض   )

 الالئحة الداخلية لمجلس النواب. بشأن 2002



 General -  عام 

 ( 150مادة )

إما بطلب    أي  فيمن مقدمي االستجواب حق استرداد االستجواب    يأل المجلس   كتابيوقت  لرئيس 

عن   المستجوبين  عدد  نقص  أن  االسترداد  هذا  على  ترتب  فإذا  بالجلسة  شفاهة  يستبعد   خمسة،وإما 

 فيه. االستجواب من جدول األعمال وال ينظر 

ويعتبر عدم حضور أحد مقدمي االستجواب الجلسة المحددة لمناقشته في المجلس أو اللجنة استرداداً 

ذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر منه لالستجواب، ويسرى في ه

وفي هذه الحالة يتم تأجيل نظر االستجواب إلى جلسة تالية  -بحسب األحوال  -يقبله المجلس أو اللجنة 

 (46)  ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الوزير الموجه إليه االستجواب.

 ( 151مادة )

سبب من األسباب إذا    يأو انتهاء عضوية أحد مقدميه أل  إليه،بزوال صفة من وجه  يسقط االستجواب  

 خالله.أو بانتهاء الدور الذى قدم  خمسة،ترتب على ذلك أن نقص عدد المستجوبين عن 

 

 الفرع الرابع

 سحب الثقة من أحد الوزراء 

 ( 152مادة )

المجلس موقعا عليه من عشرة أعضاء. وال  يقدم طلب سحب الثقة من أحد الوزراء كتابة إلى رئيس  

يجوز أن يقدم هذا الطلب إال بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب  

 منه. الثقة 

 ( 153مادة )

بعد أن يتحقق من    إليه،يعرض الرئيس طلب اقتراح سحب الثقة من الوزير على المجلس فور تقديمه  

 الطلب.ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازال عن  بالجلسة،الطلب  مقدميوجود 

   يحدده.الطلب إلى موعد  فيويجوز للمجلس أن يؤجل المناقشة 

 

 

 
 

ال  (46) )استُبدلت  رقم  بقانون  لسنة  41مرسوم   )2012  ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  لسنة  54بتعديل   )2002 

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب.
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 ( 154مادة )

التصويت   بالكالم    فيقبل  الرئيس  يأذن  الثقة  موضوع  على  من    فيالمجلس  إلثنين  الموضوع  هذا 

ما لم ير المجلس اإلذن بالكالم    كذلك،عارضيه  االقتراح بعدم الثقة بترتيب طلبهما وإثنين من م  يمقدم

 أكثر. لعدد 

 ( 155مادة )

على    تقديمه،طلب سحب الثقة قبل مضى سبعة أيام من تاريخ    فيال يجوز أن يصدر المجلس قراره  

   فيه.أن تكون قد مضت ثالثة أيام على األقل من تاريخ انتهاء المناقشة 

 منهم.األعضاء الذين يتألف  يبأغلبية ثلث ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة     

 

 الفرع الخامس 

 عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء 

 (47) (156مادة )

تقدم عشرة من   الثقة برئيس مجلس الوزراء، ولكن إذا  ال يجوز لمجلس النواب أن يطرح موضوع 

رئيس   مع  التعاون  إمكانية  بعدم  مسبب  بطلب  األقل  على  المجلس  الوزراء، عرض أعضاء  مجلس 

دون  ـ  الطلب  أحيل  ذلك  على  المجلس  أعضاء  أغلبية  وافق  فإذا  تقديمه،  فور  المجلس  على  الطلب 

 مناقشة ـ إلى مكتب المجلس لبحثه، ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بذلك.

لوزراء وعلى مكتب المجلس أن يعد تقريراً بشأن بحثه طلب عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس ا

 وإحالته إلى المجلس خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه. 

 

 (48) (157مادة )

يعرض الرئيس على المجلس طلب عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء فور انتهاء مكتب  

م  المجلس من إعداد التقرير بشأنه، وذلك بعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عد 

 وجود أحدهم بالجلسة تنازالً عن الطلب، ويترتب عليه إسقاطه. 

 
ال  (47) )استُبدلت بموجب  بقانون رقم  )  2012( لسنة  41مرسوم  بقانون رقم  المرسوم  أحكام  لسنة  54بتعديل بعض   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
ال  (48) )استُبدلت بموجب  بقانون رقم  )  2012( لسنة  41مرسوم  بقانون رقم  المرسوم  أحكام  لسنة  54بتعديل بعض   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
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 (49) (158مادة )

الموضوع   هذا  في  بالكالم  الرئيس  بإذن  التعاون  إمكانية  المجلس على طلب عدم  في  التصويت  قبل 

الثنين من مقدمي الطلب بترتيب طلبهما واثنين من معارضيه كذلك، ما لم ير المجلس اإلذن بالكالم  

 ثر. لعدد أك

 

 (50) (159مادة )

تاريخ   من  أيام  سبعة  مضى  قبل  التعاون  إمكان  عدم  طلب  في  قراره  المجلس  يصدر  أن  يجوز  ال 

ثلثي   بأغلبية  التعاون  إمكانية  بعدم  قراره  المجلس  ويصدر  بشأنه،  المجلس  مكتب  تقرير  عرض 

 األعضاء الذين يتألف منهم.

 الفرع السادس 

 طلبات التحقيق

 ( 160مادة )

  أي   فيكل وقت أن يؤلف لجاناً أو أن يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق    فيلمجلس النواب  

 اختصاصه.  فيأمر من األمور الداخلة 

 ( 161مادة )

المقررة   أو إحدى    فيتتخذ اإلجراءات  المجلس  بناء على طلب مكتب  السابقة  بناء    لجانه،المـادة  أو 

 األقل.على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على 

مع مراعاة التخصص   رئيسه،يقوم بالتحقيق بناء على ترشيح    الذيويختار المجلس اللجنة أو العضو  

 التحقيق. يجرى بشأنها  التيالموضوعات  فيوالخبرة 

 ( 162مادة )

البيانات والمعلومات واألوراق   للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة اإلجراءات الالزمة للحصول على 

 موضوعات. المتعلقة بما أحيل إليهم من 

 
ال  (49) باستُبدلت بموجب  )  2012( لسنة  41قانون رقم )مرسوم  بقانون رقم  المرسوم  أحكام  لسنة  54بتعديل بعض   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
ال(  50) )استُبدلت بموجب  بقانون رقم  لسنة  41مرسوم   )2012  ( بقانون رقم  المرسوم  أحكام  لسنة 54بتعديل بعض   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
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بالتحقيق   القائمين  تعاون  أن  المختصة  الجهات  جميع  لهم   مهمتهم،أداء    فيوعلى  تقدم  أن  وعليها 

من   يرونه  ما  لجمع  الالزمة  من    أدلة،الوسائل  إليه  يحتاجون  ما  على  يحصلوا  أن  من  تمكنهم  وأن 

 مستندات.تقارير أو بيانات أو وثائق أو 

 ( 163مادة )

وإذا تعذر تـقديم التقرير   بدئه.يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خالل مدة ال تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ 

أدت إلى   التيعقبات واألسباب  وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن ال  المقرر،الميعاد    فيإلى المجلس  

وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى ال تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ   التأخير،هذا  

 الحالة.هذه  فيما يراه مناسبا 

 ( 164مادة )

الموضوع   عن  الحقائق  جميع  لتقصى  إجراءات  من  اتخذ  ما  على  التقرير  يشتمل  أن   المحال، يجب 

 والمقترحات بشأن عالج ما تبين من سلبيات.

وتكون أولوية الكالم لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك   لتقديمه،أول جلسة تالية    فيويناقش المجلس التقرير  

 للمناقشة.لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد 

 

 (51)  الفرع السابع

 )مناقشة برنامج الحكومة( 

 ( 165مادة )

الوزراء برنامج الحكومة خالل ثالثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس  يقدم رئيس مجلس  

 أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً.  النواب،

ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة    ،ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة

 ، كيل هذه اللجنة على المجلس إلقرارهويعرض رئيس المجلس تش  ،برئاسة أحد نائبي رئيس المجلس

أيام عشرة  خالل  عنه  تقرير  وإعداد  الحكومة  برنامج  دراسة  اللجنة  على    ،وعلى  التقرير  ويعرض 

 المجلس في أول جلسة تالية النتهاء هذه المدة. 

 

 
 

)الموجب  ب  أضيف  (51) رقم  بقانون  لسنة  41مرسوم   )2012  ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  لسنة 54بتعديل   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002



 General -  عام 

 ( 166مادة )

 رئيس المجلس. يقدم من يرغب من أعضاء المجلس في مناقشة برنامج الحكومة طلباً كتابياً بذلك إلى 

تقدم قبل الجلسة    ،ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التي يطلب الكالم فيها وأن 

 المحددة للمناقشة بيومين على األقل.

ويخطر رئيس المجلس مقدمي ،  ينسق مكتب المجلس بين طلبات الكالم قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ 

 كتب في هذا الشأن.هذه الطلبات كتابة بما انتهى إليه الم

لألحكام   طبقاً  األعضاء  من  الكالم  طلب  لمن  إال  المناقشة  في  باالشتراك  اإلذن  يجوز    السابقة، وال 

 وكذلك لمن يسمح له الرئيس بالكالم بعد موافقة المجلس.

 

 ( 167مادة )

الحكومة برنامج  لمناقشة  المحددة  الجلسة  في  اللجنة  تقرير  ترتيب   ،يتلى  المجلس  رئيس  وينظم 

وذلك بمراعاة القواعد المقررة   آرائهم،المناقشة بما يسمح لألعضاء طالبي الكالم المسجلين من إبداء  

 لألولوية في الكالم في هذه الالئحة.  

 وعند انتهاء طالبو الكالم من المناقشة يطرح الرئيس برنامج الحكومة للتصويت.

بإ قرار أو بعدم إقرار برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه وذلك خالل ويجب إن يصدر قرار المجلس 

وفي جميع األحوال يجب أال تزيد المدة على ثالثين    ،العشرة أيام التالية لعرض التقرير على المجلس

 يوماً من تاريخ تقديم البرنامج.

 ( 168مادة )

الفقرة في  عليها  المنصوص  للتصويت  المقررة  واألغلبية  المدد  )  بمراعاة  المادة  ( من 46الثانية من 

عدم    الدستور، حالة  في  الثانية  للمرة  الحكومة  برنامج  تقديم  إعادة  عند  السابقة  المناقشة  قواعد  تتبع 

 إقرار المجلس له في المرة األولى. 

 

 

 



 General -  عام 

 (52)الفرع الثامن

 )بيان الحكومة( 

 ( 169مادة )

أو   النواب  أمام مجلس  بيان  إلقاء  الوزراء  داخل في  يجوز لرئيس مجلس  لجانه عن موضوع  إحدى 

 اختصاصه، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك. 

جاز له مناقشته أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته وإبداء ما تراه من  ،  فإذا كان البيان أمام المجلس 

 مالحظات بشأنه. 

 

 (53) الفرع التاسع

 )طلبات المناقشة العامة( 

 ( 170مادة )

طلب   على  بناًء  بقصد  يجوز  للمناقشة  عام  موضوع  طرح  األقل  على  أعضاء  خمسة  من  موقع 

استيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده. ويجب أن يكون الموضوع المطروح للمناقشة  

 العامة متعلقاً بالشأن الداخلي، ومتصالً بالمصلحة العامة. 

 ( 171مادة )

ال رئيس  إلى  العامة  المناقشة  باقتراح  الطلب  كتابةيقدم  دقيقاً    ،مجلس  تحديداً  يتضمن  أن  ويجب 

واسم العضو    ،للموضوع المطروح والمبررات واألسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس

 الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكالم في موضوع المناقشة العامة. 

س مجلس الوزراء أو الوزير المختص  ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة العامة فور تقديمه إلى رئي 

لتقديمه ليقرر    ،بحسب األحوال تالية  ويدرج مكتب المجلس هذا الطلب في جدول أعمال أول جلسة 

جدول  من  الطلب  استبعاد  أو  العامة  للمناقشة  الموضوع  طرح  على  الموافقة  مناقشة  دون  المجلس 

للمناقشة الموضوع  صالحية  لعدم  ر  ،أعماله  سماع  بعد  لالستبعاد   أيوذلك  المؤيدين  من  ،  عضو 

 وعضو من المعارضين له. 

 
ال  أضيف(  52) )بموجب  رقم  بقانون  لسنة  41مرسوم   )2012  ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  لسنة  54بتعديل   )

 الداخلية لمجلس النواب.بشأن الالئحة  2002
ال  أضيف  )53( )بموجب  رقم  بقانون  لسنة  41مرسوم   )2012  ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  لسنة 54بتعديل   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002



 General -  عام 

تأجيل المناقشة لمدة أسبوع على األكث فيجاب   ر،ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب 

 وال يكون التأجيل ألكثر من هذه المدة إال بقرار من المجلس. ،إلى طلبه

دى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه  ويجوز للمجلس في جميع األحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إح 

 قبل ألبت فيه.

 ( 172) مادة

تنازل كل أو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد إدراجه بجدول األعمال أو بعد   ،إذا 

تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد الالزم لتقديمه استبعده المجلس أو رئيسه بحسب  

 األحوال. 

ن يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازالً  ويعتبر م

 عن الطلب.

 )54((173مادة )

ال يجوز أن يشترك في المناقشة العامة أكثر من عشرة أعضاء. وتكون أولوية المشاركة في المناقشـة 

أمانة المجلس قبل الجلسة، وذلك لمن يرغب في ذلك من مقدمي الطلب بحسب ترتيب قيد أسمائهم في  

( 171كله مع مراعاة من له أولوية الكالم في موضوع المناقشة وفقاً ألحكام الفقرة األولى من المادة )

 من هذه الالئحة.

وفي حال كان عدد الراغبين بالمشاركة في المناقشة من مقدمي الطلب أقل من عشرة تكون المشاركة 

اؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم لألعضاء الـذين يطلبـون الكـالم لألعضاء اآلخرين المقيدة أسم

 أثناء الجلسة.

وفي جميع األحوال يجب أال تزيد مدة المناقشة ألي عضو على خمس دقائق. كما ال يجوز أن تتضمن 

شـكل المناقشة توجيه النقد أو اللوم أو االتهـام، أو أن تتضـمن أقـواالً تخـالف الدسـتور أو القـانون أو ت

 .اً بالمصلحة العليا للبالد رمساساً بكرامة األشخاص أو الهيئات أو إضرا

 ( 174مادة )

ويصدر  ، وينتهي المجلس من مناقشته ،ال تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها

 قراره في شأنه.

 
 

( 54)( من المرسوم بقانون رقم 173بتعديل المادة ) 2020( لسنة 26بقانون رقم )استُبدلت بموجب المرسوم  (54)

 .بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب 2002لسنة 



 General -  عام 

 الفصل الثالث 

 الشـئون المالـية

 الختاميةالميزانيات العامة وحساباتها 

 (55) (571مادة )

إلى      الدولة ومصروفاتها وتقدمه  الشاملة إليرادات  السنوية  الميزانية  قانون  الحكومة مشروع  تعد 

النواب  بمجلس  لمناقشته  األقل،  على  بشهرين  المالية  السنة  انتهاء  قبل  والنواب  الشورى  مجلسي 

 (56) إقراره.وإحالته إلى مجلس الشورى الستكمال إجراءات 

 

 ( 176مادة )

تقديمه   فور  واالقتصادية  المالية  الشئون  لجنة  إلى  الميزانية  قانون  مشروع  الرئيس   للمجلس،يحيل 

 أول جلسة تالية .  فيويخطر المجلس بذلك 

 (57) (771مادة )

المالية   الشئون  لجنة  مع  للمجلس  واالقتصادية  المالية  الشئون  لجنة  لمجلس تجتمع  واالقتصادية 

الشورى في اجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس  

وبياناً   الميزانية  مشروع  عليها  يقوم  التي  لألسس  عاماً  عرضاً  يتضمن  منفصالً  تقريراً  تتبعه  الذي 

واالقتراحا بالمالحظات  التنويه  مع  أبوابها  من  باب  كل  عن  مجلسي مناسباً  أعضاء  يقدمها  التي  ت 

 الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنها. 

المحدد   الموعد  قبل  وذلك  النواب  مجلس  رئيس  من  والحكومة  اللجنتين  الجتماع  الدعوة  وتوجه 

لالجتماع بثمان وأربعين ساعة على األقل، ويشترط لصحة االجتماع حضور أغلبية أعضاء كل لجنة  

  .على حدة

لجنة   المناقشات  وعلى  انتهاء  عقب  تقريرها  تقدم  أن  النواب  لمجلس  واالقتصادية  المالية  الشئون 

اللجنة   تقدم  لم  فإن  إليها،  المشروع  إحالة  تاريخ  من  أسابيع  ستة  يتجاوز  ال  ميعاد  وفي  المشتركة 

 
المواد من )  (55) ال230( إلى )175اعيد ترقيم  بتعديل بعض أحكام   2012( لسنة  41مرسوم بقانون رقم )( بموجب 

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002( لسنة 54المرسوم بقانون رقم )
بقانون رقم  (56) المرسوم  )  2012( لسنة  41)  استُبدلت بموجب  بقانون رقم  المرسوم  أحكام  لسنة  54بتعديل بعض   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
  2002( لسنة  54( من المرسوم بقانون رقم ) 177بتعديل المادة )   2015( لسنة  1قانون رقم )استُبدلت بموجب ال  )57(

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب.



 General -  عام 

تقريرها خالل هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من  

 الحكومة. 

 ( 178مادة )

وتحيل لجنة الشئون المالية واالقتصادية    االستعجال،المجلس ولجانه بطريق    فييكون نظر الميزانية  

 تباعا. من بحثها إلى المجلس لنظرها  تنتهي  التياألبواب 

عليها    فيويسرى   المنصوص  األحكام  الميزانية  قانون  مشروع  )  فيشأن  هذه  217المادة  من   )

 الالئحـة.

 

 

 

 

 (58)  (971مادة )

الميزانية لسنتين   فيها، ويجوز إعداد  التبويب الوارد  تكون مناقشة الميزانية في المجلس على أساس 

وجوه   من  معين  لوجه  العامة  اإليرادات  من  إيراد  أي  تخصيص  يجوز  وال  األكثر،  على  ماليتين 

 الصرف إال بقانون. 

 ( 180مادة )

  الميزانية، تضمنها مشروع    التياالعتمادات    فيكل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية واالقتصادية  

 تقريرها.  فيوأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة  الحكومة،يجب أن يكون ذلك بموافقة 

 ( 181مادة )

الكالم   يريد  يقيد    فيعلى من  أن  الميزانية  أبواب  بباب من  ت  اسمهموضوع خاص  تـقرير  بعد  وزيع 

  التي وعلى طالب الكالم أن يحدد المسائل    فيه،لجنة الشئون المالية واالقتصادية عنه وقبل المناقشة  

وذلك كله    الكالم،يثيرها طالب   التيالمجلس على الموضوعات    فيوتقتصر المناقشة    بحثه،سيتناولها  

 ذلك.ما لم يأذن المجلس بغير 

 

 
 

ال  (58) )استُبدلت بموجب  بقانون رقم  )  2012( لسنة  41مرسوم  بقانون رقم  المرسوم  أحكام  لسنة  54بتعديل بعض   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002



 General -  عام 

 ( 182مادة )

أو تعديل قانون قائم    به،معمول    أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانونيإلغاء أو تعديل دائرة    ال يجوز

المدونة   االعتمادات  تعديل  أو  إلغاء  طريق  ر  الميزانية،  فيعن  تقديم   أيفإذا  وجب  ذلك  المجلس 

 الشأن. اقتراح بقانون خاص بهذا 

 ( 183مادة )

إلى مجلس النواب أوال خالل الخمسة   يالمنقضة عن العام  للشئون المالية للدول  الختامييقدم الحساب   

السنة   النتهاء  التالية  الشورى    المالية،األشهر  مجلس  إلى  المجلس  من  اعتماده  بعد  الرئيس  ويحيله 

 بمالحظاته.مشفوعا 

 ( 184مادة )

واالعتمـادات  الختـامياألحكام الخاصـة بمناقشـة الميزانيـة العامـة وإصـدارها علـى الحسـاب   يتسر

هـذه األحكـام علـى الميزانيـات   تسـريكمـا    الميزانيـة،اإلضافية والنقل من باب إلى آخر مـن أبـواب  

المستقلة والملحقة واالعتمادات اإلضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر مـن أبوابهـا وحسـاباتها 

 الختامية.

 

 الباب الخامس

 حقوق األعضاء وواجباتهم 

 الفصل األول

 لحصانة البرلمانية ا

 ( 185مادة )

أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو    المشهود،غير حالة الجرم    في  االنعقاد،ال يجوز أثناء دور  

 المجلس.آخر إال بإذن سابق من  جنائيإجراء  أيالتحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو 

انعقاد    فيو دور  التخاذ    المجلس،غير  ه   أييتعين  رئيس  من  من  إذن  أخذ  اإلجراءات    المجلس. ذه 

قراره   الرئيس  أو  المجلس  إصدار  عدم  إذن  بمثابة  تاريخ    فيويعتبر  من  شهر  خالل  اإلذن  طلب 

 إليه.وصـوله 

كما يجب إخطاره    انعقاده،ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقا للفقرة السابقة أثناء  

 أعضائه. عضو من  أيإجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد   أيأول اجتماع له ب فيدوما 

 



 General -  عام 

 ( 186مادة )

 العدل والشئون اإلسالمية. يقدم طلب اإلذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير 

           ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها.

الر لبحثه وإبداء  والقانونية  التشريعية  الشئون  لجنة  إلى  المذكور ومرفقاته  الطلب  الرئيس   أي ويحيل 

الحصا  فيـه. تقريرها بشأن طلب رفع  اللجنة إعداد  أيام على األكثر من  ويجب على  نة خالل عشرة 

 إليها. تاريخ إحالة األوراق 

 ( 187مادة )

وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه   المجلس،ال يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن  

هذه الحالة    فيوال يجوز    الحصانة،اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع    أيبسماع أقواله إذا وجه ضده  

أية إجراءات أخرى ضد العضو ، إال بعد صدور قرار من المجلس باإلذن بذلك طبقا ألحكام  اتخاذ  

 المادتين السابقتين .

 ( 188مادة )

التشريعية   توافر األدلة أو عدم توافرها    فيوال للمجلس ، البحث    والقانونية،ال يجوز للجنة الشئون 

ى مدى كيدية اإلدعاء والتحقق مما إذا كان  ، ويقتصر البحث عل  الجنائيموضوع االتهام    فيلإلدانة  

 يقصد منه منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس .

ويؤذن دائما باتخاذ اإلجراءات الجنائية متى ثبت أن اإلجراء ليس مقصودا منه منع العضو من أداء 

 بالمجلس.مسئولياته البرلمانية 

 

 

 الثانيالفصل 

 وغيابهم حضور األعضاء 

 ( 189مادة )

 ولجانه.حضور اجتماعات المجلس  فييجب على العضو االنتظام 

 

 

 

 



 General -  عام 

 ( 190مادة )

يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، أن يخطر    يطرأ ما  الذيعلى العضو  

 بذلك.رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب األحوال كتابة  

إال إذا حصل   للجنة،وال يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلستين للمجلس أو ثالثة اجتماعات متتالية  

أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس    ذلك،جازة أو إذن من رئيس المجلس ألسباب تبرر  إعلى  

 التالي. الجلسة أو االجتماع  في المجلس أو لرئيس اللجنة 

 محددة.لمدة غير  اإلجازةوال يجوز طلب 

 تالية. أول جلسة  فيمنحها لألعضاء  التي باإلجازات ويخطر الرئيس المجلس 

 ( 191مادة )

أو لم يحضر بعد مضى   إذن،أو    جازةإإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير  

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

 ( 192مادة )

يستوجب انصرافه مـن جلسة المجلس أو جلسات لجانه نهائيا قبل ختامـها    يطرأ ما  الذيعلى العضو  

 األحـوال. ذلك كتابة مـن رئيس المجلس أو رئيس اللجنـة بحسب  فيأن يستأذن 

 ( 193مادة )

جازة طوال المدة المحددة لهذه  إ  فيمهمة خاصة للمجلس    فييوفد للخارج    الذييعتبر عضو المجلس  

 المهمة.

 ( 194مادة )

المجلس  يع اللجنـة على رئيس  اللجنة ضرورة    أيوكلما ر  شهريا،رض رئيس  تقريرا   لذلك،رئيس 

 عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم . 

 

 الفصل الثالث 

 واجبات األعضاء

 ( 195مادة )

يجب على العضو أن يراعى االحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زمالئه  

 الجلسة. ورئاسة بالمجلس 
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 ( 196مادة )

أن   للعضو  يجوز  هذه   يأتيال  أو  القانون  أو  الدستور  أحكام  تخالف  أو خارجه  المجلس  داخل  أفعاال 

 الالئحة.

 ( 197مادة )

 حق.يحظر على العضو أن يسمح باستغالل صفته في الحصول على مزايا خاصة بدون وجه 

 ( 198مادة )

أ  انتخابه  إعالن  فور  للعضو  يجوز  التعيين  ال  يقبل  الشركات    فين  يقبل    األجنبية،إحدى  أن  وال 

المراقبة   مجالس  أو  المساهمة  الشركات  إدارة  مجالس  باألسهم    فيعضوية  التوصية  شركات 

على األقل    المئة  في أو مالكا لعشرة    المؤسسين،إال إذا كان أحد    المحدودة،والشركات ذات المسئولية  

 أو كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل إعالن انتخابه.  الشركة،من أسهم رأس مال 

 ( 199مادة )

الشركات المنصوص   فيلمجلس ببيان عضويته  على كل عضو فور إعالن انتخابه أن يخطر رئيس ا

أو زراعي    صناعينشاط تجاري أو    أيأو    يزاولها،  التيأو بالمهنة الحرة    السابقة،المادة    فيعليها  

 به.يقوم 

المجلس عن   يخطر رئيس  أن  هذه    أيوعليه  مـدة عضويته على  يطرأ خالل  وذلك   البيانات،تغيير 

 حدوثه. خالل شهر على األكثر من وقت 

 ( 200مادة )

العضو عند مناقشة   يتعلق    أي على  لجانه  أو على إحدى  أو مكتبه  المجلس  موضوع معروض على 

ألحد   أو  الرابعة  الدرجة  حتى  أقاربه  ألحد  أو  له  شخصية  أو   موكليه،بمصلحة  المجلس  يخطر  أن 

 المناقشة. المكتب أو اللجنة بذلك قبل 
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 الفصل الرابع

 البرلمانية الجزاءات 

 ( 201مادة )

بالمسئولية الجنائية أو المدنية،   الدستور،( من  99المادة )  فيورد    مع مراعاة ما ومع عدم اإلخالل 

يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب عمال من األعمال المحظورة عليه   الذييوقع على العضو  

 التالية: أحد الجزاءات 

 الشفوي. التنبيه      -أ

 المكتوب. لتنبيه ا -ب 

 اللوم.   -ج

االشتراك        -د  من  على عشر    فيالحرمان  تزيد  وال  تقل عن جلستين  ال  مدة  المجلس  أعمال 

 جلسات.

نهاية   فيالحرمان من االشتراك    -هـ       تجاوز  تزيد على عشر جلسات وال  لمدة  المجلـس    أعمال 

 االنعقاد.دور 

 العضوية. إسقاط  -و         

  ( من هذه الالئحة، ال 68( و) 67( و)66( و)65المواد )  فيومع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها  

البنود السابقة على العضو إال بعد سماع أقواله    فيمن الجزاءات المنصوص عليها    ييجوز توقيع أ

التشريعية    دفاعه،وتحقيق   الشئون  لجنة  إلى  بذلك  المجلس  أحد   والقانونية،ويعهد  لتوقيع  ويشترط 

عليها   المنصوص  أعضاء    فيالجزاءات  أغلبية  موافقة  المادة  هذه  من  )هـ(  و  )د(  و  )ج(  البنود 

 المجلس.

ثلث العضوية موافقة  المنصوص عليها    يويشترط إلسقاط  المجلس وبمراعاة اإلجراءات    في أعضاء 

 الالئحة.هذه 

 ( 202مادة )

 أعماله.  فيقرر فيها المجلس عدم اشتراكه  التيالمدة مكافأة العضوية طوال  فييسقط حق العضو 

وإذا كان من وقع عليه الجزاء السابق رئيسا أو نائباً لرئيس إحدى اللجان ترتب على ذلك تنحيته عن  

 الجزاء.وقع خالله  الذيدور االنعقاد  في اللجنة،منصبه في 
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 الباب السادس 

 انتهـاء العضـوية 

 الفصل األول

 العضويةإسقاط 

 ( 203مادة )

أو    في أو تصرفات  أحكام قضائية  الرسمية بصدور  الجهات  إحدى  المجلس من  إخطار رئيس  حالة 

يحيل رئيس المجلس األمر    الدستور،( من  99قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقا للمادة )

  فيلك  ويبلغ المجلس بذ   طار،اإلخإلى لجنـة الشئون التشريعية والقانونية خالل ثالثة أيام من تاريخ  

 تالية. أول جلسة 

اللجنة   دفاعه -وتقوم  وتحقيق  العضو  أقوال  سماع  الدستورية    -بعد  الناحيتين  من  الموضوع  ببحث 

فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريرا برأيها    والقانونية،

  يراه.شأنه ما  فيأول جلسة تالية ليقرر  فيإلى مكتب المجلس إلحالته إلى المجلس لنظره 

 ( 204مادة )

كتاب  بطلب  يتقدموا  أن  األقل  على  المجلس  أعضاء  من  لعشرة  باقتراح    ييجوز  المجلس  رئيس  إلى 

ويجب   الدستور، ( من  99المادة )   فيوذلك ألحد األسباب المبينة    أعضائه،بإسقاط العضوية عن أحد  

 لذلك.ة الطلب األسباب الداعي فيأن تبين 

وذلك بعد أن يتحقق    عنه،ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية  

 الطلب. فيمكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية 

جدول أعمال أول جلسة للمجلس تالية إلخطار العضو بصورة من    فيويدرج طلب إسقاط العضوية  

 والقانونية.ون التشريعية ليقرر إحالته إلى لجنة الشئ الطلب،

 ( 205مادة )

إجراءاتها إال بعد إخطار العضو كتابة للحضور    فيال يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء  

على أال تقل المدة بين تاريخ اإلخطار والميعاد المحدد النعقاد اللجنة عن   لذلك، تحدده   الذيالميعاد  في

 أيام. ثالثة 

ويغادر العضو مقر االجتماع عند أخذ    دفاعه،ن تستمع ألقوال العضو وأن تحقق أوجه  وعلى اللجنة أ 

   األصوات.
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فإذا تخلف بعد ذلك دون   السابقة،وإذا تخلف العضو عن الحضور أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد  

 إجراءاتها. مباشرة  في عذر مقبول تستمر اللجنة 

 اللجنة. إبداء دفاعه أمام  فيلمعاونته  وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس

أعضائها عليه خالل أسبوعين على   ثلثيوتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية  

ويجب صدور    تالية،أول جلسة    فيويعرض هذا التقرير على المجلس    إليها.األكثر من تاريخ إحالته  

 عليه. مدة ال تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير  فيقرار المجلس بشأنه 

 ( 206مادة )

وال يصدر قرار  باالسم،عليه نداء    أيويؤخذ الر  المجلس،يتلى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام  

بموافقة   إال  العضوية  بإسقاط  على    ثلثيالمجلس  جعل    األقل،أعضائه  يقرر  أن  للمجلس  ويجوز 

 سريا. التصويت 

 ( 207مادة )

يقدم طلب إلغاء األثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية وفقاً لما ورد في البند )د( من  

( رئيس  57المادة  إلى  كتابة  الدستور  من  المجلس   المجلس،(  بقرار  بيان  بالطلب  يرفق  أن  ويجب 

 له.ة األثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة وأسبابه ومبررات إزال

تقرير   والقانونية إلعداد  التشريعية  الشئون  لجنة  إلى  المجلس إلحالته  على  الطلب  الرئيس  ويعرض 

   للمجلس.عنه 

وأ أقواله  إلى  تستمع  وأن  عنه  العضوية  إسـقاط  سبق  من  تستدعى  أن  اللجنة  أوجه  وعلى  تحقق  ن 

   لطلبه.من أسباب وأسانيد  هما أبداتقريرها مناقشة ، ويجب أن يتضمن  دفاعه

شأنه خالل أسبوعين على األكثر    فيويجب أن يصدر المجلس قراره    المجلس،ويعرض التقرير على  

 عليه. من تاريخ عرض التقرير 

 الثانيالفصل 

 األعضاء وخلو المكان استقالة

 ( 208مادة )

 شرط.قيد أو   أيتقدم االستقالة مـن عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من 

اجتماع    فيويعرض الرئيس االستقالة خالل ثالثة أيام من تاريخ ورودها على مكتب المجلس لنظرها  

وتعرض االستقالة على المجلس مصحوبة بتقرير من مكتب المجلس   االستقالة،يدعى لحضوره مقدم  

 تالية.أول جلسة  في
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العضو    -ويجوز   أو طلب  المجلس  رئيس  اقتراح  على  االستقالة    –بناء  وال   سرية.جلسة    فينظر 

وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور    عليها،تعتبر االستقالة مقبولة إال من وقت موافقة المجلس  

 بقبولها. قرار المجلس 

 ( 209مادة )

يعلن رئيس المجلس خلو    العضوية،إذا انتهت عضوية أحد األعضاء بالوفاة أو باالستقالة أو بإسقاط  

انتهاء    التيالجلسة    ذات   فيالدائرة    فيمكانه   فيها  تقرر  أو  العضو  وفاة  عن  فيها   عضويته، أعلن 

بالمجلس   ذلك  إعالن  تاريخ  من  أسبوع  المكان خالل  بخلو  اإلسالمية  والشئون  العدل  وزير  ويخطر 

 محله. التخاذ اإلجراءات النتخاب من يحل 

 

انته  على  السابقة  أشهر  الستة  خالل  األسباب  من  سبب  ألي  الخلو  وقع  التشريعي وإذا  الفصل  اء 

 بديل. للمجلس فال يجرى انتخاب عضو  

 

 الباب السابع

 شئـون المجـلس

 الفصل األول

 المجلس فيالمحافظة على النظام 

 ( 210مادة )

 رئيسه.المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاص 

   والنظام.مع وزير الداخلية عدد الحرس الالزم لحفظ األمن  الرئيس بالتنسيقويحدد 

 أخرى.ويكون هذا الحرس تحت إمرة رئيس المجلس ومستقل عن كل سلطة 

وال يجوز ألية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو االستقرار على مقربة من أبوابه إال بطلب من  

 الرئيس. 

نوع من السالح داخل    أيعن المحافظة على األمن والنظام حمل    المسؤولوال يجوز لغير الحرس  

 ذلك.يكفل تحقيق  الذيويضع رئيس المجلس النظام  المجلس،حرم 
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 ( 211مادة )

 المجلس.يضعه مكتب  الذيحرم المجلس إال بتصريح يصدر طبقا للنظام  فيال يجوز ألحد الدخول 

 المجلس.تصدر إليهم من حرس  التيوعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات 

 ( 212مادة )

اللجان وقت انعقادها لغير أعضاء المجلس    ال يجوز دخول قاعة الجلسة أو أماكن انعقاد اجتماعات 

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

 الحضور.  فيومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم 

 ( 213مادة )

لممثل أماكن  وسائل    يتخصص  من  وغيرها  المجلس    في  وللجمهور،  اإلعالم،الصحف  شرفات 

 جلساته. لمشاهدة 

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

 ( 214مادة )

وأن   الجلسة،دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد    ييجب على من يصرح لهم ف

 ي وأال يظهروا عالمات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والمالحظات الت  جالسين،يظلوا  

 النظام. يبديها لهم المكلفون بحفظ 

دخول   فيممن رخص لهم    وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا من يقع منهم ضوضاء أو إخالل بالنظام

بمغادرة   للجهة   الشرفة، الشرفات  وتسليمه  بإخراجه  المجلس  يأمر حرس  أن  فللرئيس  يمتثل  لم  فإن 

 الحال.المختصة إذا اقتضى 

 

 يالفصل الثان

 ي ميزانية المجلس وحسابه الختام

 ( 215مادة )

ويقر المجلس ميزانيته    الدولة،تدرج االعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقماً واحداً في ميزانية  

 الحكومة. ميزانية الدولة باالتفاق مع  فيالسنوية في حدود االعتماد المدرج بهذا الخصوص 

ألحكام الخاصة  وتسري في شأنها ا  للدولة،ملحقة بالميزانية العامة  ،  وتصدر ميزانية المجلس بقانون

 للدولة. بالميزانية العامة 
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 ( 216مادة )

الجهة   فييودع االعتماد المخصص لها بميزانية الدولة    المجلس،بعد صدور القانون الخاص بميزانية  

وال يصرف من هذا االعتماد إال بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب    لس،المجيختارها مكتب    التي

 ذلك. فيعنه 

 ( 217مادة )

بتـنظيم حسابات   ونظام الصرف والجرد وغير ذلك    المجلس،يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة 

 المالية. من الشئون 

 ( 218مادة )

المواد السابقة بشأن ميزانية    فيشأن االعتمادات اإلضافية لمجلس النواب األحكام المقررة    في  تسري

 المجلس.

 ( 219مادة )

الحس للمجلس  العامة  األمانة  ويحيله  تعد  المالية،  السنة  انتهاء  من  يوماً  ثالثين  له خالل  الختامي  اب 

 وإقراره.الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته  

تـقرير  وتقديم  لبحثه  واالقتصادية  المالية  الشئون  لجنة  إلى  الختامي  الحساب  إحالة  المجلس  ولمكتب 

 تالية. سة عنه يعرض على المجلس في أول جل

 . إقرار ميزانية المجلس وإصدارها وتتبع في إقرار الحساب الختامي وإصداره اإلجراءات المتبعة في

 

 الفصل الثالث 

 األمانة العامة للمجلس

 ( 220مادة )

مكتب   موافقة  بعد  المجلس  رئيس  من  قرار  بتنظيمها  يصدر  عامة  أمانة  للمجلس   المجلس،تكون 

اإلدارية   بالشئون  الخاصة  التفصيلية  األحكام  القرار  القرار    والمالية.ويتضمن  هذا  يصدر  أن  وإلى 

 يجوز لرئيس المجلس أن يصدر قرارات مؤقتة لتنظيم شئون األمانة العامة.  
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 ( 221مادة )

األمانة  يتول على  اإلشراف  المجلس  رئيس  اإلدارية    العامة،ى  المجلس  وأعمال  شئون  جميع  وعلى 

 والفنية. والمالية  

 ( 222مادة )

وتكون له االختصاصات والصالحيات   وزارة.يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل  

 ات.المالية واإلدارية المقررة في القوانين واألنظمة لوكالء الوزار

 المجلس. ويعد األمين العام مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس إلقراره من المكتب ومن رئيس 

ويكون مسئوال عن عمله أمام    طلبها،كما يحضر جلسات اللجان بناء على    المجلس،ويحضر جلسات  

 المجلس. رئيس 

 ( 223مادة )

يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية واالقتصاد الوطني المنصوص عليها  

يجب أن يصدر بها قرار   التيالمسائل    فيويكون لمكتب المجلس االختصاص    واللوائح،القوانين    في

المسائل    الوزراء، من رئيس مجلس   بأخذ ر  التيوكذلك  واللوائح  القوانين  فيها  موافقة  أو    أيتقضى 

 أو أية جهة أخرى حسب األحوال.  المدنية،وزارة المالية واالقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة 

 

 

 الباب الثامن 

 أحـكام متنوعة 

 ( 224مادة )

ويكون لممثلي الحكومة   الجلسة،تحدد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء أماكن خاصة في صدر قاعة  

 المجلس. أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس 

 

 ( 225مادة )

بالتسهيالت   المتعلقة  العامة  التنظيمية  القواعد  المجلس  مكتب  المجلس   التييضع  ألعضاء  تقدم 

 بمسئولياتهم.لتمكينهم من القيام 
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 ( 226مادة )

ف باألسبقية  خاصا  نظاما  رئيسه  يقترحه  ما  على  بناء  المجلس  مكتب  أعضاء    ييضع  بين  المراسم 

 إليها. يدعو   ييعقدها أو الت ياالجتماعات الت  فيمية واجتماعاته الرس  فيالمجلس 

 النظام. ويخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء بهذا 

 ( 227مادة )

غيرها    ييجر قبل  المستعجلة  الموضوعات  أحكام    تسريوال    ولجانه،المجلس    فيبحث  عليها 

 الالئحة.هذه   يالمواعيد العادية المقررة ف

يقرر   أن  فوللمجلس  المستعجلة  الموضوعات  المختصة    ي مناقشة  اللجنة  تقدم  أن  على  ذاتها  الجلسة 

  ي النهائ   يهذه الحالة أن يقرر المجلس أخذ الرأ  يكما يجوز ف  الجلسة،ذات    يتقريرها إلى المجلس ف

 الالئحة. ( من هذه 115ذات الجلسة وفقا للمادة ) يعلى مشروع القانون ف

مستعجالً إذا ما طلب ذلك رئيس المجلس أو خمسة من أعضاء المجلس على األقل ويعتبر الموضوع  

 (59)  الحكومة.أو 

جميع األحوال أن يقرر العدول عن    فيللمجلس    الدستور،( من  87وفيما عدا ما نصت عليه المادة )

لى كل  قرار اإلحالة إ  فيويجب النص على صفة االستعجال    العادية،االستعجال واتباع اإلجراءات  

 واللجان. من المجلس 

الدستور    فيحكم خاص بحالة من حاالت االستعجال المنصوص عليها    أيوال تخل أحكام هذه المادة ب

 الالئحة. هذه  فيأو 

 ( 228مادة )

نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل   فيعلى الصحافة وغيرها من وسائل اإلعالم تحري الدقة  

عضو أن يطلب من رئيس المجلس تصحيح األخطاء بكتاب يرسله الرئيس إلى الصحيفة أو وسيلة  

وال يمنع   تعقيب.أقرب وقت دون    فيوعليها أن تنشر الكتاب أو تعلنه    الوقائع،حرفت    التياإلعالم  

 العمومية. هذا من إقامة الدعوى 

 

 

 
 

بشأن  2002( لسنة 54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) 2010( لسنة 31استُبدلت بموجب القانون رقم )  (59)

 مجلس النواب.الالئحة الداخلية ل
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 (60)  ( مكررا  228مادة )

مجلس   رئيس  جلساته  رئاسة  يتولى  االجتماع،  إلى  الوطني  المجلس  فيها  يدعى  التي  الحاالت  في 

المادة  عليه  نصت  ما  مراعاة  مع  الجلسات،  تلك  في  الداخلية  الالئحة  هذه  بأحكام  ويُعمل  النواب، 

 ( من الدستور.  103)

 ( 229مادة )

 الوطني. مجلس بشأن الالئحة الداخلية لل 1974( لسنة  4يلغى القانون رقم )

 

 ( 230مادة )

 الرسمية. الجريدة  فييعمل بهذا القانون من تاريخ نشره 

 

 

 

 ملك مملكة البحرين

 حمد بن عيسى آل خليفة 

  

 رئيس مجلس الوزراء 

 خليفة بن سلمان آل خليفة 

 

 صدر في قصر الرفاع: 

 ه 1423شعبان  17بتاريخ 

 م 2002أكتوبر   23الموافق  

  

 
الأضيف  (60) بموجب  رقم )ت  بقانون  لسنة  41مرسوم   )2012  ( رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  لسنة 54بتعديل بعض   )

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 2002
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