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  املوقـر    علي بــن صـاحل الصـاحل  السيد صاحب املعايل
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 
 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
 

االقتراح بقانون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول  يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير     

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس  2002( لسنة 55بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

الشورى والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: دالل جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبدهللا 

 .، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشيرالفاضل، وخالد حسين المسقطي

 

 بالنظر والتوجيه باتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر. كرمبرجاء الت     

 

 

 بقبول فائق التحية والتقدير،وتفضلوا معاليكم 

 

 دالل جاسم الزايد        
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية       
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 سعادة السيدة  دالل جاسم الزايد    احملرتمة

 الشؤون التشريعية والقانونية رئيس جلنة  

 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، 
 

ا إلـــي نرفـــق
ً

ــ بقـــانون بتعـــديل بعـــض أحكـــام املرســـوم بقـــانون رقـــم كم اقرتاحـ

بشــــــأن الالئحــــــة الداخليــــــة ملجلــــــس الشــــــورى، واملقــــــدم مــــــن  2002) لســــــنة 55(

الـــــدكتورة جهـــــاد عبـــــداهللا وأصـــــحاب الســـــعادة األعضـــــاء: دالل جاســـــم الزايـــــد، 

ــل ــقطي، و ،الفاضـــ ــني املســـ ــد حســـ ــي، وخالـــ ــد الرميحـــ ــي محمـــ ــدالرحمن وعلـــ عبـــ

 محمد جمشري.

 

ا رأيكــــــم برجــــــاء مناقشــــــته ود
ً
راســــــته وإعــــــداد تقريــــــر بشــــــأنه متضــــــمن

 لعرضه على املجلس خالل موعد أقصاه ثالثة أسابيع من تاريخه.
 

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، 
 

 علي بن صاحل الصاحل        

 رئيس جملس الشورى  
 
 ف/ /
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 الشؤون التشريعية والقانونيةجلنة لخص تقرير م

 العنوان

 2002( لسنة 55االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 

دالل جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل، وخالد حسين المسقطي، 

 وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير

 مجلس الشورىاقتراح بقانون من  وعاملوضأصل 

 اإلحالة إىل اللجنة
 م2023يناير  10

 سادسالفصل التشريعي ال – ولدور االنعقاد العادي األ
 

انتهاء اللجنة من 
 املناقشة

 م2023يناير  15

 سادسالفصل التشريعي ال – ولدور االنعقاد العادي األ

  (1) عدد االجتماعات

 مواد 4 ديباجة + بنية املوضوع

 مضمون املوضوع 

تحقيق غاية المشّرع الدستوري، بتوحيد األحكام اإلجرائية المشتركة للسلطة 

التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، عن طريق اقتراح التعديالت التي أجراها 

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون  2022( لسنة 38المرسوم بقانون رقم )

لنواب، لتتضمنها بشأن الالئحة الداخلية لمجلس ا 2002( لسنة 54رقم )

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس  2002( لسنة 55نصوص المرسوم بقانون رقم )

الشورى، حتى تغدو االختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد 

 موّحدة. 

 االقتراح بقانون جواز نظر توصية اللجنة

 



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 األولاملرفق 
 
 

 

 تقریر اللجنة
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 م۲۰۲۳ ینایر ۲۳: خالتاری 

 ) ۳الرقم: (

 
 

 تقريـر جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية  

 ٢٠٠٢) لسنة ٥٥االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم (حول 

بشأن الالئحة الداخلية لس الشورى واملقدم من أصحاب السعادة األعضاء: دالل 

داهللا الفاضل، وخالد حسني املسقطي، وعلي  جاسم الزايد، والدكتورة جهاد عب

 حممد الرميحي، وعبدالرمحن حممد مجشري 
 

 سد اسالالفصل التشريعي  - ولاألدور االنعقاد العادي 
 

 
 مقدمــة:

كتاب         والقانونیة  التشریعیة  الشؤون  لجنة  ال استلمت  السیدصاحب  صالح    معالي  بن  علي 

  ینایر  ۱۰  في  ) المؤرخ۱د    ٦ت ق / ف  ل  ص    ۰۱٤ ( رقـم  الصالح رئیس مجلس الشورى

االقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام  والذي تم بموجبھ تكلیف اللجنة بدراسة ومناقشة  ،  م۲۰۲۳

بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى والمقدم من   ۲۰۰۲) لسنة  ٥٥بقانون رقم (المرسوم  

عبدهللا الفاضل، وخالد حسین أصحاب السعادة األعضاء: دالل جاسم الزاید، والدكتورة جھاد  

وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة   ،المسقطي، وعلي محمد الرمیحي، وعبدالرحمن محمد جمشیر

 بشأنھ.  
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: إجراءات اللجنة: 
ً
 أوال

 التالي:  في االجتماع بقانون المذكور قتراحلجنة االتدارست ال ) ۱(

 الفصل  الدور  التاریخ  رقم االجتماع

 السادس األول  م ۲۰۲۳ ینایر ۱٥ رابعال
 

 

 بقانون، والتي اشتملت على: قتراحاطلعت اللجنة أثناء دراستھا على الوثائق المتعلقة باال )۲(

 (مرفق) االقتراح بقانون المذكور، ومذكرتھ اإلیضاحیة.  -
 بقانون، معدة من قبل األستاذ عبدالموجود الشتلة قتراح  مذكرة بالرأي القانوني بشأن اال -

 مساعد القانوني  المستشار  ال  ة سھیر سلطان بني حماد ستاذواأل،  للجنة المستشار القانوني  
 (مرفق) .للجنة

بتعدیل   ،۲۰۲۲) لسنة  ۳۸التعدیالت التي أجراھا المرسوم بقانون رقم (بیان ُمقارن بشأن   -
بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس النواب،   ۲۰۰۲) لسنة  ٥٤بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (

من إعداد   ،ألحكام المناظرة لھا في الالئحة الداخلیة لمجلس الشورىومدى اختالفھا عن ا
 (مرفق) .للجنةشار القانوني المست األستاذ عبدالموجود الشتلة

 
 

 :كل من مجلسللاللجنة من األمانة العامة  عاجتما حضر •
 المنصب  االسم

 إدارة شؤون اللجان 
 مشرف شؤون اللجان  السیدة میرفت علي حیدر 
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ً
 اللجنة:  ا: رأيثانيـ

اللجنة      تبادل    ناقشت  وتم  والبحث،  الدراسة  موضوع  بقانون  بین االقتراح  النظر  وجھات 

 أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وانتھت على اآلتي:

تضمنت المادة األولى، استبدال  من أربع مواد،  –فضالً عن الدیباجة    -  یتألف االقتراح بقانون     

)،  ۷٤)، (٦۸)، (٦۷)، (٦٦)، (٦٤األخیرة، ( ) الفقرة  ۳۸رة الثانیة، () الفق۲۱نصوص المواد (

) ٥٥)، من المرسوم بقانون رقم (۱۰۷) الفقرة األخیرة، (۱۰٥) الفقرة األخیرة، (۱۰٤)، (۱۰۱(

وأضافت المادة  بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، لتحل محلھا نصوص أُخرى.  ۲۰۰۲لسنة  

) مكرًرا إلى المرسوم بقانون سالف  ۱۷۰قم () ومادة جدیدة بر٤۳مادة (الثانیة فقرة أخیرة إلى ال

) من المرسوم بقانون ذاتھ. وجاءت المادة ۲۳الذكر. وألغت المادة الثالثة الفقرة الثانیة من المادة (

 الرابعة تنفیذیة.
 

االقتراح        اإلیضاحیة    -بقانون    یھدف  بمذكرتھ  جاء  ما  المش  إلى  - وفق  غایة  ّرع تحقیق 

بت األالدستوري،  والنواب، وحید  الشورى  بغرفتیھا  التشریعیة  للسلطة  المشتركة  حكام اإلجرائیة 

بتعدیل بعض    ۲۰۲۲) لسنة  ۳۸اقتراح التعدیالت التي أجراھا المرسوم بقانون رقم (  عن طریق

 الالئحة الداخلیة لمجلس النواب، لتتضمنھا بشأن    ۲۰۰۲) لسنة  ٥٤أحكام المرسوم بقانون رقم (

بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، حتى   ۲۰۰۲) لسنة  ٥٥نصوص المرسوم بقانون رقم (

 تغدو االختصاصات المتماثلة بین المجلسین محكومة بقواعد موّحدة. 
 

الدستوریة وا      الناحیتین  بقانون من  اللجنة سالمة فكرة االقتراح  ارتأت  لقانونیة على وقد 

 النحو اآلتي:
 

) ۹۲جــاء االقتــراح بقــانون اســتنادًا لــنص المــادة (لســالمة الدســتوریة، حیــة امــن ناأوًال: 

ــادة  ــنص الم ــاًال ل ــھ و (۹٤)مــن الدســتور واســتیفاًء لشــروطھا، وإعم ــى أن من ــي نصــت عل الت

یخـــتص القـــانون بتنظـــیم ســـیر العمـــل فـــي كـــل مـــن مجلـــس الشـــورى ومجلـــس النـــواب، 

 ظم لــھ مــا یــراه مــن أحكــام تكمیلیــة.وأجــازت لكــل مــن المجلســین أن یضــیف إلــى القــانون المــن



٤ 
 

ــانون،  ــراح بقـ ــاء االقتـ ــا جـ ــرّ كمـ ــة المشـ ا لرغبـ ــً ــد تحقیقـ ــد القواعـ ــو توحیـ ــتوري نحـ ع الدسـ

ــ ــمنھا الالئحتــ ــواب لتتضــ ــورى والنــ ــي الشــ ــتركة لمجلســ ــة المشــ ــداخلیتااإلجرائیــ ن ان الــ

ــ ــن دس ــتفاد م ــو مس ــا ھ ــق م ــین، وف ــى للمجلس ــص عل ــذي ن ــرین ال ــة البح ــام تور مملك األحك

ــتركة  ــواالمشـ ــي المـ ــین فـ ــن (للمجلسـ ــى (۷۰د مـ ــاء ۱۰۰) حتـ ــث جـ ــتور، حیـ ــن الدسـ ) مـ

ــر  ــى أَث ــانون عل ــراح بق ــم (االقت ــانون رق ــدیال ۲۰۲۲) لســنة ۳۸المرســوم بق ــذي أجــرى تع ، ال

ــا ت ــواب، مم ــس الن ــة لمجل ــة الداخلی ــي الالئح ــواردة ف ــة ال ــام اإلجرائی ــن األحك ــر م ــب للكثی رت

الئحــة الداخلیــة لمجلــس الشــورى، وكالھمــا علیــھ اختالفھــا عــن األحكــام المنــاظرة لھــا فــي ال

ــأحكــام ُمشــت ــة التشــریعیة، ویجــب أن تكــون موحــدة تحقیق ــق بالعملی ــین المجلســین تتعل ا ـً ركة ب

للُمقتضــى الدســتوري الُمشــار إلیــھ، ومــن ثــم فقــد أتــى االقتــراح بقــانون لوضــع صــیغة موحــدة 

لتأكیـــد  ؛۲۰۲۲ة ) لســـن۳۸للقواعـــد التـــي قررھـــا المرســـوم بقـــانون رقـــم ( بـــین المجلســـین

 وحدة القواعد المتعلقة باالختصاصات المتماثلة بینھما.

  
 

 ثانیًا: من ناحیة السالمة القانونیة والموضوعیة: 
 

نظام        وأن  مجلسین،  من  تتكون  التشریعیة  السلطة  أن  للدستور،  التفسیریة  بالمذكرة  جاء 

أكیدًا ِلُحسن سیر   ـًایمثل ضمان  -ما  ولیة التشریعیة بینھؤبما یتضمنھ من توزیع المس  -المجلسین  

 العمل البرلماني.
 

ولقد حرصت التعدیالت الدستوریة في تحقیقھا لھذا االتجاه على أن یتساوى مجلس الشورى      

ص التشریعي لكل منھما، فیما یتصل باالختصا  ـًامع مجلس النواب فیما یتصل بتكوینھما، وأیض

لمجلس النواب   - بصفة أساسیة    -فقد جعلت األمر بشأنھ    أما بالنسبة إلى االختصاص الرقابي،

 .باره المجلس المشكل عن طریق االنتخاب باعت

 



٥ 
 

النواب       ومجلس  الشورى  مجلس  من  كل  اختصاص  یتحدد  أن  على  أیضا  حرصت  كما 

یمنع أي خالف في تفسیر    ـًاالمجلس الوطني، تحدیدًا دقیقواالجتماع المشترك بینھما في إطار  

 كما یؤدي إلى تسییر العمل في كل من المجلسین بطریقة سھلة ومیسرة.  ،مستقبالالنصوص 

بعنوان  ـً وتحقیق الدستور  من  الرابع  الباب  من  الثالث  الفصل  عنوان  جاء  ذلك  لكل  السلطة   -ا 

أربعة، تناول فیھا على التوالي مجلس الشورى،   وقد اشتمل ھذا الفصل على فروعٍ   -التشریعیة  

 األحكام المشتركة للمجلسین، والمجلس الوطني.ومجلس النواب، و

الشورى   ـًاوتجنب مجلس  من  لكل  وحدتھا  ضرورة  على  وتأكیدًا  المتماثلة  األحكام  تكرار  لمنع 

 ومجلس النواب، جاء الفرع الثالث تحت عنوان "أحكام مشتركة للمجلسین".  
 

ام المرسوم بقانون بتعدیل بعض أحك  ۲۰۲۲) لسنة  ۳۸وحیث صدر المرسوم بقانون رقم (     

ة لمجلس النواب، ُمتضمنـًا تعدیالت جوھریة تتعلق بشأن الالئحة الداخلی  ۲۰۰۲) لسنة  ٥٤رقم (

اللجان  إنشاء  وبضوابط  الدائمة  باللجان  الخاصة  واألحكام  المجلس  رئیس  بصالحیات  أساسـًا 

ة عند بدایة كل فصل وقواعد رد التقریر إلى اللجنة وتأجیل المناقشة، و صالحیة الحكوم  المؤقتة،

وع قانون لم یفصل فیھ المجلس السابق سواء  تشریعي في طلب استمرار النظر من عدمھ بأي مشر

كان مقدمـًا من الحكومة أو من األعضاء، وبإمكانیة تعیین العضو أو توظیفھ في وظیفة مماثلة 

 لتي تخلى عنھا بسبب انتخابھ في مجلس النواب.لتلك ا

وح أّن  وقانونـًا  فقھـًا  المقرر  من  وأن وكان  تحكمھ،  التي  القاعدة  وحدة  تقتضي  الموضوع  دة 

الُمشار إلیھ، تتصل بمسائل إجرائیة   ۲۰۲۲) لسنة  ۳۸التعدیالت التي قررھا المرسوم بقانون رقم (

تي لف َمناحیھ، مما ترتب علیھ اختالف األحكام الجوھریة ھامة تتعلق بالعمل التشریعي في مخت

) بقانون رقم  المرسوم  لسنة  ۳۸قام  النواب، عن    ۲۰۲۲)  لمجلس  الداخلیة  الالئحة  بتعدیلھا في 

الَحید واالنحراف عن  الشورى، وترتب علیھ  لمجلس  الداخلیة  الالئحة  في  لھا  المماثلة  األحكام 

 لمجلسي الشورى والنواب في الدستور.  الغایة الدستوریة لتوحید األحكام المشتركة

التعدیالت الجوھریة ضمن نصوص  ومن ثم ف الماثل بھدف إقرار ھذه  بقانون  قد جاء االقتراح 

محكومة  المجلسین  بین  المتماثلة  االختصاصات  تغدو  حتى  الشورى،  لمجلس  الداخلیة  الالئحة 

والتناقض التعارض  مثالب  عن  بھا  النأي  یكفل  بما  موّحدة،  المشّرع  بقواعد  لغایة  تحقیقـًا   ،
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ال بتوحید  للقاعدة الدستوري  وتحقیقـًا  المجلسین،  بین  المتماثلة  باالختصاصات  المتعلقة  قواعد 

 المقررة فقھـًا وقانونـًا بأن وحدة الموضوع تقتضي وحدة القاعدة التي تحكمھ.
 

األحكام التي تضمنھا  وتقرر اللجنة أنھ ثبت من دراسة نصوص االقتراح بقانون المعروض أن       

 تي:تتمثل في اآل

، واقتصار  المجلس  رئیس   من  على اقتراحبناًء  ) جعل تشكیل اللجان المؤقتة  ۲۱(في المادة   .۱

 اللجان النوعیة على ما ھو منصوص علیھ فقط.

مقررھا أو الحكومة، طلب رد    اللجنة، أو) سمح لرئیس المجلس، أو رئیس  ۳۸في المادة ( .۲

جدید، أن لھم   التقریر إلى اللجنة، لسبب مرن وحید ھو مزید من الدراسة، كما أتى بحكم

شھر، على أن یستجیب المجلس للطلب إذا   علىطلب تأجیل مناقشة التقریر لمدة ال تزید  

 كان من الحكومة.   

تتمثل في األمر  الجلسات،    ) فقرة تمنح الرئیس صالحیات لتحقیق سریة٤۳أضاف للمادة ( .۳

وسائل أُخرى    بسحب جمیع الوسائل التقنیة من الھواتف النقالة واألجھزة اللوحیة أو أیة

من الحاضرین في الجلسة لضمان عدم اإلخالل بسریة الجلسة أو تسریب أیة معلومات  

 وه.بشأنھا، ویلتزم من حضر الجلسة السریة بعدم إفشاء ما جرى فیھا بأّيِ وجھ من الوج

) الرئیس سلطة اتخاذ الجزاء المناسب تجاه عضو المجلس الذي یخالف ٦٤منحت المادة ( .٤

الكالم  (   أحكام  المادة  ووسَّعت  المجلس،  على  األمر  یعرض  أن  من صالحیات ٦٦أو   (

، ولھ حرمانھ من الكالم ھذات  الرئیس في ھذا المجال فللرئیس منعھ من الكالم في الموضوع

یعرض األمر على المجلس لیُصدر قراره في ذلك دون مناقشة، كما  بقیة الجلسة أو أن  

خاذ الجزاءات المنصوص علیھا في البنود (أ، ) صالحیة للرئیس نحو ات٦۷أعطت المادة (

 ب، ج، د) منھا ُمباشرةً. 

٥. ) المادتین  على  الواقع  االقتراح  (۷٤بیَّن  و  التعدیالت ۱۰۸)  على  الرأي  أخذ  أسلوب   (

ثم التعدیالت األخرى    – إن ُوِجدت    – لرأي أوًال على توصیة اللجنة  المقدمة بأن یؤخذ ا

حالة رفض المجلس للتعدیالت المذكورة یؤخذ الرأي    المقترحة بحسب أسبقیة تقدیمھا، وفي
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على النص األصلي، ثم یؤخذ الرأي على المادة في مجموعھا، وذلك في ترتیب واضح ال 

 غموض فیھ.   

٦.  ) المادة  للحك۱۰۲في  أعطى  القوانین  )  مشروعات  في  االستمرار  طلب  صالحیة  ومة 

لم تطلب الحكومة استمرار النظر في المقدمة منھا أو المقدمة من السلطة التشریعیة، فإذا  

 خالل الفترة التي حددھا النص اُعتُبَِرت غیر قائمة. بنوعیھا ھذه المشروعات 

المادة ( .۷ الجلسة م۱۰٥في  یُقدم قبل  الذي  التعدیل  باشرةً، تم وضع ضوابط ) بشأن طلب 

یكون للتعدیل، بأن یكون بناًء على طلب كتابي موقَّع من خمسة أعضاء على األقل، وأن  

ا، فإذا طلبت الحكومة أو الرئیس إحالتھ إلى اللجنة المختصة لبحثھا وإعداد ـً وُمسبب  ـًاُمصاغ

 تقریر عنھا وجب تحقیق ھذا الطلب.

۸. ) برقم  مادة  االقتراح  تعیین  رمك  ۱۷۰أضاف  تُجیز عودة  كان ًرا)  الذي  المجلس  عضو 

إلى وظیفتھ التي كان    وظیفة عامة وتخلَّى عنھا بسبب عضویتھ في مجلس الشورى،یشغل  

 یشغلھا أو إعادة تعیینھ في وظیفة مماثلة.

 

بقانون       االقتراح  على  الموافقة  على  یترتب  أنھ  اللجنة  لدى  المستقر  فإن  أُخرى  ناحیٍة  ومن 

 النتائج التالیة:المعروض 

المشرّ  .۱ غایة  بغرفتیھا تحقیق  التشریعیة  للسلطة  المشتركة  األحكام  بتوحید  الدستوري  ع 

 ا لما نصت علیھ المذكرة التفسیریة للدستور. ـً رى والنواب، وتحقیقالشو

توحید الضوابط المتعلقة بالمسائل اإلجرائیة المشتركة بین المجلسین، باعتبار أن السلطة   .۲

ا وال تستقیم ـً التشریعیة الممثلة في المجلس الوطني تتكون من مجلسي الشورى والنواب مع

 ا وبالتالي یجب أن تكون النصوص المشتركة بینھما موحدة.ـً العملیة التشریعیة إال بھما مع

بمباشرة   .۳ المتعلقة  والنواب  الشورى  مجلسي  رئیسي  بصالحیات  المتعلقة  األحكام 

 . ذاتھا تكون موحدة، ألنھا ترتبط بالموضوعات اختصاصاتھما، یجب أن 
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دستوری .٤ علیھ  المنصوص  المساواة  لمبدأ  الضماناـً إقراًرا  تتماثل  أن  یجب  المقررة  ا،  ت 

في  التعیین  إعادة  میزة  إقرار  ومنھا  السواء،  على  بغرفتیھا  التشریعیة  السلطة  ألعضاء 

 عیین أو باالنتخاب. الوظیفة التي كان یشغلھا عضو المجلس قبل العضویة سواء بالت

إعمال المبدأ الدستوري الذي یقرر الفصل بین السلطات الثالث مع تعاونھا، ذلك أن التعاون  .٥

من مقدمة  ھذه الطلبات  أن  إلیھ یقتضي استجابة المجلس لطلبات الحكومة، باعتبار  الُمشار  

العامة   السیاسة  المملكة وتنفیذ  القائمة على رعایة مصالح  التنفیذیة  ة قدر  الموحدالسلطة 

وفقـًا لما یتطلبھ التشریع من القدرة على تأمین الموارد المالیة والكوادر البشریة    ،اإلمكان

الم التشریعوالظروف  إلنفاذ  ی  ،وائمة  أو على  المجلس    موافقة  جعلمما  بالتأجیل  طلبھا 

، مع األخذ ا لمبدأ التعاون بین السلطات ـً تحقیقوا لنصوص الدستور  ـً ا صحیحـً اإلعادة تطبیق

 .والقانونیة لكل مجلس ةفي االعتبار الصالحیات واالختصاصات الدستوری
 

محل الدراسة والبحث وفق ما تقدم، ووقفت على أھمیتھ   وإذ تدارست اللجنة االقتراح بقانون     

فقد وافقت على فكرتھ، لتوافقھ مع المبادئ والنصوص الدستوریة والقانونیة وما استلزمھ الدستور  

 من توحید السیاسة التشریعیة.      

 

 

ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي ـلثاث
ً
 واالحتياطي:ــ

 

ــورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل ) م۳۹إعماالً لنص المادة (       ن الالئحة الداخلیة لمجلس الش

 من:
 

 مقرًرا أصلیـًا.                السیدة سبیكة خلیفة الفضالة  . ۱

 مقرًرا احتیاطیًا.                 الدكتور محمد علي الخزاعي . ۲
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ا: توصية اللجنة:ـبعار
ً
 ــ

االقتراح  جوا  نظرب فإن اللجنة توصي، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء     

بشأن الالئحة الداخلية  2002( لسنة 55بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) بقانون

لمجلس الشورى والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: دالل جاسم الزايد، والدكتورة جهاد 

 .عبدهللا الفاضل، وخالد حسين المسقطي، وعلي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير

 
 

 
 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

 
 
    

 
 
 
 
 
 

 دالل جـاسم الزايد                                               عادل عبدالرمحن املعاودة
 رئيس اللجنة                                                نائب رئيس اللجنة      



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثاينالاملرفق 
 
 

 

، ومذكرته بقانون االقتراح

 اإليضاحية
 

 
 

  



۱ 
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 صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح      الموقـر 
 رئیـس مجلـس الشـورى

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،،

 الموضوع
 ۲۰۰۲) لسنة ٥٥اقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (

 شورىبشأن الالئحة الداخلیة لمجلس ال

اقتراًحا بقانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم   ،ھذا الكتاب معالیكم طي  إلى  یطیب لنا أن نرفع  
، ومذكرتھ اإلیضاحیة،  شورىبشأن الالئحة الداخلیة لمجلس ال  ۲۰۰۲) لسنة  ٥٥بقانون رقم (

) من الدستور واألحكام المنظمة ذات العالقة بالالئحة الداخلیة لمجلس ۹۲وذلك وفقاً لنص المادة (
 الشورى.

 تفضل باتخاذ الالزم نحو إحالتھ إلى اللجنة المختصة.برجاء التكرم بالنظر وال 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام،،،

 مقدمو االقتراح بقانون:

۱ 
 دالل جاسم الزاید 

۲ 
 د. جھاد عبدهللا الفاضل 

۳ 
 خالد حسین المسقطي 

٤ 
 علي محمد الرمیحي 

٥ 
 عبدالرحمن محمد جمشیر 

2 ینایر 2022م
1 ق ف6 د1
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 ۲۰۰۲) لسنة ٥٥بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (اقتراح بقانون 
 شورىبشأن الالئحة الداخلیة لمجلس ال

 
 .ملك مملكة البحرین              نحن حمد بن عیسى آل خلیفة

 بعد االطالع على الدستور، 
 ، وتعدیالتھ،بشأن مجلسي الشورى والنواب   ۲۰۰۲) لسنة ۱٥مرسوم بقانون رقم (وعلى ال
 بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس النواب، وتعدیالتھ،  ۲۰۰۲) لسنة  ٥٤المرسوم بقانون رقم (وعلى  

 ،وتعدیالتھ، شورى بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس ال  ۲۰۰۲) لسنة  ٥٥وعلى المرسوم بقانون رقم (
 

 أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتَي نَصُّھ، وقد صدَّقنا علیھ وأصدرناه:
 

 األولىالمادة 
)،  ٦۸)، (٦۷)، (٦٦)، (٦٤) الفقرة األخیرة، (۳۸) الفقرة الثانیة، (۲۱ستبَدل بنصوص المواد (تُ 
)، من المرسوم بقانون ۱۰۷) الفقرة األخیرة، (۱۰٥) الفقرة األخیرة، (۱۰٤)، (۱۰۱)، (۷٤(

 ، النصوص اآلتیة:شورىبشأن الالئحة الداخلیة لمجلس ال  ۲۰۰۲) لسنة ٥٥رقم (
 

 ) الفقرة الثانیة: ۲۱(مادة 
ل لجنة مؤقتة لدراسة   -إذا اقتضى األمر    -ویجوز للمجلس بناًء على اقتراح الرئیس   أن یُشّكِ

لت من أجلھ.   موضوع معیَّن، وتنتھي اللجنة المؤقتة بانتھاء الغرض الذي ُشّكِ
 

 ) الفقرة األخیرة: ۳۸مادة (
ر طلب رد   التقریر إلى اللجنة لمزید من الدراسة ولو ویجوز للرئیس أو لرئیس اللجنة أو المقّرِ

كان المجلس قد بدأ نَظَره، كما یجوز لھم طلب تأجیل مناقشة التقریر لمدة ال تزید على شھر، ما 
ر المجلس غیر ذلك، وللحكومة أن تطلب ذلك فتجاب إلى طلبھا.   لم یقّرِ

 
 ): ٦٤مادة (

 داء أي مالحظة إلیھ. ال یجوز ألحد غیر رئیس المجلس مقاطعة المتكلم، وال إب
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المادة  أثناء كالمھ إلى مخالفتھ ألحكام  أیة لحظة  المتكلم في  ینبِّھ  وللرئیس وحده الحق في أن 
السابقة، أو غیرھا من أحكام ھذه الالئحة، أو إلى أنَّ رأیھ قد وُضح وضوحاً كافیاً، وأنھ ال محل 

مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة.  السترسالھ في الكالم، فإذا لم یمتثل فلھ أن یلِفت نَظَره  
َعَرض األمر على المجلس   اتَّخذ الرئیس الجزاء المناسب قِبَلھ أو  فإن أصر العضو على موقفھ

 ) من ھذه الالئحة.٦۷للبت فیھ بمراعاة حكم المادة (
 

 ): ٦٦مادة (
إذا لفت الرئیس نَظَر المتكلم طبقاً ألحكام المادتین السابقتین ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج 

الكالم،   نظام  بقیة على  الكالم  من  ولھ حرمانھ  الموضوع،  ذات  في  الكالم  من  مْنعَھ  فللرئیس 
 الجلسة، أو أن یعرض األمر على المجلس لیُصدر قراره في ذلك دون مناقشة.

 
 ): ٦۷مادة (

للمجلس بناًء على اقتراح رئیسھ أن یتخذ قِبَل العضو الذي أخلَّ بالنظام أثناء الجلسة، أو لم یمتثل 
 مْنِعھ من الكالم، أحد الجزاءات اآلتیة:  لقرار 
 المْنع من الكالم في موضوع معیَّن بقیة الجلسة.    -أ

 اإلنذار.  -ب 
 اللوم.    -ج
 ة.الحرمان من الكالم بقیة الجلس    -د
 إخراجھ من قاعة االجتماع مع الحرمان من االشتراك في بقیة أعمال الجلسة.    -ـھ
 الحرمان من الحضور في قاعة االجتماع لجلسة واحدة.   -و
 الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ولجانھ مدة ال تزید على أسبوعین.    -ز

السابقة في ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع ویصدر قرار المجلس بتوقیع أحد الجزاءات  
 أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك.

 ویجوز أن تُتَّخذ الجزاءات المنصوص علیھا في البنود (أ، ب، ج، د) من رئیس المجلس مباشرة. 
 

 ): ٦۸مادة (
یلة بتنفیذ فللرئیس أن یتخذ ما یراه من الوسائل الكف  أو الرئیس،إذا لم یمتثل العضو لقرار المجلس  

ھذا القرار بعد إنذار العضو بذلك. ولھ أن یوقَف الجلسة أو یرفَعھا، وفي ھذه الحالة یمتد الحرمان  
 ي قررھا المجلس.إلى ضعف المدة الت
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 ): ۷٤مادة (

  من رئیس المجلس.ال یُعَرض أيُّ اقتراح ألْخذ الرأي علیھ إالَّ 
 

 ):۱۰۱مادة (
الوزراء خالل الخمسة عشر یوماً التالیة الفتتاح دور االنعقاد یُخِطر رئیس المجلس رئیس مجلس  

  .األول من كل فصل تشریعي، بمشروعات القوانین التي لم یَفصل فیھا المجلس السابق
في   النظر  استمرار  المجلس  رئیس  من  الحكومة  تطلب  لم  خاللوإذا  المذكورة   المشروعات 

 شھرین من تاریخ إخطار رئیس مجلس الوزراء اعتُبِرت غیر قائمة.
إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنھا بما   المجلس  وإذا طلبت الحكومة نظرھا، أحالھا 

 ، إذا كانت قد وضعت تقریراً فیھا.السابق انتھى إلیھ رأي اللجنة 
 

 ) الفقرة األخیرة: ۱۰٤مادة (
بناًء على طلب كتابي موقَّع من خمسة أعضاء على األقل، النظر في اقتراح ویجوز للمجلس  

التعدیل الذي یقدَّم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءھا، والذي یجب أن یكون مصاغاً ومسبَّباً، ویصدر  
مي الطلب، إْن كان لذلك محل دون  قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع رأي أحد مقّدِ

فإذا   التعدیالت مناقشة،  النظر في  المجلس  المجلس، ولھ أن یقرر    ،أقرَّ  الرئیس على  عَرَضھا 
ھا في الحال، ویجب إحالتھا إلى اللجنة المختصة لبحثھا وإعداد تقریر عنھا بناًء على طلب  نظر

 الحكومة أو الرئیس.
 

 ) الفقرة األخیرة: ۱۰٥مادة (
ر طلب إحالة التعدیل الذي یُقتَرح أثناء ویجوز للحكومة ولرئیس المجلس ولرئیس اللجنة  وللمقّرِ

 جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة ھذا الطلب إذا لم یسبق نظُر االقتراح أمام اللجنة. 
 
 

 ):۱۰۷مادة (
بعد االنتھاء من مناقشة المادة والتعدیالت المقدَّمة بشأنھا، یؤخذ الرأي أوالً على توصیة اللجنة  

ثم التعدیالت األخرى المقتَرحة بحسب أسبقیة تقدیمھا، وفي حالة رفض   -دت  إْن ُوجِ   -بشأنھا  



 

٥ 
 

General -  عام 

المجلس للتعدیالت المذكورة یؤخذ الرأي على النص األصلي، ثم یؤخذ الرأي على المادة في  
 مجموعھا. 

 
 المادة الثانیة

المرسوم بقانون رقم  ) مكرراً إلى  ۱۷۰) ومادة جدیدة برقم (٤۳تُضاف فقرة أخیرة إلى المادة (
اھما اآلتي:شورىبشأن الالئحة الداخلیة لمجلس ال ۲۰۰۲) لسنة ٥٥(  ، نصَّ
 

 ) فقرة أخیرة: ٤۳مادة (
التقنیة من  الوسائل  الرئیس بسْحب جمیع  یأمر  الجلسة  الموافقة على سریة  المجلس  وإذا قرر 

ي الجلسة لضمان عدم  الھواتف النقالة واألجھزة اللوحیة أو أیة وسائل أخرى من الحاضرین ف 
اإلخالل بسریة الجلسة أو تسریب أیة معلومات بشأنھا، ویلتزم من حضر الجلسة السریة بعدم 

 إفشاء ما جرى فیھا بأّيِ وجھ من الوجوه. 
 

 ) مكرراً: ۱۷۰مادة (
، فإنھ یجوز شورىإذا كان العضو قد شغل وظیفة عامة وتخلَّى عنھا بسبب عضویتھ في مجلس ال

عند انتھاء مدة عضویتھ بانتھاء الفصل التشریعي إعادة تعیینھ أو توظیفھ في وظیفة مماثلة لتلك  
 .التي تخلَّى عنھا بسبب اكتسابھ عضویة المجلس

 اعتباًرا من الفصل التشریعي الخامس. ة المجلسویسري ذلك على من شغل عضوی
 

 المادة الثالثة
بشأن الالئحة   ۲۰۰۲) لسنة  ٥٥المرسوم بقانون رقم (من  )  ۲۳المادة (  الثانیة منفقرة  ال  لغىتُ 

 .شورىالداخلیة لمجلس ال
 

 المادة الرابعة
 اعتباراً من الیوم التالي لتاریخ نشِره في الجریدة الرسمیة.  ذا القانونیُعمل بھ

 
 ملك مملكة البحرین                                                                    

 حمد بن عیسى آل خلیفة                                                                     
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 المذكرة اإلیضاحیة 
 ۲۰۰۲) لسنة ٥٥قتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (الل 

 شورىبشأن الالئحة الداخلیة لمجلس ال
 

 تي: ، على اآل۲۰۰۲البحرین المعدل لسنة من دستور مملكة (۹٤)  مادة نصت ال
یبین القانون نظام سیر العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانھما، وأصول    -أ  "  

المناقشة والتصویت والسؤال واالستجواب وسائر الصالحیات المنصوص علیھا في الدستور، 
لفھ عن جلسات المجلس أو اللجان وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخ

 .بدون عذر مقبول
 ".لكل من المجلسین أن یضیف إلى القانون المنظم لھ ما یراه من أحكام تكمیلیة -ب 

 
ع القواعد العامة والضمانات الحاكمة للعملیة التشریعیة ومؤدى ذلك أن المشرع الدستوري إذ وضَ 

بالنظر إلى ما تكتسیھ من أھمیة، فقد   توریةسإیاھا منزلة دأً  في الفصل الثالث من الدستور ُمبوِّ 
ورد ما  لتفصیل  القانون  إلى  وتِ منھا    أحال  بأداء  ُمجَمال،  الصلة  ذات  اإلجراءات  عضاء أبیان 

الختصاصاتھم الدستوریة بما ھو محموٌل علیھم من واجبات وما ھو مكفوٌل السلطة التشریعیة  
ل تستقیم  حتى  وضمانات،  حقوق  من  التشریعیةلھم  أركانُھا.   لعملیة  الدستور  من  أساٍس  على 

 على سند من القانون بُنیانُھا. تكاملیو
 
بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم   ۲۰۲۲) لسنة  ۳۸(المرسوم بقانون رقم    حیث صدرو
لسنة  ٥٤( النواب،   ۲۰۰۲)  لمجلس  الداخلیة  الالئحة  تعدیالت جوھریة  بشأن  اقتضاه من   وما 

واألحكام الخاصة باللجان الدائمة وبضوابط إنشاء اللجان    بصالحیات رئیس المجلسأساسا  تتعلق  
طلب استمرار  و صالحیة الحكومة في    المؤقتة، وقواعد رد التقریر إلى اللجنة وتأجیل المناقشة،

المجلس السابق   لم یفصل فیھ  من عدمھ عند بدایة كل فصل تشریعي بأي مشروع قانون   النظر
وبإمكانیة تعیین العضو أو توظیفھ في وظیفة    كان مقدما من الحكومة أو من األعضاء،  ءسوا

  مماثلة لتلك التي تخلى عنھا بسبب انتخابھ في مجلس النواب.
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 وكان   من المقرر فقها وقانونا أن وحدة الموضوع تقتضي وحدة القاعدة التي تحكمه. كانوحيث  

بقانون   المرسوم  قررها  التي  األحكام  لسنة  38)رقم  العديد من  أحكام   2022(  بعض  بتعديل 

، تتعلق بمسائل بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب   2002( لسنة  54المرسوم بقانون رقم ) 

  مما ،  على نحو ما سلف بيانه  في مختلف َمناحيه  العمل التشريعيتتعلق بمة  هاجوهرية  إجرائية  

صِّ  لها  التقدم ليس  لزوم  يَّا  مقضِّ أضحى  فقد  الشورى،  لمجلس  الداخلية  بالالئحة  نظير  وال  نو 

الداخلية  الالئحة  الجوهرية ضمن نصوص  القواعد  هذه  إقرار  بهدف  الماثل  بقانون  باالقتراح 

دة، بما  ، حتى لمجلس الشورى تغدو االختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد موح 

 يكفل النأي بها عن مثالب التعارض والتناقض.

 

أنه  و باإلشارة،  )جدير  رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  كانت  لسنة  38لما  الذكر ، 2022(   سالف 

النفاذ   المادة )سارية  اقتضته  لما  الدستور38بمجرد صدوره طبقا  المرسوم ، وكا( من  هذا  ن 

 انتهتقبل انتهاء الفصل التشريعي الخامس، فإن أعضاء مجلس النواب ممن  بقانون قد صدر  

التشريعي   الفصل  بانتهاء  فيهم  كانت  و  المذكورعضويتهم  الالزمة،تتوافر  سوف   الشروط 

كرًرا( من المرسوم   209إعادة التعيين أو التوظيف التي قررتها المادة )  جوازيستفيدون من   م 

بهذا الشأن في الالئحة نظًرا لعدم وجود نص نافذ    ،بقانون ذاته، دون أقرانهم في مجلس الشورى

 الداخلية القائمة لمجلس الشورى.

 

الالئحة   إلى  مكررا   (170)مادة برقم  الماثل إضافة  بقانون    االقتراح  راعىفقد    وتأسيسا عليه،

أو    إعادة تعيين عضو مجلس الشورى  حكم ٌ يجيز امكانية  مقتضاها    ،الداخلية لمجلس الشورى

ن.  اكتسابه عضوية المجلستوظيفه في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى عنها بسبب   أثًرا   ةمتضم 

 عضويتهم بانتهاء الفصل التشريعي الخامس   انتهت رجعيًا ليشمل أعضاء مجلس الشورى ممن  

، بما يكفل مساواتهم مع نظرائهم في مجلس النواب التحاد ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة

 مراكزهم القانونية بهذا الشأن.

 

الديباجة  -يتألف    االقتراح بقانون الماثل واعتبارا لما سلف جميعه، فإن    أربع   من  -فضالً عن 
 مواد، على النحو التالي: 

( الفقرة 38( الفقرة الثانية، )21)نصوص المواد  استبدال    تضمنت المادة األولى من االقتراح، 

( الفقرة  105( الفقرة األخيرة، )104(، )101(، ) 74(، )68(، )67(، )66(، )64األخيرة، )
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بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس   ۲۰۰۲) لسنة  ٥٥)، من المرسوم بقانون رقم (۱۰۷األخیرة، (
 أُخرى.نصوص لتحل محلھا  ،شورىال
 

) مكرراً إلى ۱۷۰) ومادة جدیدة برقم (٤۳فقرة أخیرة إلى المادة (  وأضافت المادة الثانیة منھ،
 شورى. بشأن الالئحة الداخلیة لمجلس ال  ۲۰۰۲) لسنة ٥٥المرسوم بقانون رقم (

 
  ) ٥٥المرسوم بقانون رقم (من  )  ۲۳المادة (  الثانیة منفقرة  الفیما قضت المادة الثالثة بإلغاء،  

 .شورىبشأن الالئحة الداخلیة لمجلس ال ۲۰۰۲لسنة 

 ة تنفیذیة.رابعوجاءت المادة ال
 



  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 لثثاالاملرفق 
 

مذذذة با رذذذالبان نل ذذذا     ر ذذذذذذذذذذ   
ر ذذذذا   د ممذذذذلا م  قرذذذذ   قتبنحنال

 نل ذذذذذذذت ذذذذ  لعرذذذذلنلم   نألسذذذذذذذتذذذذاة 
ا ستاةد  نألل    نلمست اب نل ا     

مسذذت ذذاب نل سذذر ب سذذ با  ر    مال
 ل     مساعلنل ا     نل
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 سعادة األستاذة / دالل جاسم عبد هللا الزايد      المحترمة 

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية   ةرئيس

 وبركاته، السالم عليكم ورحمة هللا 

 الموضوع 

   بالرأي القانونيمذكرة  

 2002( لسنة  55بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) القتراح بقانونبشأن ا

 شورى الداخلية لمجلس البشأن الالئحة 

 

 القتراح بقانون المذكور أعاله. ادراسة  قانونية تتناول  يطيب لي أن أتقدم لسعادتكم بمذكرة

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير.

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                                 

 المستشار القانوني                                                               

 القانونية للجنة الشؤون التشريعية و                                                                 
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 الموضوع 

   بالرأي القانونيمذكرة  

 2002( لسنة  55بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ) القتراح بقانونبشأن ا

 شورى بشأن الالئحة الداخلية لمجلس ال

بتعديل بعض أحكام   2022( لسنة 38بقانون رقم ) مرسوموعلى العلى الدستور،  االطالع بعد 
وعلى    بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب وتعديالته،  2002( لسنة  54المرسوم بقانون رقم ) 
وعلى  ،  الشورى وتعديالتهبشأن الالئحة الداخلية لمجلس    2002( لسنة  55المرسوم بقانون رقم )

     :االتي تبين، الرأي بقانون محل  قتراحاال

 من أربع مواد،   – فضالً عن الديباجة   - : يتألف االقتراح بقانون أوالً 

األولى، المادة  ) استبدال    تضمنت  المواد  )21نصوص  الثانية،  الفقرة  األخيرة،  38(  الفقرة   )

( الفقرة األخيرة،  105( الفقرة األخيرة، )104(، )101(، ) 74(، )68(، ) 67(، )66(، ) 64)

  ، شورىبشأن الالئحة الداخلية لمجلس ال   2002( لسنة  55بقانون رقم ) (، من المرسوم  107)

 أُخرى. نصوص لتحل محلها 

 

الثانية، المادة  )   وأضافت  المادة  إلى  أخيرة  )43فقرة  برقم  جديدة  ومادة  إلى  170(  مكرراً   )

 شورى. بشأن الالئحة الداخلية لمجلس ال  2002( لسنة  55المرسوم بقانون رقم ) 

 

الثالثة،  ألغفيما   المادة  )  الثانية منفقرة  الت  )من  (  23المادة  رقم  بقانون  ( لسنة  55المرسوم 

ال  2002 لمجلس  الداخلية  الالئحة  اللجان  شورىبشأن  غير  دائمة  لجان  بتشكيل  والمتعلقة   ،

 . المنصوص عليها في الفقرة األولى

 ة تنفيذية. رابعوجاءت المادة ال

 

 : والهدف منه  بقانون االقتراح ثانيًا: موضوع

بقانون  يتناول   لمجلس  االقتراح  الداخلية  الالئحة  في  عليها  المنصوص  األحكام  بعض  تعديل 

بين مجلسي  المتداولة  لعملية التشريعية  المتماثلة المتعلقة باالقواعد اإلجرائية  الشورى، والمتصلة ب

عن طريق اقتراح التعديالت  وذلك  الشورى والنواب والمقررة في الالئحتين الداخليتين للمجلسين،  
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( رقم  بقانون  المرسوم  أجراها  لسنة  38التي  النواب،    2022(  لمجلس  الداخلية  الالئحة  على 

 لتتضمنها الالئحة الداخلية لمجلس الشورى.  

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم    2022  ( لسنة38)صدر المرسوم بقانون رقم  حيث  

لسنة  54) النواب،  2002(  لمجلس  الداخلية  الالئحة  تتعلق    تضمنًامُ   بشأن  تعديالت جوهرية 

اللجان   إنشاء  وبضوابط  الدائمة  باللجان  الخاصة  واألحكام  المجلس  رئيس  بصالحيات  أساسا 

طلب استمرار  ، و صالحية الحكومة في  المؤقتة، وقواعد رد التقرير إلى اللجنة وتأجيل المناقشة

المجلس السابق    من عدمه عند بداية كل فصل تشريعي بأي مشروع قانون لم يفصل فيه  النظر

الحكومة أو من األعضاء،  ءسوا وبإمكانية تعيين العضو أو توظيفه في وظيفة    كان مقدما من 

النواب مجلس  في  انتخابه  بسبب  عنها  تخلى  التي  لتلك  المشرع  أنه  و  ، مماثلة  لرغبة  تحقيقًا 

الدستوري فمن الضروري توحيد تلك القواعد اإلجرائية الجوهرية لتتضمنها الالئحتين الداخليتين  

 لمجلسي الشورى والنواب، ومن ثم فقد أتى االقتراح بقانون لتحقيق تلك الغاية.

 

 

 الدستورية والقانونية: ثالثًا: النصوص 

لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس    -" أ  على أن:  الدستور  ( من92تنص المادة ) 

النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، وألي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال  

ِّم فيه االقتراح إلبداء الرأي، فإذا رأى المجلس   كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قد 

أو مشروع قانون،   االقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستورقبول 

 وتقديمه إلى مجلس النواب خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ إحالته إليها. 

يجوز  كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي قُدم إليه، ال    -ب

  االنعقاد ذاته." ثانية في دور تقديمه

 

   االتي: ( منه على94كما تنص المادة )

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

المناقشة والتصويت والسؤال واالستجواب وسائر الصالحيات المنصوص عليها في الدستور،  

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

 .بدون عذر مقبول
 " .لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية -ب 
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( المادة  رقم  92وتنص  بقانون  بالمرسوم  الصادرة  الشورى  لمجلس  الداخلية  الالئحة  من   )

" تقدم االقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة    على أن:  2002( لسنة  55)

ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن نصوص الدستور المتعلقة باالقتراح  

أن يوقع االقتراح بقانون    جوزيوالوالمبادئ األساسية التي يقوم عليها واألهداف التي يحققها.  

 أكثر من خمسة أعضاء". 

 

 الرأي من الناحيتين الدستورية والقانونية: رابعًا:

األحكام المشتركة لمجلسي الشورى والنواب في المواد    وضعالمشرع الدستوري على    ص  ر  ح  

ة البارزة ألغلب تلك األحكام  الدستور، وكانت( من  100( حتى ) 70من ) م    المشتركة، أنها   الس 

إجرائية تتعلق بالعملية التشريعية، مما كان له أبلغ األثر في تماثل األحكام الواردة في الالئحتين  

  ؤكد األمر الذي يُ ،  2002النواب منذ صدورهما عام مجلس  و   رىالشومجلس  كل من الداخليتين ل 

الالئحتي  في  المشتركة  اإلجرائية  األحكام  تلك  توحيد  نحو  الدستوري  المشرع  إرادة    ن اتجاه 

 الداخليتين لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب. 

 

المادة  وحيث   العمل في كل من  بين القانون نظام سير  يُ منه، على أن    (94)نص الدستور في 

لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما    ، وأجازمجلس الشورى ومجلس النواب

 .يراه من أحكام تكميلية
 

المرسوم بقانون رقم    2022( لسنة  38)رقم  المرسوم بقانون  صدر    قدو بتعديل بعض أحكام 

  العديد من األحكام التي   ُمتضمنًا تعديل،  بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب  2002( لسنة  54)

، مما ترتب عليه اختالف األحكام  العمل التشريعيتتعلق بهامة جوهرية بمسائل إجرائية  صل تت

  ، بتعديلها في الالئحة الداخلية لمجلس النواب  2022( لسنة  38التي قام المرسوم بقانون رقم )

يد   س الشورى،الالئحة الداخلية لمجل عن األحكام المماثلة لها في    نحراف االومما ترتب عليه الح 

عن الغاية الدستورية لتوحيد األحكام المشتركة لمجلسي الشورى والنواب في الدستور، ومن ثم  

جاء   الالئحة  فقد  نصوص  الجوهرية ضمن  القواعد  هذه  إقرار  بهدف  الماثل  بقانون  االقتراح 

الشورى لمجلس  المتماث  ،الداخلية  االختصاصات  تغدو  بقواعد  حتى  محكومة  المجلسين  بين  لة 

والتناقض، التعارض  مثالب  بها عن  النأي  يكفل  بما  دة،  الدستوري  المشرع  لغاية    اتحقيقً   موحِّ

المجلسين  بين  المتماثلة  باالختصاصات  المتعلقة  القواعد  فقًها  بتوحيد  المقررة  للقاعدة  ، وتحقيقًا 

 حكمه. وقانونًا بأن وحدة الموضوع تقتضي وحدة القاعدة التي ت
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في شكل جدول مقارن    ،مادةالتي تضمنها االقتراح وفقًا لخصوصية كل  التعديالت    يُمكن عرضو

 بين النصين النافذ والمقترح يعقبه أهم المالحظات على النصين، وذلك على التفصيل التالي: 

 

 ( الفقرة الثانية 21مادة )ال

النص النافذ في الالئحة الداخلية لمجلس  

الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم  

 وتعديالته.  2002( لسنة 55)

باالقتراح بقانون  النص المماثل الوارد 

بالتعديل على الالئحة الداخلية لمجلس  

 الشورى. 

 ( الفقرة الثانية: 21مادة )

  لجانا أخرى نوعية دائمةأن يشكل    للمجلسو

الفقرة   في  عليه  المنصوص  الميعاد  خالل 

كله وفقا لحاجة   لجانا مؤقتة وذلك  أو  األولى 

على أال يزيد    اختصاصاته،العمل وفي حدود  

وله أن يضع    سبعة، عدد أعضاء أي منها على  

في   خاصة  أحكام  من  يراه  قد  ما  لجنة  لكل 

وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض    شأنها،

 الذي شكلت من أجله . 
 

 ( الفقرة الثانية: 21مادة )

إذا    -ويجوز للمجلس بناًء على اقتراح الرئيس  

ل لجنة مؤقتة لدراسة    -اقتضى األمر   أن يُشكِّ 

موضوع معيَّن، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء  

لت من أجله.   الغرض الذي شُكِّ 

 

 

نوعية  يشكل لجانا أخرى    أن للمجلس  ( في الئحة الشورى، فإن  2فقرة    21لنص المادة ) وفقًا  

، على أال يزيد  لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته  وذلك كله وفقا  ،أو لجانا مؤقتة...    دائمة

  شأنها، عدد أعضاء أي منها على سبعة، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في  

 . وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله

لدراسة موضوع معين،    اقتصر على تشكيل اللجان المؤقتة  تعديل المقترح للفقرة، *في حين أن ال

اقتراح الرئيس فقطلها  وجعل تشكيل المجلس   الغرض الذي  بناًء على  ، وتنتهي اللجنة بانتهاء 

لت من أجله ، وبذلك تقتصر اللجان النوعية على اللجان المنصوص عليها في الفقرة األولى  شُك 

 من المادة. 
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 ة خير( الفقرة األ38مادة )ال

 النص المقترح  النص النافذ 

 ( الفقرة األخيرة: 38مادة )

  المجلس، أن تطلب من رئيس    لجنةلكل  ويجوز  

الموضوععن   مقرر  أو  رئيسها  رد    طريق 

التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا  

يقرر   لم  ما  الطلب،  هذا  يستوجب  ما  جد 

 المجلس غير ذلك. 

 

 ( الفقرة األخيرة: 38مادة )
رويجوز   المقرِّ  أو  اللجنة  لرئيس  أو    للرئيس 

  لمزيد من الدراسةطلب رد التقرير إلى اللجنة  

ه،   كما يجوز لهم  ولو كان المجلس قد بدأ نظ ر 

ب تأجيل مناقشة التقرير لمدة ال تزيد على  طل

ذلك،  شهر غير  المجلس  ر  يقرِّ  لم  ما   ،

 وللحكومة أن تطلب ذلك فتجاب إلى طلبها. 

 

 

ولو كان المجلس قد بدأ   ى اللجنةطلب رد التقرير إل مقررهالرئيس اللجنة أو   زاجأ  نافذ النص ال

وجعل للمجلس الحق في تقرير ذلك أو عدم  جد ما يستوجب هذا الطلب،  ، بشرط أن يستنظره

 الموافقة. 

التعديل ليسمح   اللجنةأو    لرئيس المجلس *وأتى  ، طلب رد التقرير، ولسبب  مقررهاأو    رئيس 

 . مزيد من الدراسةمرن وحيد هو  

 ،  أن لهم طلب تأجيل مناقشة التقرير لمدة ال تزيد عن شهر وأتى بحكم جديد، 

 وجعل القرار للمجلس. 

 .   ، بأن يوافق المجلس على طلبهاطلبهاإلى ثم منح النص الحكومة ذات الحق وقرر أن تُجاب 

إذن فقد منح النص حق طلب رد التقرير لمزيد من الدراسة أو لتأجيل المناقشة، لرئيس المجلس  

 وللحكومة فضاًل عن الحق المقرر لرئيس اللجنة أو مقررها. 

يُ **ويجب أن   صدر المجلس  تُراعي الحكومة عند طلبها المذكور أن تُبدي هذا الطلب قبل أن 

  قراره في الموضوع المعروض، حتى ال يتعارض طلب الحكومة مع قرار المجلس السابق عليه، 

وعلى هذا، فإن طلب الحكومة على الرغم من وجوب الموافقة عليه إال أنه يتضمن قيًدا مؤداه  

يُصدر المجلس قراره، فإذا أصدر المجلس قراره سقط حق الجميع في طلب    أن يتم إبداءه قبل أن

 رد التقرير أو تأجيل مناقشته.    
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 ( 64مادة )ال

 النص المقترح  النص النافذ 

 (:64مادة )

مقاطعة   المجلس  رئيس  غير  ألحد  يجوز  ال 

 المتكلم، وال إبداء أي مالحظة إليه.

ينبه   أن  في  الحق  في  وللرئيس وحده  المتكلم 

ألحكام   مخالفته  إلى  كالمه  أثناء  لحظة  أية 

هذه   أحكام  من  غيرها  أو  السابقة،  المادة 

وضوحاً   وضح  قد  رأيه  أن  إلى  أو  الالئحة، 

كافياً، وأنه ال محل السترساله في الكالم. فإذا  

مع   أخرى  مرة  نظره  يلفت  أن  فله  يمتثل  لم 

العضو   أصر  فإن  المضبطة.  في  ذلك  إثبات 

عرض األمر على المجلس للبت    على موقفه

 ( من هذه الالئحة. 67فيه بمراعاة حكم المادة )

 (:64مادة )

مقاطعة   المجلس  رئيس  غير  ألحد  يجوز  ال 

 المتكلم، وال إبداء أي مالحظة إليه.

في   المتكلم  ينبِّ ه  أن  في  الحق  وللرئيس وحده 

ألحكام   مخالفته  إلى  كالمه  أثناء  لحظة  أية 

غي أو  السابقة،  هذه  المادة  أحكام  من  رها 

وضوحاً   وُضح  قد  رأيه  أنَّ  إلى  أو  الالئحة، 

كافياً، وأنه ال محل السترساله في الكالم، فإذا  

مع   أخرى  مرة  ه  نظ ر  يلف ت  أن  فله  يمتثل  لم 

العضو   أصر  فإن  المضبطة.  في  ذلك  إثبات 

اتَّخذ الرئيس الجزاء المناسب ق ب له  على موقفه 

للب  أو المجلس  على  األمر  ض  فيه  ع ر  ت 

 ( من هذه الالئحة. 67بمراعاة حكم المادة ) 
 

 

يتكلم عن حق الرئيس في إبداء مالحظات للمتكلم أو مقاطعته، وتنبيهه إلى مخالفته   نافذ النص ال

فل أن يلفت نظره مرة أخرى مع    ، ، فإذا لم يمتثلال محل السترساله في الكالمأحكام الالئحة و 

 . عرض األمر على المجلس للبت فيهفإن أصر العضو على موقفه  ،إثبات ذلك في المضبطة

وبذلك فإن سلطة الرئيس تجاه العضو المخالف ألصول الكالم رغم التنبيه عليه، تقتصر على  

 عدمه.   العرض على المجلس التخاذ القرار المناسب سواء بمجازاة العضو المخالف من 

تجاه العضو الذي لم  سلطة اتخاذ الجزاء المناسب  في حين منح النص المعدل لرئيس المجلس  *

،  ( من الالئحة67رض األمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة )ع  أو  يمتثل لتوجيهاته،

 وتعد تلك السلطة المقررة بالنص من ضمن الصالحيات المقررة للرئيس. 



 

8 
 

General -  عام 

 

 ( 66مادة )ال

 النص المقترح  النص النافذ 

 (:66مادة )

ألحكام   طبقاً  المتكلم  نظر  الرئيس  لفت  إذا 

المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة إلى  

فللرئيس أن يعرض    الكالم،الخروج على نظام  

ذات   في  الكالم  من  منعه  المجلس  على 

ويصدر   الجلسة،  انتهاء  حتى  أو  الموضـوع 

 مناقشة. قرار المجلس في ذلك دون 

 

 (:66مادة )

ألحكام   طبقاً  المتكلم  نظ ر   الرئيس  لفت  إذا 

المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة إلى  

فللرئيس منْع ه من  الخروج على نظام الكالم،  

من   حرمانه  وله  الموضوع،  ذات  في  الكالم 

الكالم بقية الجلسة، أو أن يعرض األمر على  

 المجلس ليُصدر قراره في ذلك دون مناقشة. 
 

 

قيام الرئيس بلفت  من  رغم  بال  على نظام الكالم   المتكلم   خروج   أنه في حالة ، نافذبالنص الورد  

منعه من الكالم في ذات الموضوع أو    ، فللرئيس أن يعرض على المجلس،  نظره والتنبيه عليه

 مناقشة. حتى انتهـاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون 

من الكالم في   منع هسلطة  من صالحيات الرئيس، فأصبح للرئيس    قترحفي حين وسَّع النص الم*

صدر  يُ لعلى المجلس  األمر  أن يعرض    أو  الجلسةوله حرمانه من الكالم بقية    ذات الموضوع،

 . في ذلك دون مناقشة هرارق

 

 ( 67المادة )

 النص المقترح  النص النافذ 

 (:67مادة )

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل  

أو لم    الجلسة،أخل بالنظام أثناء    الذيالعضو  

أحد   الكالم،  من  بمنعه  المجلس  لقرار  يمتثل 

 الجزاءات اآلتية: 

 (:67مادة )

للمجلس بناًء على اقتراح رئيسه أن يتخذ ق ب ل  

العضو الذي أخلَّ بالنظام أثناء الجلسة، أو لم  

الجزاءات    لقراريمتثل   الكالم، أحد  من  ه  منْع 

 اآلتية:
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بقية    -  أ معين  في موضوع  الكالم  من  المنع 

 الجلسة. 

 اإلنذار.  -ب 

 اللوم.  -ج 

 الجلسة. الحرمان من الكالم بقية  -د 

الحرمان    -هـ قاعة االجتماع مع  من  إخراجه 

 الجلسة. من االشتراك فى بقية أعمال 

الحرمان من الحضور في قاعة االجتماع   - و 

 واحدة. لجلسة 

الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس    -ز  

 أسبوعين. ولجانه مدة ال تزيد على 

 

الجزاءات   بتوقيع أحد  المجلس  قرار  ويصدر 

وبعد   مناقشة  دون  الجلسة  ذات  في  السابقة 

 ذلك. سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال 

 

بقية   -أ معيَّن  موضوع  في  الكالم  من  المنْع 

 الجلسة. 

 . اإلنذار -ب

 اللوم.  -ج

 من الكالم بقية الجلسة.   الحرمان -د

الحرمان  إخراجه   -ـه مع  قاعة االجتماع  من 

 من االشتراك في بقية أعمال الجلسة. 

الحرمان من الحضور في قاعة االجتماع   -و

 لجلسة واحدة. 

الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس   -ز

 ولجانه مدة ال تزيد على أسبوعين. 

 

الجزاءات   بتوقيع أحد  المجلس  قرار  ويصدر 

دون   الجلسة  ذات  في  وبعد  السابقة  مناقشة 

 سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك. 

المنصوص عليها   تُتَّخذ الجزاءات  ويجوز أن 

المجلس   د( من رئيس  )أ، ب، ج،  البنود  في 

 مباشرة. 

 

 

أخل بالنظام   العضو الذى  ضدأن يتخذ   ، رئيساللمجلس بناء على اقتراح حق ا نافذ النص ال قرر

ويصدر  ُمشار إليها بالنص.   أثناء الجلسة أو لم يمتثل لقرار منعه من الكالم، أحد الجزاءات ال 
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الجزاءات في ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو  تلك  قرار المجلس بتوقيع أحد  

 إذا اقتضى الحال ذلك. 

 

المُ  النص  أن  كاقترح  *إالَّ  السابق  النص  أورد  أن  و  بعد  فقرة  أضاف  من  ماًل،  بموجبها  سَّع 

صالحيات الرئيس فأجاز له أن يُوق ع ُمباشرةً الجزاءات المنصوص عليها في البنود )أ ، ب ، ج  

 ، د(. 

 ( 68المادة )

 النص المقترح  النص النافذ 

 (:68مادة )

فللرئيس    المجلس، إذا لم يمتثل العضو لقرار  

أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا  

وله أن يوقف    بذلك.القرار بعد إنذار العضو  

أو   يمتد    يرفعها،الجلسة  الحالة  هذه  وفى 

قررها   التي  المدة  ضعف  إلى  الحرمان 

 المجلس. 

 

 (:68مادة )

،  أو الرئيسإذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس  

يراه من الوسائل الكفيلة  فللرئيس أن يتخذ ما  

بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك. وله  

أن يوقف  الجلسة أو يرف عها، وفي هذه الحالة  

الت المدة  ضعف  إلى  الحرمان  قررها  يمتد  ي 

 المجلس. 
 

 

إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل  النص كان يقرر أنه  

وفي هذه الحالة    يرفعها، الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك. وله أن يوقف الجلسة أو  

 المجلس. يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها 

 أو الرئيس،   إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلسكلمة )الرئيس(  قترحوأضاف النص الم*

بقرار  التزامه  حالة عدم  في  المخالف،  العضو  تجاه  للرئيس  النص هذه الصالحية  وقد أعطى 

المجلس، وبموجب اإلضافة التي قررها النص المعدل، يُمكن للرئيس استخدام ذات الصالحية  

لس كذلك، وفي ذلك زيادة لصالحيات الرئيس لضبط  حال عدم التزام العضو بقرار رئيس المج

 الجلسة.   
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 ( 74المادة )

 النص المقترح  النص النافذ 

 (:74مادة )

ال يعرض أي اقتراح ألخذ الرأي عليه إال من  

على    المجلس.رئيس   أوال  الرأي  ويؤخذ 

الموضوع   بشأن  المقدمة  االقتراحات 

عرضها    المعروض،  في  األولوية  وتكون 

النص   عن  وأبعدها  مدى    األصلي. ألوسعها 

لالقتراحات   المجلس  رفض  حالة  وفى 

 األصلي. يؤخذ الرأي على النص  المذكورة،

 

 (:74مادة )

ض أيُّ اقتراح ألْخذ الرأي عليه إالَّ    ال يُعر 

 رئيس المجلس. من 

 

 

يتضمن إجراءات دراسة االقتراح المقدم بشأن الموضوع المعروض على المجلس    لنافذالنص ا 

حيث أورد عبارة  ال يعرض أي اقتراح ألخذ الرأي عليه إال من رئيس المجلس.  بعد أن قرر أنه،  

الموضوع   بشأن  المقدمة  االقتراحات  أوال على  الرأي  في    المعروض، ويؤخذ  وتكون األولوية 

مدى ألوسعها  لالقتراحات    عرضها  المجلس  رفض  حالة  وفي  األصلي.  النص  عن  وأبعدها 

 .  المذكورة ، يؤخذ الرأي على النص األصلي 

المقدم بشأن    قام بحذف العبارة التي تتضمن إجراءات دراسة االقتراح  قترح*إال أن النص المُ 

اقتراح    عرض أيُّ ال يُ لجزء األول من النص بأنه "، مكتفيًا باالتعديل على الموضوع المعروض

" وبالتالي فقد ترك للرئيس أمر عرض االقتراح بصفته ألخذ الرأي عليه إال من رئيس المجلس

 رئيس الجلسة وُمديرها. 

( اآلتي الحقًا، حدَّد أسلوب أخذ  107وفي هذا النطاق، فإن التعديل الواقع على نص المادة )

يؤخذ  بأن    المادة المعروضة والتعديالت المقدمة بشأنها فََرتَب خطوات أخذ الرأي،الرأي على  

دت    -أوالً على توصية اللجنة  الرأي   حة بحسب أسبقية على  ثم    -إْن ُوج  التعديالت األخرى المقتر 

 . تقديمها، وفي حالة رفض المجلس للتعديالت المذكورة يؤخذ الرأي على النص األصلي 
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 (101)لمادة ا

 النص المقترح  النص النافذ 

 (:101مادة )

يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء  

التالية الفتتاح دور   يوماً  الخمسة عشر  خالل 

تشريعي   فصل  كل  من  األول  االنعقاد 

فيها   يفصل  لم  التي  القوانين  بمشروعات 

   .السابق  المجلس

 

المجلس   رئيس  من  الحكومة  تطلب  لم  وإذا 

في   النظر  المذكورة  استمرار  المشروعات 

من تاريخ    ابتداء خالل شهرين  المقدمة منها 

غير   اعتبرت  الوزراء  مجلس  رئيس  إخطار 

 قائمة.  

 

الحكومة   طلبت  المجلس  أحالها    نظرها، وإذا 

الجنة   في    المختصة، إلى  تكتفي  أن  وللجنة 

إليه رأ انتهى  بما  اللجنة  شأنها  إذا  السابقةي   ،

   فيها. كانت قد وضعت تقريراً 

 

 (:101مادة )

ر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء   يُخط 

التالية الفتتاح دور   يوماً  الخمسة عشر  خالل 

تشريعي،   فصل  كل  من  األول  االنعقاد 

فيها   ي فصل  لم  التي  القوانين  بمشروعات 

   .المجلس السابق

 

المجلس   رئيس  من  الحكومة  تطلب  لم  وإذا 

في   النظر  المذكورة  استمرار  المشروعات 

من تاريخ إخطار رئيس مجلس   خالل شهرين 

 الوزراء اعتُب رت غير قائمة. 

 

أحالها  نظرها،  الحكومة  طلبت    المجلس   وإذا 

في   تكتفي  أن  وللجنة  المختصة،  اللجنة  إلى 

اللجنة   إليه رأي  انتهى  بما  إذا  ،  السابقشأنها 

 كانت قد وضعت تقريراً فيها. 
 

 

يخطر رئيس مجلس الوزراء  التزاًما على رئيس المجلس بأن    لنافذ نص االالفقرة األولى من  تناول  ت

يوماً التالية الفتتاح دور االنعقاد األول من كل فصل تشريعي بمشروعات    ة خالل الخمس عشر

 القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق.  
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إذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس  بحكم يقضي بأنه،    لنافذمن النص ا  الفقرة الثانيةـ ثم أتت  

الل شهرين من تاريخ إخطار رئيس  ابتداء خ   في مشروعات القوانين المقدمة منها استمرار النظر  

 مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة. 

أن طلب الحكومة يقتصر على مشروعات القوانين المقدمة منها، دون    نافذ،* يتضح من النص ال

أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والتي يلتزم المجلس وفق هذا    ترحها ابتداءً المشرعات التي يق

 . النص بحسمها بإجراء تشريعي

  ووضع بداًل منها عبارة  المقدمة منها"المشروعات المذكورة "حذف عبارة    قترحإال أن النص المُ 

المذكورة" افي إشارة    "المشروعات  المادة،  إلى  من  أن رئيس  لفقرة األولى  مفاده  الذي  األمر 

سواء المقدمة ابتداء من    ة مشروعات القوانين الباقية لدى المجلس، مجلس يخطر الحكومة بكافال

المجلسين  ابتدأءً   الحكومة المشروعات  ،  أو من  في هذه  النظر  فإذا لم تطلب الحكومة استمرار 

 ، وبموجب هذه الصالحية التي قررها النصخالل الفترة التي حددها النص أُعتُب رت غير قائمة

كونها الُمعلقة    القوانين   مشروعات  موقفتحسم    هافإن  ،للحكومة  قترحالم من    بالمجلس،  أفضل 

متواكبة بشكل أكبر من  الحاجة لتلك النصوص المعلقة في ظل صدور قوانين أُخرى  مدى  يُقدر  

 .     الباقية أمام المجلس  مشروعات القوانين المعلقة

المُ  النص  يُزيل*والواقع أن هذا  )  شكاليةاإل  قترح  رقم  بقانون  المرسوم  ( لسنة  38التي قررها 

 بشأن التعارض بين النصين المنظمين لهذا الحكم في الئحتي الشورى والنواب.  2022

 

 ( الفقرة األخيرة 104مادة )ال

 النص المقترح  النص النافذ 

 ( الفقرة األخيرة: 104مادة )

المجلسويجوز   التعديل    بموافقة  في  النظر 

أو   مباشرة  الجلسة  قبل  يقدم    أثناءها، الذى 

بعد  ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده  

 ( الفقرة األخيرة: 104مادة )

كتابي موقَّع  ويجوز   بناًء على طلب  للمجلس 

األقل على  أعضاء  خمسة  في  من  النظر   ،

اقتراح التعديل الذي يقدَّم قبل الجلسة مباشرة  
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إن كان لذلك محل، دون    ،االقتراحسماع مقدم 

هذه   في  النظر  المجلس  أقر  فإذا  مناقشة. 

عرضها الرئيس على المجلس وله   التعديالت،

أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة  

 عنها. المختصة لبحثها وإعداد تقرير 

 

أثناءها،   مصاغاً  أو  يكون  أن  يجب  والذي 

أو  ومسبَّباً  بنظره  المجلس  قرار  ويصدر   ،

بعد سماع   الطلباستبعاده  مي  ،  رأي أحد مقدِّ 

أقرَّ   فإذا  مناقشة،  دون  محل  لذلك  كان  إْن 

التعديالت في  النظر  ض ها    ،المجلس  عر 

في    هانظرالرئيس على المجلس، وله أن يقرر  

االحال،   إلى  إحالتها  المختصة  ويجب  للجنة 

طلب   على  بناًء  عنها  تقرير  وإعداد  لبحثها 

 الحكومة أو الرئيس. 
 

 

ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذى يقدم قبل الجلسة مباشرة  أنه،    النافذ  ورد بالنص

لذلك    أثناءها،أو   االقتراح، إن كان  مقدم  بعد سماع  أو استبعاده  بنظره  المجلس  قرار  ويصدر 

عرضها الرئيس على المجلس    التعديالت،فإذا أقر المجلس النظر في هذه    مناقشة. محل، دون  

 عنها. وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير 

أن طلب التعديل يجب أن يكون بناًء على طلب  ل بعدد من التعديالت، أولها  *وقد أتى النص المعد 

األقل على  أعضاء  خمسة  من  موقَّع  وأن  كتابي  وُمسببًا،  ُمصاغًا  الجلسة    يكون  قبل  يُقدم  وأن 

رأي أحد ُمقدِّ مي طلب التعديل دون    بعد سماع نظره  قرر  أن يلمجلس  ليجوز  مباشرةً أو أثناءها، ف

أن يقرر  الذي له ،ها الرئيس على المجلسض  ر المجلس النظر في التعديالت، عر  فإذا أق مناقشة،

إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير   فإذا طلبت الحكومة أو الرئيس ،  بحثها في الحال

 وجب تحقيق هذا الطلب. عنها 

حال قد تتعارض مع رغبة الحكومة  هُنا أن رؤية المجلس بحث التعديالت المقترحة في ال   ويتالحظ 

اللجنة المختصة لبحثها،  ب لذلك فيجب أن يكون طلب الحكومة باإلحالة إلى اللجنة  إحالتها إلى 
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المختصة سابق على قرار المجلس، حتى ولو كانت الدالئل تُشير إلى أن المجلس سوف يُحيل  

 ى اللجنة. التعديل إل

د ا في ضوابط قبول طلب التعديل، فضاًل عن منحه صالحية للرئيس    قترحوقد جاء النص المُ * ُمش د 

 وللحكومة بطلب إحالة التعديل إلى اللجنة مع وجوب تنفيذ هذا الطلب. 

 

 فقرة أخيرة(   105المادة )

 النص المقترح  النص النافذ 

 ( الفقرة األخيرة: 105مادة )

اللجنةويجوز   ولمقرر  إحـالة    للحكومة  طلب 

إلى   المجلس  أثناء جلسة  يقترح  الذى  التعديل 

الطلب   هـذا  إجابة  وتلزم   ، كان  اللجنة  إذا 

 ولم يسبق نظـره فيها.   اقتراح التعديل جوهـريا 

 ( الفقرة األخيرة: 105مادة )

للحكومة   ولرئيس  ويجوز  المجلس  ولرئيس 

ح    اللجنة ر طلب إحالة التعديل الذي يُقتر  وللمقرِّ 

المجلس إلى اللجنة،  أثناء   وتلزم إجابة  جلسة 

أمام   االقتراح  نظُر  يسبق  لم  إذا  الطلب  هذا 

 اللجنة. 
 

 

يقترح أثناء جلسة    يجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحـالة التعديل الذىأنه،   النافذورد بالنص  

ولم يسبق نظـره  إذا كان اقتراح التعديل جوهـريا  وتلزم إجابة هـذا الطلب    اللجنة،المجلس إلى  

 فيها. 

أنه،   اللجنة فنص على  المجلس ورئيس  المعدل ليضيف رئيس  النص  للحكومة  *وأتى  ويجوز 

رح أثناء جلسة المجلس  قت  يُ   الذي ر طلب إحـالة التعديل  مقرَّ لول   ولرئيس المجلس ولرئيس اللجنة

 االقتراح أمام اللجنة، بغض النظر  إجابة هـذا الطلب إذا لم يسبق نظـرُ ب  المجلس  لزمأ وإلى اللجنة،  

 عن جوهرية التعديل. 
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  الذي طلب إحـالة التعديل  صالحية    لرئيس المجلس ولرئيس اللجنةأعطى    قترحيتبين أن النص المُ 

 . التأكيد على لزوم إجابة الطلب  مع  يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة

 

 (107المادة )

 النص المقترح  النص النافذ 

 (:107مادة )

والتعديالت   المادة  مناقشة  من  االنتهاء  بعد 

الرأي    بشأنها، المقدمة   التعديالت  يؤخذ  على 

مدى وأبعدها عن    أوسعها بويبدأ الرئيس  ،    أوال

  ، المادة  النص األصلي  على  الرأي  يؤخذ  ثم 

 . مجموعها في 

 (:107مادة )

والتعديالت   المادة  مناقشة  من  االنتهاء  بعد 

أوالً على توصية  المقدَّمة بشأنها، يؤخذ الرأي 

بشأنها   دت  -اللجنة  ُوج  التعديالت    -  إْن  ثم 

حة بحسب أسبقية تقديمها، وفي   األخرى المقتر 

حالة رفض المجلس للتعديالت المذكورة يؤخذ  

النص   على  الرأي    األصلي، الرأي  يؤخذ  ثم 

 على المادة في مجموعها. 
 

 

بعد االنتهاء من مناقشة المادة والتعديالت المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي  أنه،    نافذورد بالنص ال

ثم يؤخذ الرأي    األصلي، على التعديالت أوال، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص  

 مجموعها. على المادة في  

يؤخذ الرأي  بعد االنتهاء من مناقشة المادة والتعديالت المقدمة بشأنها، *وأتى التعديل ليقرر أنه، 

دت  – أواًل على توصية اللجنة بشأنها   األخرى المقترحة بحسب أسبقية   التعديالتثم    –   إن ُوج 

، ثم يؤخذ  وفي حالة رفض المجلس للتعديالت المذكورة يؤخذ الرأي على النص األصلي،  تقديمها

 مجموعها. الرأي على المادة في  

أواًل يليها التعديالت عليها بحسب    وحسنًا ما أتى به المرسوم بقانون، إذ اعتبر توصية اللجنة 

األسبقية ثم الرجوع للنص األصلي حال عدم التوصل لتوافق معين، وذلك في ترتيب واضح ال  
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، خاصةً أن النص األصلي لم يكن محل اعتبار في مجال أخذ الرأي على التعديالت،  غموض فيه

 .    الت على الرغم من أنه هو الذي يُطبق حال رفض المجلس للتعدي 

 (43إضافة فقرة جديدة للمادة ) 

 النص المقترح  النص النافذ 

 فال يوجد نص نظير نافذ لها.  ُمضافة،فقرة ال
 

 : )ُمضافة( ( فقرة أخيرة 43مادة )

وإذا قرر المجلس الموافقة على سرية الجلسة  

يأمر الرئيس بسْحب جميع الوسائل التقنية من  

واألجهزة   النقالة  أية  الهواتف  أو  اللوحية 

الجلسة   في  الحاضرين  من  أخرى  وسائل 

لضمان عدم اإلخالل بسرية الجلسة أو تسريب  

أية معلومات بشأنها، ويلتزم من حضر الجلسة  

السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأيِّ  وجه من  

 الوجوه. 
 

 

جلسات المجلس علنية، ويجوز  "أن  ( التي تنص على  43فقرة أخيرة إلى المادة )  أضاف االقتراح

وفي   األقل.عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على  

يقدم الطلب كتابة إلى مكتب المجلس، ويقرر المجلس في جلسة سرية، ما إذا    األخيرة،الحـالة  

ويصدر هذا القرار  كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم ال،  

 " لها.السرية واثنان من المعارضين  مؤيدي بعد مناقشة يشترك فيها على األكثر اثنان من  

الموافقة على سرية الجلسة يأمر الرئيس  وإذا قرر المجلس  *وتنص الفقرة المضافة على أنه: "  

وسائ أية  أو  اللوحية  واألجهزة  النقالة  الهواتف  من  التقنية  الوسائل  جميع  من  بسحب  أُخرى  ل 

بشأنها،   معلومات  أية  تسريب  أو  الجلسة  بسرية  اإلخالل  عدم  لضمان  الجلسة  في  الحاضرين 

 ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأيِّ  وجه من الوجوه." 
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والهدف من الفقرة الُمضافة هو الحفاظ على سرية الجلسة السرية، وتمثل صالحية للرئيس في  

تَّب   ، هذا الشأن والحفاظ عليها   تحقيق السرية المطلوبةكل من حضر الجلسة ب على  ا التزامً  كما ر 

 وعدم إفشائها. 

معمول به في مجلس الشورى  ، ألن نظام سرية الجلسة  حسنًا أن تناول االقتراح هذه اإلضافةو

 ومن ثم وجب تعميم هذا الحكم على المجلسين. ومن ثم وجب وضع ضوابط إلعماله، 

 

 ( مكرًرا 170إضافة مادة جديدة برقم )

 النص المقترح  النص النافذ 

 فال يوجد نص نظير نافذ لها. ُمضافة، ة الماد
 

 ( مكرراً:170مادة )

وتخلَّى  إذا كان العضو قد شغل وظيفة عامة  

، فإنه  شورىعنها بسبب عضويته في مجلس ال 

يجوز عند انتهاء مدة عضويته بانتهاء الفصل  

في وظيفة  توظيفه  أو  تعيينه  التشريعي إعادة 

اكتسابه   بسبب  عنها  تخلَّى  التي  لتلك  مماثلة 

 . عضوية المجلس 

  ة المجلس ويسري ذلك على من شغل عضوي

 اعتباًرا من الفصل التشريعي الخامس. 
 

 

وظيفة عامة وتخلَّى عنها بسبب  ، يقتصر على عضو المجلس الذي كان يشغل  المضافالحكم    هذا

الشعب    ل  ثَّ م  قد  انتهت عضويته بانتهاء الفصل التشريعي، وكان    فإذا   ،شورى عضويته في مجلس ال 

إلى وظيفته التي تخلى عنها   تهعودجواز عامة، ومن ثم فإن من أبسط حقوقه ال مصلحة لتحقيق ال

باكتمال الفصل التشريعي وبالتالي    عضويتهمدة  حال انتهاء  ،  أو إعادة تعيينه في وظيفة مماثلة

   اكتمال خدماته. 

هذا الحكم ال يجد له نظير في الئحة مجلس الشورى ومن الجدير باألهمية إقراره  *والواقع أن  

الشورى،   الميزةأن هذ إذ  ألعضاء مجلس  النوابُمقرر  ه  المرسوم    موجبب  ة ألعضاء مجلس 

النواب ممن انتهت عضويتهم  ، ومن ثم يستفيد منه أعضاء مجلس  2022( لسنة  38رقم )   بقانون
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، في حين تنحسر آثاره عن أعضاء مجلس الشورى الحاليين  خامسبانتهاء الفصل التشريعي ال 

فمن األهمية اقتراح النص المذكور،    ، ومن ثمممن تنتهي عضويتهم بانتهاء ذات الفصل التشريعي

 اعتباًرا من الفصل التشريعي الخامس.   ة المجلسليستفيد منه، من شغل عضويومنحه أثًرا رجعيًا  

 

 (23المادة ) إلغاء الفقرة الثانية من 

 النص المقترح  النص النافذ 

 (:23مادة )

لجان   إحدى  في  العضو  يشترك  أن  يجب 

المجلس النوعية المنصوص عليها في البنود  

الفقرة   من  وخامساً  ورابعاً  وثالثاً  وثانياً  أوالً 

( من هذه الالئحة، وله  21األولى من المادة )

في   عليها  المنصوص  اللجنة  في  يشترك  أن 

 سادساً. البند 
كما للعضو أن يشترك في لجنة دائمة واحدة  

 أخرى من تلك اللجان التي قد يُشكلها المجلس. 

 

 (:23مادة )

لجان   إحدى  في  العضو  يشترك  أن  يجب 

المجلس النوعية المنصوص عليها في البنود  

الفقرة   من  وخامساً  ورابعاً  وثالثاً  وثانياً  أوالً 

الالئحة، وله  ( من هذه  21األولى من المادة )

في   عليها  المنصوص  اللجنة  في  يشترك  أن 

 البند سادساً. 
 

 

في اللجان النوعية المنصوص عليها في الفقرة  المجلس  توجب اشتراك عضو  النافذ،  أحكام النص  

 ،  التي قد يُشكلها المجلس(، مع جواز اشتراكه في اللجان الدائمة األخرى 21األولى من المادة ) 

وحيث إنه توحيًدا لإلجراءات بين المجلسين، تم إلغاء الفقرة الثانية من المادة والتي تُجيز إنشاء  

ب انحسرت سلطته التقديرية في إنشاء لجان نوعية غير  لجان نوعية جديدة، ألن مجلس النوا 

 (. 21المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة ) 

 

جاء ُمستنداً لنص المادة   وحيث إن االقتراح المعروض، بتفصيل نصوصه على النحو المذكور، 

ص  ( من الدستور، فهو حق مقرر ألعضاء مجلس الشورى، كما استوفى الشروط الواردة بن92)

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، من حيث عدد ُمقدمي االقتراح، فضالً عن  92المادة ) 

إيضاحية مذكرة  ومتضمناً  وُمحدد  ُمصاغ  المجلس  رئيس  معالي  إلى  تتضمن  تقديمه  لم  كما   ،

األحكام   بتوحيد  الدستوري  المشرع  غاية  لتحقيق  أتى  وقد  دستورية،  ُمخالفة  ثمة  نصوصه 
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للسلط اإلجرائية  المشتركة  بالمسائل  يتعلق  فيما  الشورى والنواب، وذلك  بغرفتيها  التشريعية  ة 

المجلسين بين  الشورى  المشتركة  مجلسي  رئيسي  بصالحيات  المتعلقة  األحكام  توحيد  منها   ،

السلطة   ألعضاء  المتماثلة  الضمانات  وإلقرار  اختصاصاتهما،  بمباشرة  المتعلقة  والنواب 

واء، فضاًل عن تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، التشريعية بغرفتيها على الس

عن طريق منح الحكومة صالحية طلب تأجيل نظر موضوع معين ألجل محدد ألسباب تختص  

 بتقديرها. 
على    2022( لسنة  38وذلك عن طريق اقتراح التعديالت التي أجراها المرسوم بقانون رقم ) 

 ب، لتتضمنها الالئحة الداخلية لمجلس الشورى.  الالئحة الداخلية لمجلس النوا

 

 الموقرة، هذا ما لزم بيانه واألمر متروك لقناعة اللجنة 

 سهير سلطان بني حماد                                                 عبد الموجود يوسف الشتلة 

 المستشار القانوني المساعد                                                     المستشار القانوني     

 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية.                                  للجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 

 



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

 رابعالاملرفق 
 

بیــان ُمقــارن بشــــــأن التعــدیالت التي أجراھــا 
انون رقم ( ة  38المرســـــوم بـق   ،2022) لســــــن

)  54بتعدیل بعض أحكام المرســوم بقانون رقم (
بشــــأن الالئحة الداخلیة لمجلس   2002لســــنة  

اظرة  ام المـن دى اختالفھـا عن األحـك النواب، وـم
ــورى ، من  لھا في الالئحة الداخلیة لمجلس الشـ

المســتشــار  األســتاذ عبدالموجود الشــتلةإعداد  
 للجنةالقانوني 
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 ، 2022( لسنة  38التي أجراها المرسوم بقانون رقم )التعديالت  بشأن بيان ُمقارن 

 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب،   2002( لسنة  54بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )  

 مجلس الشورى. الداخلية لالئحة ال المناظرة لها في  حكام األ ومدى اختالفها عن

 

 النص المقابل في الئحة الشورى  النص بالئحة النواب يليه النص المعدل  المعدلةرقم المادة 

أن   بناًء على طلب مقدم من خمسة أعضاء على األقلوللمجلس  2فقرة   21

دائمةيشكل   نوعية  أخرى  مؤقتةو  لجاناً  وفقاً   لجاناً  كله  وذلك 

لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على أال يزيد عدد أعضاء  

أي منها على خمسة، وله أن يضع لكل لجنة ما يراه من أحكام  

خاصة في شأنها، وتنتهي اللجان الدائمة غير المنصوص عليها  

في الفقرة األولى من هذه المادة بانتهاء الفصل التشريعي، كما  

 ؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله. تنتهي اللجنة الم 

 
إذا اقتضى األمر    –   بناًء على اقتراح الرئيسويجوز للمجلس  *

ل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معيَّن، وتنتهي اللجنة   –  أن يُشك ِّ

 المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شُكَّلت من أجله.    

 

 

 

 

 

 

 

 

الميعاد   خالل  دائمة  نوعية  أخرى  لجانا  يشكل  أن  وللمجلس 

المنصوص عليه في الفقرة األولى أو لجانا مؤقتة وذلك كله وفقا  

العمل   حدود  لحاجة  عدد    اختصاصاته،وفي  يزيد  أال  على 
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وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه    سبعة،أعضاء أي منها على  

بانتهاء   المؤقتة  اللجنة  وتنتهي   ، شأنها  في  خاصة  أحكام  من 

 الغرض الذي شكلت من أجله . 

 

الخمس   23 المجلس  لجان  إحدى  في  العضو  يشترك  أن  يجب 

( المادة  في  عليها  الالئحة،  21المنصوص  هذه  من  أن  (  وله 

يشترك في اللجان الدائمة األخرى واللجان المؤقتة التي يشكلها  

 المجلس. 

وال يجوز لرئيس إحدى اللجان النوعية الدائمة أن يرأس أيًا من  

 اللجان الدائمة األخرى. 

يش* أن  النوعية يجب  المجلس  لجان  إحدى  في  العضو  ترك 

 ( المادة  من  األولى  الفقرة  في  ( من هذه  21المنصوص عليها 

 الالئحة. 

 

 

 

 

 

 

 

النوعية   المجلس  لجان  إحدى  في  العضو  يشترك  أن  يجب 

وخامساً   ورابعاً  وثالثاً  وثانياً  أوالً  البنود  في  المنصوص عليها 

( المادة  من  األولى  الفقرة  ا 21من  هذه  من  أن  (  وله  لالئحة، 

 يشترك في اللجنة المنصوص عليها في البند سادساً. 

تلك   من  أخرى  واحدة  دائمة  لجنة  في  يشترك  أن  للعضو  كما 

 اللجان التي قد يُشكلها المجلس. 
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لجنة فقرة أخيرة  38 لكل  رئيس    ويجوز  من  تطلب  طريق   المجلس،أن  عن 

رئيسها أو مقرر الموضوع ، رد التقرير إليها ولو كان المجلس  

قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ، ما لم يقرر المجلس  

 غير ذلك . 

رأو    لرئيس اللجنةأو    ويجوز للرئيس* طلب رد التقرير    المقر ِّ

ولو كان المجلس قد بدأ نَظَره، كما    لمزيد من الدراسةإلى اللجنة  

،  يجوز لهم طلب تأجيل مناقشة التقرير لمدة ال تزيد على شهر

ر المجلس غير ذلك،   وللحكومة أن تطلب ذلك فتُجاب  ما لم يقر ِّ

 إلى طلبها. 

 

 

 

 

 

رئيس   من  تطلب  أن  لجنة  لكل  طريق    المجلس،ويجوز  عن 

كان المجلس  رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو  

قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ، ما لم يقرر المجلس  

 غير ذلك . 

 

وال إبداء أي    المتكلم،ال يجوز ألحد غير رئيس المجلس مقاطعة   64

 مالحظة إليه . 

وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كالمه  

هذه   أحكام  من  غيرها  أو  السابقة،  المادة  ألحكام  مخالفته  إلى 

أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً ، وأنه ال محل   الالئحة، 

مرة   نظره  يلفت  أن  فله  يمتثل  لم  فإذا   ، الكالم  في  السترساله 
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في   ذلك  إثبات  مع  على  أخرى  العضو  أصر  فإن   . المضبطة 

موقفه عرض األمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة  

 الالئحة. ( من هذه  67)

وال إبداء    المتكلم، ال يجوز ألحد غير رئيس المجلس مقاطعة  *

 أي مالحظة إليه. 

وللرئيس وحده الحق في أن ينب ِّه المتكلم في أية لحظة أثناء كالمه  

ألح مخالفته  هذه  إلى  أحكام  من  غيرها  أو  السابقة،  المادة  كام 

الالئحة، أو إلى أنَّ رأيه قد وُضح وضوحاً كافياً، وأنه ال محل  

السترساله في الكالم، فإذا لم يمتثل فله أن يلفِّت نَظَره مرة أخرى  

اتَّخذ  مع إثبات ذلك في المضبطة. فإن أصر العضو على موقفه 

َرض األمر على المجلس للبت  أو عَ الرئيس الجزاء المناسب قِّبَله  

 الالئحة. ( من هذه  67فيه بمراعاة حكم المادة )

 

 

 

 

 

وال إبداء أي    المتكلم،ال يجوز ألحد غير رئيس المجلس مقاطعة  

 إليه. مالحظة 

أثناء   لحظة  أية  في  المتكلم  ينبه  أن  في  الحق  وحده  وللرئيس 

أو غيرها من أحكام    السابقة،كالمه إلى مخالفته ألحكام المادة  

وأنه ال    كافياً،أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً    الالئحة،هذه  

يلفت نظره   فله أن  يمتثل  لم  فإذا   . الكالم  في  محل السترساله 

فإن أصر العضو على    المضبطة. مرة أخرى مع إثبات ذلك في  

موقفه عرض األمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة  

 الالئحة. ( من هذه  67)

إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً ألحكام المادتين السابقتين ثم  66

فللرئيس أن    الكالم، عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام  
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أو   الموضوع  ذات  في  الكالم  من  منعه  المجلس  على  يعرض 

حتى انتهـاء الجلسة ، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة  

. 

إذا لفت الرئيس نََظَر المتكلم طبقاً ألحكام المادتين السابقتين ثم *

فللرئيس   الكالم،  نظام  الخروج على  إلى  الجلسة  في ذات  عاد 

وله حرمانه من الكالم بقية  منعَه من الكالم في ذات الموضوع،

في  الجلسة قراره  ليُصدر  المجلس  أو أن يعرض األمر على   ،

 ذلك دون مناقشة. 

 

 

 

 

فت الرئيس نظر المتكلم طبقاً ألحكام المادتين السابقتين ثم  إذا ل

فللرئيس أن    الكالم،عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام  

أو   الموضـوع  في ذات  الكالم  المجلس منعه من  يعرض على 

حتى انتهاء الجلسة ، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة  

. 

 

رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذى أخل  للمجلس بناء على اقتراح  67

أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكالم    الجلسة، بالنظام أثناء  

 ، أحد الجزاءات اآلتية : 

 الجلسة. المنع من الكالم في موضوع معين بقية  -أ

 اإلنذار.  -ب

 اللوم.  -ج

 الجلسة. الحرمان من الكالم بقية  -د
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م  -هـ قاعة االجتماع  من  الحرمان من االشتراك  إخراجه  ع 

 الجلسة. في بقية أعمال 

 واحدة. الحرمان من الحضور في قاعة االجتماع لجلسة  -و

الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة ال    -ز

 أسبوعين. تزيد على 

ذات   في  السابقة  الجزاءات  أحد  بتوقيع  المجلس  قرار  ويصدر 

العضو إذا اقتضى الحال  الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال  

 ذلك. 

 

أخلَّ    الذي للمجلس بناًء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قِّبَل العضو  *

أحد   الكالم،  لقرار منعه من  يمتثل  لم  أو  الجلسة،  أثناء  بالنظام 

 الجزاءات اآلتية: 

 المنع من الكالم في موضوع معَّين بقية الجلسة.  -أ

 اإلنذار.  -ب

 اللوم.  -ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذى أخل  

أثناء   من    الجلسة،بالنظام  بمنعه  المجلس  لقرار  يمتثل  لم  أو 

 اآلتية: أحد الجزاءات  الكالم،

 الجلسة. المنع من الكالم في موضوع معين بقية   -   أ

 اإلنذار.  -ب 

 اللوم.  -ج 
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 الحرمان من الكالم بقية الجلسة.  -د

الحرمان من االشتراك    -هـ مع  قاعة االجتماع  من  إخراجه 

 الجلسة. في بقية أعمال 

 واحدة. الحرمان من الحضور في قاعة االجتماع لجلسة  -و

الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة ال    -ز

 أسبوعين. تزيد على 

أح بتوقيع  المجلس  قرار  ذات  ويصدر  في  السابقة  الجزاءات  د 

الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال  

 ذلك. 

ويجوز أن تُتَّخذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود )أ ، ب  

 ، ج ، د( من رئيس المجلس مباشرة. 

 

 الجلسة. الحرمان من الكالم بقية  -د 

إخراجه من قاعة االجتماع مع الحرمان من االشتراك فى    -هـ

 الجلسة. بقية أعمال 

 واحدة. الحرمان من الحضور في قاعة االجتماع لجلسة  -و 

المجلس ولجانه مدة ال    -ز   الحرمان من االشتراك في أعمال 

 أسبوعين. تزيد على 

 

في   السابقة  الجزاءات  بتوقيع أحد  المجلس  قرار  ذات  ويصدر 

الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال  

 ذلك. 

 

العضو لقرار   68 فللرئيس أن يتخذ ما يراه    المجلس، إذا لم يمتثل 

الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك .   من 

وفي هذه الحالة يمتد الحرمان   يرفعها، وله أن يوقف الجلسة أو 

 المدة التي قررها المجلس . إلى ضعف  
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المجلس  * لقرار  العضو  يمتثل  لم  الرئيسإذا  أن  أو  فللرئيس   ،

إنذار   بعد  القرار  هذا  بتنفيذ  الكفيلة  الوسائل  من  يراه  ما  يتخذ 

العضو بذلك. وله أن يوقَف الجلسة أو يرفَعها، وفي هذه الحالة  

 المجلس. يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها 

 

فللرئيس أن يتخذ ما يراه    المجلس،إذا لم يمتثل العضو لقرار  

وله    بذلك. من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو  

وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى   يرفعها،أن يوقف الجلسة أو 

 ضعف المدة التي قررها المجلس . 

 

  المجلس. رئيس    ال يعرض أي اقتراح ألخذ الرأي عليه إال من  74

الموضوع   بشأن  المقدمة  االقتراحات  على  أوال  الرأي  ويؤخذ 

وأبعدها    وتكون األولوية في عرضها ألوسعها مدى  المعروض، 

لالقتراحات   المجلس  رفض  حالة  وفي   . األصلي  النص  عن 

 .  المذكورة ، يؤخذ الرأي على النص األصلي 

 

 من رئيس المجلس ال يُعرض أيُّ اقتراح ألخذ الرأي عليه إال  *

. 

 

 

 

 

 

 

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

الموضوع   بشأن  المقدمة  االقتراحات  على  أوال  الرأي  ويؤخذ 

وتكون األولوية في عرضها ألوسعها مدى وأبعدها    المعروض، 

النص   لالقتراحات    األصلي. عن  المجلس  رفض  حالة  وفى 

 األصلي. لى النص يؤخذ الرأي ع المذكورة،
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102 
 يعادلها 

 شورى   101

يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خالل الخمس عشر  

التالية الفتتاح دور االنعقاد األول من كل فصل تشريعي   يوماً 

 بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق.  

 

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في  

شهرين من تاريخ  مشروعات القوانين المقدمة منها ابتداء خالل  

 إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة. 

السابق   المجلس  اقترحها أعضاء  التي  القوانين  أما مشروعات 

( للمادة  الحكومة بصياغتها وفقاً  الالئحة  95وقامت  من هذه   )

 فإن المجلس يقرر ما يراه بشأنها. 

المقدمة منها ابتداء، أو  وإذا طلبت الحكومة   نظر المشروعات 

رر المجلس نظر المشروعات التي اقترحها أعضاء المجلس  ق

أحالها إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها    السابق، 

بما انتهى إليه رأي اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً 

 فيها. 
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الخمسة  * خالل  الوزراء  مجلس  رئيس  المجلس  رئيس  ر  يُخطِّ

فصل   كل  من  األول  االنعقاد  دور  الفتتاح  التالية  يوماً  عشر 

المجلس   فيها  يَفصل  لم  التي  القوانين  بمشروعات  تشريعي، 

 بما في ذلك تلك التي لم يفصل فيها المجلس الوطني.  السابق 

 

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في  

المذكورة تاريخ إخطار رئيس    المشروعات  خالل شهرين من 

 مجلس الوزراء اعتُبِّرت غير قائمة. 

أحالها إلى اللجنة المختصة، وللجنة   ،نظرهاوإذا طلبت الحكومة  

  أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابق، إذا كانت 

 قد وضعت تقريراً فيها. 

 

الخمسة   خالل  الوزراء  مجلس  رئيس  المجلس  رئيس  يخطر 

فصل   كل  من  األول  االنعقاد  دور  الفتتاح  التالية  يوماً  عشر 

 تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس 

   . السابق

 

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في  

المذكورة   منها المشروعات  من    المقدمة  شهرين  خالل  ابتداء 

 تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.  

 

الحكومة   طلبت  الجنة    المجلسأحالها    نظرها،وإذا  إلى 

رأي اللجنة  وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه    المختصة،

 السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها .  

 

 فقرة أخيرة  105
 يعادلها 
فقرة أخيرة   104
 شورى 

ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذى يقدم قبل الجلسة  

أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده   مباشرة 

بعد سماع مقدم االقتراح ، إن كان لذلك محل ، دون مناقشة .  

عرضها الرئيس على    التعديالت،فإذا أقر المجلس النظر في هذه  

 

 

 

 



 

11 
 

General -  عام 

في  بحثها  يقرر  أن  وله  اللجنة   المجلس  إلى  إحالتها  أو  الحال 

 المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها . 

للمجلس بناًء على طلب كتابي موقَّع من خمسة أعضاء  ويجوز  *

األقل في  على  النظر  الجلسة  ،  قبل  يقدَّم  الذى  التعديل  اقتراح 

أثناءها  مباشرة  وُمسبَّبًا،  أو  ُمصاغًا  يكون  أن  يجب  ،  والذي 

رأي أحد  ه أو استبعاده بعد سماع  ويصدر قرار المجلس بنظر

، إن كان لذلك محل، دون مناقشة، فإذا أقر المجلس  ُمقد ِّمي الطلب

ال عَرَضها  التعديالت،  في  أن  النظر  المجلس، وله  على  رئيس 

الحال،  نَظرَ يقرر   في  المختصة  ها  اللجنة  إلى  إحالتها  ويجب 

 س. لبحثها وإعداد تقرير عنها بناًء على طلب الحكومة أو الرئي

 

 

 

النظر في التعديل الذى يقدم قبل الجلسة    بموافقة المجلسويجوز  

أو   أو استبعاده    أثناءها،مباشرة  بنظره  المجلس  قرار  ويصدر 

، إن كان لذلك محل ، دون مناقشة .    بعد سماع مقدم االقتراح

عرضها الرئيس على    التعديالت، فإذا أقر المجلس النظر في هذه  

يقر أن  وله  اللجنة  المجلس  إلى  إحالتها  أو  الحال  في  بحثها  ر 

 المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها . 

 

 فقرة أخيرة   106
 يعادلها  
فقرة أخيرة   105
 شورى 

ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحـالة التعديل الذى يقترح 

إذا كان  أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة ، وتلزم إجابة هـذا الطلب  

 ولم يسبق نظـره فيها. اقتراح التعديل جوهـريا 
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للحكومة   ويجوز  اللجنة*  ولرئيس  المجلس  ر   ولرئيس  وللمقرَّ

جلسة المجلس إلى اللجنة،    طلب إحـالة التعديل الذى يُقتَرح أثناء

 وتلزم إجابة هـذا الطلب إذا لم يسبق نظـُر االقتراح أمام اللجنة. 

 

طلب إحـالة التعديل الذى يقترح    للحكومة ولمقرر اللجنةويجوز  

إذا كان  وتلزم إجابة هـذا الطلب    اللجنة،أثناء جلسة المجلس إلى 

 ولم يسبق نظـره فيها.  اقتراح التعديل جوهـريا

108 
 يعادلها 
 شورى   107

بعد االنتهاء من مناقشة المادة والتعديالت المقدمة بشأنها ، يؤخذ  

لرئيس بأوسعها مدى وأبعدها  الرأي على التعديالت أوال ، ويبدأ ا

 عن النص األصلي ، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها . 

يؤخذ  بعد االنتهاء من مناقشة المادة والتعديالت المقدمة بشأنها،  *

بشأنها   اللجنة  توصية  على  أواًل  دت  – الرأي  ُوجِّ ثم    –   إن 

وفي حالة  ،  التعديالت األخرى المقترحة بحسب أسبقية تقديمها

النص   على  الرأي  يؤخذ  المذكورة  للتعديالت  المجلس  رفض 

 ، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها . األصلي

 

 

 

 

بعد االنتهاء من مناقشة المادة والتعديالت المقدمة بشأنها ، يؤخذ  

مدى وأبعدها    ويبدأ الرئيس بأوسعها ،    على التعديالت أوالالرأي  

   . ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعهاعن النص األصلي ، 

 على مجلس النواب  يقتصر تنظيم االقتراحات برغبة خاصة باالقتراحات برغبة فقرة أخيرة 130

138   
 يعادلها  
 شورى   130

والجواب   األعمال  جدول  في  أدرج  الذى  السؤال  عرض  عند 

عليه ، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع ،  

ويُدَرج   وروده،  فور  السؤال  م  مقد ِّ إلى  الجواب  الرئيس  يُبْلِّغ 

السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا اإلبالغ  

لْم المجلس دون مناقشة.   لعِّ
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أو يبدى رغبته في الكالم فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير 

    بإيجاز ، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهة .

 
ج على جد ول األعمال والجواب  *عند عرض السؤال الذى أُدرِّ

عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلَق بحث الموضوع، أو  

يبدَى رغبته في الكالم فيُعَطى وحده حق التعقيب على الوزير 

دقائق، خمس  على  تزيد  ال  ذلك    لمدة  على  يعلق  أن  وللوزير 

شفاهة،   أو  تجدَّد حق  التعقيب كتابة  الوزير جديًدا  أضاف  فإن 

  يب لمدة ال تزيد على ثالث دقائق. العضو في التعق

وللوزير أن يطلب تأجيل اإلجابة إلى موعد ال يزيد على سبعة  

 يجوز التأجيل ألكثر من هذه المدة  أيام، فيُجاب إلى طلبه، وال 

 إال بقرار من المجلس. 

 يقتصر تنظيم حق التعقيب على الوزير على مجلس النواب 

إضافة فقرة أخيرة  
 43للمادة  
 يعادلها 
 شورى  43

طلب   على  بناء  سرية  عقدها  ويجوز  علنية،  المجلس  جلسات 

الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على األقل .  

الحـالة   المجلس،    األخيرة،وفي  مكتب  إلى  كتابة  الطلب  يقدم 

في   المناقشة  كانت  إذا  ما  سرية،  جلسة  في  المجلس  ويقرر 

، ويصدر  الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم ال

هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على األكثر اثنان من مؤيدى  

 السرية واثنان من المعارضين لها . 

المجلس   طلب    علنية،جلسات  على  بناء  سرية  عقدها  ويجوز 

  األقل. الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على  

الحـالة   مكتب    األخيرة، وفى  إلى  كتابة  الطلب    المجلس، يقدم 

جلسة   في  المجلس  في    سرية،ويقرر  المناقشة  كانت  إذا  ما 

  ، ال  أم  علنية  جلسة  في  تجرى  أمامه  المطروح  الموضوع 

القرار بعد مناقشة يشترك فيها على األكثر اثنان   ويصدر هذا 

 من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين لها . 
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الرئيس   يأمر  الجلسة  سرية  على  الموافقة  المجلس  قرر  وإذا 

واألجهزة   النقالة  الهواتف  من  التقنية  الوسائل  جميع  بسحب 

لضمان  اللوحية أو أية وسائل أُخرى من الحاضرين في الجلسة 

بشأنها،   معلومات  أية  تسريب  أو  الجلسة  بسرية  اإلخالل  عدم 

  ِّ ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي 

 وجه من الوجوه. 

 

 ال يوجد 

 

  209ُمضافة  مادة 
 ُمكرًرا 

 
 

بسبب   عنها  وتخلَّى  عامة  وظيفة  شغل  قد  العضو  كان  إذا 

عضويته في مجلس النواب، فإنه يجوز عند انتهاء مدة عضويته 

وظيفة  في  توظيفه  أو  تعيينه  إعادة  التشريعي  الفصل  بانتهاء 

 مماثلة لتلك التي تخلَّى عنها بسبب اكتسابه عضوية المجلس.  

 

 ال يوجد 

 

  

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                                                                      

 المستشار القانوني                                                                                                                   

 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية                                                                                                         
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