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  ١٩٦٣ لسنة ١٢قانون رقم 

  في شأن الالئحة الداخلية لمجلس األمة

  

  نحن عبد اهللا السالم الصباح أمير دولة الكويت

  بعد اإلطالع على الدستور وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

  

  عضويةتأليف اجمللس وأحكام ال: الفصل األول - تنظيم اجمللس: الباب األول

  

   )١مادة (

انون                        ا لق سري المباشر وفق ام ال ون بطريق االنتخاب الع يتألف مجلس األمة من خمسين عضوا ينتخب

  .االنتخاب

د عدد                 ائفهم وال يزي م وظ ذا المجلس بحك ة أعضاء في ه ين بمجلس األم ويعتبر الوزراء غير المنتخب

  .الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس األمة

  

   )٢مادة (

  :شترط في عضو مجلس األمةي

  .أن يكون آويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون) أ(

  .أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون االنتخاب) ب(

  .أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثين سنة ميالدية) ج(

  .أن يجيد قراءة اللغة العربية وآتابتها) د(
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   )٣مادة (

ا            مدة مجلس األمة أربع سن     ستين يوم د خالل ال ه ويجري التجدي اع ل اريخ أول اجتم ة من ت وات ميالدي

  . من الدستور١٠٧السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 

صفة          ك ال ه تل زل عن وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت إعالن انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم ت

  . قبل ذلك ألي سبب

  

  تأليف اجمللس وأحكام العضوية: الفصل األول - يم اجمللستنظ: الباب األول

  الفصل يف صحة العضوية

  )٤مادة (

ذين      ة األعضاء ال اطال إال بأغلبي ر االنتخاب ب ة في صحة انتخاب أعضائه وال يعتب يفصل مجلس األم

  .يتألف منهم المجلس

  

   )٥مادة (

ان            لكل ناخب أن يطلب إبطال االنتخاب الذي حصل في دائرته ولكل           دائرة التي آ  مرشح طلب ذلك في ال

  .مرشحا فيها

  .ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له

ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى األمانة العامة لمجلس األمة خالل خمسة                

  .عشر يوما من إعالن نتيجة االنتخاب

إجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة ألي سبب من األسباب، جاز     وإذا تعذر   

  .إجراؤه لدى األمانة العامة لمجلس األمة في الميعاد المذآور

  

  



  الالئحة الداخلية
  جمللــس األمــــة

 
  تـــــــدولـــــــة الــــكــوي

 مـــجـــــلـــــس األمــــــــــة
     

 

  - ٣ -    
 

   )٦مادة (

يحيل الرئيس طلبات إبطال االنتخاب إلى لجنة الفصل في الطعون االنتخابية ويبلغ المجلس ذلك في أول 

  .جلسة تالية

  

   )٧مادة (

ترسل اللجنة صورة من الطعن إلى العضو المطعون في صحة عضويته ليقدم لها أوجه دفاعه آتابة أو                 

  .شفويا في الموعد الذي تحدده له، وله أن يطلع على المستندات المقدمة

  .وللطاعن آذلك أن يقدم للجنة بيانات آتابية أو شفوية يوضح بها أسباب طعنه

  

   )٨مادة (

ة أن تق ن    للجن ب أي أوراق م شهود وطل ضويته أو ال ي صحة ع ون ف اعن أو المطع تدعاء الط رر اس

الحكومة لإلطالع عليها، واتخاذ آل ما تراه موصال للحقيقة ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو                 

  .أآثر إلجراء التحقيقات

ة بطريق ال                    ى طلب اللجن اء عل د المسجل أو     ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بن بري

  .السجل الخاص بمراسالت المجلس

  

   )٩مادة (

وا عن                          انوني أو حضروا وامتنع الطريق الق م ب د إعالنه ة بع ام اللجن إذا تخلف الشهود عن الحضور أم

ع                            شأن رف دل ب ر الع ة وزي ة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطب اإلجابة، أو شهدوا بغير الحق، فللجن

  .لقانوني الجزاء واإلجراءات الجزائيةالدعوى العمومية عليهم طبقا 
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   )١٠مادة (

ا                           دة الطعن أيهم اء م شكيلها أو انته اريخ ت تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة ال تجاوز شهرا من ت

اذ             ة التخ سة تالي ى المجلس في أول جل أطول، فإذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذآور عرض األمر عل

  .ما يراه في هذا الشأن

  

   )١١مادة (

يفصل المجلس في تقرير اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته وإذا أبطل المجلس                   

و     ه ه رى أن انتخاب ن ي وز م ن ف اب أعل ة االنتخ ي نتيج ة ف ه الحقيق ين وج ر وتب اب عضو أو أآث انتخ

  .الصحيح

  .وال تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه

  تأليف اجمللس وأحكام العضوية: الفصل األول - تنظيم اجمللس: الباب األول

  أحوال عدم اجلمع

   )١٢مادة ( 

ه                     ين في مجلس إدارة شرآة أو أن يجدد تعيين دة عضويته أن يع اء م ة أثن ال يجوز لعضو مجلس األم

  .فيه، سواء آان التعيين أو التجديد من قبل الحكومة أو غيرها

  

   )١٣مادة ( 

جلس األمة الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدي أو تولي وظيفة ال يصح لعضو م

  .عامة فيما عدا الوزراء

ل موظفي                             ك آ شمل ذل ة وي ة عام ه من خزان اول صاحبها مرتب ة يتن ل وظيف ة آ ويقصد بالوظيفة العام

  .الحكومة والمؤسسات العامة والهيئات البلدية، والمختارين
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   )١٤مادة ( 

لعضو في حالة من حاالت عدم الجمع المنصوص عليها في المادتين السابقتين وجب عليه أن            إذا وجد ا  

ارا                            ر مخت ل اعتب م يفع إن ل ار، ف ة الجمع أي األمرين يخت ام حال يحدد في خالل الثمانية األيام التالية لقي

  . ألحدثهما

اريخ                     ة إال من ت ة الجمع قائم ر حال ائي       وفي حالة الطعن في صحة العضوية ال تعتب رار النه  صدور الق

  .برفض الطعن

  

   )١٥مادة ( 

سابقة                  ١٣في األحوال المنصوص عليها في المادة        رة ال ستحق العضو خالل الفت ذه الالئحة ال ي  من ه

رة                        ه خالل الفت اره، ويصرف ل على االختيار النهائي إال مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي األمر باختي

  .جهتين وذلك بصفة مؤقتةالمذآورة أقل ما يستحقه من ال

  تأليف اجمللس وأحكام العضوية: الفصل األول - تنظيم اجمللس: الباب األول

  إسقاط العضوية

   )١٦مادة ( 

 من الدستور أو في قانون االنتخاب أو فقد         ٨٢إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة          

م يعلم إال بعد االنتخاب أحال الرئيس األمر إلى لجنة أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو ل

الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه، وعلى اللجنة أن تستدعي العضو المذآور لسماع أقواله إذا أمكن               

  .ذلك على أن تقدم تقريرها في األمر خالل أسبوعين على األآثر من إحالته إليها

الية وللعضو أن يبدي دفاعه آذلك أمام المجلس على أن ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة ت      

يغادر االجتماع عند أخذ األصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة ال تجاوز أسبوعين من        

  .تاريخ عرض التقرير عليه
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نهم المجلس باستثناء العضو  ألف م ذين يت ة األعضاء ال ة أغلبي وال يكون إسقاط العضوية إال بموافق

ر ل    المع رر جع وز للمجلس أن يق م ويج اداة باالس ة بالمن ذه الحال ي ه صويت ف ون الت ره، ويك وض أم

  .التصويت سريًا

  تأليف اجمللس وأحكام العضوية: الفصل األول - تنظيم اجمللس: الباب األول

  االستقالة

   )١٧مادة  (

ول االستقالة من عضويته            ة إ      . مجلس األمة هو المختص بقب دم االستقالة آتاب ى رئيس المجلس      وتق ل

دل عن                 ديمها، وللعضو أن يع وم العاشر من تق ي الي سة تل ويجب أن تعرض على المجلس في أول جل

  .استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها

  تأليف اجمللس وأحكام العضوية: الفصل األول - تنظيم اجمللس: الباب األول

  ملء احملالت الشاغرة

   )١٨مادة (

د أعض ك، إذا خال محل أح ن المجلس ذل ه ألي سبب من األسباب أعل ة مدت ل نهاي ة قب اء مجلس األم

ادة           ا للم وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو النتخاب عضو آخر وفق

  . من الدستور٨٤

  تأليف اجمللس وأحكام العضوية: الفصل األول - تنظيم اجمللس: الباب األول

  احلصانة النيابية

   )١٩ادة م( 

ك                        ه عن ذل ه وال تجوز مؤاخذت عضو مجلس األمة حر فيما يبديه من اآلراء واألفكار بالمجلس أو لجان

  .بحال من األحوال
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   )٢٠مادة  ( 

ة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو                     ر حال اد في غي ال يجوز أثناء دور االنعق

جزائي آخر إال بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد          التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء         

ه                      اع ل ا في أول اجتم يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق آما يجب إخطاره دوام

أذن المجلس        ذا اإلجراء أن ي بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويجب الستمرار ه

ا لم يصدر المجلس قراره في طلب اإلذن خالل شهر من تاريخ وصوله إليه              وفي جميع األحوال إذ   . بذلك

  .اعتبر ذلك بمثابة إذن

  

   )٢١مادة ( 

ع                     د رف يقدم طلب اإلذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يري

  .دعواه إلى المحاآم الجزائية

رد              ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية ال        ا وأن يرفق الف ة فيه اذ إجراءات جزائي مطلوب اتخ

  .صورة من عريضة الدعوى التي يزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها

ا في                   ة، ويكون نظره شريعية والقانوني شؤون الت ة ال ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذآورة إلى لجن

  .اللجنة وأمام المجلس بطريق االستعجال

  

   )٢٢مادة ( 

ا يقتصر البحث        ال تنظر    اللجنة أو المجلس في توافر األدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنم

اذ                         أذن المجلس باتخ المجلس، وي ه ب ع العضو من أداء واجب ا من فيما إذا آانت الدعوى آيدية يقصد به

  .اإلجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست آذلك

  

   )٢٣مادة ( 

  .لحصانة النيابية من غير إذن المجلسليس للعضو أن ينزل عن ا
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  تأليف اجمللس وأحكام العضوية: الفصل األول - تنظيم اجمللس: الباب األول

  واجبات األعضاء

   )٢٤مادة  ( 

ر         ال يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إال إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فإذا أريد الغياب ألآث

  .سمن شهر وجب استئذان رئيس المجل

  .وال يجوز طلب اإلجازة لمدة غير معينة

  .آما ال يجوز للعضو الذي حضر الجلسة االنصراف منها نهائيا قبل ختامها إال بإذن من الرئيس

  

   )٢٥مادة ( 

شر       ة أو ع سات متوالي ول خمس جل ذر مقب د، دون ع اد الواح ي دور االنعق ضو ف اب الع رر غي إذا تك

وميتين           جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه ف       ي الجريدة الرسمية، آما ينشر على نفقته في جريدتين ي

  .وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول

سابقة                        رة ال ا تطبيق الفق اب فيه ى الغي سة التي يترتب عل . وينذر الرئيس العضو بهذه األحكام قبل الجل

ى ال             ره عل ك عرض أم د ذل دون عذر بع ة األعضاء      فإذا تكرر الغياب ب مجلس، ويجوز للمجلس بأغلبي

  .الذين يتألف منهم اعتباره مستقيال

ستقيال عن عضويتها إذا تخلف عن   ر العضو م نهم أن تعتب ألف م ذين تت ة األعضاء ال ة بأغلبي وللجن

ا                         ة، ويحاط المجلس علم ر متوالي ة أو خمس مرات غي حضور جلساتها بدون عذر ثالث مرات متوالي

  .الية الختيار عضو آخربذلك في أول جلسة ت

  .وال يسري حكم هذه المادة على الوزراء
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   )٢٦مادة ( 

ا أو    ة أو أن يؤجره وال الدول ن أم اال م ستأجر م شتري أو ي دة عضويته أن ي اء م ضو أثن وز للع ال يج

ين، أو                   دة أو المناقصة العلنيت ك بطريق المزاي م يكن ذل ا ل ه، م ضها علي ه أو يقاي يبيعها شيئا من أموال

  .التطبيق لنظام االستمالك الجبريب

الي أو صناعي أو  ة في أي عمل م سمح باستعمال صفته النيابي ستعمل أو ي ا ال يجوز للعضو أن ي آم

  .تجاري

  

   )٢٧مادة ( 

  .ال يجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية

  لسرئاسة اجمل: الفصل الثاني - تنظيم اجمللس: الباب األول

   )٢٨مادة ( 

ين أعضائه، وإذا خال                             سا ونائب رئيس من ب ه، رئي ل مدت ه، ولمث سة ل يختار مجلس األمة في أول جل

ع األحوال                     ه ويكون االنتخاب في جمي ة مدت ى نهاي ه إل ار المجلس من يحل محل مكان أحد منهما، اخت

رة األول             ين       باألغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه األغلبية في الم ين االثن د االنتخاب ب ى أعي

ا في انتخاب                           ره في عدد األصوات اشترك معهم ا غي ساوى مع ثانيهم الحائزين ألآثر األصوات فإن ت

المرة الثانية، ويكون االنتخاب في هذه الحالة باألغلبية النسبية فإن تساوى أآثر من واحد في الحصول 

  .على األغلبية النسبية تم االختيار بينهم بالقرعة

  .ويرأس الجلسة األولى لحين انتخاب الرئيس أآبر األعضاء سنًا

  

   )٢٩مادة ( 

ار المجلس من يحل                      رئيس ألي سبب من األسباب يخت في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو نائب ال

اد وخالل األسبوع األول من                   ان المجلس في دور االنعق محله خالل ثالثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا آ

  .مجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلةاجتماع ال
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   )٣٠مادة ( 

ع    ى جمي شرف عل ات األخرى ويتحدث باسمه وي صاله بالهيئ ي ات ل المجلس ف ذي يمث و ال رئيس ه ال

ك                           ل ذل ة للمجلس، ويرعى في آ ة العام ى األمان ولى اإلشراف عل ا يت أعماله ويراقب مكتبه ولجانه آم

ذ نصوص ه  وانين وينف ام الدستور والق ق أحك ور  تطبي ه الخصوص األم ى وج ولى عل ة ويت ذه الالئح

  :التالية

ة أن                  ) أ( ذه المهم رئيس في ه حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، ولل

  .يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى األمر ذلك

  .رئاسة جلسات المجلس) ب(

ى   ) ج( هما عل امي وعرض سابه الخت س وح ة المجل ضير ميزاني ى   تح م عل ا ث س لنظرهم ب المجل مكت

  .المجلس إلقرارهما

  .توقيع العقود باسم المجلس)  د(

وزير في                 ) هـ( وائح لل وانين والل ا الق أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصالحيات التي تخوله

  .شؤون وزارته وموظفيها

ر لجل        ) و( إخراج الزائ أمر ب سات المجلس إذا  وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس، وله أن ي

راءات      ذ اإلج ه أن يتخ صور، ول ن ال ة صورة م تهجانا بأي سانا أو اس دى استح سة أو أب ي الجل م ف تكل

  .القانونية ضده إذا آان لذلك محل

  

  ) : مكرر ٣٠مادة ( 

ه أن ينيب                     يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاآم في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه ، ول

اآم ،         عنه في ذلك   ام المح ة أم دين للمرافع ه أو من المحامين المقي املين في أحد أعضاء المجلس أو الع

  . ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى 

ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض لجميع وجهات النظر المثارة في                

دم ب   ذي يتق رأي ال ى األخص ال ا ، وعل روح أمامه زاع المط ن  شأن الن ل م ى األق ه عشرة أعضاء عل

  .المجلس لعرضه على المحكمة 
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   )٣١مادة ( 

إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس آانت رئاسة الجلسات بالتوالي ألمين السر فالمراقب، وإذا غاب هؤالء               

  .جميعا آانت الرئاسة ألآبر األعضاء الحاضرين سنا

  .تصاصاته األخرى أو بعضهاولرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائب الرئيس في آل اخ

  .ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه ألآثر من ثالثة أسابيع متصلة

  مكتب اجمللس: الفصل الثالث - تنظيم اجمللس: الباب األول

   )٣٢مادة ( 

ي                 يهم رئ سر والمراقب ويضم إل ين ال رئيس وأم رئيس ونائب ال ل من   يتكون مكتب المجلس من ال س آ

  .لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجرد انتخابهما

  

   )٣٣مادة ( 

ه أو استكمال             بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي يشرع المجلس في انتخاب أعضاء مكتب

سر          عددهم وفقا للدستور ولهذه الالئحة، وال يجوز إجراء أي مناقشة في ا            ل انتخاب أمين ال لمجلس قب

ه من                     انع حل محل ه م والمراقب، ويتولى سكرتارية المكتب األمين العام للمجلس بحكم منصبه فإن منع

  .يندبه رئيس المجلس لذلك

  

   )٣٤مادة ( 

ره                   تقدم الترشيحات لعضوية المكتب إلى رئيس المجلس فيعلنها للمجلس، ويجوز للعضو أن يزآي غي

  .مكتبللترشيح لعضوية ال
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   )٣٥مادة ( 

م                         إذا ل ة، ف ة المطلق سرى وباألغلبي راع ال ابع وبطريق االقت يتم االنتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتت

ان                  ساوى اثن تتحقق هذه األغلبية أعيد االنتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها باألغلبية النسبية فإن ت

  .عةأو أآثر في هذه األغلبية تم اختيار أحدهم بالقر

  

   )٣٦مادة ( 

اطال              ر المرشح ب ر التصويت لغي ال يجوز أن تدرج في ورقة التصويت أسماء غير المرشحين وإال اعتب

ين        ن ب اب م ة االنتخ واردة بورق صحيحة ال ماء ال دد األس اوز ع إن ج داه، ف يمن ع صويت ف وصح الت

  .المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة آلها

ر ص صويت غي ر الت د   ويعتب د شخصيته وعن ي تحدي سا ف ر لب م المرشح يثي ي اس أ ف ع خط حيح إذا وق

  .الخالف يفصل المجلس في األمر

  

   )٣٧مادة ( 

ة         رارات باألغلبي صدر الق ضائه وت صف أع ن ن ر م ضور أآث ة ح س األم اع مجل صحة اجتم شترط ل ي

  . المطلقة لألعضاء الحاضرين وذلك في غير الحاالت التي تشترط فيها أغلبية خاصة 

ة                       ة الحاضرين أو األغلبي ى أغلبي م يحصل عل ويعتبر األمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا إذا ل

  .الخاصة الالزمة إلقراره ، ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو في هذا القانون 

  

   )٣٨مادة ( 

  .ال يجوز أن يكون الوزير عضوا بمكتب المجلس أو لجانه
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   )٣٩مادة ( 

  :يختص مكتب المجلس باألمور اآلتية

ات                         ) أ( ام بعملي سات والقي ى مضمون مضابط الجل ى المجلس من اعتراضات عل ه إل ا يحيل الفصل فيم

  .القرعة وفرز األصوات وغير ذلك من األمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس

ام       ) ب( ة من     النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس وفي مشروع حسابه الخت ى إحال اء عل ي بن

الرئيس، وذلك قبل عرضهما على المجلس إلقرارهما، وتدرج االعتمادات المخصصة لميزانية المجلس 

  .رقما واحدا في ميزانية الدولة

ا                ) ج( ا ، وفيم ة له ام المنظم ه القواعد واألحك ة وموظفي ة والمالي أن يضع في شؤون المجلس اإلداري

وائح وانين والل ق الق ك تطب دا ذل ررة لمجلس  ع صالحيات المق ه ممارسة ال شأن ، ول ذا ال سارية به  ال

  . الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية في ذلك 

دا لعرض          ) د( اختيار الوفود، بناء على ترشيح الرئيس، لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج تمهي

ه، وتعرض            ل                  األمر على المجلس للبت في ا قب ا وزياراته ارير عن مهمته ى المكتب تق ود عل ذه الوف ه

  .عرضها على المجلس

ك                        ) هـ( اد وذل ين أدوار االنعق ا ب ة فيم رئيس اختصاصات المجلس اإلداري ى طلب ال أن يمارس بناء عل

  .بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس

  .أي أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه) ز(

  

   )٤٠مادة ( 

يختص أمين السر باإلشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس ويقيد أسماء األعضاء الذين يطلبون  

راع                       ائج االقت سجيل نت ام وت ى النظ ات التنبيهات بالمحافظة عل اتهم وبإثب الكلمة على حسب ترتيب طلب

  .وغير ذلك من األمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة
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   )٤١مادة ( 

ى               ي شرف المراقب على الشؤون المتعلقة بمهام المجلس واحتفاالته، وينفذ أوامر الرئيس للمحافظة عل

ه        ا إلي د به ي يعه ور الت ن األم ك م ر ذل ابهم وغي ضاء وغي ضور األع ظ ح سة، ويالح ي الجل ام ف النظ

  . الرئيس

  اللجان: الفصل الرابع - تنظيم اجمللس: الباب األول

   )٤٢مادة (

ل األسبوع األول من اجتماعه السنوي اللجان الالزمة ألعماله، ويجوز لهذه اللجان             يؤلف المجلس خال  

  .أن تباشر صالحياتها خالل عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه

  

   )٤٣مادة (

  :يؤلف المجلس اللجان الدائمة اآلتية

  .لجنة العرائض والشكاوي، وعدد أعضائها خمسة: أوًال

  .ئون الداخلية والدفاع، وعدد أعضائها خمسةلجنة الش: ثانيا

الي              : ثالثا لجنة الشؤون المالية واالقتصادية، وعدد أعضائها تسعة، ويدخل في اختصاصها الجانب الم

ا                     ة وم ات والحسابات الختامي ة وبخاصة الميزاني وزارات والمصالح المختلف ال ال واالقتصادي من أعم

وزارة التجارة وديوان الموظفين وديوان المحاسبات ومجلس يتعلق بشؤون وزارة المالية والصناعة و

الي           ابع الم ة ذات الط سات العام د والمؤس س النق ة، ومجل ندوق التنمي ان وص ك االئتم يط وبن التخط

  .واالقتصادي وشرآات القطاع العام

ًا ب       : رابع صاصها الجان ي اخت دخل ف بعة وي ضائها س دد أع ة، وع شريعية والقانوني شئون الت ة ال لجن

شؤون وزارتي                   ا ا ب ا يتعلق منه لقانوني في أعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبخاصة م

ي              دخل ف ي ال ت ور الت ل األم ة بك ذه اللجن تص ه ا تخ شريع آم وى والت اف وإدارة الفت دل واألوق الع

  .اختصاص لجنة أخرى

  .لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد، وعدد أعضائها خمسة: خامسًا
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  .لجنة الشئون الصحية واالجتماعية والعمل، وعدد أعضائها خمسة: ساساد

  . لجنة الشؤون الخارجية، و عدد اعضائها خمسة: سابعا

ا                      : ثامنا ى وجه الخصوص م دخل في اختصاصها عل ة، وعدد أعضائها سبعة وي ة المرافق العام لجن

  . العامة والكهرباء والماء والبلديةيتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف واألشغال

ة مشترآة تضم          وعند ارتباط األمر بأآثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أوالها بنظره أو يحيله إلى لجن

  .أآثر من لجنة وفقا ألحكام هذه الالئحة أو لما يراه المجلس من أحكام خاصة

  

   )٤٤مادة (

اجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب ح

ر           ة أو أآث ة فرعي ين أعضائها لجن شكل من ب ة أو ت خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة آانت أو مؤقت

  .حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية

  

   )٤٥مادة (

ية وينبغي أن يشترك آل عضو من أعضاء المجلس في            ينتخب المجلس أعضاء اللجان باألغلبية النسب     

ة في                     لجنة على األقل، وال يجوز له االشتراك في أآثر من لجنتين دائمتين وال يعتبر مكتب المجلس لجن

  .تطبيق هذا الحكم

ة                                سا للجن ة واحدة ، أو أن يكون رئي ة دائم ر من لجن ررا ألآث سا أو مق وال يجوز للعضو أن يكون رئي

  .  أخرى ومقررا للجنة

  . وللعضو إنتخاب عدد ال يجاوز نصف العدد المطلوب لكل لجنة وإال اعتبر الرأي باطال 

م                       ا ، أو ل فإذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة وتبين أن بعض األعضاء لم يشترك في عضوية أي منه

ين هؤالء بطريق ال              شاغرة من ب اآن ال تم شغل األم دءا   يشترك إال في عضوية لجنة واحدة ، ي قرعة ب

  .باألعضاء الذين لم يشترآوا في عضوية أي لجنة 
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  )٤٦مادة (

ة                     ا سكرتير من موظفي المجلس وفي حال تنتخب آل لجنة من بين أعضائها رئيس ومقررا ويكون له

ر األعضاء     ا أآب ل محلهم ان ح اب االثن إن غ ي صالحياته ف رر ف ه المق وب عن ة ين يس اللجن اب رئ غي

  .ئيس المجلس دعوة اللجان لالجتماع إلى حين انتخاب رؤسائهاالحاضرين سنا، ويتولى ر

ة لموضوع                           ار اللجن شته، ويجوز أن تخت ابع مناق ة في المجلس ويت ر اللجن تالوة تقري رر ب ويقوم المق

  .معين مقررا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو باالنفراد في هذا الموضوع بالذات

ا أن       ويجوز للجنة أن تستعين في أعم   ا يجوز له راء المجلس أو موظفين آم الها بواحد أو أآثر من خب

تطلب بواسطة رئيس المجلس االستعانة بواحد أو أآثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، وال يجوز ألي       

  .من هؤالء أن يشترك في التصويت

ى اجتماعات اللج                   م عل ذا الحك ل ، وال يسري ه ى األق رتين عل ل شهر م ين   وتجتمع اللجان آ ا ب ان فيم

  .أدوار انعقاد المجلس 

وعلى األمانة العامة رفع تقرير آل ثالثة أشهر إلي المجلس خالل األسبوع األول من الشهر التالي عن          

ا ،     صاب انعقاده ل ن م يكتم ي ل ات الت دد االجتماع ذلك ع ة ، وآ ل لجن دتها آ ي عق ات الت دد االجتماع ع

  .ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة 

  

   )٤٧ة ماد(

ة                    وزارات والمصالح والمؤسسات العام يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة المجلس من ال

البيانات والمستندات التي تراها الزمة لدرس موضوع معروض عليها وعلى هذه الوزارات والمصالح              

  .ا بوقت آافوالمؤسسات تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريره

   )٤٨مادة (

يبعث رئيس المجلس إلى اللجان جميع األوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها وألعضاء المجلس حق     

  .اإلطالع عليها ولهم أن ينقلوا صورا منها بموافقة رئيس اللجنة
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   )٤٩مادة (

ة بثالث     سة اللجن اد جل ل انعق ان قب ضاء اللج ى أع شروعات واألوراق عل وزع الم ل،  ت ى األق ام عل ة أي

ذه  ع وعشرين ساعة، ويجوز للمجلس أن يقصر ه ى أرب ة االستعجال إل دة في حال ذه الم وتخفض ه

  .المواعيد في حالة الضرورة القصوى

  

   )٥٠مادة (

ه أن يصطحب             ه ويجوز ل د نظر موضوع يتعلق بوزارت للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عن

وزير                 معه واحدا أو أآثر من آبار الموظ       نهم، وال يكون لل ا م ه أي فين المختصين أو الخبراء أو ينيب عن

  .وال لمن يصطحبه أو ينيبه رأي في المداوالت وإنما تثبت آراؤهم في التقرير

ر المعروض  وزير المختص لبحث األم يس المجلس حضور ال ا يحق للجان أن تطلب بواسطة رئ آم

  .من ينيبه عنه وفقا للفقرة السابقةعليها، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو 

  

   )٥١مادة (

اد إذا                  تنعقد اللجان بناء على دعوة رئيسها أو بناء على دعوة من رئيس المجلس ويجب دعوتها لالنعق

ل                         ى األق أربع وعشرين ساعة عل ا ب ل موعد انعقاده ة قب طلب ذلك ثلث أعضائها، وتكون دعوة اللجن

  .ويخطر األعضاء بجدول أعمال الجلسة

  

   )٥٢مادة (

رئيس المجلس أن                          ال ول ديها من أعم ا ل اد اللجان إلنجاز م ال يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعق

ة أو رئيس                     يدعو اللجان لالجتماع فيما بين أدوار االنعقاد إذا رأى محال لذلك أو بناء على طلب الحكوم

  .اللجنة

  

  

  



  الالئحة الداخلية
  جمللــس األمــــة

 
  تـــــــدولـــــــة الــــكــوي

 مـــجـــــلـــــس األمــــــــــة
     

 

  - ١٨ -    
 

   )٥٣مادة (

ة رئيس المجلس،              للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن            ا بموافق ا مشترآا بينه د اجتماع تعق

  .وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر ألآبر الرؤساء والمقررين سنا

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

  .وال تكون القرارات صحيحة إال بموافقة أغلبية األعضاء الحاضرين

  

   )٥٤ مادة(

رئيس                  ه ال دون اآلراء ويوقع جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وت

  .والسكرتير

ة                        ة اللجن شرط موافق ا ب ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيه

  .على ذلك، على أن ال يتدخل في المناقشة وال يبدي أية مالحظة

  .اء المجلس اإلطالع على محاضر اللجانولكل عضو من أعض

  

   )٥٥مادة (

ين توصياتها،                          ا ويب ا يلخص عمله ل موضوع يحال إليه را عن آ تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقري

أخير               رر ت وذلك في خالل ثالثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وإذا تك

ى المجلس في              تقديم التقرير في الموعد المحدد      له عن موضوع واحد عرض رئيس المجلس األمر عل

ا يجوز         ة أخرى، آم أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجال جديدًا أو يحيل الموضوع إلى لجن

  .له أن يقرر البت مباشرة في الموضوع

  

   )٥٦مادة (

ا أص               ة إليه ه       يجب أن تشتمل تقارير اللجان على مشاريع الموضوعات المحال ا أقرت ال، والموضوع آم

ارير اللجان                      وزع تق ة، وت اللجنة، واألسباب التي بنت عليها رأيها، آما يجب أن يشتمل على رأي األقلي

  .على أعضاء المجلس مع جدول األعمال
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   )٥٧مادة (

ة                  ه آتاب ا أن يبعث ب يجوز لكل عضو بدا له رأي أو تعديل في موضوع محال إلى لجنة ليس عضوا فيه

شرح وجهة نظره                   إلى رئيس   اللجنة لعرضه عليها وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها ل

  .دون أن يشترك في التصويت

  

   )٥٨مادة (

ي     صة ف ر مخت ا غي رى أو أنه ة أخ ى لجن ل إل ر موضوع أحي صة بنظ ا مخت ان أنه دى اللج إذا رأت إح

  .لس إلصدار قرار فيهالموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المج

  

   )٥٩مادة (

للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها ولو آان المجلس قد بدأ في 

رئيس                    ى ال ا ، وعل ة أو مقرره نظره ، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات رئيس اللجن

ائق         بالكالم ألحد المؤيد   – قبل إصدار القرار     -أن يأذن    ى خمس دق د عل ين وأحد المعارضين لمدة ال تزي

  . لكل منهما 

  

   )٦٠مادة (

سها وبال حاجة                         اء نف ديها من تلق ة ل وانين القائم عند بدء آل دور تستأنف اللجان بحث مشروعات الق

  .إلى إحالة جديدة

  .ي آانت عليهاوالتقارير التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق يستأنف نظرها بالحالة الت

  اجتماع اجمللس: الفصل األول - اجللسات: الباب الثاني

   )٦١مادة (

اد            ل اعتم دور قب ذا ال ض ه وز ف هر وال يج ة أش ن ثماني ل ع نوي ال يق اد س ة دور انعق س األم لمجل

  .الميزانية
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   )٦٢مادة (

م يصدر مرسوم      يعقد مجلس األمة دوره العادي بدعوة من األمير خالل شهر أآتوبر من آل عام وإذا                 ل

سبت الثالث من                    الدعوة قبل أول الشهر المذآور أعتبر موعد االنعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم ال

  .ذلك الشهر، فإن صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة

  

   )٦٣مادة (

ر مجلس             دعو األمي سابقتين ي ادتين ال ة            استثناء من أحكام الم ات العام ي االنتخاب اع يل ة ألول اجتم  األم

دة                       ك الم دعوة خالل تل للمجلس في خالل أسبوعين من انتهاء تلك االنتخابات، فإن لم يصدر مرسوم ال

ادة                     م الم اة حك ذآورين مع مراع اعتبر المجلس مدعوا لالجتماع في صباح اليوم التالي لألسبوعين الم

  .السابقة

ادة                  وإذا آان تاريخ انعقاد المجل     ه في الم سنوي المنصوص علي اد ال س في هذا الدور متأخرا عن الميع

ادة                ٨٦ ا في الم اد المنصوص عليه ارق         ٨٥ من الدستور، خفضت مدة االنعق دار الف  من الدستور بمق

  .بين الميعادين المذآورين

  

   )٦٤مادة (

ة    يدعى مجلس األمة بمرسوم الجتماع غير عادي إذا رأى األمير ضرورة لذلك أو بن              اء على طلب أغلبي

  .أعضاء المجلس

ة       ا إال بموافق ن أجله ي م ي دع ور الت ر األم ي غي ر ف ادي أن ينظ ر الع اد غي ي دور االنعق وز ف وال يج

  .الوزارة

   )٦٥مادة (

  .يعلن األمير فض أدوار االجتماع العادية وغير العادية
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  )٦٦مادة (

رر   ان المق ان والمك ر الزم ي غي ده المجلس ف اع يعق ل اجتم م  آ ل بحك اطال وتبط ون ب ه يك ين الجتماع

  .القانون القرارات التي تصدر فيه

  

  )٦٧مادة (

لألمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس األمة لمدة ال تجاوز شهرا، وال يتكرر التأجيل في دور االنعقاد                 

  .الواحد إال بموافقة المجلس ولمدة واحدة، وال تحسب مدة التأجيل ضمن فترة االنعقاد

  

  )٦٨ مادة(

 يتلى في أول جلسة لدور االنعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل                

ا في الفصل       م أداؤه الوزارة أو تعديلها، ثم يؤدي اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق له

  .التشريعي

  

  )٦٩مادة (

ى طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة        جلسات مجلس األمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء عل        

  .أعضاء على األقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية

  

  )٧٠مادة (

ر                    عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلي قاعته وشرفاته ، وال يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غي

ة أو                       رئيس أو الحكوم ى طلب ال اء عل ك بن ى طلب      األعضاء إال من يرخص لهم المجلس ، وذل اء عل بن

  . آتابي موقع من خمس أعضاء 

رار من المجلس                    ة بق وللمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علني

  .إذا زال سبب انعقادها سرية
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ذه المضبطة                         ذلك، وتحفظ ه اره المجلس ل سر أو من يخت ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة أمين ال

ا وللمجلس                  بمعرفة رئيس المج   م بالحضور اإلطالع عليه لس وال يجوز لغير األعضاء أو من صرح له

  .في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها

  

  )٧١مادة (

اك              م تكن هن ك أو ل يجتمع المجلس جلسة عادية يوم الثالثاء من آل أسبوع ما لم يقرر المجلس غير ذل

  .أعمال تقتضي االجتماع

  

  )٧٢مادة (

يس المجلس لعقد جلساته قبل المواعيد المقررة لعقدها بثمان وأربعين ساعة على األقل، مع      يدعو الرئ 

  .إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذآرات والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها

دعوه إذا            ه أن ي ذلك، وعلي ادي إذا رأى ضرورة ل ل موعده الع وللرئيس أن يدعو المجلس لالجتماع قب

وب عرضه            ط دعوة الموضوع المطل لبت ذلك الحكومة أو عشرة من األعضاء على األقل، ويحدد في ال

  .وال تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بميعاد الثماني واألربعين ساعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة

م                        ا ل الي م اء الت وم الثالث اع في ي رئيس    ويجوز أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين فيكون االجتم يحدد ال

  .موعدا غيره

   الفصل الثاني نظام العمل يف اجللسات-اجللسات : الباب الثاني

  

  )٧٣مادة (

د     ا عن ون عليه اتر حضور يوقع اعة دف سة بنصف س اح الجل ل افتت صرف األعضاء قب توضع تحت ت

  .حضورهم
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  )٧٤مادة (

و                 د حل ين عن إذا تب ة أعضائه، ف ذا        يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أغلبي اح أن ه ل موعد االفتت

ل      ك يؤج د ذل دد بع ل الع م يتكام إذا ل اعة، ف صف س ا ن رئيس افتتاحه ر ال ل أخ م يتكام انوني ل دد الق الع

  .الرئيس الجلسة

د                          ا صحيحا ، استأنفت سيرها بع دأ اجتماعه د أن ب وإذا رفعت الجلسة ألي سبب عارض أو مؤقت ، بع

نهم  انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك ، على أ     ال يقل عدد الحضور عن ثلث األعضاء الذين يتألف م

  . المجلس 

دادا                           ا امت ه باعتباره الي ل وم الت ين في الي وم اإلثن سة ي ى استئناف جل سابقة عل رة ال م الفق ويسري حك

وإذا لم تعقد الجلسة يوم اإلثنين لعدم اآتمال . للجلسة ذاتها ، ويراعى تالوة األسماء وفقا للمادة التالية 

  . بها فيكون االجتماع في اليوم التالي صحيحا إذا اآتمل النصاب فيه نصا

ر                                ك في غي ر من نصف أعضاء المجلس ، وذل رار إال بحضور أآث ع األحوال ال يصدر أي ق وفي جمي

  .الحاالت التي تشترط فيها أغلبية خاصة 

  

  )٧٥مادة (

نهم               ذرين م م أسماء المعت سة الماضية       تتلى بعد افتتاح الجلسة أسماء األعضاء ث ائبين من الجل  ، والغ

رئيس     غ ال سابقة ، ويبل ضبطة المجلس ال ى م صديق عل ي الت ذ رأي المجلس ف م يؤخ ار ، ث دون إخط

ال      دول أعم ي ج واردة ف سائل ال ي الم ر ف ل النظ ائل قب ن األوراق والرس ا ورد م ك بم د ذل المجلس بع

  .الجلسة 

الم       ولكل من األعضاء حق التعليق على موضوع األوراق وال         دة آ رسائل مرة واحدة بشرط أال تتعدى م

ادة                      م الم اة حك ك بمراع ذه     ٨١العضو خمس دقائق وال تتجاوز مدة الكالم آلها نصف ساعة وذل  من ه

  .الالئحة
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  )٧٦مادة (

ستجد                   ال تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول األعمال إال لألمور المستعجلة وتحت بند ما ي

دم من خمسة                       من األعمال ، ويكون    ابي مسبب مق رئيس أو طلب آت ة أو ال  ذلك بناء على طلب الحكوم

أعضاء على األقل ويشترط موافقة المجلس في جميع األحوال، وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل 

  .النظر في الموضوع لمدة ال تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه 

شة           ات دون مناق ذه الطلب رار       ويصدر قرار المجلس في ه ل إصدار الق أذن  قب رئيس أن ي إال إذا رأى ال

  .بالكالم لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة ال تزيد عن خمس دقائق لكل منهما

  

  )٧٧مادة (

ي             د أن تنته ه إال بع ود إلي يه وال يع ن آرس ى ع شات إال إذا تخل ي المناق شترك ف رئيس أن ي يس لل ل

  .المناقشة التي اشترك فيها

  

  )٧٨دة ما(

الم إال     ن الك دًا م ع أح رئيس أن يمن يس لل ه، ول رئيس وأذن ل تأذن ال تكلم إال إذا اس د أن ي وز ألح ال يج

  .بمسوغ قانوني، وعند الخالف يبت المجلس في األمر دون مناقشة

  

  )٧٩مادة (

دًا                            ك مؤي م يكن ذل ا ل الم في األمور الشخصية ألحد م ا ال يجوز الك تكلم، آم م  ال تجوز مقاطعة الم بحك

  .قطعي من إحدى المحاآم

  

  )٨٠مادة (

م                    ب، فله ذا الترتي ررون به يقيد أمين السر طلبات الكالم بحسب ترتيب تقديمها وال يتقيد الوزراء والمق

  .الحق دائما في أن تسمع أقوالهم أثناء المناقشة آلما طلبوا ذلك

  . تقريرهاوال يقبل طلب الكالم في موضوع محال إلى إحدى اللجان إال بعد تقديم
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  )٨١مادة (

م          سة ث ل الجل س قب ة للمجل ة العام ي األمان ماؤهم ف دة أس ضاء المقي الم أوال لألع رئيس الك ي ال يعط

  .األعضاء الذين يطلبون الكالم أثناء الجلسة وذلك آله بحسب ترتيب الطلبات

م أل            ديل ث البي التع م ألحد ط دين، ث الكالم ألحد المؤي رئيس ب حد المعارضين   وعند تشعب اآلراء يأذن ال

ذ يحل             ره وعندئ وهكذا بالتناوب حسب ترتيب آل فريق، ولكل من طالبي الكالم أن يتنازل عن دوره لغي

  .محله في دوره، وذلك مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة السابقة

  

  )٨٢مادة (

رتين أو أن يجاوز                     ر من م ال يجوز للعضو بغير إذن من المجلس أن يتحدث في الموضوع الواحد أآث

  .ديثه في المرة الواحدة ربع ساعةح

  

  )٨٣مادة (

  :يؤذن دائما بالكالم في األحوال اآلتية

ة         ) أ( ون مخالف ب أن تك ة ، ويج س الداخلي ة المجل تور والئح ام الدس اة أحك ى مراع ر إل ه النظ توجي

سة ، وأ           اء الجل ة أثن شته أو حول اإلجراءات المتبع تم مناق ذي ت ن للدستور أو الالئحة في الموضوع ال

  .يحدد العضو نص الدستور أو الالئحة موضوع المخالفة 

  .الرد على قول يمس شخص طالب الكالم) ب(

د الفصل في موضوع آخر               ) ج( طلب التأجيل أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث إلى ما بع

  .يجب البت فيه أوال

  .طلب إقفال باب المناقشة) د(

لوية على الموضوع األصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى          ولهذه الطلبات بترتيبها المذآور أو    

  .يصدر قرار المجلس بشأنها

  .وال يجوز في غير الحالة األولى أن يؤذن بالكالم قبل أن يتم المتكلم أقواله
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  )٨٤مادة (

دم من                     ابي مق  للمجلس بناء على اقتراح الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة، أو بناء على طلب آت

ال              خمسة أعضاء على األقل أن يحدد وقتا لالنتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه أو إقف

ين              دين واثن ين من المؤي باب المناقشة، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق اإلذن بالكالم الثن

  .من المعارضين على األقل

  

  )٨٥مادة (

يتحدث المتكلم واقفا من مكانه أو على المنبر، ويتحدث المقررون على المنبر ما لم يطلب الرئيس غير                 

  .ذلك

  

  )٨٦مادة (

ال يجوز ألحد مقاطعة المتكلم وال إبداء مالحظة له، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر                    

ام الالئحة              الم وموضوعه،         المتكلم في أية لحظة أثناء آالمه إلى مراعاة أحك ام الك ى نظ والمحافظة عل

رة أخرى مع               ه أن يلفت نظره م ل فل م يمتث إذا ل ره، ف الم غي وعدم االسترسال فيه أو تكرار آالمه أو آ

  .إثبات ذلك في المضبطة

  

  )٨٧مادة (

ا                       سة ذاته إذا لفت الرئيس نظر المتكلم مرتين في جلسة واحدة ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجل

ك                          فللرئي سة، ويصدر في ذل ة الجل الم في ذات الموضوع بقي ه من الك س أن يعرض على المجلس منع

  .قرار المجلس دون مناقشة
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  )٨٨مادة (

ات أو إضرار                         ة األشخاص أو الهيئ ا مساس بكرام ة أو فيه ر الئق ال يجوز للمتكلم استعمال عبارات غي

ام،           را مخال بالنظ أتي أم رئيس         بالمصلحة العليا للبالد أو أن ي ك لفت ال إذا ارتكب العضو شيئا من ذل  ف

  .نظره، وعند الخالف يفصل المجلس في األمر دون مناقشة

  

  )٨٩مادة (

د      الم أح ن الك ه م رار المجلس بمنع ل لق ام أو ال يمتث ل بالنظ ذي يخ ضو ال ى الع ع عل للمجلس أن يوق

  :الجزاءات اآلتية

  .اإلنذار) أ(

  .توجيه اللوم) ب(

  .كالم بقية الجلسةمنع العضو من ال) ج(

  .اإلخراج من قاعة االجتماع مع الحرمان من االشتراك في بقية أعمال الجلسة) د(

  . الحرمان من االشتراك في أعمال المجلس و لجانه مدة ال تزيد عن على أسبوعين) هـ(

و ويصدر قرار المجلس بهذا الشأن في الجلسة ذاتها،و للمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العض               

  .إذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار آتابي عما صدر منه

  

  )٩٠مادة (

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

ل                    رئيس تأجي وقفها لمدة ال تزيد عن نصف ساعة، فإذا استمر اإلخالل بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز لل

  .جتماعاال

  

  )٩١مادة (

  . للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا لالستراحة لمدة ال تجاوز ثالثين دقيقة 
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  مضابط اجللسات:  الفصل الثالث-اجللسات : الباب الثاني

  )٩٢مادة (

ا من موضوعات،                  يحرر لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيال جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيه

ان                     وما دار من مناقشات وما صد      داء باالسم مع بي راع بالن ل اقت ر من قرارات وأسماء األعضاء في آ

  .رأي آل منهم

  

  )٩٣مادة (

ى                             ى مضبطتها، ومت د التصديق عل راه من تصحيح عن ا ي سة أن يطلب إجراء م لكل عضو حضر الجل

ضاه   ا، وتصحح بمقت ي صدر فيه سة الت ي مضبطة الجل صحيح يثبت ف ول الت رار المجلس بقب صدر ق

  .لسابقة، وال يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليهاالمضبطة ا

شريعي بواسطة مكتب              اد أو الفصل الت رة في دور االنعق سة األخي ى مضبطة الجل ويكون التصديق عل

  .المجلس

  

  )٩٤مادة (

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

  .وتنشر ملحقة بالجريدة الرسمية في خالل أسبوع من تاريخ إرسالها للحكومة

  

  )٩٥مادة (

ى                    يعد بصفة عاجلة بعد آل جلسة موجز لمضبطتها يبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت عل

  .المجلس، وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة
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  )٩٦مادة (

ذه                    ام ه ا ألحك الم يصدر من أحد األعضاء خالف سة أي آ للرئيس أن يأمر بأن يحذف من مضبطة الجل

شأن دون                            ذا ال راره في ه ى المجلس ويصدر ق ك، يعرض األمر عل ى ذل راض عل الالئحة، وعند االعت

  .مناقشة

  الشؤون التشريعية:  الفصل األول-أعمال اجمللس : الباب الثالث

   مشروعات القوانني:الفرع األول

  )٩٧مادة (

در                  لكل عضو من أعضاء مجلس األمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون االقتراح مصوغا ومحددا ق

  .المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه وال يجوز أن يوقع االقتراح بقانون أآثر من خمسة أعضاء

شريعية والق       ه ولوضعه في        ويحيل الرئيس االقتراح إلى لجنة الشئون الت رأي في فكرت داء ال ة إلب انوني

  .وللجنة أن تأخذ رأي مقدم االقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. الصيغة القانونية في حالة الموافقة

ه                             ة ال يجوز ألحد من األعضاء تقديم انون اقترحه أحد األعضاء ورفضه مجلس األم وآل مشروع ق

  .ثانية في دور االنعقاد ذاته

  

  )٩٨مادة (

ا األعضاء يعرض ي اقترحه ة أو الت ة من الحكوم وانين المقدم ى المجلس مشروعات الق رئيس عل  ال

ان         ى اللج ا إل ي إحالته ر ف سابقة للنظ ادة ال ا للم ة، وفق شريعية والقانوني شؤون الت ة ال ا لجن ونظرته

ة          رئيس أو اللجن ر ال تعجال أو ي ه االس ى وج شروع عل ر الم ة نظ ب الحكوم م تطل ا ل المتخصصة، م

ة المتخصصة                   المذآ ى اللجن ورة أن له صفة االستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع األحوال فيحيله إل

ة جدول                    ى األعضاء برفق مباشرة ويخطر المجلس بذلك أو في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع عل

  .ستعجالاألعمال، ويجب في جميع األحوال التنويه في قرار اإلحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة اال
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  )٩٩مادة (

ه                         ى إحدى اللجان أحال اقتراح أو مشروع آخر معروض عل إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط ب

  .الرئيس إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية

  

   )١٠٠مادة (

ا     اذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر اسبقها هو األصل و               ر م  اعتب

  .عداه تعديال له

  

  )١٠١مادة (

ى المجلس أن                      ا إل ع تقريره ل رف إذا أدخلت اللجنة المتخصصة تعديالت على مشروع قانون جاز لها قب

واده       سيق م شروع وتن ياغة الم ي ص ا ف دي رأيه ة لتب شريعية والقانوني شؤون الت ة ال ى لجن ه إل تحيل

  . الشؤون التشريعية والقانونيةوأحكامه، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة

  

  )١٠٢مادة (

ة      ر اللجن سيرية وتقري ه التف لي ومذآرت شروع األص تالوة الم وانين ب شروعات الق شة م دأ مناق تب

ة                          رر اللجن ة لمق ة لبحث المشروع بصورة عام م تعطى الكلم ديالت ، ث المتخصصة وما تضمنه من تع

  . فالحكومة فاألعضاء 

إذا           وال يجوز ألي من هؤالء الكال      إذن المجلس ، ف رتين إال ب ر من م ة للمشروع أآث م في المبادئ العام

ديلها                       دمت إقتراحات بتع واد التي ق شة الم ي مناق وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ أنتقل إل

ل           ى آ ة عل ديالت المقدم ى التع رأي عل بعد تقديم تقرير اللجنة المرفق به المشروع األصلي ، ويؤخذ ال

  . ذه المواد بعد تالوة آل منها ، ثم على المشروع في مجموعه إتماما للمداولة األولى مادة من ه
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  )١٠٣مادة (

ا يعرض                   لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيم

ة   ويجب أن يق  . على تعديالت ، حتى وإن آان قد سبق عرضها على اللجنة المتخصصة     ديل آتاب دم التع

ل                  ى األق ك    . قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة عل ومع ذل

رار                             ا ، ويصدر ق سة مباشرة أو أثناءه ل الجل دم قب ذي يق ديل ال ة المجلس النظر في التع يجوز بموافق

 ويجوز للمجلس آذلك أن يحيل أي       .المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم اإلقتراح ودون مناقشة           

ا في صياغته                        دي رأيه ة لتب شريعية والقانوني شؤون الت ة ال ى لجن تعديل أدخله على مشروع القانون إل

  . وتنسيق أحكامه ، وال يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إال فيما يتعلق بالصياغة 

  

  )١٠٤مادة (

ل  انون قب شروع الق ى م ة عل ة الثاني راء المداول وز إج اء  ال يج ن انته ل م ى األق ام عل ة أي  مضي أربع

صر          ك، وتقت ر ذل نهم غي ألف م ذين يت ضاء ال ة األع س بأغلبي رر المجل ه إال إذا ق ى في ة األول المداول

ره                         ذي أق ى المشروع ال ة عل ا األعضاء آتاب ديالت التي يقترحه المداولة الثانية على المناقشة في التع

  .ًا على المشروعالمجلس في المداولة األولى ثم يقترع نهائي

  

  )١٠٥مادة (

تخطر اللجنة المتخصصة في جميع األحوال بالتعديالت التي يقدمها األعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر 

سة             شة في الجل اء المناق ا أثن ة فيه ويجب أن  . المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجن

ى           يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكوم       رح إل ديل المقت ة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التع

  .اللجنة، ويجب إجابة هذا الطلب إذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل

  

  )١٠٦مادة (

دأ   ديالت أوال، ويب ى التع رأي عل ذ ال شأنها يؤخ ة ب ديالت المقدم ادة والتع شة الم اء من مناق د االنته بع

  .ها عن النص األصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعهاالرئيس بأوسعها مدى وأبعد
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  )١٠٧مادة (

ه أن                           ا، فل ادة سبق أن وافق عليه ديل في م إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تع

يعود إلى مناقشة تلك المادة، وآذلك يجوز للمجلس  بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد األعضاء  

ة                  أن يقر  اء المداول ر إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انته

  .في المشروع

  

  )١٠٨مادة (

ا                   إذا آان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظرة حتى تنتهي اللجنة من عمله

  .لموادفي شأنه، وإال آان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي ا

ا أحد من                        دموها دون أن يتبناه ا مق ازل عنه وتعتبر التعديالت آأن لم تكن، وال تعرض للمناقشة، إذا تن

  .األعضاء

  

  )١٠٩مادة (

لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو آان ذلك أثناء مناقشته فال يستمر المجلس في                  

زول          نظره إال إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد األعضا         ء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي ت

  .عضويته ألي سبب من األسباب

اء                ويستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة بعد انته

ى طل                     ا  الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ، ما لم تر اللجنة سحب التقرير إلعادة النظر فيه ، فتجاب إل به

  .دون مناقشة 
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  )١١٠مادة (

ذا النحو أخذت                           ى ه ة عل ين األغلبي م تتب إن ل د، ف يكون أخذ اآلراء على المشروع علنيا بطريق رفع الي

اآلراء بطريق المناداة على األعضاء بأسمائهم، ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة باألسماء في األحوال              

  :اآلتية

  . بقوانين والمعاهداتمشروعات القوانين والمراسيم) أ(

  .الحاالت التي يشترط فيها أغلبية خاصة) ب(

  .إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على األقل) ج(

ويجوز في األحوال االستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب األخذ بطريق التصويت                  

  .ه المادةمن هذ) ج(السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 

  .وفي جميع األحوال يكون إدالء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر األعضاء

دما                       إلدالء بصوته عن ه العضو ل وينظم مكتب المجلس مكانا دائما أو أآثر في قاعة المجلس ، ينتقل إلي

  . يكون التصويت سريا ، ويصوت رئيس الجلسة من مكانه 

ام              ويجوز لرئيس المجلس أخذ اآلراء بإستخدام        ك مع عدم اإلخالل باألحك ة ، وذل أجهزة التقنية الحديث

  .السابقة 

  الشؤون التشريعية:  الفصل األول-أعمال اجمللس : الباب الثالث

  املراسيم بقوانني: الفرع الثاني

  )١١١مادة(

دابير ال                               اذ ت ا يوجب اإلسراع في اتخ ه م رة حل ة أو في فت اد مجلس األم ين أدوار انعق ا ب إذا حدث فيم

ون     تح ى أن ال تك انون، عل وة الق ا ق ون له يم تك أنها مراس ي ش صدر ف ر أن ي از لألمي أخير، ج ل الت تم

  .مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية

ان                  اريخ صدورها إذا آ ا من ت ة خالل خمسة عشر يوم ى مجلس األم ويجب عرض هذه المراسيم عل

أثر   المجلس قائما، وفي أول اجتما    ع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ب
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  )١١٢مادة (

ادة     التطبيق للم صدر ب ي ت وانين الت يم بق س المراس يس المجل ل رئ ان  ٧١يحي ى اللج تور إل ن الدس  م

  .المتخصصة إلبداء الرأي فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة االستعجال

  

  )١١٣مادة (

  .ل في نصوص المراسيم بقوانينال تقبل في اللجنة أو المجلس اقتراحات التعدي

  

  )١١٤مادة (

رفض          ة أو ال وانين بالموافق ة األعضاء     . يصوت المجلس على المراسيم بق وال يكون رفضها إال بأغلبي

  .الذي يتألف منهم المجلس، وينشر الرفض في الجريدة الرسمية

  الشؤون التشريعية:  الفصل األول-أعمال اجمللس : الباب الثالث

   املعاهدات:الفرع الثالث

  )١١٥مادة (

ادة                        ى من الم رة األول ا لنص الفق رم وفق  من الدستور    ٧٠يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات التي تب

دة        داع المعاه ع إي ة م سة تالي ي أول جل ان ف ذا البي ى ه ا ويتل ق له ومي المراف ان الحك شفوعة بالبي م

  .ومرفقاتها أمانة المجلس

  .دد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتهاوللمجلس إبداء ما يراه من مالحظات بص
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  )١١٦مادة (

 من  ٧٠يحيل الرئيس إلى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة   

ل     ضها أو يؤج ا أو يرف ق عليه س، وللمجلس أن يواف ى المجل ا إل ر عنه ديم تقري ا وتق تور لبحثه الدس

ى                     نظرها، وليس ل   ة إل ل يوجه المجلس نظر الحكوم رفض أو التأجي ه أن يعدل نصوصها، وفي حالة ال

  .النصوص التي أدت إلى ذلك

  الشئون السياسية:  الفصل الثاني-أعمال اجمللس : الباب الثالث

  القرارات والرغبات: الفرع األول

  )١١٧مادة (

ات        لمجلس األمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذ          ذه الرغب ة األخذ به ر على الحكوم

  .وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة

  

  )١١٨مادة (

رى            يقدم العضو إلى الرئيس ما يقترحه من رغبات في األمور الداخلة في اختصاص المجلس أو التي ي

رة       توجيهها إلى الحكومة في المسائل العامة، وتسري في ش     ررة في الفق ام المق راح األحك ذا االقت أن ه

راح               ٩٧األولى من المادة     رر نظر االقت ة االستعجال أن يق  بشأن اقتراحات القوانين، وللمجلس في حال

ل               وزير المختص طلب تأجي ة أو ال بقرار أو برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة، وللحكوم

دة إال         مناقشة االقتراح لمدة أسبوع على األ      ذه الم ر من ه ل ألآث ذا الطلب وال يكون التأجي آثر فيجاب ه

  .بقرار من المجلس

  

  )١١٩مادة (

ذا       ى ه هر عل ة أش ضي أربع ل م ه قب ادة تقديم وز إع ة ال تج رار أو برغب راح بق ة رفض االقت ي حال ف

  .الرفض، وفي حالة استرداد االقتراح بقرار أو برغبة يجوز ألي عضو آخر أن يتبناه
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  )١٢٠مادة (

ب        ة مكت ه بموافق ان ل س، آ صاص المجل ن اخت يس م ة ل رار أو برغب ا بق رئيس إن اقتراح إذا رأى ال

المجلس عدم عرضه على المجلس، وينبه على مقدمه بعدم التكلم فيه، وعند إصرار العضو على الكالم 

  . في الموضوع أمام المجلس يؤخذ رأي المجلس في األمر دون مناقشة

تبعاد   ذلك اس وز آ خاص أو      ويج ة األش ساس بكرام ا م ة، أو فيه ر الئق ارات غي شمل عب راح ي ل اقت آ

ام        ا تنظمه أحك شة مم الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبالد، أو يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو مناق

  .خاصة في الدستور وفي هذه الالئحة

  الشئون السياسية:  الفصل الثاني-أعمال اجمللس : الباب الثالث

  األسئلة:  الثانيالفرع

  )١٢١مادة (

ة في                             وزراء أسئلة الستيضاح األمور الداخل ى ال وزراء وإل ى رئيس مجلس ال لكل عضو أن يوجه إل

ا                           ة وصل علمه ه العضو والتحقيق من حصول واقع اختصاصهم بما في ذلك االستفهام عن أمر يجهل

  .إليه

ر   وال يجوز أن يوجه السؤال إال من عضو واحد ويكون توجيهه إلى      ى وزي  رئيس مجلس الوزراء أو إل

  .واحد

  

  )١٢٢مادة (

ى                        در المستطاع وأن يقتصر عل ا بوضوح وإيجاز ق ه، ومكتوب ا من مقدم سؤال موقع يجب أن يكون ال

ا مساس                         ة أو فيه ر الئق ارات غي ا وأال يتضمن عب دون تعليق عليه ا ب األمور التي يراد االستفهام عنه

  . بالمصلحة العليا للبالدبكرامة األشخاص أو الهيئات أو إضرار
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إن                 رئيس، ف فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده بناء على إحالة من ال

ل                 ك قب شة، وذل ه دون مناق ى المجلس للبت في ب، عرض األمر عل ع العضو بوجهة نظر المكت لم يقتن

  .ئحة من هذه الال١٢٣اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

  

  )١٢٣مادة (

ور                         وزير المختص ف وزراء أو ال ى رئيس مجلس ال سابقة إل ادة ال يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للم

وزراء أو       س ال يس مجل ى رئ ه إل اريخ إبالغ ن ت ة م سة تالي ال أول جل دول أعم ي ج درج ف ه وي تقديم

  .الوزير

  

  )١٢٤مادة (

ي     سؤال ف ى ال وزير عل وزراء أو ال س ال يس مجل ب رئ س  يجي رئيس مجل ره ول ددة لنظ سة المح الجل

ى   ى أسبوعين، فيجاب إل د عل د ال يزي ى موع ة إل ل اإلجاب ب تأجي وزير المختص أن يطل وزراء أو ال ال

  .طلبه، وال يكون التأجيل ألآثر من هذه المدة إال بقرار من المجلس

ود    ه أن ي ة غياب ي حال سؤال أو ف ه ال ة موج وزير بموافق وزراء أو ال س ال رئيس مجل ة أو ول ع اإلجاب

  .البيانات المطلوبة في األمانة العامة للمجلس إلطالع األعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة

  

  )١٢٥مادة (

  .لموجه السؤال دون غيره التعقيب على اإلجابة ويكون التعقيب موجزا ومرة واحدة

  

  )١٢٦مادة (

ا أ       ين يتعلق      يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه له شة موضوع مع ن تطلب مناق

  .بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس، أو أن تدلي ببيانات في شأنه
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  )١٢٧مادة (

  .ال يجوز لمقدم السؤال أن يحوله إلى استجواب في ذات الجلسة

  

  )١٢٨مادة (

ى رئ      ا إل ه منه ا يوج ى م ئلة عل ة باألس سابقة الخاص راءات ال ق اإلج وزراء أو ال تنطب س ال يس مجل

ا في                  الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس، فإن لألعضاء أن يوجهوه

  .الجلسة شفويا

  

  )١٢٩مادة (

ادة                      ا في الم واردة المشار إليه اء من موضوع األوراق والرسائل ال ذه الالئحة       ٧٥عقب االنته  من ه

ا       ال              يخصص نصف ساعة لألسئلة واإلجابة عليه درج في جدول أعم ا ي ك شيء منه د ذل إذا بقي بع ، ف

  .الجلسة التالية ما لم يقرر المجلس خالف ذلك

  

  )١٣٠مادة (

  .إذا استرد السائل سؤاله حق لكل عضو أن يتبناه وفي هذه الحالة يتابع المجلس النظر فيه

  

  )١٣١مادة (

ين            ا          األسئلة التي توجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء فيما ب الرد عليه ون ب اد يبعث  أدوار االنعق

ذه األسئلة             ى ه ة عل د اإلجاب ا، وال تتقي ذين وجهوه ى األعضاء ال ا إل ى رئيس المجلس فيبلغه ة إل آتاب

  .بالمواعيد المقررة في المواد السابقة، وتدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس

  

  )١٣٢مادة (

ه ألي سبب        سؤال         يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدم ذا ال ل عضو أن يتبنى ه  من األسباب ويحق لك

  .فيتابع المجلس النظر فيه
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  الشئون السياسية:  الفصل الثاني-أعمال اجمللس : الباب الثالث

  االستجوابات: الفرع الثالث

  )١٣٣مادة (

ة في                         وزراء استجوابات في أمر من األمور الداخل لكل عضو أن يوجه رئيس مجلس الوزراء وإلى ال

  .صاتهماختصا

  

  )١٣٤مادة (

ا،               ائع التي يتناوله يقدم االستجواب آتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوق

وزير                وزراء أو ل رئيس مجلس ال وال يجوز أن يقدمه أآثر من ثالثة أعضاء، آما ال يجوز توجيهه إال ل

  .واحد

ا     ة أو فيه ر الئق ارات غي تجواب عب ضمن االس ات أو  ويجب أال يت ة األشخاص أو الهيئ ساس بكرام م

  .إضرار بالمصلحة العليا للبالد

  

  )١٣٥مادة (

درج في جدول           ه وي يبلغ الرئيس االستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديم

ذا              ه االستجواب به وال من وجه إلي د سماع أق ه بع شة في د موعد للمناق ة لتحدي سة تالي ال أول جل أعم

  .الخصوص

ة                         ر حال ك في غي ه، وذل وم تقديم وال تجري المناقشة في االستجواب إال بعد ثمانية أيام على األقل من ي

  .االستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب األحوال

ى        ي أسبوعين عل ولمن وجه إليه اإلستجواب أن يطلب مد األجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إل

ر من         األآثر فيجاب إ   ل ألآث ة ، وال يكون التأجي لي طلبه ، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثل

  . هذه المدة إال بموافقة أغلبية أعضاء المجلس 
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  )١٣٦مادة (

دة ال تجاوز                  تبدأ مناقشة اإلستجواب في الجسلة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خالل م

د أقصى ثالث ساعات إذ آان االستجواب مقدما من أآثر من عضو ،               ساعة واحدة وثالثين دقيقة ، وبح     

وزير وال يجوز أن               م يجيب ال ة ألسبقهم في طلب االستجواب ، ث وإذا تعدد المستجوبون آانت األولوي

وزير                     ى رد ال تجاوز مدة آالمه المدة المحددة للمستجوبين بحسب األحوال ، وللمستجوب أن يعقب عل

دة التع د م ى أال تزي اوز ساعة عل دا وال أن تج ان المستجوب عضوا واح ى نصف ساعة إذا آ قيب عل

ددة   دة المح وزير الم الم ال دة آ اوز م ا ال يجوز أن تج ك ، آم ر من ذل ان المستجوبون أآث دة إذا آ واح

ه          ون ل تجواب والمعارض دون لالس ضاء المؤي تكلم األع م ي وال ، ث سب األح ستجوبين بح ب الم لتعقي

   . بالتناوب واحدا واحدا

  . وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما ال يجاوز ربع ساعة 

ي      ره ف ب غي وزير أن يني وز لل ا ال يج تجواب آم رح االس ي ش ره ف ب غي ستجوب أن يني وز للم وال يج

  . الجواب عليه 

  

  )١٣٧مادة (

ا في وقت       تضم االستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناق             شة فيه

ن      صدر م س ي ن المجل صدر م رار ي ى ق اء عل وزير أو بن وزراء أو ال س ال يس مجل ة رئ د بموافق واح

  .المجلس دون مناقشة

  

  )١٣٨مادة (

م                   إذا ل بعد االنتهاء من مناقشة االستجواب يعرض الرئيس االقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه ف

ى             تكن هناك اقتراحات، أعلن انتهاء المنا      ال إل راح باالنتق قشة واالنتقال إلى جدول األعمال ويكون لالقت

ه          شة ول جدول األعمال األولوية على غيره من االقتراحات ويبت المجلس في هذه االقتراحات دون مناق

  .أن يحيلها آلها أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها
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  )١٣٩مادة (

ى            لكل عضو أن يطلب     من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة باالستجواب المعروض عل

  .المجلس ويقدم هذا الطلب آتابة إلى رئيس المجلس

  

  )١٤٠مادة (

ال                   ينظر المجلس االستجواب عقب األسئلة وذلك باألسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول األعم

  .ما لم يقرر المجلس غير ذلك

  

  )١٤١مادة (

اه                   إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره فال ينظره المجلس إال إذا تبن

  .في الجلسة أو قبلها أحد األعضاء

  

  )١٤٢مادة (

دم االستجواب                      زوال عضوية من ق يسقط االستجواب بتخلي من وجه إليه االستجواب عن منصبه أو ب

  . أو بانتهاء الفصل التشريعي

ر ستأنف المجلس نظره وفي غي اد دون البت في االستجواب ي سابقة إذا انتهى دور االنعق  األحوال ال

  .بحالته عند بدء الدور التالي

  

  )١٤٣مادة (

س، ويكون طرح موضوع           ى المجل الوزير عل ة ب ى طرح موضوع الثق ؤدي االستجواب إل يجوز أن ي

شة االستجواب الموجه       الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أع              ر مناق ضاء إث

  .إليه، وعلى الرئيس قبل عرض االقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة
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  )١٤٤مادة (

وزراء، وال    دا ال ا ع نهم المجلس فيم ألف م ذين يت ة األعضاء ال وزير بأغلبي ن ال ة م ون سحب الثق يك

ين وال يجوز للمجلس       يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو آانوا من أعضاء المجلس               المنتخب

  .أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه

  

  )١٤٥مادة (

راح                       دمي االقت ين من مق ذا الموضوع الثن قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكالم في ه

ذلك ا                       بهم ، وآ راح بترتيب طل دمي االقت ة لمق ى أن تكون األولوي رهم عل ين من   بعدم الثقة أو من غي ثن

  . معارضين ، ما لم ير المجلس اإلذن بالكالم ألآثر من هؤالء األعضاء األربعة 

  

  الشئون السياسية:  الفصل الثاني-أعمال اجمللس : الباب الثالث

  طلبات املناقشة أو التحقيق: الفرع الرابع

  

  )١٤٦مادة (

دد طرح موضوع         يجوز بناء على طلب موقع من عدد ال يزيد على خمسة أعضاء وال يقل ع                ذا الع ن ه

سائر      صدده ، ول رأي ب ادل ال أنه وتب ي ش ة ف ة الحكوم ضاح سياس شة الستي ى المجلس للمناق ام عل ع

  . األعضاء حق االشتراك في المناقشة 

  

  )١٤٧مادة (

يحق لمجلس األمة في آل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أن يندب عضوا أو أآثر من أعضائه للتحقيق في 

ديم                    أي أمر من األمور      ة تق ع موظفي الدول وزراء وجمي ى ال الداخلة في اختصاص المجلس ويجب عل

  .الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم
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  .ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على األقل

ة في اختصاصه وفق                    ا وتكون للجان التي يشكلها مجلس األمة للتحقيق في أمر معين من األمور الداخل

ادتين          ) ١١٤(للمادة   ررة في الم ة في شأن          ) ٩،  ٨(من الدستور، الصالحيات المق من الالئحة الداخلي

  .لجنة الفصل في صحة العضوية

  

  )١٤٨مادة (

وزير     وزراء أو ال يس مجلس ال ى رئ ه إل ور تقديم ق ف شة أو التحقي ب المناق يس المجلس طل غ رئ يبل

ال جل             درج في جدول أعم رئيس مجلس             المختص حسب األحوال، وي د موعد لنظره ول ة لتحدي سة تالي

ه، وال                         ى طلب ر، فيجاب إل ى األآث دة أسبوعين عل الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لم

  .يكون التأجيل ألآثر من هذه المدة إال بقرار من المجلس

رر إرجاء ا        ه أن يق شة بحالت ر صالح للمناق ا يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غي ه أو  آم لنظر في

  .استبعاده

  

  )١٤٩مادة (

سة، ال                 اء الجل ال أو أثن ع جدول األعم د توزي سابقة بع ادة ال في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في الم

وزير المختص          وزراء أو ال رئيس مجلس ال يجوز نظرها إال بإذن من المجلس، وفي هذه الحالة يحق ل

  .طلب التأجيل وفقا للمادة السابقة

  

  )١٥٠مادة (

ل            ه قب ر عن ديم تقري يجوز للمجلس في جميع األحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتق

  .البت فيه
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  )١٥١مادة (

سة من أعضاء المجلس أن    از لخم ره ج ددة لنظ سة المح وا عن الجل ب أو تغيب دمو الطل ازل مق إذا تن

  .يتبنوه فيتابع المجلس النظر فيه

  الشئون السياسية:  الفصل الثاني-اجمللس أعمال : الباب الثالث

  العرائض والشكاوي: الفرع اخلامس

  )١٥٢مادة (

ادتين                  ا للم ى المجلس وفق ون إل ا المواطن  من الدستور،     ١١٥،  ٤٥العرائض والشكاوي التي يبعث به

ة، يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذآورا بها محل إقامته، وأن تكون خالية من العبارات غير الالئق                

ة أو أشخاص                     ات نظامي وإذا آانت العريضة أو الشكوى باسم الجماعات فيجب أن تكون مقدمة من هيئ

  .معنوية

  

  )١٥٣مادة (

تقيد العرائض والشكاوي التي ترد إلى المجلس في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع                 

  .بيان اسم مقدمها ومحل إقامته وملخص موضوعها

  

  )١٥٤مادة (

ال              يحيل   رئيس المجلس العرائض والشكاوي إلى لجنة العرائض والشكاوي، وينوه بذلك في جدول أعم

  .أول جلسة تالية، مع تالوة ملخص للعريضة أو الشكوى

وإذا آانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس أحالها إلى هذه اللجنة                

  .لفحصها مع الموضوع

رئيس المجلس أن  ادة ول واردة في الم شروط ال ستوفي ال ي ال ت شكاوي الت رائض أو ال ظ الع أمر بحف ي

  . من هذه الالئحة، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة١٥٢
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  )١٥٥مادة (

ديم          وزراء تق ن ال وزراء أو م س ال يس مجل ن رئ ا م شكاوي أن يطلب رائض وال ة الع س وللجن للمجل

  .ئض والشكاوي المحالة إليهااإليضاحات الخاصة بالعرا

ة                     اريخ اإلحال وعلى من وجه إليه هذه الطلب تقديم هذه اإليضاحات في بحر أسبوعين على األآثر من ت

  .ما لم يقرر المجلس غير ذلك

  

  )١٥٦مادة (

ي الموضوع   سببا ف ا م ين للمجلس رأيه شكاوي، وتب رائض وال ا من الع ال إليه ا يح ة م تفحص اللجن

ظ أو ا ة الحف س، أو وضع    مقترح ي المجل صة ف ة المخت ى اللجن ة أو إل وزارة ذات العالق ى ال ة إل إلحال

  .مشروع قرار أو قانون بما تراه في الموضوع

  

  )١٥٧مادة (

ه أن يأخذ صورة             ة ول ك من رئيس اللجن لكل عضو أن يطلع على أية عريضة أو شكوى متى طلب ذل

  .منها دون إفشاء سريتها

  

  )١٥٨مادة (

  .ئض والشكاوي صاحب الشأن، بواسطة رئيس المجلس بما تم في عريضته أو شكواهتعلم لجنة العرا
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  الشئون املالية:  الفصل الثالث-أعمال اجمللس : الباب الثالث

  امليزانيات العامة وحساباتها اخلتامية: الفرع األول

  )١٥٩مادة (

ة         تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة إليرادات الدولة و         ى مجلس األم ه إل مصروفاتها وتقدم

  .قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على األقل، لفحصها وإقرارها
  

  )١٦٠مادة (

ه للمجلس،                        ور تقديم صادية ف ة واالقت شئون المالي ة ال ى لجن ة إل انون الميزاني يحيل الرئيس مشروع ق

  .ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية
  

  )١٦١مادة (

ا       تقدم لجنة الشؤ   وم عليه ا لألسس التي يق ون المالية واالقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عام

ه بالمالحظات واالقتراحات التي                         سامها مع التنوي سم من أق ل ق مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن آ

ة     اريخ إحال ن ت ابيع م تة أس اوز س اد ال يج ي ميع ك ف شأنها، وذل ة ب دمها أعضاء المجلس أو اللجن يق

ين                        المش ذآور، وجب أن تب ر الم ة التقري دم اللجن ة دون أن تق ذه المهل إذا انقضت ه ة، ف ى اللجن روع إل

ا في                        دم تقريره م تق إن ل أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى ال تجاوز أسبوعين، ف

  .الحكومةخالل هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من 

  

  )١٦٢مادة (

صادية            ة واالقت شؤون المالي يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق االستعجال، وتحيل لجنة ال

  .األبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا

ادة                   ه في الم ة المنصوص علي ة الثاني  ١٠٤وال يسري في شأن مشروع قانون الميزانية شرط المداول

  .ه الالئحةمن هذ
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  )١٦٣مادة (

  .تكون مناقشة الميزانية في مجلس األمة بابا بابا

  .وال يجوز تخصيص أي إيراد من اإليرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إال بقانون

  

  )١٦٤مادة (

ة،                    ادات التي تضمنها مشروع الميزاني آل تعديل تقترحه لجنة الشؤون المالية واالقتصادية في االعتم

  .أن تأخذ رأي الحكومة فيه، وأن تنوع عنه في تقريرهايجب 

ة                  فإن آان التعديل يتضمن زيادة في اعتمادات النفقات أو نقصا في اإليرادات الواردة بمشروع الميزاني

ات                     وجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة أو بتدبير ما يقابل هذا التعديل من إيراد آخر أو نقص في النفق

  .األخرى

  

  )١٦٥مادة (

على من يريد الكالم في موضوع خاص بقسم من أقسام الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع التقرير عنه      

وقبل المناقشة فيه ما لم يأذن المجلس بغير ذلك، وعلى طالب الكالم أن يحدد المسائل التي سيتناولها                     

  .مبحثه، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالبو الكال

  

  )١٦٦مادة (

اء أو                          ائم، بإلغ انون ق ديل ق ه، أو تع انوني معمول ب ال يجوز إلغاء دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام ق

انون                         ديل ق ة أو تع دائرة أو الوظيف اء ال إذا شاء المجلس إلغ ة، ف تعديل االعتمادات المدونة في الميزاني

  .قائم وجب تقديم مشروع قانون خاص بذلك

  

  )١٦٧مادة (

م في العرض على التصويت طلب إلغاء االعتماد، ثم طلب خفضه ثم طلب إقرار االعتماد المقرر من                 يقد

  .اللجنة، ثم طلب زيادته
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  )١٦٨مادة (

  .إذا قدم طلبان بالتعديل وآانا مختلفين في الرقم فيطرح للتصويت طلب الرقم األآبر

  

  )١٦٩مادة (

ة أشهر              الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة عن العا       ة خالل األربع م المنقضي يقدم إلى مجلس األم

  .التالية النتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره

  

  )١٧٠مادة (

ادات          امي واالعتم ساب الخت ى الح دارها عل ة وإص ة العام شة الميزاني ة بمناق ام الخاص سري األحك ت

ة،     اإلضافية والنقل من باب إلى باب من أبواب الميزانية، آما تسري عل            ى الميزانيات المستقلة والملحق

  .واالعتمادات اإلضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية

ادة  ا في الم ستة أسابيع المشار إليه دة ال اريخ ١٦١وال تسري م ة، إال من ت ى الحسابات الختامي  عل

  .نة الشؤون المالية واالقتصاديةإحالة التقرير السنوي لديوان المحاسبة عنها إلى لج

  

  )١٧١مادة (

ادة                   ه في الم ة المنصوص علي ة المالي وان المراقب اون       ١٥١يلحق بمجلس األمة دي  من الدستور، ويع

ة،   دود الميزاني ي ح اق مصروفاتها ف ة وإنف رادات الدول ة تحصيل إي ي رقاب ة ف ة ومجلس األم الحكوم

  .را سنويا عن أعمال ومالحظاتهويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس تقري
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  الشئون املالية:  الفصل الثالث-أعمال اجمللس : الباب الثالث

  ميزانية اجمللس وحسابه اخلتامي: الفرع الثاني

  )١٧٢مادة (

رة      ادة     ) ج(بمراعاة حكم الفق رة    ٣٠من الم ادة   ) ب( والفق ر المجلس      ٣٩من الم ذه الالئحة، يق  من ه

  .دود االعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة باالتفاق مع الحكومةميزانيته السنوية في ح

ة      ة العام ة الدول ة بميزاني انون ملحق ة المجلس بق ة المجلس    . وتصدر ميزاني وتسري في شأن ميزاني

  .األحكام الخاصة بميزانية الدولة

  

  )١٧٣مادة (

ة في الجهة         بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس يودع االعتماد ال         مخصص لها بميزانية الدول

إذن من رئيس المجلس أو من ينوب                           اد إال ب ذا االعتم التي يختارها مكتب المجلس، وال يصرف من ه

  .عنه في ذلك

  

  )١٧٤مادة (

أن     ي ش سابقتين ف ادتين ال ررة بالم ام المق ة األحك ادات اإلضافية لمجلس األم أن االعتم ي ش سري ف ت

  .ميزانية المجلس

  

  )١٧٥مادة (

ب    ى مكت رئيس إل ه ال م يحيل امي للمجلس ث ة الحساب الخت ة العام د األمان ة تع سنة المالي ة ال د نهاي بع

امي                            رار الحساب الخت ع في إق راره، وتتب شته وإق ى المجلس لمناق ل عرضه عل ه قب المجلس للنظر في

  .وإصداره اإلجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها
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  حكام العامة األ-الباب الرابع 

  )١٧٦مادة (

تنظم األمانة العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار األحكام    

  .التفصيلية الخاصة بالشئون اإلدارية والمالية وشئون الموظفين والمخازن

  

  )١٧٧مادة (

اء ا                ه عدد من األمن ا         يرأس األمانة العامة للمجلس أمين عام يعاون ون جميع امين المساعدين ، يعين لع

  . وتحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس

ة                  سات المجلس العلني ويسأل األمين العام عن شئون األمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس ويحضر جل

  . بناء على طلبها ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر إجتماعات اللجان

ا                     ك الصالحيات التي تقرره ويشرف األمين العام على شئون األمانة العامة وموظفيها ، ويتولي في ذل

  .القوانين واللوائح لوآيل الوزارة في شئون وزارته وموظفيها 

  

  )١٧٨مادة (

  .في حالة حل المجلس تلحق األمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء

  

  )١٧٩مادة (

د أفراد الحرس الخاص بالمجلس ونظامهم بقرارات من رئيس المجلس، وتسري في شأنهم                  يحدد عد 

  .أحكام التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن قوات األمن

  

  )١٨٠مادة (

رارات   صدر الق ة األعضاء وت ه صحيحة إال بحضور أغلبي ان المجلس أو مكتب ون اجتماعات لج ال تك

  . األصوات رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيسبأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت
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  )١٨١مادة (

د                  ام المواعي ا أحك يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه وال تسري عليه

  .العادية المقررة في هذه الالئحة

ة المختصة                       دم اللجن ى أن تق ا عل سة ذاته وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المستعجلة في الجل

ة                     ة الثاني رر المجلس إجراء المداول ة أن يق ذه الحال تقريرها إلى المجلس في الجلسة، آما يجوز في ه

  . من هذه الالئحة١٠٤للموضوع فورا وفقا للمادة 

ة المختصة أو رئيس                     ة أو اللجن ويعتبر الموضوع مستعجال بقرار من المجلس بناء على طلب الحكوم

  .  أعضاء المجلس أو إذا قدم طلب موقع من خمسة

ة                 اع اإلجراءات العادي ويجب النص    . وللمجلس في جميع األحوال أن يقرر العدول عن االستعجال واتب

  .على صفة االستعجال في قرار اإلحالة إلى آل من المجلس واللجان

ذه    ي ه ا ف تعجال المنصوص عليه االت االس ة من ح م خاص بحال أي حك ادة ب ذه الم ام ه وال تخل أحك

  .الالئحة
  

  )١٨٢ مادة(

ل عضو أن يطلب تصحيح                      على الصحافة أن تكون أمينة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لك

اب في أول               األخطاء بكتاب خطي يرسله الرئيس إلى الصحف التي شوهت الوقائع وعليها أن تنشر الكت

  .عدد دون تعليق، وال يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية
  

  )١٨٣مادة (

  .ون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةيعمل بهذا القان
  

  أمير دولة الكويت

  عبد اهللا السالم الصباح

   هـ١٣٨٢ ذو الحجة ٢١ :صدر في

م١٩٦٣ مايو ١٥الموافق 


