
 

 الباب االول

 المجلس وادارته وسٌر أعماله

 الفصل األول

 هٌئة مكتب المجلس

 1المادة 

. تتالؾ هٌئة مكتب المجلس من رئٌس ونائب رئٌس وامٌنً سر وثالثة مفوضٌن

   

 2المادة 

ٌجتمع مجلس النواب بناء على دعوة اكبر اعضائه سنا وبرئاسته النتخاب هٌئة مكتب المجلس فً اول جلسة 
. ٌعقدها بعد تجدٌد انتخابه، وذلك فً مهلة اقصاها خمسة عشر ٌوما من بدء والٌته

. ٌقوم بامانة السر اصؽر عضوٌن سنا من الحاضرٌن 
. واذا تعذر حضور اكبر االعضاء سنا، ٌراس الجلسة اكبر االعضاء سنا من الحاضرٌن

   

 3المادة 

 والنافذ منذ تارٌخ نشره 21/9/1990 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر فً 44بالمادة عمال 
، ٌنتخب المجلس اوال ، ولمدة والٌته ، الرئٌس ونائب الرئٌس، كال منهما على حدة ، باالقتراع السري، 
وبالؽالبٌة المطلقة من اصوات المقترعٌن ، واذا لم تتوافر هذه الؽالبٌة فً هذه الدورة وفً دورة ثانٌة 

تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة ٌكتفً بنتٌجتها بالؽالبٌة النسبٌة، واذا تساوت االصوات فاالكبر سنا ٌعتبر 
. منتخبا

وفً كل مرة ٌجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرٌن االول من كل عام ، ٌعمد المجلس الى انتخاب 
. امٌنً سر وفقا لالجراءات المنصوص علٌها فً الفقرة االولى من هذه المادة

. واذا تساوت االصوات عد االكبر سنا منتخبا. ثم ٌجري انتخاب ثالثة مفوضٌن بورقة واحدة بالؽالبٌة النسبٌة

   

 4المادة 

اذا شؽر مقعد فً هٌئة مكتب المجلس، عمد المجلس الى انتخاب خلؾ له فً اول جلسة ٌعقدها وفقا 
. لالجراءات المقررة لملء هذا المقعد بموجب المادة الثالثة اعاله

   

   

 الفصل الثانً

 صالحٌات هٌئة مكتب المجلس

 5المادة 

رئٌس المجلس ، 
. ٌمثل المجلس وٌتكلم باسمه_ 
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. ٌرعى فً المجلس احكام الدستور والقانون والنظام الداخلً_ 
. ٌراس الجلسات وٌتولى الصالحٌات المنصوص علٌها فً هذا النظام_ 
. ٌحفظ االمن داخل المجلس وفً حرمه، وٌلفظ وٌطبق العقوبات_ 

   

 6المادة 

. ٌتولى نائب الرئٌس صالحٌات الرئٌس فً حال ؼٌابه او عند تعذر قٌامه بمهمته
اذا تعذر على الرئٌس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة، ٌتولى الرئاسة اكبر االعضاء الحاضرٌن سنا وذلك 

. بتكلٌؾ من الرئٌس او نائبه

   

 7المادة 

: ٌتولى امٌنا السر 
مساعدة الرئٌس فً تدوٌن اسماء طالبً الكالم  _ 
. فرز اوراق االقتراع_ 
. مراقبة تنظٌم محاضر الجلسات وخالصاتها_ 

. اذا تؽٌب امٌنا السر او احدهما عن الجلسة للرئٌس ان ٌكلؾ عوضا عن الؽائب احد النواب الحاضرٌن 

   

 8المادة 

: تتولى هٌئة مكتب المجلس، باالضافة للصالحٌات المنصوص علٌها فً هذا النظام 
درس االعتراضات التً تقدم فً شان محاضر الجلسات وخالصاتها، وادارة الجلسات والتصوٌت ، واعالن _ 

. نتٌجة االقتراع والفصل بها
. تقرٌر جدول االعمال لكل جلسة من جلسات المجلس_ 
نشر جدول االعمال المقرر فً بهو المجلس وتبلٌؽه الى النواب مع نسخة عن المشارٌع واالقتراحات _ 

. والتقارٌر موضوع االعمال قبل انعقاد الجلسة باربع وعشرٌن ساعة على االقل
. تنظٌم موازنة المجلس السنوٌة واالشراؾ على تنفٌذها _ 

اما حواالت الصرؾ والتصفٌة وسائر عقود النفقات فٌوقعها الرئٌس او نائبه مع احد امٌنً السر واحد 
. المفوضٌن ، على ان تطبق بشانها احكام قانون المحاسبة العمومٌة

تقرٌر وتعدٌل مالكات وانظمة موظفً المجلس المدنٌٌن والعسكرٌٌن على ان ٌطبق على موظفً مجلس _ 
النواب المدنٌٌن احكام انظمة موظفً االدارات العامة، وعلى العسكرٌٌن احكام االنظمة العسكرٌة، وٌتم تعٌٌن 

. الموظفٌن بقرار من رئٌس المجلس
. درس العرائض والشكاوى_ 

   

 9المادة 

. تخضع اجتماعات هٌئة مكتب المجلس الصول اجتماعات اللجان

   

 10المادة 



. ال ٌجوز الجمع بٌن عضوٌة هٌئة مكتب المجلس وبٌن الوزارة

   

   

 الفصل الثالث

 االنتخاب باالقتراع السري

 11المادة 

تجري جمٌع عملٌات االنتخاب فً المجلس باالقتراع السري بواسطة ظرؾ خاص واوراق نموذجٌة بٌضاء 
. تحمل كالهما ختم المجلس توزع على النواب

. وكل ظرؾ ٌتضمن اكثر من ورقة واحدة او ٌحمل عالمة فارقة ٌعتبر الؼٌا

   

 12المادة 

. ال تدخل فً حساب االؼلبٌة فً اي انتخاب ٌجرٌه المجلس االوراق البٌضاء او الملؽاة
: تعتبر ملؽاة كل ورقة تتضمن 

اسماء ٌفوق عددها المراكز المحددة فً النظام ، _ 
او تحتوي على عالمة تعرٌؾ او تمٌٌز من اي نوع كانت، _ 
او تتضمن ؼٌر االسم والشهرة مجردٌن، _ 
. تتلؾ اوراق االنتخاب فور اعالن النتائج_ 

   

   

 الفصل الرابع

 فً ابطال النٌابة

 13المادة 

. ٌعتبر المرشح المنتخب نائبا وٌمارس جمٌع حقوق النٌابة منذ اعالن نتٌجة االنتخابات فً دائرته االنتخابٌة

   

 14المادة 

 المعدلتٌن من 30 و 19ٌنظر المجلس الدستوري فً الطعون الناشئة عن االنتخابات النٌابٌة عمال بالمادتٌن
. الدستور

   

 15المادة 

ٌبلػ رئٌس مجلس النواب قرار المجلس الدستوري الى النواب فً اول جلسة ٌعقدها المجلس بعد تبلؽه 
. القرار

واذا تضمن القرار ابطال نٌابة احد المنتخبٌن ونجاح سواه ٌعلن الرئٌس ذلك وٌمتنع على من ابطلت نٌابته 
مواصلة مشاركته فً اعمال المجلس كما تصبح جمٌع المبادرات التً كان قد اتخذها كانها لم تكن ما لم 

. ٌتبناها احد النواب وٌحل محله المرشح المنتخب االخر الناجح
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 الفصل الخامس

 فً االستقالة

 16المادة 

للنائب ان ٌستقٌل من النٌابة بكتاب خطً صرٌح ٌقدم الى رئٌس المجلس، فان وردت االستقالة مقٌدة بشرط 
. تعتبر الؼٌة

   

 17المادة 

على الرئٌس ان ٌعلم المجلس باالستقالة بان ٌتلو كتاب االستقالة فً اول جلسة علنٌة تلً تقدٌمها وتعتبر 
. االستقالة نهائٌة فور اخذ المجلس علما بها

   

 18المادة 

للنائب المستقٌل ان ٌرجع عن استقالته بكتاب خطً ٌقدم الى رئٌس المجلس قبل اخذ المجلس علما بها 
. وتعتبر االستقالة كانها لم تكن

   

   

 الفصل السادس

 فً تشكٌل اللجان وانتخاب اعضائها

 19المادة 

فً الجلسة التً تلً انتخاب هٌئة مكتب المجلس بعد االنتخابات العامة وفً بدء دورة تشرٌن االول من كل 
. سنة ٌعمد المجلس الى انتخاب لجانه الدائمة

.  من هذا النظام وبالؽالبٌة من اصوات المقترعٌن12  و11للمادتٌن ٌجري االنتخاب باالقتراع السري وفقا _
. واذا تساوت االصوات عد االكبر سنا منتخبا

   

 20المادة 

: لجان المجلس الدائمة عن االتٌة 
.  عضوا17لجنة المال والموازنة وعدد اعضائها _ 1
.  عضوا17لجنة االدارة والعدل وعدد اعضائها  _ 2
.  عضوا 17لجنة الشؤون الخارجٌة والمؽتربٌن وعدد اعضائها  _ 3
.  عضوا17لجنة االشؽال العامة والنقل والموارد المائٌة والكهربائٌة وعدد اعضائها  _ 4
.  عضوا12لجنة التربٌة الوطنٌة والثقافة وشؤون التعلٌم المهنً والتقنً وعدد اعضائها  _ 5
.  عضوا12لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون االجتماعٌة وعدد اعضائها  _ 6
.  عضوا17لجنة الدفاع الوطنً والداخلٌة واالمن وعدد اعضائها  _ 7
.  عضوا12لجنة االسكان والتعاونٌات وشؤون المهجرٌن وعدد اعضائها  _ 8
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.  عضوا12لجنة الزراعة والسٌاحة والبٌئة والشؤون البلدٌة والقروٌة وعدد اعضائها  _ 9
.  عضوا12لجنة االقتصاد الوطنً والتجارة والصناعة والنفط وعدد اعضائها  _ 10
.  عضوا12لجنة االعالم والبرٌد والمواصالت السلكٌة والالسلكٌة وعدد اعضائها  _ 11
.  عضوا12لجنة التخطٌط واالنماء وعدد اعضائها  _ 12
.  اعضاء8لجنة حقوق االنسان والنظام الداخلً وعدد اعضائها  _ 13

   

 21المادة 

ال ٌجوز للنائب ان ٌكون عضوا فً اكثر من لجنتٌن من لجان المجلس الدائمة اال اذا كانت اللجنة الثالثة لجنة 
. النظام الداخلً وحقوق االنسان

   

 22المادة 

على النائب اذا انتخب فً اكثر من لجنتٌن دائمتٌن ان ٌختار بكتاب خطً ٌقدمه لرئٌس المجلس، اللجنتٌن 
اللتٌن ٌود االحتفاظ بعضوٌتهما وذلك قبل موعد الجلسة التً تلً جلسة انتخاب اللجان، واال اعتبر حكما 

. عضوا فقط فً اللجنتٌن اللتٌن انتخب فٌهما اوال حسب ترتٌب االنتخاب الزمنً

   

 23المادة 

تجتمع اللجان بعد انتخابها بثالثة اٌام على االكثر بدعوة من رئٌس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئٌسا 
. ومقررا باالقتراع السري وٌكلؾ رئٌس المجلس امٌن سر لها من موظفً المجلس لضبط وقائع الجلسات

. ال ٌعتبر اجتماع اللجنة النتخاب الرئٌس والمقرر قانونٌا اال اذا حضرته االؼلبٌة المطلقة من اعضائها_ 

   

 24المادة 

لكل من اللجان الدائمة والخاصة، ان تنتخب من اعضائها لجنة فرعٌة لدرس مواضٌع معٌنة، وعلى اللجنة 
. الفرعٌة ان تقدم تقرٌرا بنتٌجة اعمالها الى اللجنة االصلٌة

   

 25المادة 

. ال ٌجوز الجمع بٌن عضوٌة اللجان وبٌن كل من رئاسة المجلس او نٌابة الرئاسة والوزارة

   

   

 الفصل السابع

 أعمال اللجان

 26المادة 



فور وصول المشارٌع واالقتراحات وسائر القضاٌا التً ٌجب درسها فً اللجان الى قلم المجلس ٌحٌلها 
. الرئٌس الى اللجان بحسب اختصاصها اال اذا كان النظام ٌنص على عرضها على المجلس اوال

   

 27المادة 

تجتمع كل لجنة بدعوة من رئٌسها وٌقوم المقرر بتوجٌه الدعوة عند تعذر قٌام الرئٌس بمهامه وذلك بناء 
. على تكلٌؾ من هذا االخٌر او من رئٌس المجلس

ٌبلػ امٌن سر اللجنة اعضاءها الموعد مع جدول الجلسة الذي ٌضعه الرئٌس مرفقا بنسخة عن المشارٌع 
. واالقتراحات وسائر المعامالت المدرجة فً الجدول وذلك قبل الموعد المعٌن بٌوم على االقل

   

 28المادة 

. ٌراس الرئٌس او المقرر الجلسة وٌدٌرها وفقا للقواعد المتبعة فً ادارة الجلسات العامة

   

 29المادة 

عندما تجتمع اللجنة برئاسة المقرر بسبب ؼٌاب الرئٌس او برئاسة الرئٌس وؼٌاب المقرر تعمد الى انتخاب 
. مقرر خاص لوضع التقرٌر بالمواضٌع التً ٌنجز درسها

   

 30المادة 

اما فً الجلسات التالٌة . ال تكون جلسة اللجنة قانونٌة فً الجلسة االولى اال بحضور اكثر من نصؾ االعضاء 
فتكون الجلسة قانونٌة للنظر بجدول اعمال الجلسة االولى على ان ال ٌقل عدد الحاضرٌن عن ثلث عدد 

. اعضاء اللجنة

   

 31المادة 

ٌمكن للجان ان تدعو الوزٌر المختص لحضور جلساتها وللوزٌر ان ٌنتدب من ٌنوب عنه اال اذا قررت اللجنة 
. دعوة الوزٌر بالذات

عندما تقرر اللجنة دعوة الوزٌر بالذات على رئٌسها ابالغ الوزٌر القرار بواسطة رئاسة المجلس وذلك قبل _ 
. الموعد بثالثة اٌام على االقل

. ٌرفق كتاب الدعوة ببٌان باالعمال التً سٌجري بحثها عند االقتضاء _ 

   

 32المادة 

ٌحق للجان المجلس ان تطلب الى الوزٌر المختص تزوٌدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التً ترٌد _ 
. االطالع علٌها

اذا تمنع الوزٌر عن اجابة الطلب وجب رفع االمر الى رئٌس المجلس الذي ٌعرض الموضوع على المجلس _ 



ٌحق للجان المجلس ان تطلب الى الوزٌر المختص . فً اول جلسة وٌعطٌه االولوٌة على سائر االعمال
اذا تمنع الوزٌر عن اجابة الطلب وجب _ .تزوٌدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التً ترٌد االطالع علٌها

رفع االمر الى رئٌس المجلس الذي ٌعرض الموضوع على المجلس فً اول جلسة وٌعطٌه االولوٌة على سائر 
. االعمال

   

 33المادة 

لكل نائب حق حضور جلسات اللجان ولو لم ٌكن عضوا فٌها وله ان ٌناقش المواضٌع المطروحة على البحث 
وان ٌبدي راٌه وان ٌتقدم باقتراحات وبتعدٌالت كسائر اعضاء اللجنة ؼٌر انه ال ٌحق له االشتراك فً 

. التصوٌت

   

 34المادة 

. جلسات اللجان واعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصوٌت سرٌة ما لم تقرر اللجنة خالؾ ذلك

   

 35المادة 

على اللجان ان تدرس المواضٌع المعروضة علٌها تباعا حسب توارٌخ ورودها ما عدا مشارٌع القوانٌن 
. المستعجلة وما تقرر اللجنة تقدٌمه على سواه

   

 36المادة 

اذا تساوت االصوات اعتبر . بعد مناقشة المشارٌع واالقتراحات المطروحة على اللجنة ٌصوت علٌها باالكثرٌة
. صوت الرئٌس مرجحا

   

 37المادة 

تضبط وقائع جلسات اللجان فً محضر تفصٌلً ٌتضمن المناقشات واالراء والمقترحات والقرارات التً ابدٌت 
. وٌوقع المحضر رئٌس اللجنة والمقرر وامٌن السر

   

 38المادة 

هً دراستها وترفع تقارٌرها فً المشارٌع واالقتراحات وسائر المواضٌع المحالة علٌها فً تنعلى اللجان ان 
اما المشارٌع المستعجلة فٌجب انهاء درسها ورفع التقرٌر . مهلة اقصاها شهر اعتبارا من تارٌخ ورودها

بشانها خالل اسبوعٌن على االكثر وفً نهاٌة هذه المدة ٌطرح رئٌس المجلس المشروع على اللجان 
. المشتركة او على المجلس سواء انتهت اللجنة من درسه او لم تنته 

   



 39المادة 

اذا كان المشروع او االقتراح ٌدخل فً اختصاص اكثر من لجنة فلرئٌس المجلس ان ٌدعو اللجان المختصة 
الى اجتماع مشترك برئاسته او برئاسة نائبه لدرسه ووضع تقرٌر واحد بشانه اما اذا كانت كل لجنة قد 

درسته على حدة ورات الرئاسة تباٌنا فً النصوص المقترحة قد تؤدي الى تعقٌد فً المناقشة والتصوٌت فً 
الهٌئة العامة، وجب اجتماع اللجان المختصة بلجنة واحدة مشتركة برئاسة رئٌس المجلس او نائبه العادة 

. الدرس ووضع تقرٌر موحد
ولرئٌس المجلس ان ٌعرض اي موضوع على اللجان المشتركة عفوا او بناء على طلب خمسة نواب على 

. االقل، وللجان وضع االقتراحات واصدار التوصٌات الالزمة

   

 40المادة 

. عند اجتماع اكثر من لجنة لدرس موضوع واحد تنتخب اللجان المجتمعة مقرا خاصا لوضع التقرٌر الموحد

   

 41المادة 

. ٌجب ان ٌتضمن تقرٌر اللجنة مختلؾ وجهات النظر واالراء التً عرضت فً اللجنة

   

 42المادة 

ترفع تقارٌر اللجان الى مكتب المجلس الدراجها فً جدول اعمال جلسات المجلس العامة وفق ترتٌب وصولها 
. الٌه مع حفظ االولوٌة للمشارٌع المعجلة

   

 43المادة 

ٌتبلػ اعضاء اللجان مشروع الموازنة العامة فور وروده الى المجلس، تدعو لجنة المال والموازنة الزامٌا _ 
كل لجنة من لجان المجلس، وقبل ٌومٌن على االقل ، لحضور االجتماعات التً تدرس فٌها الموازنة المتعلقة 

. باعمال هذه اللجنة ، وٌشترك اعضاء هذه اللجنة فً المناقشة وتقدٌم االقتراحات والتصوٌت
. ٌراس هذه االجتماعات المشتركة رئٌس لجنة المال والموازنة_ 

   

 44المادة 

. ان حضور جلسات اللجان الزامً 
ٌعتبر مستقٌال حكما عضو اللجنة الذي ٌتؽٌب عن حضور ثالث جلسات متوالٌة بدون عذر مشروع مقدم 

.  من هذا النظام على رئٌس اللجنة ان ٌبلػ رئٌس المجلس االمر النتخاب خلؾ له69للمادة وفقا

   

   

 الفصل الثامن

http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=131020019446968
http://www.arab-ipu.org/pdb/LoadArticle.asp?SC=131020019446968


 العرائض والشكاوى

 45المادة 

تحال العرائض والشكاوى الى هٌئة مكتب المجلس وٌهمل كل ما ورد منها بدون توقٌع او تتضمن عبارات 
. نابٌة

   

 46المادة 

تدرس هٌئة المكتب العرٌضة او الشكوى وتقرر اما حفظها او احالتها الى اللجنة الدائمة المختصة او احالتها 
. الى الوزٌر المختص ولها ان تعرضها على المجلس بهٌئته العامة

   

 47المادة 

اذا احٌلت العرٌضة او الشكوى على اللجنة المختصة تقوم هذه االخٌرة بدرسها وتقرر اما حفظها او احالتها 
. الى الوزٌر المختص او عرضها على المجلس

   

 48المادة 

اذا لم ٌجب الوزٌر على العرٌضة او الشكوى خالل شهر، على هٌئة مكتب المجلس او اللجنة المختضة ان 
. تقرر عرضها على المجلس مع تقرٌر بالوقائع والمقترحات عند االقتضاء

   

   

 الفصل التاسع

 جلسات المجلس

 49المادة 

. ٌنعقد مجلس النواب فً دورات عادٌة واستثنائٌة وفقا الحكام الدستور 

   

 50المادة 

ٌتولى الرئٌس المحافظة على النظام واالمن داخل المجلس وال ٌجوز استدعاء افراد قوى االمن ؼٌر التابعة 
وهو الذي ٌطبق النظام الداخلً فٌاذن بالكالم وٌمنعه . الى شرطة المجلس النٌابً الى المجلس اال بطلب منه

وفاقا للنظام وٌامر بتدوٌن اقوال النواب فً المحضر وٌحذؾ اقوال من لم ٌاذن له منهم ، وٌوجه االسئلة التً 
. تقتضٌها ادارة الجلسة وٌعلن ما ٌصدره المجلس من مقررات وله حق االشتراك بالتصوٌت كسائر النواب

   

 51المادة 



جلسات المجلس علنٌة اال اذا قررت االكثرٌة عقدها سرٌة بناء على طلب من الحكومة او من خمسة نواب 
. على االقل

   

 52المادة 

عندما تقرر االكثرٌة سرٌة الجلسة ٌستشار المجلس فٌما اذا كان ٌوضع بها محضر ام ال وما اذا كانت 
. مقرراتها تذاع ام ال

   

 53المادة 

ال ٌحضر احد حتى من موظفً المجلس جلساته السرٌة وٌقوم امٌنا السر بتنظٌم المحضر اذا قرر المجلس 
. وضع محضر للجلسة

   

 54المادة 

ٌعٌن الرئٌس او نائبه ، عند تعذر قٌام الرئٌس بمهامه ، مواعٌد الجلسات وٌطبق جدول االعمال وٌضبط ادارة 
. الجلسات وٌدٌر المناقشات

   

 55المادة 

ال تفتح جلسة المجلس اال بحضور االؼلبٌة من عدد اعضائه وال ٌجوز التصوٌت اال عند توافر النصاب فً 
. قاعة االجتماع

. اما المناقشات فال تستوجب استمرار توافر النصاب_ 
اذا رفعت الجلسة قبل االنتهاء من مناقشة موضوع ما، حق لرئٌس المجلس اعالن الجلسة مفتوحة، _ 

. والجلسات التً تعقد فٌما بعد الستكمال البحث تعتبر استمرارا للجلسة االولى

   

 56المادة 

بعد ان تعلن الرئاسة افتتاح الجلسة تتلى اسماء النواب الؽائبٌن بعذر فالؽائبٌن بدون عذر فملخص محضر 
 بناء على طلب احد  واما,وٌصدق المحضر بعد اجراء التصحٌح الذي تقره الرئاسة اما عفوا .الجلسة السابقة

. النواب

   

 57المادة 

اذا وقع خالؾ على ملخص المحضر، تنظر هٌئة مكتب المجلس فٌه بعد الرجوع الى المحضر التفصٌلً 
. وتضع تقرٌرا بذلك ٌعرض على المجلس للبت به

   



 58المادة 

. ٌوضع لكل جلسة ، محضر تفصٌلً وخالصة محضر ما عدا الجلسات السرٌة التً تخضع الجراءات خاصة
تدون فً المحضر التفصٌلً جمٌع الوقائع والقرارات التً تحصل اثناء الجلسة وٌطبع المحضر وٌوزع على 

. النواب فً مهلة خمسة عشر ٌوما على االكثر
: ٌذكر فً خالصة المحضر 

. اسماء النواب الؽائبٌن بعذر او بؽٌر عذر_ 
. الوزراء الذٌن مثلوا الحكومة فً الجلسة_ 
. المواضٌع التً طرحت على المجلس واسماء النواب الذٌن اشتركوا فً المناقشة_ 
. المقررات التً صدرت عن المجلس_ 

   

 59المادة 

تصدق خالصة محضر كل جلسة فً مستهل الجلسة التً تلً ، اال اذا رات الرئاسة ان المقررات التً اتخذت 
. تستوجب التصدٌق فً نهاٌة الجلسة، حٌنئذ ٌصدق المحضر، فً ختام الجلسة

: ٌجب التصدٌق على خالصة المحضر فً نهاٌة الجلسة فً الحاالت االتٌة 
. عندما ٌصدق المجلس على مشروع او اقتراح قانون معجل مكرر_ 
. فً الجلسة االخٌرة من العقود العادٌة او االستثنائٌة_ 
. فً الجلسة االخٌرة من والٌة المجلس_ 
. فً جلسات الثقة بالحكومة_ 
. وفً الحاالت التً تقررها االكثرٌة_ 

   

 60المادة 

اذا لم ٌحصل التصدٌق على خالصة المحضر وفقا للمادة السابقة الي سبب كان وتعذر اجتماع المجلس اما 
لعدم اكتمال النصاب فً الجلسة التالٌة او النتهاء العقد او النتهاء والٌته، تجتمع هٌئة مكتب المجلس وفقا 

. لالصول المعٌنة الجتماع اللجان وتصدق على المحضر

   

   

 الفصل العاشر

 حضور الجلسات والتؽٌب

 61المادة 

ال ٌجوز للنائب التؽٌب عن اكثر من جلستٌن فً اٌة دورة من دورات المجلس العادٌة واالستثنائٌة اال بعذر 
. مشروع مسبق ٌسجل فً قلم المجلس

   

 62المادة 

فً حال اضطرار النائب للتؽٌب بؽٌر مهمة رسمٌة وبصورة مستمرة عن اكثر من جلسة واحدة علٌه ان ٌقدم 
طلبا الى قلم المجلس ٌبٌن فٌه اسباب التؽٌب وٌعرض هذا الطلب على المجلس الخذ العلم فً اول جلسة 

. ٌعقدها



   

 63المادة 

عندما ال ٌتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونً، ٌضع مدٌر شؤون الجلسات جدوال باسماء 
. النواب المتؽٌبٌن بدون اذن او عذر

. تدرج اسماء المتؽٌبٌن فً محضر الجلسة التالٌة 

   

   

 الفصل الحادي عشر

 المناقشات

 64المادة 

ٌبدا المجلس اعماله بتالوة خالصة االوراق الواردة وٌخصص لذلك اول نصؾ ساعة من الجلسة، ولكل نائب 
. حق التعلٌق على الموضوع بحدود ثالث دقائق شرط عدم تجاوز المدة المحددة

. بعدها ٌصار الى درس ومناقشة المواضٌع الواردة فً جدول االعمال

   

 65المادة 

ٌتلى اوال المشروع موضوع المناقشة مع اسبابه الموجبة فتقرٌر اللجنة المختصة والتعدٌالت التً اقترحتها ، 
ثم ٌعطى الكالم للنواب المدونة اسماؤهم قبل الجلسة تباعا حسب الترتٌب، ومن ثم للنواب الذٌن ٌطلبون 

. الكالم اثناء الجلسة

   

 66المادة 

للرئٌس الحق بشرح المشارٌع والتقارٌر والتعدٌالت المقترحة من اللجان اومن احد النواب تسهٌال _ 
. وتوضٌحا للبحث

اما اذا شاء الرئٌس االشتراك فً المناقشة واتخاذ موقؾ من المشروع فعلٌه ان ٌترك المنصة وٌولً _ 
الرئاسة نائبه او اكبر االعضاء سنا فً حال ؼٌاب نائب الرئٌس وان ٌجلس فً مقاعد النواب الى ان ٌنتهً 

. بحث الموضوع

   

 67المادة 

بعد انتهاء المناقشة بصورة عامة ٌنتقل المجلس الى البحث فً المواد والتصوٌت علٌها مادة مادة اال اذا قدم 
. اقتراح برد المشروع فٌجري التصوٌت على االقتراح اوال حتى اذا قبله المجلس اعتبر المشروع مرفوضا

   

 68المادة 



للحكومة حق االولوٌة فً الكالم مرة واحدة لدى بحث اي مشروع او مادة كلما طلبت ذلك وٌلٌها رؤساء 
. اللجان فمقرروها فاصحاب االقتراحات اذا ما تناول البحث تقرٌر اللجنة وتعدٌلها او االقتراح المقدم 

   

 69المادة 

لكل نائب حق االولوٌة فً الكالم مرة واحدة فً كل امر ٌتعلق بالنظام الداخلً او اذا كان قدم اقتراحا بتعدٌل 
. المشروع او االقتراح موضوع البحث او اراد شرحه او طلب استرداده

   

 70المادة 

للنائب المدون اسمه فً جدول الكالم ان ٌتخلى عن دوره لنائب لم ٌدون اسمه فً الجدول وفً هذه الحالة ال 
. ٌجوز له ان ٌتكلم اال بعد ان ٌكون تكلم جمٌع النواب من طالبً الكالم عند تخلٌه عن دوره

. كما انه ٌجوز لنائبٌن مدون اسماهما فً جدول الكالم ان ٌتبادال الدور المعٌن لكل منهما

   

 71المادة 

ال ٌجوز توجٌه الكالم اال للرئٌس او للمجلس وال تجوز التالوة اال فً التقارٌر والوثائق المؤٌدة والمستندات 
. والنصوص التً تحتوي على ارقام

   

 72المادة 

ال ٌجوز للنائب ان ٌتكلم اكثر من مرة واحدة فً مناقشة موضوع واحد مناقشة عامة اال فً الحاالت 
. المنصوص علٌها فً هذا النظام

   

 73المادة 

: ان مدة الكالم للنائب والحكومة هً كما ٌاتً 
نصؾ ساعة للمستجوب لشرح استجوابه ونصؾ ساعة للحكومة وعشر دقائق لكل من : فً االستجواب _ 

. النواب االخرٌن
. عشر دقائق لكل من السائل والوزٌر المختص: فً السؤال _ 
ساعة لكل نائب  : فً الموازنة ومناقشة البٌان الوزاري _ 
. بصورة خاصة تجوز تالوة الخطابات باذن الرئٌس شرط ان ال تتعدى مدة التالوة نصؾ الساعة_ 
. وفً الحاالت االخرى ٌحدد رئٌس المجلس مدة الكالم لكل نائب وفقا للضرورة_ 

 ما لم ٌكن قد وزع ة ساعة على االقل من جلسة التالو48تجري مناقشة البٌان الوزاري فً جلسة تعقد بعد 
. البٌان الوزاري على النواب قبل هذه الجلسة بمدة مماثلة

   

 74المادة 



. للرئٌس وحده حق مقاطعة الخطٌب وذلك ضمن الحدود المعٌنة فً هذا النظام

   

 75المادة 

: للرئٌس حق منع الخطٌب عن متابعة الكالم بدون قرار من المجلس فً الحاالت االتٌة 
. اذا تناول الكالم بدون اذن الرئاسة _ 1
اذا ذكر اسم رئٌس الجمهورٌة بؽٌر عنوانه الوارد فً الدستور او تعرض له بما ٌمس الكرامة او تناول  _ 2

. مسؤولٌته فً ؼٌر ما نص علٌه الدستور
. اذا تفوه بعبارات نابٌة بحق احزاب المجلس او كتله او احد النواب او اللجان _ 3
. اذا تعرض لحٌاة الؽٌر الخاصة _ 4
. اذا تعرض لشخص او لهٌئة بالتحقٌر ما لم تكن اقواله مؤٌدة بحكم قضائً مبرم _ 5
. اذا خرج فً كالمه عن الموضوع الذي اذن له بالكالم فٌه _ 6
. اذا تناول فً كالمه وقائع قضٌة ال تزال قٌد التحقٌق او النظر لدى القضاء _ 7
. اذا انتهت المدة الممنوحة له للكالم _ 8

. وفٌما عدا هذه الحاالت ال ٌمنع الخطٌب عن الكالم اال بقرار من المجلس

   

 76المادة 

. لكل نائب حق الجواب ومرة واحدة اذا تعرض احد الخطباء لشخصه او لحزبه او لكتلته

   

 77المادة 

: تعطى االولوٌة بالمناقشات والتصوٌت حسب الترتٌب االتً 
. اقتراح رفض المشروع  _ 1
. اقتراح رد المشروع الى الحكومة_ 2
. اقتراح ارسال المشروع الى لجنة ؼٌر اللجنة التً درسته _ 3
. اقتراح اعادة المشروع الى اللجنة التً درسته _ 4
. اقتراح تاجٌل المناقشة الى جلسة تالٌة _ 5
. اقتراح التعدٌل على التعدٌل _ 6
. اقتراحات التعدٌل وٌبدا بابعدها عن االصل  _ 7
. اقتراح التصدٌق على اصل المشروع _ 8

   

 78المادة 

لكل نائب حق اقتراح قفل باب المناقشة فً اي موضوع تكلم فٌه على االقل نائبان فً تاٌٌده ونائبان فً 
. رفضه او تعدٌله باستثناء المواضٌع المتعلقة بالدستور والثقة ومناقشة الموازنة مناقشة عامة

ٌقدم اقتراح قفل باب المناقشة خطٌا الى الرئٌس الذي ٌامر بتالوته على المجلس ولصاحبه حق شرحه مرة 
واحدة على ان ال ٌتجاوز كالمه مدة خمس دقائق كما ٌسمح بمعارضته لنائبٌن على االكثر قبل طرحه على 

. التصوٌت

   



 79المادة 

. اذا حاز االقتراح بقفل باب المناقشة على االكثرٌة شرع فورا بالتصوٌت على الموضوع المطروح

   

 80المادة 

اذا لم ٌحرز االقتراح االكثرٌة فال ٌجوز ان ٌطرح اقتراح جدٌد بقفل باب المناقشة اال بعد ان ٌكون تكلم اربعة 
. نواب اخرون فً الموضوع، اثنان فً رفضه او تعدٌله واثنان فً تاٌٌده

   

   

 الفصل الثانً عشر

 التصوٌت

 81المادة 

وبعد التصوٌت على المواد ٌطرح . ٌجري التصوٌت على مشارٌع القوانٌن مادة مادة بطرٌقة رفع االٌدي
. الموضوع بمجمله على التصوٌت بطرٌقة المناداة باالسماء

   

 82المادة 

ٌمكن التصوٌت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة وفً هذه الحالة ال ٌعاد التصوٌت على المادة 
. بمجملها

   

 83المادة 

للمجلس قبل التصوٌت على مشروع او اقتراح قانون بجملته ان ٌقرر اعادته حتى ولو بوشر بالتصوٌت على 
مواده الى اللجنة التً درسته او الى لجنة اخرى او لجان مشتركة العادة النظر فٌه فً ضوء المناقشات التً 

. جرت ووضع تقرٌر جدٌد بشانه فً مدة عشرة اٌام على االكثر
. وبعد وضع التقرٌر الجدٌد ٌدرج الموضوع فً جدول االعمال وٌجري التصوٌت علٌه مجددا

   

 84المادة 

. ٌجري التصوٌت على الموازنة بندا بندا 

   

 85المادة 

ثقة، ال ثقة ، : ٌجري التصوٌت على الثقة بطرٌقة المناداة باالسماء وذلك بالجواب باحدى الكلمات االتٌة 
. ال ٌدخل عدد الممتنعٌن فً حساب االؼلبٌة.ممتنع



   

 86المادة 

ٌمكن التصوٌت على مشارٌع القوانٌن التً تجٌز ابرام المعاهدات واالتفاقات الدولٌة واالتفاقات المعقودة بٌن 
. الدولة والمؤسسات دون طرح مواد هذه المعاهدات واالتفاقات مادة مادة

   

 87المادة 

ٌجري التصوٌت على التوصٌات والقرارات وسائر المواضٌع ؼٌر الواردة فً المواد السابقة بطرٌقة رفع 
. االٌدي

   

 88المادة 

اذا حصلت شبهة حول اي تصوٌت جرى بطرٌقة رفع االٌدي وطلب خمسة نواب على االقل اعادة التصوٌت 
. وجب اعادته واجراؤه بطرٌقة القٌام والقعود او بطرٌقة المناداة باالسماء

   

   

 الفصل الثالث عشر

 الحصانة النٌابٌة ورفعها

 89المادة 

. مبدا الحصانة النٌابٌة متعلق باالنتظام العام 

   

 90المادة 

ال تجوز خالل دورات انعقاد المجلس، مالحقة النائب جزائٌا او اتخاذ اجراءات جزائٌة بحقه او القاء القبض 
. (الجرم المشهود)ذن المجلس ما خال حالة التلبس بالجرٌمة اعلٌه او توقٌفه اال ب

   

 91المادة 

ٌقدم طلب االذن بالمالحقة وزٌر العدل مرفقا بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمٌٌز تشتمل على نوع 
. الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خالصة عن االدلة التً تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة

   

 92المادة 



ٌقدم طلب رفع الحصانة الى رئٌس المجلس الذي ٌدعو هٌئة مكتب المجلس ولجنة االدارة والعدل الى جلسة 
. مشتركة لدرس الطلب وعلى هذه الهٌئة تقدٌم تقرٌر بشانه فً مهلة اقصاها اسبوعان

   

 93المادة 

اذا لم تقدم الهٌئة المشتركة تقرٌرها فً المهلة المعٌنة فً المادة السابقة ، وجب على رئاسة المجلس اعطاء 
علم بذلك للمجلس فً اول جلسة ٌعقدها ، وللمجلس ان ٌقرر منح الهٌئة المشتركة مهلة اضافٌة بالقدر الذي 

. ٌراه كافٌا او وضع ٌده على الطلب والبت به مباشرة

   

 94المادة 

. عندما ٌباشر المجلس البحث فً طلب رفع الحصانة ٌجب استمرار المناقشة حتى البت نهائٌا بالموضوع

   

 95المادة 

. لالذن بالمالحقة مفعول حصري وال ٌسري اال على الفعل المعٌن فً طلب رفع الحصانة

   

 96المادة 

   . من الدستور34للمادة ٌتخذ قراررفع الحصانة باالكثرٌة النسبٌة وفقا 

 97المادة 

اذا لوحق النائب بالجرم المشهود او خارج دورة االنعقاد او قبل انتخابه نائبا تستمر المالحقة فً دورات 
االنعقاد الالحقة دون حاجة الى طلب اذن المجلس ولكن على وزٌر العدل ان ٌحٌط المجلس علما باالمر فً 

اول جلسة ٌعقدها وللمجلس الحق بان ٌقرر عند االقتضاء بناء على تقرٌر الهٌئة المشتركة المشار الٌها 
 وفق المالحقة بحق النائب واخالء سبٌله مؤقتا اثناء الدورة اذا كان موقوفا وذلك الى ما بعد 100المادة فً

. دورة االنعقاد

   

 98المادة 

للهٌئة المشتركة وللمجلس عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة تقدٌر جدٌة المالحقة والتاكد من ان الطلب 
. بعٌد عن الؽاٌات الحزبٌة والسٌاسٌة وال ٌستهدؾ حرمان النائب من ممارسة عمله النٌابً 

   

   

 الفصل الرابع عشر

 العقوبات
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 99المادة 

: اذا تمرد نائب على نظام الجلسات او نظام الكالم فٌها، تتخذ بحقه احدى العقوبات االتٌة 
. التنبٌه للرجوع الى النظام _ 1
. التنبٌه مع تسجٌله فً محضر الجلسة _ 2
. اللوم مع تسجٌله فً محضر الجلسة _ 3
. االخراج من الجلسة _ 4

ان العقوبات الواردة فً الفقرتٌن االولى والثانٌة ٌنزلهما الرئٌس، اما العقوبات الباقٌة فال بد من استشارة _ 
. هٌئة مكتب المجلس بشانها

   

 100المادة 

اذا ارتكب النائب جرما من نوع الجناٌة فً مقر المجلس فعلى الرئٌس ان ٌامر بالقبض علٌه وان ٌحجزه فً 
. مكان معٌن وٌسلمه للسلطة القضائٌة فور حضور من ٌمثلها

. اما اذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئٌس ابالغ السلطات المختصة باتخاذ التدابٌر القانونٌة

   

   

 الباب الثانً

 اصول التشرٌع

 الفصل األول

 التشرٌع

 101المادة 

ال ٌجوز ان . تقدم اقتراحات القوانٌن الى المجلس بواسطة رئٌسه مرفقة بمذكرة تتضمن االسباب الموجبة
. ٌوقع اقتراح القانون اكثر من عشرة نواب

   

 102المادة 

على رئٌس المجلس ان ٌحٌل اقتراح القانون على اللجنة او اللجان المختصة واٌداعه الحكومة لالطالع اال اذا 
. كان النظام ٌنص على اصول خاصة

   

 103المادة 

ٌتم استرداد مشروع القانون المقدم بمرسوم جمهوري قبل التصوٌت علٌه نهائٌا وذلك بموجب مرسوم 
. جمهوري اخر

   

 104المادة 



لكل نائب قدم اقتراح قانون ان ٌطلب استرداد اقتراحه بكتاب خطً ٌقدمه لرئٌس المجلس فاذا لم ٌكن االقتراح 
اما اذا كان المجلس قد شرع بمناقشة . قد طرح على هٌئة المجلس ٌتم االسترداد بامر خطً من الرئٌس

اذا تبنى االقتراح المطلوب استرداده ولو نائب واحد توجب على . اقتراح القانون فال ٌسترد اال بموافقته
. المجلس متابعة النظر فٌه

   

   

 الفصل الثانً

 االستعجال واالستعجال المكرر

 105المادة 

 من الدستور فتقرر بموافقة مجلس الوزراء 58المادة عندما تمارس الحكومة حقها المنصوص علٌه فً 
اعطاء مشروع قانون صفة االستعجال مشٌرة الى ذلك فً مرسوم االحالة، ال تبدا مدة االربعٌن ٌوما اال من 

تارٌخ طرح المشروع على المجلس بعد ادراجه فً جدول اعمال جلسة عامة وتالوته فٌها ومضً هذه المهلة 
. دون ان ٌبت به

. ٌمكن للمجلس اقرار المشروع او تعدٌله او رده دون التعرض لصفة االستعجال

   

 106المادة 

ٌحٌل رئٌس المجلس المشروع المعجل فور وروده على اللجنة او اللجان المختصة التً ٌتوجب علٌها درسه 
. ووضع تقرٌر بشانه خالل مهلة اقصاها خمسة عشر ٌوما تبدا من تارٌخ طرح المشروع على المجلس

   

 107المادة 

عند طرح المشروع المعجل على المجلس، لرئٌس المجلس عفوا او بناء على طلب نائب او اكثر ان تستشٌر 
. المجلس فً درس المشروع مباشرة دون ان ٌسبق ذلك اي نقاش

   

 108المادة 

. ال تدخل المدة الفاصلة فٌما بٌن دورتٌن فً حساب مهلة االربعٌن ٌوما 
اذا لم ٌتضمن مرسوم فتح الدورة االستثنائٌة ما ٌفٌد تمكٌن المجلس من درس المشروع المعجل فً الدورة، 

. تبقى مهلة االربعٌن ٌوما معلقة

   

 109المادة 

للحكومة والي من النواب مع تقدٌم مشروع او اقتراح قانون ان ٌطلب بمذكرة معللة مناقشة بصورة 
. االستعجال المكرر شرط ان ٌكون مؤلفا من مادة وحٌدة
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 110المادة 

للرئٌس طرح االقتراح او المشروع المعجل المكرر على المجلس فً اول جلسة ٌعقدها بعد تقدٌمه حتى ولو 
. لم ٌدرج فً جدول االعمال

   

 111المادة 

للحكومة وحدها حق طلب ارجاء البحث بالموضوع المعجل الى الجلسة القادمة وعلى الرئاسة امهالها دون 
. استشارة المجلس

   

 112المادة 

ٌناقش المجلس صفة االستعجال المكرر وٌصوت علٌها اوال حتى اذا اقرها وجبت مباشرة مناقشة الموضوع 
. والتصوٌت علٌه بدون احالة الى اللجنة او اللجان المختصة 

   

 113المادة 

اذا رفض المجلس صفة االستعجال المكرر احٌل المشروع على اللجنة المختصة واتبعت بشانه االصول 
. العادٌة

   

   

 الفصل الثالث

 الموازنة والقوانٌن المالٌة

 114المادة 

لٌس للمجلس اثناء مناقشة واقرار مشروع الموازنة ان ٌزٌد االعتمادات المطلوبة بدون موافقة الحكومة 
. سواء كان ذلك بصورة تعدٌل ٌدخله علٌها او بطرٌقة االقتراح

ؼٌر ان للمجلس بعد االنتهاء من مناقشة واقرار مشروع الموازنة ان ٌقرر مشروع قانون احداث نفقات 
. جدٌدة

   

 115المادة 

ٌجوز للمجلس الؽاء او تخفٌض االعتمادات فً مشروع الموازنة، كما ٌجوز له نقل هذه االعتمادات من بند 
. الى بند او من فصل الى فصل او من باب الى باب

   

 116المادة 



ٌجري التصوٌت على مشروع الموازنة ومشارٌع القوانٌن المتعلقة بفتح اعتمادات اضافٌة او استثنائٌة بندا 
. بندا

   

 117المادة 

ال ٌجوز ان ٌطرح على التصوٌت اكثر من اقتراحٌن بالتخفٌض على ان ٌطرح اوال االقتراح الذي ٌتضمن 
. الرقم االكبر

   

 118المادة 

ٌصدق المجلس اوال على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفً النهاٌة على 
. موازنة الواردات

   

 119المادة 

ال ٌجوز للمجلس الؽاء ادارة او وظٌفة قائمة بموجب قانون معمول به بطرٌقة الؽاء االعتمادات الملحوظة فً 
. الموازنة وعلٌه اذا اراد االلؽاء اجراء ذلك بقانون خاص

   

 120المادة 

اذا لم ٌنته المجلس من درس واقرار الموازنة بنهاٌة دورة تشرٌن االول ٌدعو رئٌس الجمهورٌة المجلس 
فورا لدورة استثنائٌة لمتابعة درس الموازنة تستمر حتى اخر كانون الثانً فاذا انتهت الدورة االستثنائٌة هذه 

ولم ٌفرغ المجلس من اقرار الموازنة بصورة نهائٌة جاز لرئٌس الجمهورٌة ان ٌضع مرسوما بموافقة 
مجلس الوزراء من شانه جعل مشروع الحكومة كما قدمته مرعٌا ومعموال به شرط ان تكون الحكومة اودعت 

. قلم المجلس مشروعها كامال قبل بداٌة العقد بخمسة عشر ٌوما على االقل

   

   

 الفصل الرابع

 موازنة المجلس

 121المادة 

. تعد هٌئة مكتب المجلس مشروع موازنته

   

 122المادة 

تنفذ موازنة المجلس بحواالت ٌوقعها الرئٌس او نائبه باالشتراك مع احد امٌنً السر واحد المفوضٌن 
. وتراعى فً تنفٌذها احكام قانون المحاسبة العمومٌة



   

 123المادة 

فً نهاٌة السنة المالٌة ، ترسل رئاسة المجلس جداول باالعتمادات المصروفة الى وزارة المالٌة مصدقة من 
. الرئٌس او نائبه

. تطبق فً شان هذه الجداول قواعد قانون المحاسبة العمومٌة

   

   

 الباب الثالث

 الرقابة البرلمانٌة

 الفصل األول

 األسئلة

 124المادة 

ٌحق لنائب او اكثر توجٌه االسئلة الشفوٌة او الخطٌة الى الحكومة بمجموعها او الى احد الوزراء بعد 
وللحكومة ان تجٌب . استنفاد البحث فً االسئلة الخطٌة الواردة فً جدول االعمال ، ٌوجه السؤال الشفوي 

على السؤال فورا او ان تطلب تاجٌل الجواب وفً هذه الحالة ٌصار الى اٌداع مضمون السؤال كما ورد الى 
. الوزٌر المختص بواسطة دائرة المحاضر

اما السؤال الخطً فٌوجه بواسطة رئٌس المجلس وللحكومة ان تجٌب علٌه خطٌا فً مهلة خمسة عشر ٌوما 
. على االكثر من تارٌخ تسلمها السؤال

   

 125المادة 

للحكومة اذا تبٌن لها ان الجواب على السؤال ٌتطلب اجراء تحقٌق او جمع معلومات ٌتعذر االستحصال علٌها 
فً المهلة المبٌنة فً المادة السابقة ان تعلم هٌئة مكتب المجلس بكتاب توجهه الى الرئاسة طالبة تمدٌد 

. المهلة، وللهٌئة المذكورة ان تمنحها مهلة تعتبرها كافٌة

   

 126المادة 

. اذا لم تجب الحكومة ضمن المهلة القانونٌة عل سؤال النائب حق لهذا االخٌر ان ٌحوله الى استجواب

   

 127المادة 

بعد انقضاء المهلة المحددة للجواب تدرج االسئلة فً اول جلسة مخصصة لالسئلة واالستجوابات وكذلك 
. تدرج االجوبة الواردة

   

 128المادة 



. ٌوزع جدول اعمال جلسة االسئلة واالستجوابات مرفقا بالمستندات قبل موعد الجلسة بثالثة اٌام على االقل

   

 129المادة 

بعد تالوة السؤال والجواب علٌه ٌعلن النائب اما اكتفاءه، فٌتم بحث الموضوع واما رؼبته فً الكالم، عندها 
ٌعطى وحده حق الكالم فً موضوع السؤال وللحكومة حق الجواب، فاذا اعلن السائل اكتفاءه بالجواب ختم 

.  بحث الموضوع واال حق له تحوٌله الى استجواب تتبع فً شانه االصول المتبعة فً االستجوابات
وفً حال عدم وجود جواب ٌعطى السائل حق الكالم ، وللحكومة حق الجواب علٌه شفهٌا وعندها تتبع 

. االصول المبٌنة فً الفقرة اعاله
. فً كل الحاالت ال تتجاوز مدة الكالم للنائب او للحكومة عشر دقائق 

   

 130المادة 

. ال ٌجوز تبنً السؤال اذا اعلن النائب السائل اكتفاءه بجواب الحكومة

   

   

 الفصل الثانً

 االستجوابات

 131المادة 

لكل نائب او اكثر ان ٌطلب استجواب الحكومة بمجموعها او احد الوزراء فً موضوع معٌن ، ٌقدم طلب 
. االستجواب الى رئٌس المجلس الذي ٌحٌله الى الحكومة

   

 132المادة 

على الحكومة ان تجٌب على طلب االستجواب فً مهلة اقصاها خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تسلمها اٌاه، اال 
اذا كان الجواب ٌقتضً اجراء تحقٌق او جمع معلومات ٌتعذر معها تقدٌم الجواب فً المهلة المذكورة ، وفً 

هذه الحال تطلب الحكومة او الوزٌر المختص الى هٌئة مكتب المجلس تمدٌد المهلة، وللهٌئة المذكورة ان 
. تمدد المهلة بالقدر الذي تراه كافٌا

   

 133المادة 

فور ورود الجواب على االستجواب ، او بعد انقضاء المهلة اذا كانت الحكومة لم تجب علٌه، ٌدرج موضوع 
. االستجواب فً جدول اعمال اول جلسة من الجلسات المخصصة لالسئلة واالستجوابات حسب تارٌخ وروده
ٌجب حصر المناقشة فً موضوع االستجواب وال ٌجوز تحوٌل الجلسة الى جلسة لمناقشة سٌاسة الحكومة 

. بوجه عام اال بموافقة المجلس على طلب من الحكومة او من عشرة نواب على االقل

   



 134المادة 

. ٌوزع االستجواب والجواب علٌه، على النواب قبل موعد الجلسة بثالثة اٌام على االقل

   

 135المادة 

. بعد تالوة االستجواب والجواب علٌه ٌعطى الكالم لصاحب االستجواب ثم للحكومة
لكل من النائب المستجوب والحكومة حق الرد مرة واحدة ، وبعد طرح جمٌع االستجوابات والجواب علٌها، 

. ٌعطى الكالم لمن شاء وٌمكن بعد ذلك طرح الثقة
اذا اعلن المستجوب اقتناعه بجواب الحكومة ٌعلن الرئٌس انتهاء البحث اال اذا تبنى احد النواب موضوع 

. االستجواب فتتبع االصول المحددة فً الفقرة اعاله

   

 136المادة 

بعد كل اربع جلسات عمل على االكثر فً العقود العادٌة واالستثنائٌة تخصص جلسة لالسئلة واالستجوابات او 
. للمناقشة العامة

   

 137المادة 

تعٌن جلسة لمناقشة الحكومة فً سٌاستها العامة بطلب من الحكومة او بطلب من عشرة نواب على االقل 
. وموافقة المجلس

   

 138المادة 

للحكومة ولكل نائب ان ٌطلب طرح الثقة بعد انتهاء المناقشة فً االستجوابات او فً المناقشة العامة، كما 
ٌحق للحكومة ان تعلق الثقة على اقرار مشروع قانون تقدمت به ، وفً هذه الحال ٌعتبر رفض المشروع 

. نزعا للثقة بالحكومة
اما اذا كان الطلب مقدما من احد النواب فال تعتبر الثقة معلقة على قبول المشروع اال اذا وافقت الحكومة على 
الطلب، وفً هذه الحال ٌحق لكل من الحكومة والنائب طلب تاجٌل المناقشة بالمشروع والتصوٌت علٌه لمدة 

. خمسة اٌام على االكثر
وٌحق لكل وزٌر ان ٌطرح الثقة بنفسه منفردا او ان ٌعلقها على اي مشروع قٌد المناقشة كما ٌحق لكل نائب 

. ان ٌطلب طرح الثقة بشخص الوزٌر وذلك وفقا لالصول المبٌنة اعاله

   

   

 الفصل الثالث

 التحقٌق البرلمانً

 139المادة 



لمجلس النواب فً هٌئته العامة ان ٌقرر اجراء تحقٌق برلمانً فً موضوع معٌن بناء على اقتراح مقدم الٌه 
. للمناقشة او فً معرض سؤال او استجواب فً موضوع معٌن او مشروع ٌطرح علٌه

   

 140المادة 

تجري اللجنة تحقٌقها وترفع تقرٌرا بنتٌجة اعمالها الى رئٌس المجلس الذي ٌطرحه على المجلس للبت فً 
. الموضوع

   

 141المادة 

للجنة التحقٌق ان تطلع على جمٌع االوراق فً مختلؾ دوائر الدولة وان تطلب تبلٌؽها نسخا عنها وان تستمع 
. الى االفادات وتطلب جمٌع االٌضاحات التً ترى انها تفٌد التحقٌق

   

 142المادة 

وفً حال امتناع االدارة . ٌحق للجان ان تعٌن لجنة فرعٌة من اعضائها الستقصاء الحقائق فً قضٌة معٌنة
المختصة عن توفٌر المعلومات المطلوبة الى اللجنة الفرعٌة ترفع هذه االخٌرة تقرٌرا باالمر الى اللجنة التً 

. انتدبتها، التً تقوم بدورها بطلب تعٌٌن لجنة تحقٌق برلمانٌة من الهٌئة العامة

   

 143المادة 

ٌمكن للمجلس ان ٌولً لجان التحقٌق البرلمانٌة سلطات هٌئات التحقٌق القضائٌة على ان ٌصدر القرار فً 
. جلسة للهٌئة العامة

 . 1972 اٌلول 25 تارٌخ 11/72ٌتم التحقٌق وتمارس اللجنة صالحٌاتها وفقا الحكام القانون رقم 

   

   

 الباب الرابع

 احكام متنوعة

 144المادة 

: تعمل اشارات خاصة ٌحملها اعضاء المجلس وهً على نوعٌن 
ٌعلوها ارزة خضراء وفً - الجمهورٌة اللبنانٌة-اشارة بشكل شعاع ذي سبع زواٌا ٌكتب فً داخله لفظة  _ 1

-. مجلس النواب-اسفلها 
. ٌعلق الى الجهة الٌسرى من الصدر

وشاح بالوان علم لبنان عرضه عشرة سنتٌمترات ٌنتهً بقالدة على الشكل المذكور فً الفقرة االولى  _ 2
. وٌلبس من الٌمٌن الى الٌسار تحت المعطؾ وال ٌلبس هذا الوشاح اال فً الحفالت الرسمٌة

   



 145المادة 

. افذا فور التصدٌق علٌهنتلؽى جمٌع االحكام المخالفة لهذا النظام وٌعتبر 
 . 1994 تشرٌن االول 18بٌروت فً 

رئٌس مجلس النواب 
نبٌه بري : االمضاء 
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