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النظام الداخلي ملجل�س النواب
================

ملجل�س  الــداخــلــي  )الــنــظــام  النظام  هــذا  ي�سمى  املادة 1-  
النواب ل�سنة 2013( ويعمل به من تاريخ ن�سره يف 

اجلريدة الر�سمية.

�لف�سل �لأول
�فتتاح �لدورة �لعادية

مبقت�سى  الأمــة  ملجل�س  العادية  الـــدورة  تفتتح  2-اأ.  ــادة  امل
اإلى خطبة  بال�ستماع  الد�ستور  املــادة)78( من 
اإلى  كل  والنواب  الأعيان  ين�سرف  ثم  العر�س، 

جمل�سه.
القراآن  من  اآيــات  بتالوة  املجل�س  انعقاد  يبداأ  ب. 

الكرمي.
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يعقد  جمل�سهم،  اإلـــى  الــنــواب  انــ�ــســراف  بعد  املادة 3-اأ. 
الرئا�سة  الأولى،ويتولى  جل�سته  النواب  جمل�س 
الأقدم يف النيابة فاإن ت�ساوى اأكرث من نائب يف 
الــدورات  بعدد  نيابة  الأكــرث  فالنائب  الأقدمية 
وي�ساعده  بينهم،  �سنًا  فــالأكــر  تــ�ــســاووا  فــاإن 
اأ�سغر ع�سوين حا�سرين �سنًا، واإذا تعذر قيام 
يجوز  الأ�ــســبــاب  مــن  ل�سبب  بواجبه  منهم  اأي 
مهمتهم  وتنتهي  �سنًا،  يليه  مبــن  ا�ستخالفه 

بانتخاب رئي�س املجل�س.
الفتتاحية  اجلل�سة  رئا�سة  تولى  من  على  ميتنع  ب. 
هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليهم  املن�سو�س  من 
تلك  يف  الــدائــم  املكتب  ملــواقــع  الرت�سح  املـــادة 

الدورة.
 

على كل نائب، وقبل ال�سروع يف عمله، اأن يق�سم  املادة 4- 
اليمني اأمام املجل�س، �سندًا لأحكام املادة )80( 
باهلل  »اأقــ�ــســم  الــتــايل  وبالن�س  الد�ستور،  مــن 
واأن  والوطن،  للملك  خمل�سًا  اأكون  اأن  العظيم 
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واأقــوم  الأمــة  اأخــدم  واأن  الد�ستور  على  اأحافظ 
اأن اأي  بالواجبات املوكولة اإيل حق القيام« على 
زيادة اأو نق�سان اأو خمالفة لن�س اليمني توجب 

اإعادته.
 

قرار  اأي  اإ�سدار  اأو  اأي مناق�سة  اإجــراء  يجوز  ل  املادة 5- 
من املجل�س قبل انتخاب رئي�سه.

 
املجل�س  ينتخب  الــدائــم  املكتب  انتخاب  بعد  املادة 6- 
جلنة من اأع�سائه لو�سع �سيغة الرد على خطبة 
اأع�ساء  يرافق  املجل�س  يقرها  اأن  وبعد  العر�س 
وذلــك  امللك  ــى  اإل ــرد  ال لرفع  الرئي�س  املجل�س 
خالل اأربعـة ع�سر يومًا من اإلقاء خطبة العر�س.
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�لف�سل �لثاين
�ملكتب �لد�ئم ووظائفه

ونائبيه  الرئي�س  مــن  ــدائــم  ال املكتب  يــتــاألــف  املادة 7-اأ. 
وم�ساعدين اثنني.

عند قبول املجل�س ا�ستقالة اأي ع�سو من اأع�ساء  ب. 
املكتب الدائم اأو �سغور مركز اأحد اأع�سائه ينتخب 

املجل�س من يحل حمله يف اأول جل�سة يعقدها.
وع�سوية  الـــوزارة  من�سب  بني  اجلمع  يجوز  ل  ج. 

املكتب الدائم. 
افتتاح  ــوم  ي اإلـــى  الــدائــم  املكتب  وظيفة  متتد  د. 
ال�سوؤون  ت�سريف  ويتولى  التالية  العادية  الدورة 

امل�ستعجلة �سمن دائرة اخت�سا�سه. 
وكان  ا�ستثنائية،  دورة  يف  املجل�س  اجتمع  اإذا  هـ. 
اأحد مراكز املكتب اأو جميعها �ساغرة، فينتخب 
وظيفة  ومتتد  املراكز،  تلك  ي�سغل  من  املجل�س 
الدورة  افتتاح  يوم  اإلى  احلالة  هذه  يف  املنتخب 

العادية التالية.
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يتولى رئي�س املجل�س املهام التالية:-  املادة 8-  
متثيل املجل�س والتكلم با�سمه وطبقًا لإرادته. اأ. 

والنظام  الد�ستور  اأحكام  تطبيق  مراعاة  ب. 
الداخلي يف مداولت املجل�س وقراراته. 

اأعمال كل جل�سة من جل�سات  و�سع جدول  ج. 
املجل�س. 

رئا�سة اجلل�سات، واإعالن افتتاحها وانتهائها  د. 
وحتديد  فيها  النقا�س  واإدارة  و�سبطها 

مو�سوع البحث واإعطاء الإذن بالكالم.  
اإعالن قرارات املجل�س ومتابعة تنفيذها. هـ . 

كرامة  حلفظ  الالزمة  الإجــراءات  اتخاذ  و. 
املجل�س وكرامة اأع�سائه. 

رئا�سة اجلهاز الإداري للمجل�س.  ز. 
 

املجل�س،  مناق�سات  يف  ال�سرتاك  حق  للرئي�س  املادة 9- 
الرئا�سة ول  ويف هذه احلالة يتخلى عن كر�سي 
قرار  و�سدور  النقا�س  انتهاء  بعد  اإل  اإليه  يعود 

املجل�س يف املو�سوع مدار البحث.



6

رئي�س  �ــســالحــيــات  الأول  الــنــائــب  يــتــولــى  املادة 10-اأ. 
اأو  غيابه  حــال  يف  واخت�سا�ساته  املجل�س 
تعذر قيامه مبهامه اأو ا�سرتاكه يف مناق�سات 
املجل�س اأو عـند بحث الأ�سئلة وال�ستجوابات 
والقرتاحات التي يقدمها الرئي�س باعتباره 

نائبًا يف املجل�س. 
ــاين �ــســالحــيــات رئي�س  ــث ال الــنــائــب  يــتــولــى  ب. 
املجل�س واخت�سا�ساته يف حال غياب الرئي�س 
اأو  مبهامهما  قيامهما  تعذر  اأو  الأول  ونائبه 
بحث  اأو  املجل�س  مناق�سات  يف  ا�سرتاكهما 
التي  والقــرتاحــات  وال�ستجوابات  الأ�سئلة 

يقدمانها باعتبارهما نائبني يف املجل�س.
عليهم  تعذر  او  ونائباه  الرئي�س  تغيب  اإذا  ج. 
القيام مبهامهم يتولى رئا�سة املجل�س النائب 
اأكرث من نائب  الأقدم يف النيابة فاإن ت�ساوى 
بعدد  نيابة  الأكـــرث  فالنائب  الأقــدمــيــة  يف 

الدورات فاإن ت�ساووا فالأكر �سنًا بينهم.
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يتولى امل�ساعدان باإ�سراف الرئي�س املهام التالية:-  املادة 11-اأ. 
متابعة حت�سري حما�سر اجلل�سات وخال�ساتها.  .1
ال�سرية  اجلــلــ�ــســات  حمــا�ــســر  حتــريــر   .2

وخال�ساتها وتوقيعها. 
ر�سد نتائج القرتاع يف املجل�س.   .3

قيد اأ�سماء طالبي الكالم بح�سب ترتيب طلباتهم.  .4
بحفظ  املتعلقة  الأمـــور  على  الإ�ــســراف   .5

النظام اأثناء اجلل�سات. 
القيام مبا يطلبه منهما الرئي�س تنفيذًا   .6

لخت�سا�ساته. 
اإذا تغيب امل�ساعدان اأو اأحدهما عن اجلل�سة  ب. 
من  احلا�سرين  الــنــواب  من  الرئي�س  يكلف 

يقوم مبهام الغائب. 

هذا  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  )2(بالإ�سافة   )1(  -12 املــادة 
ال�سالحيات  الــدائــم  املكتب  يتولى  الــنــظــام، 

التالية:-

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
)2( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 17 /2019/6 من اجلريدة الر�سمية
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درا�سة العرتا�سات حول حما�سر اجلل�سات  اأ. 
بها  والتحقيق  القرتاع،  ونتائج  وخال�ساتها 

واإ�سدار القرارات املنا�سبة.
الإ�سراف على تنفيذ موازنة املجل�س ال�سنوية. ب. 

جــدول  على  �ــســروريــًا  يــراه  اأمــر  اأي  اإدراج  ج. 
اأعمال املجل�س.

واختيار  املجل�س  متثل  التي  الوفود  ت�سكيل  د. 
نائبيه  احد  او  الرئي�س  كان  اذا  ال  روؤ�سائها 
وتزويد  الرئا�سة  لــه  فتكون  اأع�سائها  مــن 

املكتب التنفيذي باأ�سماء الوفود.
العامة  لــالأمــانــة  التنظيمي  الهيكل  ـــرار  اإق هـ. 

للمجل�س وحتديد كادرها الوظيفي.
تن�سيق الزيارات امليدانية للكتل والئتالفات  و. 
اأو  املــوؤقــتــة  اأو  الــدائــمــة  والــلــجــان  النيابية 
على  بناء  ال�سداقة  وجمعيات  الأخوة  جلان 

الطلبات املقدمة منها.
اأي مهام اأخرى يكلف بها من قبل املجل�س. ز. 
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�لف�سل �لثالث
�نتخاب �ملكتب �لد�ئم

نواب  يختار رئي�س اجلل�سة جلنة من ثالثة  املادة 13-اأ. 
عملية  عــلــى  لــالإ�ــســراف  رئي�سها  وي�سمي 
مراقبة  املر�سحني  ملندوبي  ويحق  القــرتاع 

عملية القرتاع والفرز.
مر�سح  كـــل  مـــن  اجلــلــ�ــســة  رئــيــ�ــس  يــطــلــب  ب.  
يعلن بدء عملية  ثم  يعلن ذلك،  اأن  للرئا�سة 

القرتاع. 
احلا�سرين  الــنــواب  اجلل�سة  رئي�س  يدعو  ج.  
الإ�سراف كال  وتعطي جلنة  فواحدًا،  واحدًا 

منهم ورقة اقرتاع واحدة. 
يريد  الــذي  املر�سح  ا�سم  على  النائب  يوؤ�سر  د.  
املعدة  القـــرتاع  ورقــة  على  رئي�سًا  انتخابه 
وفق احكام هذا النظام، يف املعزل اخلا�س، 
اخلا�س  ال�سندوق  يف  بذاته  الورقة  وي�سع 

وعلى مراأى من احل�سور.
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ح�سل  مــن  الرئي�س  مبن�سب  فــائــزًا  يعتر  14-اأ.  املـــادة 
كان  اإذا  للحا�سرين  املطلقة  الأكــرثيــة  على 
اإذا  اأما  اثنني،  من  اأكرث  للموقع  املرت�سحون 
اثنني فقط فيعتر فائزًا من  كان املر�سحان 
ت�ساوت  واإذا  الن�سبية  الأكرثية  على  يح�سل 

الأ�سوات جترى القرعة بينهما.
اأي مر�سح على تلك الأكرثية،  اإذا مل يح�سل  ب. 
ح�سال  اللذين  املر�سحني  بني  النتخاب  يعاد 
على اأعلى الأ�سوات، ويعتر فائزًا من يح�سل 
يف  تــ�ــســاويــا  واإذا  الن�سبية،  الأكـــرثيـــة  عــلــى 

الأ�سوات جترى القرعة بينهما.

ويدعو  النتخاب  نتيجة  اجلل�سة  رئي�س  يعلن  املادة 15- 
الرئي�س املنتخـب اإلى تويل كر�سي الرئا�سة.

املادة 16-اأ  ـ)1(يجري انتخاب النائبني الأول والثاين واحدًا 
انتخاب  فيها  جرى  التي  بالطريقة  فواحدًا 

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
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هذا  من   )14( املادة  لأحكام  وفقًا  الرئي�س 
النظام .

ويعلن  واحـــدة  بقائمة  املــ�ــســاعــدان  ينتخب  ب. 
الن�سبية  الأكرثية  على  ح�سال  اللذين  فوز 

بينهم. 
اأكرث  اأو  عند ت�ساوي الأ�سوات بني مر�سحني  ج. 

لنف�س املن�سب جترى القرعة بينهم.

جمل�س  ورئي�س  امللك  املجل�س  رئي�س  يحيط  املادة 17- 
اأع�ساء  باأ�سماء  الــــوزراء  ورئي�س  الأعيـــان 

املكتب الدائم.
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�لف�سل �لر�بع
�ملكتب �لتنفيذي ووظائفه

املــادة18)1(-اأ. يت�سكل املكتب التنفيذي من اأع�ساء املكتب 
الدائم وروؤ�ساء الكتل النيابية اأو من ميثلها.

اع�سائه  بني  من  التنفيذي  املكتب  ينتخب  ب. 
مقررًا له يف اأول اجتماع يعقده.

وال�سالحيات  املهام  التنفيذي  املكتب  يتولى  املــادة19)2(- 
التالية:-

اإعداد موازنة املجل�س ال�سنوية. اأ. 

مراقبة الإنفاق املايل للمجل�س. ب. 
عمل  لتنظيم  الــواردة  القرتاحات  درا�سة  ج. 

املجل�س ورفع التو�سيات ب�ساأنها.
واللجان  الدائمة  اللجان  عمـــــــل  تن�سيق  د. 

التي ي�سكلها املجل�س ومتابعة اأعمالها.

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 من اجلريدة الر�سمية
)2( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 5 1 /5 /2014 من اجلريدة  الر�سمية
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من  املقدمة  والعرائ�س  ال�سكاوى  تلقي  هـ. 
واتخاذ  �سوؤونهم  يخ�س  فيما  املواطنني 
ذلك  يف  مبــا  ب�ساأنها  املنا�سب  الجــــراء 

اإحالتها للجنة  املخت�سة.
الإ�سراف واملتابعة على املذكرات والأ�سئلة  و. 

ال�سادرة من اأع�ساء املجل�س.
الأخـــوة  وجلـــان  الــدائــمــة  الــلــجــان  ت�سكيل  ز. 
وجمعيات ال�سداقة الرملانية على اأ�سا�س 

التمثيل الن�سبي للكتل.
بحث الأمور وامل�ستجدات الطارئة . ح. 

وكلما  �سهر  كل  مرة  التنفيذي  املكتب  يجتمع  املادة 20- 
الرئي�س  ــدعــوة مــن  لــذلــك وب دعـــت احلــاجــة 

وبح�سور اغلبية  اع�سائه.



14

يف حال غياب الرئي�س عن ح�سور اجتماعات املكتب  املادة 21- 
وعلى  الرئي�س  نائبا  يتولى  �سبب  لأي  التنفيذي 

التوايل �سالحيات الرئي�س يف تروؤ�س الجتماع.

ل يجـــــوز اجلمع بني من�سب الوزارة وع�سوية  املادة 22- 
املكتب التنفيذي.

افتتاح  يوم  اإلى  التنفيذي  املكتب  وظيفة  متتد  املادة 23– 
الدورة العادية التالية.

يف حال �سغور حمل اأي ع�سو من اع�ساء املكتب  املادة24– 
من  الكتلة  تختار  النيابية  الكتل  من  التنفيذي 
املحل  مللء  عنه  بدل  اع�سائها  بني  من  ميثلها 

ال�ساغر. 
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�لف�سل �خلام�س
�لكتل و�لئتالفات �لنيابية

يقل  ل  الــنــواب  مــن  جمموعة  لكل  يحق  املادة 25)1(–اأ. 
املجل�س  اأع�ساء  من   )%10( عن  عددها 

ت�سكيل كتلة نيابية.
يحق لكتلتني او اأكرث ت�سكيل ائتالف نيابي. ب. 

ت�سع كل كتلة او ائتالف نيابي نظامًا خا�سًا  املادة26 )2(–)3( 
به  لتنظيم عمله ويودع لدى المانة العامة 
الدورة  بداية  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل 

العادية.

رئي�سًا  النيابي  الئتالف  اأو  الكتلة  تنتخب  املادة27)4( – 
ونائبًا للرئي�س ومقررًا لها وناطقًا اعالميًا 

با�سمها.
)1(  مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ   2014/5/15 من جريدة الر�سمية

)2(  مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ  2014/5/15 من اجلريدة الر�سيمة
)3()4( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 6/17/ 2019 من اجلريدة الر�سمية
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املــادة )26( من هذا  –مع مراعاة احكام  املـــادة28)1()2( 
النيابي  اأوالئــتــالف  الكتلة  تبلغ  النظام، 
امل�سكلة مبوجب اأحكام هذا النظام الرئي�س 
اأع�سائها  وا�ــســمــاء  وا�ــســمــهــا  بت�سكيلها 
ــه ومــقــررهــا والــنــاطــق  ــب ــائ ورئــيــ�ــســهــا ون

العالمي با�سمها ونظامها اخلا�س.

او  الكتلة  مــن  امل�ستقيل  الع�سو  يفقد  املادة29*)3 ( –اأ. 
توله  الــذي  املوقع  يف  حقه  منها  املف�سول 
بع�سو  ا�ستبداله  وللكتلة حق  للكتلة  كممثل 

اآخر من بني اأع�سائها .
ل توؤثر ا�ستقالة اأو ف�سل اأي ع�سو من الكتلة   ب. 
على فقدان الكتلة ن�سابها املن�سو�س عليه 
يف املادة )25( من هذا النظام وذلك حتى 
الكتلة  تفقد  مل  ما  العادية  الــدورة  نهاية 
هذه  يف  فتعتر  اع�سائها  ن�سف  من  اأكرث 

احلالة كاأن مل تكن.
)1()3( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية

)2(  مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 من اجلريدة الر�سمية 
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لرئي�س الكتلة اأو الئتالف النيابي التن�سيق  املادة30 – اأ)1( 
بال�سوؤون  يتعلق  فيما  املجل�س  رئي�س  مــع 
الكتلة  تقرها  التي  والرملانية  ال�سيا�سية 
من  اأخرى  اأمور  واأية  النيابي  الئتالف  اأو 

�ساأنها تطوير العمل الرملاين.
يف  عليه  من�سو�س  هــو  مــا  الـــى  ا�ــســافــة  ب. 
الفقرة )اأ(من هذه املادة ولغايات قيامها 

باأعمالها ت�سمي الكتلة ممثلها يف:
اللجان الدائمة وجلان الأخوة وجمعيات   -1

ال�سداقة الرملانية.
اجلــمــعــيــات والحتـــــــادات واملــنــظــمــات   -2
الرملانية لدورة عادية واحدة وبالتناوب.
وحتــديــد  املختلفة  املجل�س  مناق�سات   -3

املتحدث باأ�سمها. 

كتلة  من  لأكــرث  الن�سمام  للنائب  يحق  ل  املادة31 – 
نيابية واحدة ول يحق له النتقال من كتلة 

الى اأخرى ال بعد انتهاء الدورة العادية.
)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17  من اجلريدة الر�سمية
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رئي�س  النيابي  الئــتــالف  اأو  الكتلة  تبلغ  املادة32–)1( 
املجل�س خطيًا بكل ما يطراأ على ع�سويتها 
من زيادة او نق�سان واأي تغيريات حت�سل 
على املواقع فيها وعلى النظام اخلا�س بها.

الدعم  النيابية  للكتل  الــدائــم  املكتب  يقدم  املادة33 – )2( 
الالزم لتمكينها من القيام مبهامها وتخ�سي�س 
اأن  على  املوؤهلة  بالكوادر  ورفدها  لها  مكاتب 

يراعى يف ذلك الإمكانات املتاحة.

)1()2( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 من اجلريدة الر�سمية
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�لف�سل �ل�ساد�س
�إجر�ء�ت �لنتخاب يف �ملجل�س

املجل�س  يف  النتخاب  عمليات  جميع  جتري  املادة 34-اأ. 
بالقرتاع ال�سري، على اأوراق منوذجية تعدها 
اأ�سماء  على  حتتوي  للمجل�س  العامة  الأمانة 
وتواقيع  املجل�س  خــامت  وحتمل  املرت�سحني 

اأع�ساء اللجنة امل�سرفة على النتخاب.
اأو  ا�ــســم  على  بالتاأ�سري  النــتــخــاب  يــجــري  ب. 
املعدة  املر�سحني على ورقة القرتاع  اأ�سماء 

لهذه الغاية.

اأي عملية  الأكرثية يف  ل تدخل يف ح�ساب  املادة 35- 
انتخاب الأوراق البي�ساء اأو امللغاة.

 
تعتر ملغاة كل ورقة اقرتاع: -  املادة 36-اأ. 

وغري  املجل�س  بــخــامت  خمتومة  غــري   -1
موقعة من اأع�ساء اللجنة امل�سرفة. 
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على  القـــــرتاع  ورقـــة  ا�ستملت  اإذا   -2
اإ�سارات اأكرث من املطلوب انتخابهم.

اإذا احتوت عالمات تعريف اأو متييز   -3
للناخب من اأي نوع كانت.

اأو  اإ�ــســارات  اأو  اأ�سماء  ت�سمنت  اإذا   -4
األقابًا اأو غريها غري ا�سم املر�سح كما 
هو وارد   يف ورقة القرتاع املعدة وفق 

اأحكام هذا النظام. 
بلجان  اخلا�سة  القــرتاع  ورقــة  احتوت  اإذا  ب. 
املطلوب  عــدد  تفوق  اإ�ــســارات  على  املجل�س 
عن  الزائدة  الأ�سماء  �سطب  يتم  انتخابهم 

العدد املخ�س�س لتلك اللجنة.

تتلف اللجنة امل�سرفة على النتخاب اأوراق  املادة 37- 
القرتاع مبا�سرة بعد نهاية اجلل�سة التي مت 

فيها النتخاب.
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�لف�سل �ل�سابع
جلان �ملجل�س

عادية  دورة  كــل  بــدء  يف  املجل�س  ينتخب  املادة 38-)1( 
اأع�ساء اللجان الدائمة التالية:-

اللجنة القانونية. اأ. 
اللجنة املالية. ب. 

جلنة القت�ساد وال�ستثمار. ج. 
جلنة ال�سوؤون اخلارجية. د. 

اللجنة الإدارية. هـ. 
جلنة التعليم وال�سباب. و. 

جلنة التوجيه الوطني والإعالم والثقافة. ز. 
جلنة ال�سحة والبيئة. ح. 

جلنة الزراعة واملياه والبادية. ط. 
جلنة العمل والتنمية الجتماعية وال�سكان. ي. 

جلنة الطاقة والرثوة املعدنية. ك. 
جلنة ال�سياحة والآثار واخلدمات العامة. ل. 
)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 من اجلريدة الر�سمية
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جلنة احلريات العامة وحقوق الإن�سان. م. 
جلنة فل�سطني. ن. 

جلنة املراأة و�سوؤون الأ�سرة. �س. 

تناط باللجنة القانونية املهام التالية:- املادة 39-)1( 
بقوانني  والقــرتاحــات  القوانني  درا�سة  اأ.   
والنــتــخــاب  بــالــد�ــســتــور  تتعلق  ــتــي  ال
واجلنائية  املدنية  والت�سريعات  العام 
واحلــقــوقــيــة واملـــحـــاكـــم والــتــنــظــيــم 
الق�سائية  والتــفــاقــيــات  الــقــ�ــســائــي 
ال�سخ�سية  والأحــوال  التنفيذ  وقوانني 
واجلــنــ�ــســيــة وال�ــســتــمــالك والإيـــجـــار 
ــام واملــخــدرات  ــع والـــدفـــاع والــعــفــو ال
واملوؤثرات النف�سية وال�سري والنقابات، 
واأي  الت�سريعات،  تلك  حكم  يف  ومــا 
جلنة  اخت�سا�س  يف  تدخل  ل  قوانني 
اإلــيــهــا من  اأمــــور حتـــال  واأي  اأخــــرى 

الرئي�س او املجل�س.

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد5581 تاريخ 2019/6/17من اجلريدة الر�سمية
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للمجل�س  الــداخــلــي  الــنــظــام  ــة  ــس درا� ب.   
واقرتاحات تعديله.

درا�سة الق�سايا التي تتعلق بح�سانة النواب. ج. 
يف  الأخـــرى  املجل�س  جلــان  م�ساعدة   د. 

�سياغة الن�سو�س الت�سريعية.
ال�سلوك  مدونة  تطبيق  على  ال�سراف  هـ. 

ودرا�سة اأي مقرتحات ب�ساأنها.
من  تــقــدم  الــتــي  ال�سكاوى  يف  النظر  و. 

النواب �سد اأي جهة.
النظر يف اأي خمالفة ملدونة ال�سلوك. ز. 

النظر يف اأي ت�سرف ي�سيء اإلى �سمعة  ح. 
اأكان  �سواء  واأع�سائه  وهيبته  املجل�س 

حتت القبة اأم خارجها.
املايل  بالف�ساد  املتعلقة  الأمور  درا�سة  ط. 
الر�سمية  املــوؤ�ــســ�ــســات  يف  والإداري 
ومراقبة  العامة  واملوؤ�س�سات  العامة 

اجراءات مكافحة الف�ساد.



24

تناط باللجنة املالية املهام التالية :- املادة 40- 
وقانون  العامة  املــوازنــة  قانون  درا�سة  اأ. 
والرقابة  احلكومية  الوحدات  موازنات 
على تطبيقها واأية مقرتحات تتعلق بها.

لــلــوزارات  اخلتامية  احل�سابات  درا�ــســة  ب. 
والدوائر واملوؤ�س�سات والوحدات احلكومية 

ورفع التو�سيات ب�ساأنها للمجل�س.
درا�سة تقارير ديوان املحا�سبة وابداء  ج. 

التو�سيات ب�ساأنها.
عالقة  لها  التي  املالية  القوانني  درا�سة  د. 
بزيادة الواردات اأو النفقات اأو اإنقا�سها.
درا�سة املديونية العامة للدولة وتقدمي  هـ. 

القرتاحات الالزمة ب�ساأنها.
الكرى  امــانــة عمان  مــوازنــة  درا�ــســة  و. 

وموازنات بلديات الفئة الأولى.
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تناط بلجنة القت�ساد وال�ستثمار املهام التالية :- املادة 41 )1( 
درا�سة ال�سيا�سات القت�سادية واملالية  اأ. 

وال�سريبية وال�ستثمارية.
وال�سناعة  والتجارة  التموين  قوانني  درا�ــســة  ب. 
وال�سركات والبنوك والتاأمني والعملة وال�سرافة 

وال�ستثمار وال�سريبية وما يف حكمها.
الو�سع  ودرا�ـــســـة  امل�ستهلك  حــمــايــة  ج. 

التمويني وال�سواق. 
درا�ــــســــة املـــوؤ�ـــســـرات القــتــ�ــســاديــة  د. 
ومعدلت النمو والت�سخم والنكما�س.
تناط بلجنة ال�سوؤون اخلارجية املهام التالية:- املادة 42- 

�سلة  لها  التي  ال�سوؤون  كل  يف  النظر  اأ. 
بال�سيا�سة اخلارجية.

التي  والتفاقيات  املعاهدات  درا�سة  ب. 
تخت�س بال�سيا�سة اخلارجية.

تنظيم العالقات مع الرملانات الأخرى  ج. 
والحتادات واجلمعيات الرملانية.

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
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ال�سيا�سية  البيانات  م�ساريع  اإعـــداد  د. 
التي ي�سدرها املجل�س.

تناط باللجنة الإدارية املهام التالية:- املادة 43- 
والقرتاحات  والأمــور  القوانني  درا�سة  اأ.   
والدارة  العامة  بـــالإدارة  تتعلق  التي 

املحلية والبلديات.
التي  والأمــور  والتقارير  القوانني  درا�سة  ب. 
تتعلق باملوظفني العموميني واأ�س�س التعيني 

واإنهاء اخلدمة والتقاعد والتعوي�س.

امل��ه��ام  وال�����س��ب��اب  التعليم  بلجنة  ت��ن��اط  املادة 44-)1( 
التالية:-

ــة الــقــوانــني والأمــــور والقــرتاحــات  درا�ــس  
والتعليم  والتعليم  بالرتبية  تتعلق  الــتــي 
العايل والبحث العلمي وال�سباب والريا�سة 
واملــراكــز  ــة  ــدي والأن واللجان  والحتــــادات 

ال�سبابية والريا�سية وما يف حكمها.

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17من اجلريدة الر�سمية
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والإع���ام  الوطني  التوجيه  بلجنة  تناط  املادة 45-)1( 
والثقافة املهام التالية:-

ــة الــقــوانــني والأمــــور والقــرتاحــات  درا�ــس  
والن�سر  واملطبوعات  بالإعالم  تتعلق  التي 
والوقــاف    الإر�ــســارد  والوعظ  وال�سحافة 

والثقافة.

تناط بلجنة ال�سحة والبيئة املهام التالية:- املادة 46- 
درا�سة القوانني والأمور والقرتاحات التي   
تتعلق بال�سحة العامة واخلدمات ال�سحية 

والتاأمينات ال�سحية و�سوؤون البيئة.

املهام  والبادية  واملياه  الزراعة  بلجنة  تناط  املادة 47-)2( 
التالية:-

درا�سة القوانني والأمور والقرتاحات التي  اأ. 
تتعلق بالزراعة املروية والبعلية والأرا�سي 
الزراعية وحمايتها من الت�سحر والرثوة 
ـــاه وا�ــســتــخــدامــاتــهــا  ـــي احلــيــوانــيــة، وامل

)1()2( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17من اجلريدة الر�سمية
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واإعــمــار  ال�سحي،  وال�سرف  والــ�ــســدود 
البادية وتنميتها وتطوير خدماتها.

الزراعي  الت�سويق  �سيا�سات  درا�سة  ب. 
وحماية املزارعني.

الجتماعية  والتنمية  العمل  بلجنة  تناط  املادة 48- 
وال�سكان املهام التالية :-

والقرتاحات  والأمور  القوانني  درا�سة  اأ. 
والعمال  العمل  بــ�ــســوؤون  تتعلق  الــتــي 
والــــتــــدريــــب املـــهـــنـــي والـــتـــاأمـــيـــنـــات 
والحتــادات  واجلمعيات  الجتماعية 
الجتماعية  التنمية  و�سوؤون  اخلريية 
تعمل  ــي  ــت ال الــوطــنــيــة  والــ�ــســنــاديــق 
والتنمية  الوطنية  املعونة  جمــال  يف 

والت�سغيل وما يف حكمها.
املتعلقة  ـــــور  والأم ــقــوانــني  ال درا�ـــســـة  ب. 
ال�سكانية  والفر�سة  والتنمية  بال�سكان 

والإح�ساءات العامة وما يف حكمها.
درا�سة ومراجعة �سيا�سات تنظيم �سوق  ج. 

العمل وا�ستقدام العمالة الوافدة.
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املهام  املعدنية  وال���روة  الطاقة  بلجنة  تناط  املادة 49- 
التالية:-

درا�سة القوانني والأمور والقرتاحات التي  اأ. 
وم�سادر  والغاز  والنفط  بالكهرباء  تتعلق 
الطاقة املتجددة والبديلة والرثوة املعدنية 

والتفاقيات التي تتعلق بها.
درا�سة ومراقبة �سيا�سات ت�سعري امل�ستقات  ب. 

النفطية وم�سادر الطاقة الأخرى.

واخلدمات  والآث��ار  ال�سياحة  بلجنة  تناط  املادة 50-)1( 
العامة املهام التالية:-

والقرتاحات  والأمــور  القوانني  درا�سة  اأ. 
والنقل  العامة  بالأ�سغال  تتعلق  التي 
وال�سري على الطرق والريد والت�سالت 

وال�سياحة والآثار وما يف حكمها.
درا�سة ومراجعة �سيا�سات قطاع النقل  ب. 

العام وال�سياحة و�سبل تطويرها.
)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ  17 / 2019/6 من اجلريدة الر�سمية
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الإن�سان  وحقوق  العامة   احل��ري��ات  بلجنة  تناط  املادة 51- 
املهام التالية :-

التي  والقرتاحات  والأمــور  القوانني  درا�سة  اأ. 
تتعلق باحلقوق واحلريات العامة التي كفلها 

الد�ستور والقانون.
مراقبة مراكز الإ�سالح والتاأهيل والتوقيف املوؤقت  ب. 

ومراكز الرعاية الجتماعية وما يف حكمها.
املتعلقة  والتظلمات  ال�سكاوى  يف  النظر  ج. 
بانتهاكات حقوق الإن�سان واحلريات العامة.

تناط بلجنة فل�سطني املهام التالية:- املادة 52- 
النظر يف التطورات ال�سيا�سية املتعلقة  اأ. 
لتخاذ  للمجل�س  والتن�سيب  بفل�سطني 

املواقف الالزمة ب�ساأنها.
الهتمام بو�سع القد�س ومكانتها واملقد�سات  ب. 

الإ�سالمية وامل�سيحية يف فل�سطني.
الالجئني  اأو�ــســاع  ومــعــاجلــة  متابعة  ج. 
الــفــلــ�ــســطــيــنــيــني والـــنـــازحـــني بــهــدف 

عودتهم الى بالدهم.
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مــتــابــعــة �ـــســـوؤون املــنــفــيــني واملــبــعــديــن  د. 
الفل�سطينيني اإلى الأردن.

الهتمام بتوثيق العالقات الأخوية بني  هـ. 
الأردن وفل�سطني ومتتني تلك العالقات 
والثقافية  ال�سيا�سية  املــجــالت  يف 

والجتماعية والرتبوية والقت�سادية.

تناط بلجنة املراأة و�سوؤون الأ�سرة املهام التالية:- املادة 53- 
املتعلقة  ـــــور  والأم ــقــوانــني  ال درا�ـــســـة  اأ. 
ب�سوؤون املراأة والأ�سرة والطفل ومتابعة 
ـــرامـــج  ــا�ــســات واخلـــطـــط وال ــي ــس ــ� ال
اجتماعيًا  املـــــراأة  لتمكني  الـــالزمـــة 

وثقافيًا واقت�ساديًا و�سيا�سيًا.
متابعة برامج الأمومة والطفولة والرعاية. ب. 

تتاألف اللجنة الدائمة من اأحد ع�سر ع�سوًا  املادة 54*- )1()2( اأ. 
يتم  اأدنى،  اأعلى وخم�سة اع�ساء حدًا  حدًا 

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
)2( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17  من اجلريدة الر�سمية
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التوافق على ت�سكيلها وفقًا ملا يقرره املكتب 
الن�سبي  التمثيل  ا�سا�س  على  التنفيذي 

للكتل.
وفقا  اللجان  ت�سكيل  على  التوافق  يتم  مل  اذا  ب. 
لحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة خالل مدة ل 
دورة  كل  بداية  من  يومًا  ع�سر  اربعة  على  تزيد 
عادية يجري انتخاب اأع�سائها بالقرتاع ال�سري 

اذا زاد عدد املر�سحني عن العدد املقرر.
من  اأكــرث  يف  ع�سوًا  النائب  يكون  اأن  يجوز  ل  ج. 

جلنتني دائمتني.
ل يجوز اجلمع بني ع�سوية اللجان وع�سوية  د. 

املكتب الدائم.
لــعــدد  ـــــى  الــلــجــنــة احلـــد الأدن ــقــدت  اذا ف هـ. 
اأع�سائها املن�سو�س عليه يف الفقرة )اأ( من 
هذه املادة تعتر اللجنة منحلة حكمًا ويعاد 

ت�سكيلها وفقًا لأحكام هذه املادة.

اأن  يــرى  موؤقتة  جلــانــًا  ي�سكل  اأن  للمجل�س  املادة 55- 
املجل�س  ويــحــدد  لت�سكيلها،  ما�سة  احلــاجــة 
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وتنتهي  اأع�سائها  وعــدد  ومهامها  وظائفها 
مدة اأي منها بانتهاء املهمة املوكولة اإليها.

لكل جلنة من اللجان الدائمة واملوؤقتة اأن تختار  املادة 56- 
موا�سيع  لدرا�سة  فرعية  جلنة  اأع�سائها  من 
اأن تقدم تقريرًا  معينة، وعلى اللجنة الفرعية 

بنتيجة اأعمالها اإلى اللجنة املنبثقة عنها.

كلجنة  اأكــــرث  اأو  جلــنــتــني  اجــتــمــاع  يــجــوز  املادة 57-)1(اأ. 
م�سرتكة لدرا�سة اأي قانون اأو اأمر معني بناء 

على قرار من املجل�س.
لها  ومقررًا  رئي�سًا  امل�سرتكة  اللجنة  تنتخب     ب. 

من بني رئي�سيها ومقرريها.

كل  اأول  كل جلنة يف  املجل�س  رئي�س  يدعو  املــــادة58-)2()3(اأ 
بني  من  لتنتخب  الجتماع  اإلى  عادية  دورة 

اأع�سائها رئي�سًا ومقررًا.
من  اللجنة  رئي�س  مبن�سب  ــزًا  فــائ يعتر  ب. 
ويف  احلا�سرين  اأ�سوات  اأعلى  على  ح�سل 

)1()3( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 17 /2019/6 من اجلريدة الر�سمية
)2( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
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حال ت�ساوي الأ�سوات بني مر�سحني اأو اأكرث 
على  ــك  ذل وينطبق  بينهم  الــقــرعــة  جتــرى 

انتخاب املقرر .
يقوم رئي�س اللجنة بتنظيم اأعمالها وحتديد  ج. 
ـــدفـــاع عــن قــراراتــهــا يف  اجــتــمــاعــاتــهــا وال

املجل�س.
الق�سايا  عــن  اللجنة  تقارير  املــقــرر  ي�سع  د. 
التقارير  تلك  �سرح  ويتولى  لديها  املــودعــة 

والدفاع عنها عند مناق�ستها يف املجل�س.
يتولى املقرر مهام الرئي�س عند غيابه. هـ. 

جلنة  اأي  اجــتــمــاع  املجل�س  رئي�س  يــرتاأ�ــس  و. 
يح�سره. 

مقررًا  اأو  رئي�سًا  الع�سو  يكون  اأن  يجوز  ل  ز. 
لأكرث من جلنة دائمة. 

انتخابها  ي�سكل مكتب لكل جلنة دائمة عند  ح. 
لتويل اأعمالها والإ�سراف على و�سع التقارير 
اإجــراءاتــهــا  ومتابعة  الــالزمــة  والــدرا�ــســات 
ان  الإدارية و�سبط وقائع اجتماعاتها، على 
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للقيام  املكتب  موظفي  اأحــد  الرئي�س  يكلف 
مبهام امني ال�سر.

املقرر  اأو  رئي�سها  من  بدعوة  اللجنة  جتتمع  املادة 59-اأ. 
يف حال غيابه، اأو بناًء على طلب من رئي�س 
املجل�س، كما جتتمع اللجنة بنـاء على طلب 
اأع�سائها  ثلث  املجل�س من  رئي�س  اإلى  يقدم 

على الأقل عند تعذر انعقادها .
بح�سور  قانونية  اللجنة  اجتماعات  تعتر   ب. 
الأغلبية املطلقة من اأع�سائها على اأن يكون 
من بينهم الرئي�س اأو املقرر وتعتر م�ستمرة 

لغايات الن�ساب.

مبوعد  اأعــ�ــســاءهــا  اللجنة  �سر  اأمـــني  يبلغ  ج. 
املــ�ــســاريــع  مــن  بن�سخة  مــرفــقــًا  ــمــاع  الجــت
والقرتاحات و�سائر املعامالت املدرجة على 
جدول الأعمال وذلك قبل املوعد املعني بيوم 

على الأقل.
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على  اللجان  اجتماعات  ح�سور  يقت�سر  املادة 60- )1( اأ. 
اأع�ساء املجل�س وامني �سر كل جلنة واخلراء 

الذين ت�ستدعيهم.
الأع�ساء  بــاأكــرثيــة  اللجان  ـــرارات  ق تــوؤخــذ  ب. 
يرجح  الأ�سوات  ت�ساوي  وعند  احلا�سرين، 

اجلانب الذي �سوت معه رئي�س اجلل�سة.
اإل  املجل�س  داخل  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد  ج. 
اآخر  اذا اقت�ست ال�سرورة عقدها يف مكان 

�سريطة التن�سيق مع املكتب الدائم.

تدر�س اللجنة الأمور واملوا�سيع املحالة اإليها  املادة 61- 
م�ساريع  با�ستثناء  احالتها،  اقدمية  وفــق 
التي  واملوا�سيع  والأمور  امل�ستعجلة  القوانني 
يقرر املجل�س اأو اللجنة تقدميها على �سواها.

للجنة اأن تطلب ا�ستدعاء الوزير املخت�س اأو  املادة 62 )2( اأ. 
مقدم القرتاح اأو من ترى لزوم �سماع راأيه.

لكل من الوزير املخت�س ومقدم القرتاح حق   ب. 
)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17  من اجلريدة الر�سمية
)2( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
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ذلك،  طلب  اإذا  اللجنة  اجتماعات  ح�سور 
لبحث  الجــتــمــاع  مبــوعــد  تبلغه  اأن  وعليها 
حق  منهما  ولكل  بــه،  يتعلق  الــذي  املو�سوع 
مقدمو  تعدد  واإذا  املناق�سة،  يف  ال�سرتاك 
اأحــدهــم  عنهم  ينيبوا  اأن  فلهم  القــــرتاح 

حل�سور الجتماعات.
يجوز للوزير اأن ي�سطحب معه اأو ينيب عنه  ج. 
اأحد كبار موظفي وزارته، اإل اإذا راأت اللجنة 

ح�سور الوزير ذاته.
م�سوؤول  اأي  اأو  الوزير  من  تطلب  اأن  للجنة  د. 
والــوثــائــق  بامل�ستندات  تــزويــدهــا  خمت�س 
مبو�سوع  وتتعلق  تطلبها  التي  واملعلومات 
ــر او املــ�ــســوؤول  ــوزي الــبــحــث، فــــاإذا امــتــنــع ال
املخت�س عن احل�سور او تزويدها باملعلومات 
اللجنة  ترفع  عــذر،  دون  تغيب  او  املطلوبة 
الأمر اإلى رئي�س املجل�س لعر�سه على املجل�س 
على  اأولــويــة  واإعطائه  تالية  جل�سة  اأول  يف 

�سائر الأعمال.
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اأن  التنفيذي  املكتب  اأو  املجل�س  راأى  اإذا  املادة 63- 
اأن  مو�سوعًا قد تاأخر يف اإحدى اللجان فله 

يحدد لها وقتًا معينًا لإجنازه.
اللجان  اجتماعات  من  اجتماع  لكل  يو�سع  املادة 64- 
الأع�ساء  اأ�سماء  فيه  تدون  تف�سيلي  حم�سر 
الذين ح�سروا الجتماع اأو غابوا عنه ووقائعه 
املح�سر  ويوقع  ــرارات،  ق من  فيه  اتخذ  وما 

رئي�س اجلل�سة ومقررها و اأمني �سرها.
يرفع رئي�س اللجنة اإلى رئي�س املجل�س تقريرًا  املادة 65- 
من  اللجنة  انتهت  مو�سوع  كل  عن  مف�ساًل 
درا�سته وقررت عر�سه على املجل�س، وعلى 
يف  اللجان  تقارير  يــدرج  اأن  املجل�س  رئي�س 
و�سولها  ترتيب  وفق  املجل�س  اأعمال  جدول 

مع اإعطاء الأولوية للم�ساريع امل�ستعجلة.

ل يدرج يف جدول اأعمال اللجنة عند ابتداء  املادة 66- 
اأ�سحاب  به  يتم�سك  ما  اإل  التالية  ــدورة  ال
اإلــى  يــقــدمــونــه  القـــرتاحـــات بطلب خــطــي 

اللجنة.
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الذي  اللجنة  ع�سو  حكمًا  م�ستقياًل  يعتر  املادة 67 -)1(اأ. 
يتغيب عن ح�سور ثالثة اجتماعات متتالية 
دون  متفرقة  اجتماعات  ع�سرة  اأكرث من  اأو 
عذر تقبله اللجنة وعلى رئي�س اللجنة اإ�سعار 

املكتب التنفيذي بذلك.
اع�ساء  مــن  ع�سو  اي  ع�سوية  �سغرت  اذا   ب.  
قبلت  او  ال�ــســبــاب  مــن  �سبب  لي  اللجنة 
املكتب  خماطبة  الرئي�س  فعلى  ا�ستقالته 
التنفيذي لت�سمية ع�سو بدًل عنه وذلك خالل 

مدة ل تتجاوز �سهرًا من تاريخ اإخطاره.

اللجان  اجتماعات  ح�سور  حق  نائب  لكل  املادة 68- 
اأن  وله  فيها،  ع�سوا  يكون  ل  التي  الدائمة 
البحث  على  املــطــروحــة  املوا�سيع  يناق�س 
له حق  يكون  اأن  دون  القــرتاحــات،  وتقدمي 

ال�سرتاك يف الت�سويت.

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
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�لف�سل �لثامن 
م�ساريع �لقو�نني

اإلى  القوانني  م�ساريع  الــوزراء  رئي�س  يحيل  املادة 69- 
بالأ�سباب  مرفقة  الــنــواب  جمل�س  رئي�س 

املوجبة لعر�سها على املجل�س.

يجوز لع�سرة اأو اأكرث من اأع�ساء املجل�س اأن  املادة 70- اأ.  
اقرتاح مرفقًا  كل  ويحال  القوانني  يقرتحوا 
على  الأ�سا�سية  واملبادئ  املوجبة  بالأ�سباب 
الراأي،  لإبــداء  املجل�س  يف  املخت�سة  اللجنة 
فاإذا راأى املجل�س بعد ال�ستماع لراأي اللجنة 
لو�سعه  اأحاله على احلكومة  القرتاح  قبول 
يف �سيغة م�سروع قانون وتقدميه للمجل�س يف 

الدورة نف�سها اأو يف الدورة التي تليها.
املجل�س  اأع�ساء  به  تقدم  بقانون  اقرتاح  كل  ب. 
ل  املجل�س،  ورف�سه  ال�سابقة  الفقرة  وفــق 

يجوز اإعادة تقدميه يف الدورة نف�سها.
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البحث  قيد  قــانــون  م�سروع  اي  يو�سع  ل  املادة 71- اأ.  
ن�سخة من  تكن  ما مل  املجل�س  واملذاكرة يف 
امل�سروع والأ�سباب املوجبة لو�سعه قد وزعت 
على كل ع�سو قبل ثالثة اأيام على الأقل من 

البدء باملذاكرة فيه.
اإذا كانت هناك اأ�سباب ا�سطرارية ت�ستدعي  ب. 
على  فيجب  ال�ستعجال  ب�سفة  فيه  النظر 
الرئي�س اأن ي�سع ذلك الأمر يف الراأي، فاإذا 
اأقرته الأكرثية يقراأ امل�سروع علنًا ويناق�س اأو 

يحال اإلى اللجنة املخت�سة بتلك ال�سفة.

اإل  يقراأ اي م�سروع قانون علنًا يف املجل�س،  املادة 72- 
امل�سبق  بتوزيعه  الكتفاء  املجل�س  راأى  اإذا 
اأن هناك  املجل�س  راأى  فاإذا  الأع�ساء،  على 
حاجًة لذلك القانون ي�سع الرئي�س يف الراأي 
اإذا  اأما  املخت�سة،  اللجنة  على  اإحالته  اأمر 
اإلــى  فيحيله  الــقــانــون  رفــ�ــس  املجل�س  قــرر 

جمل�س الأعيان.
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اإذا طلب احد الأع�ساء اإدخال تعديل على اي  املادة 73- 
وجب  اللجان،  لإحدى  قانون حمال  م�سروع 
فيه  يبني  الرئي�س  اإلــى  تقرير  تقدمي  عليه 
لذلك،  املوجبة  والأ�سباب  املقرتح  التعديل 

ويحيل الرئي�س القرتاح للجنة املخت�سة.

ن�سو�س  بها  مرفقًا  اللجان  تقارير  تطبع  املادة 74-)1(اأ. 
والأ�ــســبــاب  وتعديالتها  الــقــوانــني  م�ساريع 
املوجبة لها واقرتاحات اللجنة واأي اقرتاحات 
اخرى، وتوزع تلك التقارير على الأع�ساء قبل 
خم�سة  عن  تقل  ل  مبدة  مناق�ستها  يف  البدء 
ايام اإل اإذا قرر املجل�س اإعطاء املو�سوع �سفة 

ال�ستعجال فيبحثه فورًا.
الفقرة  يف  اإليه  امل�سار  تقريرها  يف  اللجنة  ترفق  ب. 
)اأ( من هذه املادة املقرتحات املقدمة من اأع�ساء 
لإتاحة  اللجنة  بها  تاأخذ  مل  التي  النواب  جمل�س 

الفر�سة لهم للدفاع عن مقرتحاتهم يف املجل�س.
)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
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يتلى م�سروع القانون وقرار اللجنة ب�ساأنه اإل  املادة 75 -)1( اأ. 
التالوة  عن  النظر  �سرف  املجل�س  قرر  اإذا 

مكتفيا بتوزيعه امل�سبق على الأع�ساء.
ــري تـــالوة مـــواد املــ�ــســروع مـــادة مـــادة ،  جت  ب.  
املخت�سة  اللجنة  واقـــرتاح  وتعدياًل  اأ�ــســال 
اأع�ساء  من  املقدمة  اخلطية  والقــرتاحــات 
وبعد  اللجنة  بــهــا  تــاأخــذ  مل  الــتــي  املجل�س 
والتعديالت  ـــادة  امل مناق�سة  مــن  النــتــهــاء 
ويبداأ   ، الت�سويت  يجري  ب�ساأنها  املقدمة 
ثم  الأ�ــســلــي  الن�س  عــن  باأبعدها  الرئي�س 

يجري الت�سويت على املادة.
فقرات  من  فقرة  كل  على  الت�سويت  يجوز  ج. 
املادة الواحدة على حدة ويف هذه احلالة ل 

يعاد الت�سويت على املادة مبجملها.
اقــرتاح  تقدمي  يف  يرغب  ع�سو  كل  على  املادة 76- )2()3(اأ. 
اللجنة  قــرار  على  او  ال�سلي  الن�س  على 

)1()2( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
)3 ( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 من اجلريدة الر�سمية
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املخت�سة او ا�سافة مواد جديدة، ان يتقدم 
املحدد  املوعد  قبل  الرئي�س  الــى  خطيًا  به 
لفتتاح اجلل�سة مبينًا فيه ال�سيغة املقرتحة 

للمادة املراد مناق�ستها.
ل يجوز لي ع�سو طلب الكالم اثناء مناق�سة  ب. 
م�سروع القانون املحال من اللجنة املخت�سة 
وفقا  بــاقــرتاح خطي  تــقــدم  قــد  يكن  مــا مل 
وعلى  املــادة  هــذه  من  )اأ(  الفقرة  لحكام 

الرئي�س ان ياأذن له ب�سرح اقرتاحه باإيجاز.

املادة 77- )1(اأ.  بعد النتهاء من الت�سويت على املواد يوؤخذ 
الراأي على م�سروع القانون مبجموعه ويجوز 
الراأي على امل�سروع  يوؤجل اخذ  اأن  للمجل�س 
مناق�سة  لعادة  تالية  جل�سة  اإلى  مبجموعه 
مادة او اكرث والت�سويت عليها اإذا طلب ذلك 
رئي�س املجل�س اأو رئي�س اللجنة اأو مقررها اأو 

احلكومة اأو ع�سرة من اأع�ساء املجل�س.
)1(مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
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رف�سه  اأو  امل�سروع  قبول  الأكرثية  قررت  اإذا  ب. 
يرفع اإلى جمل�س الأعيان.

قانون  م�سروع  اأي  املجل�س  على  عر�س  اإذا  املادة 78- 
اأي  مــن  اتــفــاق  اأو  معاهدة  على  باملوافقة 
له  ولي�س  يرف�سه  اأو  يقره  اأن  فله  كــان  نــوع 
املعاهدة  ن�سو�س  على  تعديل  اأي  يدخل  اأن 
تاأجيل  للمجل�س  يجوز  انه  على  التفاق،  اأو 
نظر  توجيه  مع  القانون  م�سروع  يف  النظر 
احلكومة اإلى ما يوجد يف املعاهدة اأو التفاق 

من نق�س.

القانون  م�سروع  الأعيان  جمل�س  اأعــاد  اإذا  املادة 79-  اأ. 
به على نقطتني،  املذاكرة  مرفو�سًا فتجري 
فاإما املوافقة على قرار جمل�س الأعيان واإما 

الإ�سرار على قرار جمل�س النواب ال�سابق.
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معدًل  الــقــانــون  الأعــيــان  جمل�س  اأعـــاد  اإذا  ب. 
فتطبق الأحكام التالية: -

يقت�سر البحث يف املواد املختلف عليها   -1
بني املجل�سني.

قــرار  مناق�سة  عــنــد  املجل�س  يــ�ــســوت   -2
اللجنة اأو م�سروع القانون على الإ�سرار 
او  ال�سابق  الــنــواب  جمل�س  قــرار  على 

املوافقة على قرار جمل�س الأعيان.
اأ�سر جمل�س الأعيان على خمالفة قرار  اإذا  ج. 
اإليه، تطبق حينئذ  اأعيد  جمل�س النواب كما 

اأحكام املادة )92( من الد�ستور.
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�لف�سل �لتا�سع
�لت�سويت يف �ملجل�س

ت�سدر قرارات املجل�س باأكرثية اأ�سوات الأع�ساء  املادة 80- 
احلا�سرين ما عدا الرئي�س اإل اإذا ن�س الد�ستور 
يرجح  الأ�سوات  ت�ساوي  وعند  ذلك  خالف  على 

اجلانب الذي �سوت معه الرئي�س.

الأع�ساء  على  بــاملــنــاداة  ــوات  الأ�ــس تعطى  املادة 81-)1( اأ. 
احلالتني  يف  عـــال  وبــ�ــســوت  بــاأ�ــســمــائــهــم، 

التاليتني:-
بالد�ستور  متعلقًا  الت�سويت  كــان  اإذا   -1
يكون اجلواب باإحدى الكلمات التالية:-

موافق، خمالف، ممتنع  
بالثقة  مــتــعــلــقــًا  الــتــ�ــســويــت  كـــان  اإذا   -2
بـــالـــوزارة اأو بـــالـــوزراء يــكــون اجلــواب 

باإحدى الكلمات التالية: -
ثقة، حجب، امتناع.  

 )1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 يف اجلريدة الر�سمية
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يف  عليهما  املــنــ�ــســو�ــس  احلــالــتــني  غــري  يف  ب. 
الفقرة )اأ( من هذه املادة يجري الت�سويت 
با�ستخدام الو�سائل التقنية احلديثة اأو برفع 

الأيدي اأو بالقيام وفقًا ملا يقرره الرئي�س.
وطلب  ت�سويت  اأي  حول  �سبهة  ح�سلت  اإذا  ج. 
الت�سويت  اإعـــادة  الأقـــل  على  ــواب  ن ع�سرة 

وجب اإعادته.

القوانني  م�ساريع  على  الت�سويت  يــجــري  املادة 82-  اأ. 
والقوانني املوؤقتة مادة مادة.

ـــة الــعــامــة  يــجــري الــتــ�ــســويــت عــلــى املـــوازن ب. 
وموازنات الوحدات احلكومية ف�ساًل ف�ساًل.
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�لف�سل �لعا�سر
نظام �جلل�سات

يفتتح الرئي�س اجلل�سة يف املوعد املحدد، فاإذا مل  املادة 83- 
يوؤخر  املجل�س  لأع�ساء  املطلقة  الأغلبية  حت�سر 
افتتاحها ن�سف �ساعة، واإذا م�ست هذه املدة ومل 
موعد  الرئي�س  يحدد  القانوين  الن�ساب  يكتمل 

اجلل�سة القادمة.

يحدد الرئي�س جدول اأعمال اجلل�سة، ويوزعه  املادة 84- 
واأربعني  بثماٍن  اجلل�سة  قبل  الأع�ساء  على 
الأقل ما مل تقت�ِس ال�سرورة غري  �ساعة على 

ذلك.

اأ�سماء  تتلى  اجلل�سة  افتتاح  اإعـــالن  بعد  املادة 85- اأ.  
بدون عذر  فالغائبني  بعذر  الغائبني  النواب 
فملخ�س املح�سر يف اجلل�سة ال�سابقة اإل اإذا 

قرر املجل�س عدم تالوته.
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ــعــد اإجـــــراء  يــ�ــســدق مــلــخــ�ــس املــحــ�ــســر ب ب. 
تلقاء  مــن  الرئي�س  يقره  الــذي  الت�سحيح 

نف�سه اأو بناء على طلب اأحد النواب.
اإذا وقع خالف على ملخ�س املح�سر، ينظر  ج. 
اإلى املح�سر  املكتب الدائم فيه بعد الرجوع 
يعر�س على  بذلك  تقريرًا  وي�سع  التف�سيلي 

املجل�س للبت فيه.
نهاية  يف  اجلل�سة  حم�سر  ملخ�س  ي�سدق  د. 

اجلل�سة يف احلالت التالية: -
اأو  عند انتهاء البحث يف م�سروع قانون   -1

قانون موؤقت.
يف جل�سة الثقة بالوزارة اأو بالوزراء.  -2

العادية  يف اجلل�سة الأخرية من الدورة   -3
اأو ال�ستثنائية.

يف احلــــــالت الـــتـــي تــقــرهــا اأكـــرثيـــة    -4
احلا�سرين يف اجلل�سة.

ت�سديق  دون  قــاهــرة  ظـــروف  حــالــت  اإذا  هـ. 
الت�سديق  يتولى  اجلل�سة  حم�سر  ملخ�س 

عليه املكتب الدائم.
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فيه  تبني  تف�سيلي  حم�سر  جل�سة  لكل  يــحــرر  املادة 86- اأ. 
فيه  ويــدون  عذر  بــدون  اأو  بعذر  الغائبني  اأ�سماء 
جميع اإجراءات اجلل�سة وما دار فيها من اأبحاث 
ومناق�سات وما �سدر من قرارات ويدون ملخ�س 
على  ــوقــع  وي خــا�ــس،  �سجل  املــحــا�ــســر يف  هـــذه 

املحا�سر رئي�س اجلل�سة واأمني عام املجل�س.
عند القرتاع باملناداة بال�سم يجب اأن ي�سم  ب. 
وراأي  احلا�سرين  الأع�ساء  اأ�سماء  املح�سر 

كل منهم.
يطبع املح�سر التف�سيلي ويوزع على النواب  ج. 

يف مدة خم�سة ع�سر يومًا على الأكرث.
ين�سر املح�سر التف�سيلي بعد موافقة املجل�س  د. 
عليه يف ملحق اجلريدة الر�سمية وعلى املوقع 

الإلكرتوين للمجل�س.

تعتر اأوراق املجل�س وبياناته �سرية ل يجوز  املادة 87-  اأ. 
ن�سرها اأو ن�سر اأي �سيء منها اإل بعد اإدراجها 

يف جدول الأعمال اأو حتويلها للحكومة.
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الدقة  اأجهزة الإعالم املختلفة مراعاة  على  ب. 
عند تغطية جل�سات املجل�س العلنية.

اإذا عمدت اأية و�سيلة اإعالمية اإلى حتريف ما  ج. 
قيل يف اجلل�سة اأو ت�سويهه، فللرئي�س اأن يتخذ 

بحقها ما يراه منا�سبًا من اإجراءات.

تكون  اأن  ويــجــوز  علنية  املجل�س  جل�سات  املادة 88- 
اأو خم�سة  نواب  �سرية  اذا طلبت احلكومة 
تخلى  احلــالــة   هــذه  ويف  الأقـــل خطيًا  على 
قاعة املجل�س من احل�سور من غري الوزراء 
والأعيان واأمني عام املجل�س ويطرح الرئي�س 
ــاإذا  ف فيه  لــلــمــداولــة  املجل�س  على  الطلب 
النتهاء من  �سرية حتى  تبقى اجلل�سة  اقره 

املو�سوع الذي طلب عقدها �سرية لأجله.

قرر  اإذا  اإل  ال�سرية،  للجل�سة  يحرر حم�سر  املادة 89- 
املح�سر  بتحرير  ويقوم  ذلك،  غري  املجل�س 
معهما  ويــوقــعــه  اجلل�سة  رئــيــ�ــس  مــ�ــســاعــدا 
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الذي  املكان  يف  يحفظ  ثم  اجلل�سة  رئي�س 
يحدده رئي�س املجل�س ول يجوز لغري النواب 

واحلكومة الإطالع عليه.

اإذا رفعت اأية جل�سة قبل النتهاء من مو�سوع  املادة 90- 
مفتوحة  اجلل�سة  اإعالن  فللرئي�س  املناق�سة، 
املو�سوع  ملناق�سة  التالية  اجلل�سات  وتعتر 

نف�سه ا�ستمرارًا لتلك اجلل�سة.

وال�ستجوابات  لالأ�سئلة  جل�سة  تخ�س�س  املادة 91- اأ.  
عمل  جل�ستي  كل  بعد  برغبة  والقــرتاحــات 

على الأكرث ما مل يقرر الرئي�س غري ذلك.
يرغب يف  نائب  لكل  وقتًا  الرئي�س  يخ�س�س  ب. 
الكالم يف بند ما ي�ستجد من اأعمال بعد قيد 

ا�سمه لدى املكتب الدائم.
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�لف�سل �حلادي ع�سر
نظام �لكالم

يطلب  اأن  بعد  اإل  يتكلم  اأن  لأحــد  يجوز  ل  املادة 92- 
اأن  واإل فللرئي�س  الكالم وياأذن له الرئي�س، 
مينعه من الكالم وياأمر بعدم اإثبات اأقواله 

يف حم�سر اجلل�سة.

تقّيد طلبات الإذن بالكالم برتتيب تقدميها  املادة 93- 
ول  اللكرتونية  اللوحة  عــر  ت�سجيلها  اأو 
على  حمــال  مو�سوع  يف  الكالم  طلب  يجوز 
اإحدى اللجان قبل عر�سه على جدول اأعمال 

اجلل�سة.

ياأذن الرئي�س بالكالم لطالبيه ح�سب ترتيب  املادة 94-)1( 
املــادة  يف  اإليه  امل�سار  الطلب  يف  الأ�سبقية 
)93( من هذا النظام ويجوز لطالب الكالم 

التنازل عن دوره لغريه.
)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 من اجلريد الر�سمية
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لي�س للرئي�س اأن يرف�س الإذن بالكالم لغري  املادة 95- 
�سبب م�سروع وعند اخلالف على ذلك يوؤخذ 

راأي املجل�س.

مــع مــراعــاة احــكــام املـــادة )76( مــن هذا  املادة 96-)1()2(  
الأ�سبقية  برتتيب  الإذن  يعطى  الــنــظــام، 
كان  اإذا  اإل  وهكذا  فــالأول  الأول  الطلب  يف 
ــكــالم تــاأيــيــد القـــرتاحـــات  الــغــر�ــس مــن ال
املطروحة للبحث اأو تعديلها اأو املعار�سة فيها 
فعندئذ يعطى الإذن بالتداول لأول طالب من 
فالأول طالب من مقرتحي  القرتاح  موؤيدي 
املعار�سني فيه ويتكرر ذلك  تعديله ثم لأول 
ب�سرف النظر عن ترتيب الطلبات وعلى كل 
واملقررون  احلكومة  ومندوبو  فالوزارة  حال 
وروؤ�ساء اللجان غري مقيدين بهذا الرتتيب، 
اأقوالهم  ت�سمع  اأن  يف  دائمًا  احلق  لهم  فان 

اأثناء املناق�سة كلما طلبوا ذلك.
)1( مبوجب العدد التعديل  املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
)2( مبوجب العدد التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17  من اجلريدة الر�سمية
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التالية  احلـــالت  يف  بالكالم  دائــمــًا  يـــوؤذن  املادة 97- 
وح�سب ترتيبها:-

نقاط النظام. اأ. 
طلب تاأجيل النقا�س. ب. 

طلب ت�سحيح واقعة مدعى بها. ج. 
طلب الرد على قول مي�س طالب الكالم. د. 

طلب �سحب القرتاح. هـ. 
طلب اإحالة املو�سوع اإلى جلنة. و. 

طلب اإقفال باب النقا�س. ز. 

يف  الــواردة  املوا�سيع  يف  الكالم  طلب  عند  املادة 98-)1( 
املادة )97( من هذا النظام يوقف الرئي�س 
النقا�س بعد اأن يتم املتكلم كالمه، ويبت يف 
الطلب فورًا، ويجوز ا�ستئناف قرار الرئي�س 
الرئي�س  يطرح  احلالة  هــذه  ويف  للمجل�س 

ال�ستئناف للت�سويت.

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 من اجلريدة الر�سمية 
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بان  الع�سو  يدفع  اأن  النظام  بنقاط  يق�سد  املادة 99- 
اأحكام  اأو  الد�ستور  اأحكام  يخالف  النقا�س 
عن  خــروجــًا  فيه  اأن  اأو  الــداخــلــي،  النظام 
الدفع يف  ويثار هذا  البحث،  مدار  املو�سوع 
اأي وقت من النقا�س اإل اإذا كان املجل�س قد 

�سرع يف الت�سويت.

الع�سو  يطلب  اأن  النقا�س،  بتاأجيل  يق�سد  املادة 100- 
تاأجيل بحث البند مو�سوع النقا�س ملدة معينة 
وان يرر طلبه باإيجاز، فاإذا ثّني على القرتاح 
طرحه الرئي�س للت�سويت فورًا ودون مناق�سة.

يق�سد بت�سحيح الواقعة املدعى بها، تقدمي  املادة 101- 
تتعلق  مهمة  نقطة  حــول  خمت�سر  تو�سيح 
مبو�سوع النقا�س ينبغي اإبالغ الجتماع بها.

لكل ع�سو ورد يف الكالم ما مي�س بكرامته،  املادة 102- 
يف  ا�ستعملـت  اأو  �سائنة  اأمــور  له  اأ�سندت  اأو 
الكالم عنه عبارات غري لئقة اأو اأ�سيء فهم 
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كالمه اأو موقفه، اأن يرد اإذا طلب ذلك عقب 
يطلبه،  اآخر  وقت  اأي  اأو يف  مبا�سرة  املتكلم 
اأ�سيء  مــا  ت�سحيح  اأو  اإلــيــه  وجــه  مــا  لنفي 
فهمه وله طلب العتذار من املتكلم اأو اإحالة 

املو�سوع اإلى التحقيق.

ل يجوز اقرتاح اإقفال باب النقا�س اإل اإذا تكلم  املادة 103-اأ. 
يف املو�سوع املطروح للنقا�س ثالثة من موؤيديه 

وثالثة من معار�سـيه على الأقل اإن وجدوا.
الرئي�س  على  وجــب  القــرتاح  على  ثّني  اإذا  ب. 
جوهر  يف  قّدمت  التي  القــرتاحــات  حتديد 
يتعني  والتي  مناق�سته  جتري  الذي  املو�سوع 

الت�سويت عليها بعد اإقفال باب النقا�س.
الأكرث  على  اثنني  ملتحدثني  الرئي�س  ي�سمح  ج. 
ل�سرح اأ�سباب اعرتا�سهم على اقرتاح اإقفال 
القــرتاح  الرئي�س  يطرح  ثم  النقا�س،  بــاب 
اأعلن  املجل�س  عليه  ــق  واف فـــاإذا  للت�سويت 

الرئي�س اإقفال باب النقا�س.
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اإذا  النقا�س  باب  اإقفال  يقرتح  اأن  للرئي�س  د.  
راأى اأن املو�سوع قد ا�ستويف بحثه.

ل يجوز اقرتاح قفل باب النقا�س يف املوا�سيع  هـ. 
العامة  ــة  ــوازن وامل والثقة  بالد�ستور  املتعلقة 
وموازنات الوحدات احلكومية واملناق�سة العامة 

اإل بعد اأن يتحدث جميع طالبي الكالم.

اإل  املنر،  على  اأو  مكانه  من  الع�سو  يتكلم  املادة 104- 
يتكلم من  اأن  املتكلم  اإلى  الرئي�س  اإذا طلب 
من  اإل  يتكلم  فال  اللجنة  مقرر  اأما  املنر، 

املنر.

ل يجوز توجيه الكالم اإل اإلى الرئي�س اأو اإلى  املادة 105- 
املجل�س.

ل يجوز للع�سو اأن يتكلم اأكرث من مرة واحدة  املادة 106- 
املناق�سة  اأو  بالثقة  املتعلقة  املوا�سيع  يف 
ــات  مــوازن اأو  الــعــامــة  املـــوازنـــة  اأو  الــعــامــة 
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يف  مرتني  من  اأكــرث  اأو  احلكومية  الوحدات 
اأي م�ساألة اأخرى ول ي�سري ذلك على مقدم 
القرتاح والوزراء وروؤ�ساء اللجان ومقرريها 

وروؤ�ساء الكتل النيابية.

يحق للرئي�س مبوافقة املجل�س حتديد الوقت  املادة 107- 
اأو  كتلة  اأو  ع�سو  لكل  منا�سبًا  ــراه  ي ــذي  ال
اأمر مبا  اأي  نيابي عند احلديث يف  ائتالف 
واملناق�سة  وال�ستجواب  الــ�ــســوؤال  ذلــك  يف 

العامة ومناق�سة الثقة واملوازنة.

األفاظًا  املتكلم  ي�ستعمل  اأن  مطلقًا  يجوز  ل  املادة 108- 
م�سا�س  فيها  اأو  لئقة  عبارات غري  اأو  نابية 
بكرامة  اأو  رئــيــ�ــســه،  اأو  املجل�س  بــكــرامــة 
بالنظام  م�سا�س  اأو  الهيئات  اأو  الأ�سخا�س 
العام اأو الآداب العامة، كما ل يجوز مطلقًا 

اأن ياأتي الع�سو امرًا خماًل بالنظام.
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للرئي�س حق منع املتكلم من متابعة كالمه،  املادة 109- اأ.  
دون قرار من املجل�س، يف احلالت التالية:-
تناول  اأو  يليق  ل  مبا  للملك  تعر�س  اإذا   -1
م�سوؤوليته يف غري ما ن�س عليه الد�ستور.

اإذا تكلم دون اإذن الرئا�سة.  - 2
اأحــد  بحق  نابية  بــعــبــارات  تــفــوه  اإذا   -3
الكتل  اأو  الــلــجــان  اإحـــدى  اأو  ــواب  ــن ال
اأو  النيابية  الئــتــالفــات  اأو  النيابية 

احلكومة اأو اأحد وزرائها.
اإذا تعر�س للحياة اخلا�سة للغري.  -4

اأو هيئة، ما  اإذا تعر�س بالتحقري ل�سخ�س   -5
مل تكن اأقواله موؤيدة بحكم ق�سائي قطعي.
معرو�سة  ق�سية  لوقائع  تعر�س  اإذا   -6
�سري  على  يــوؤثــر  ومبــا  الق�ساء  ـــام  اأم

العدالة فيها.
اإذا انتهت مدة الكالم امل�سموح له بها.  -7

يف غري احلالت ال�سابقة ل يجوز منع املتكلم  ب.  
من الكالم اإل بقرار من املجل�س.
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على املتكلم التقيد مبو�سوع النقا�س واآدابه  املادة 110- اأ. 
اأو  اأقواله  تكرار  وعــدم  وعــدم اخلــروج عنه 
اأقوال غريه من الأع�ساء وللرئي�س وحده اأن 
يلفت نظر املتكلم اإلى انه خرج عن املو�سوع 
ل  وانــه  كــاف  ب�سكل  اأت�سح  قد  راأيــه  اأن  اأو 

جمال لال�سرت�سال بالكالم.
اأو  املتكلم  مقاطعة  الرئي�س  لغري  يجوز  ل  ب. 

اأبداء مالحظات على كالمه.
كالمه  اأثناء  املتكلم  نظر  الرئي�س  لفت  اإذا  ج. 
ما  على  وا�ستمر  واحـــدة  جل�سة  يف  مــرتــني 
راأي  ياأخذ  اأن  فللرئي�س  نظره  لفت  اأوجــب 
الكالم  اجلل�سة من  بقية  منعه  على  املجل�س 
بــدون  الــقــرار  وي�سدر  نف�سه،  املو�سوع  يف 

مناق�سة.
ا�ستخدام نقاط  الع�سو من  للرئي�س حرمان  د. 
نظام اإذا طلب الع�سو نقطة نظام مرتني ومل 

تكن كذلك.
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ومل  الكالم  من  منعه  املجل�س  يقرر  ع�سو  كل  املادة 111- 
للمجل�س  يحق  بالنظام  لالإخالل  عاد  اأو  ميتنع 
من  اإخــراجــه  يقرر  اأن  الرئي�س  طلب  على  بناء 
قاعة اجلل�سة، ويرتتب على قرار الإخراج حرمان 
بقية  املجل�س  اأعــمــال  يف  ال�ــســرتاك  مــن  الع�سو 
اإثبات �سيء مما قاله يف املح�سر  اجلل�سة وعدم 

واعتباره غائبًا عن اجلل�سة ولو مل ين�سحب.

اإذا �سدر قرار من املجل�س بحرمان الع�سو من   املادة 112- 
ح�سور بقية اجلل�سة ومل ينفذه طوعًا، فللرئي�س 
ما  الإجـــراءات  من  ويتخذ  اجلل�سة  يوقف  اأن 
ميتد  احلــالــة  هــذه  ويف  ــقــرار  ال لتنفيذ  يــلــزم 
احلرمان تلقائيًا اإلى اجلل�سات الثالث التالية.

ال�سرتاك  من  احلرمان  قــرار  على  يرتتب  املادة 113- 
قــرار  ملخ�س  اإعـــالن  املجل�س  اأعــمــال  يف 
التي  النتخابية  الدائرة  مركز  يف  املجل�س 
ميثلها الع�سو او على النحو الذي يراه وقطع 

خم�س�ساته عن مدة احلرمان .
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اأعمال  للع�سو الذي حرم من ال�سرتاك يف  املادة 114- 
من  ابتداء  القرار  وقف  يطلب  اأن  املجل�س 
اأ�سفه  باإعالن  وذلك  حلرمانه  التايل  اليوم 
ــدم احـــرتام قــرار  واعـــتـــذاره خطيًا عــن ع

املجل�س ويتلى ذلك يف اأول جل�سة تالية.

املادة 115)1()2(-اأ.  على كل ع�سو ح�سور الجتماعات املقررة 
يف مواعيدها املحددة.

من  نهائيًا  لالن�سراف  الع�سو  ا�سطر  اإذا   ب. 
من  خطيًا  ال�ستئذان  عليه  وجــب  املجل�س 

الرئي�س.
يعتر الع�سو الذي يخالف احكام الفقرتني  ج. 
عن  متغيبًا  املــــادة  هـــذه  مــن  و)ب(  )اأ( 

اجلل�سة دون عذر.

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
)2( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 17 /2019/6 من اجلريدة الر�سمية
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مبوافقة  الرئي�س  يعلن  جل�سة  كــل  انتهاء  قبل  املادة 116- اأ. 
ويعر�س  التالية  اجلل�سة  انعقاد  موعد  املجل�س 
جدول اأعمالها على لوحة املجل�س ويبلغ الأع�ساء 

بها قبل انعقادها وفق اأحكام هذا النظام.
اإذا طراأ ما ي�ستدعي عقد اجلل�سة قبل املوعد  ب. 
اإلى  الأع�ساء  يدعو  اأن  فللرئي�س  لها  املحدد 

اجلل�سة التي يحددها.
غري  يــوم  اإلــى  التالية  اجلل�سة  تاأجيل  يجوز  ج. 
بتحديد  الرئي�س  املجل�س  ويفو�س  حمــدد 

موعد تلك اجلل�سة.

اأو  الع�سو  طلب  على  بناء  للمجل�س  يجوز  املادة 117- 
يقرر  اأن  الأ�ــســبــاب  بــيــان  وبــعــد  احلــكــومــة 

ا�ستعجال النظر يف اأمر معرو�س عليه.
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�لف�سل �لثاين ع�سر
�لأ�سئلة

ال�سوؤال هو ا�ستفهام الع�سو من رئي�س الوزراء  املادة 118- 
اأو الوزراء عن اأمر يجهله يف �ساأن من ال�سوؤون 
يف  رغبته  اأو  اخت�سا�ساتهم  يف  تدخل  التي 
التحقق من ح�سول واقعة و�سل علمها اإليه اأو 
ا�ستعالمه عن نية احلكومة يف اأمر من الأمور.

على الع�سو اأن يقدم ال�سوؤال اإلى الرئي�س مكتوبًا. املادة 119)1()2(-اأ. 
اأن يك����ون موج����زًا، وان  ال�س����وؤال  ي�س����رط يف   ب. 
ين�ســــب علــــى الوقائــــع املطلــــوب ا�ستي�ساحها 
وعلى اأية معلومــــات تتعلق بال�سوؤون العامة وان 

يخلو من التعليق واجلدل والآراء اخلا�سة.
ل يجوز اأن يخالف ال�سوؤال اأحكام الد�ستور،  ج. 
كما ل يجوز اأن ي�ستمل على عبارات نابية اأو 

غري لئقة.
)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
)2( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 من اجلريدة الر�سمية
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باأمر  م�سا�س  ال�سوؤال  يف  يكون  اأن  يجوز  ل  د. 
تنظره املحاكم .

ب�سخ�س  ال�سوؤال  مو�سوع  يتعلق  اأن  يجوز  ل  هـ. 
موكول  اأو  بــه  خا�سة  مب�سلحة  اأو  النائب 

اأمرها اإليه.
اأن  �سبق  ب�سوؤال  يتقدم  اأن  للع�سو  يجوز  ل  و. 
قدمه ع�سو اآخر يف ذات املو�سوع ويف الدورة 
ومتت    اعمالها  جــدول  على  واأدرج  نف�سها 

مناق�سته فيها.

املادة 120-ل يجوز اأن يوقع ال�سوؤال اأكرث من ع�سو واحد كما 
ل يجوز توجيهه اإل لوزير واحد.

املادة 121)1( )2(- اأ. يبلغ الرئي�س ال�سوؤال اإلى الوزير املخت�س 
خالل �سبعة ايام من تاريخ تقدميه.

يجيب الوزير على ال�سوؤال خطيًا خالل مدة  ب. 
ل تتجاوز اربعة ع�سر يومَا.

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
)2( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 17 /2019/6 من اجلريدة الر�سمية
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ال�سوؤال  مقدم  اإلــى  اجلــواب  الرئي�س  يبلغ  ج. 
وروده،  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اربعة  خــالل 
اأن  فعليه  املر�سلة   بالجابة  يكتف  مل  واذا 
من  اأيـــام  ع�سرة  مــدة  خــالل  خطيًا  يطلب 
تاريخ تبلغه لإدراجه على جدول اأعمال اأول 

جل�سة خم�س�سة لالأ�سئلة وال�ستجوابات.

جدول  على  واجلــواب  ال�سوؤال  عر�س  املادة 122)1(- اأ. عند 
العمال يعطى النائب حق الكالم ثم يعطى 
بالرد  النائب  اكتفى  فاذا  الرد،  الوزير حق 
يغلق بحث املو�سوع، وال فللنائب حق الكالم 
ا�ستجواب  الى  ال�سوؤال  حتويل  او  ثانية  مرة 

وفق احكام هذا النظام.
ل ي�سمح لأي ع�سو بالكالم حول ال�سوؤال اإل  ب. 
له  الأمر مي�س �سخ�سه حيث يحق  كان  اإذا 

حينئذ التعقيب باإيجاز.

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
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على  بالأ�سئلة  اخلا�سة  ال�سروط  ت�سري  ل  املادة 123- 
النظر  اأثــنــاء  لــلــوزراء  توجه  التي  الأ�سئلة 
يف املــوازنــة الــعــامــة ومـــوازنـــات الــوحــدات 
ان  اإذ  القوانني  م�سروعـات  ويف  احلكومية 
يرد  �ــســوؤال  كــل  يف  التدخل  حــق  ع�سو  لكل 

ب�ساأنها والرد عليه.

مرة  العمال  جــدول  على  ال�سئلة  تــدرج  املادة 124)1( )2(- ل 
ثانية اذا تغيب مقدمها عن ح�سور اجلل�سة 

التي ادرجت عليها دون عذر.

يجوز حتويل ال�سوؤال اإلى ا�ستجواب يف اجلل�سة  املادة 125 )3(- اأ. 
التي يناق�س فيها ال�سوؤال.

مل  اإذا  ا�ستجواب  اإلى  ال�سوؤال  حتويل  يجوز  ب. 
ورود  من  �سهر  مــدة  خــالل  احلكومة  جتب 

ال�سوؤال اإليها.
)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية

)2( )3( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ  2019/6/17 من اجلريدة الر�سمية
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�لف�سل �لثالث ع�سر
�ل�ستجو�بات

ال�ستجواب هو حما�سبة الوزراء اأو اأحدهم  املادة 126- 
على ت�سرف له يف �ساأن من ال�سوؤون العامة.

اأو  وزيــر  ا�ستجواب  يريد  الــذي  الع�سو  على  املادة 127- اأ.  
الرئي�س  اإلــى  خطيًا  ا�ستجوابه  يقدم  اأن  اأكــرث 
يتناولها  التي  والوقائع  املو�سوعات  فيه  مبينًا 
الــوزيــر  تبليغ  الــرئــيــ�ــس  وعــلــى  ال�ــســتــجــواب، 

املخت�س بال�ستجواب.
ف��ي  ي�ست�رط  م�ا  ال�ستجواب  ف��ي  ي�ست�رط  ب. 

ال�سـوؤال.

خطيًا  املجل�س  رئي�س  يجيب  اأن  الوزير  على  املادة 128 )1(- اأ. 
على ال�ستجواب، خالل مدة ل تتجاوز واحدًا 
وع�سرين يومًا ، اإل اإذا راأى الرئي�س اأن احلالة 

م�ستعجلة ووافق الوزير على تق�سري املدة.
)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 من اجلريدة الر�سمية
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اأو  حتقيق  اإجـــراء  يقت�سي  اجلــواب  كــان  اإذا  ب. 
جمع معلومات يتعذر معها تقدميه خالل املدة 
اأن يطلب من رئي�س املجل�س  املذكورة، للوزير 
ويبلغ  يــومــًا  ثالثني  تتجاوز  ل  ملــدة  التمديد 

الرئي�س مقدم ال�ستجواب والوزير بذلك.
يـــدرج ال�ــســتــجــواب واجلــــواب على جــدول  ج. 
كما  لذلك،  خم�س�سة  جل�سة  اأول  اأعــمــال 
يدرج ال�ستجواب على ذلك اجلدول اإذا مل 

يرد جواب الوزير خالل املدة املقررة.   
اأو  عليه  واجلـــواب  ال�ــســتــجــواب  تـــالوة  بعد  د.  
الأع�ساء،  على  امل�سبق  بتوزيعهما  الكتفاء 
للوزير  ثم  ال�ستجواب  ملقدم  الكالم  يعطى 
امل�ستجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة 

ثم يعطى الكالم ملن �ساء من النواب.
الرئي�س  يعلن  اقتناعه  امل�ستجوب  اأعلن  اإذا    . هـ 
النواب  اأحــد  تبنى  اإذا  اإل  البحث  انتهاء 
الأ�سول  حينئذ  فتتبع  ال�ستجواب  مو�سوع 

املحددة اأعاله يف النقا�س.



72

للم�ستجوب اإذا مل يقتنع برد الوزير، اأن يبني  و. 
اأ�سباب عدم اقتناعه وله ولغريه من النواب 
مراعاة  مع  الوزير  اأو  بالوزارة  الثقة  طرح 
اأحكام املادتني )53( و )54( من الد�ستور.

اطالعه  احلكومة  من  يطلب  اأن  ع�سو  لكل  املادة 129- 
بال�ستجواب  تتعلق  بيانات  اأو  اأوراق  على 
كتابًة  الطلب  ويقدم  املجل�س  على  املعرو�س 

اإلى رئي�س املجل�س.

تدرج ال�ستجوابات املقدمة يف دورة �سابقة  املادة 130- 
اإذا  اإل  الالحقة  الــدورة  اأعمال  جدول  على 
بكتاب  بها  مت�سكهم  عدم  مقدموها  �سرح 

خطي يقدمونه الى رئي�س املجل�س.
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�لف�سل �لر�بع ع�سر
�ملناق�سة �لعامة

بني  وامل�سورة  الــراأي  تبادل  هي  العامة  املناق�سة  املادة 131- 
املجل�س واحلكومة.

من   %15 لــ  اأو  النيابي  لالئتالف  اأو  للكتلة  يجوز  املادة 132 )1(-اأ. 
املجل�س  اإلى  يتقدموا  اأن  اأكرث  اأو  املجل�س  اأع�ساء 
بطلب مناق�سة اأي اأمر من الأمور والق�سايا العامة.

يجوز للحكومة اأن تطلب املناق�سة العامة. ب. 

الرئي�س  اإلى  خطيًا  العامة  املناق�سة  طلب  يقدم  املادة 133- اأ. 
الذي يدرجه يف جدول اأعمال اأول جل�سة تالية.

ل  بحيث  العامة  املناق�سة  موعد  املجل�س  يحدد  ب. 
اأن  املجل�س  راأى  اإذا  اإل  يومًا  اأربعة ع�سر  يتجاوز 

املو�سوع غري �سالح للنقا�س فيقرر ا�ستبعاده.

الثقة  طــرح  وغــريهــم  العامة  املناق�سة  لطالبي  يحق  املادة 134 )2(- 
بالوزارة اأو بالوزراء بعد انتهاء املناق�سة العامة، وذلك 
مع مراعاة اأحكام املادتني )53( و )54( من الد�ستور.

)1( )2( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 من اجلريدة الر�سمية
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�لف�سل �خلام�س ع�سر
�لقرت�حات برغبة

للقيام  احلكومة  دعــوة  هو  برغبة  القــرتاح  املادة 135- 
باأي عمل ذي اأهمية يدخل يف اخت�سا�سها.

خطيًا  برغبة  القــرتاح  تقدمي  الع�سو  على  املادة 136- 
اإحالته  الرئي�س  وعلى  املجل�س،  رئي�س  اإلــى 

على اللجنة املخت�سة.

القــرتاح  عن  موجز  تقرير  تقدمي  اللجنة  على  املادة 137- 
خالل خم�سة ع�سر يومًا من اإحالته عليها، تو�سي 
فيه برف�س القرتاح اأو قبوله، فاإذا وافق املجل�س 

على قبوله اأبلغه الرئي�س اإلى رئي�س الوزراء.

مت  مبــا  املجل�س  اإبـــالغ  ـــوزراء  ال رئي�س  على  املادة 138- 
اإليه خالل مدة ل  اأحيل  الــذي  يف القــرتاح 
املجل�س  قــرر  اإذا  اإل  يومًا،  ثالثني  تتجاوز 

اأجاًل اأق�سر.
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�لف�سل �ل�ساد�س ع�سر
�حل�سانة �لنيابية

مالحقة  املجل�س  انعقاد  دورة  خالل  يجوز  ل  املادة 139- 
اأو  اإجراءات جزائية  اأو اتخاذ  الع�سو جزائيًا 
اأو توقيفه  القب�س عليه  اإلقاء  اأو  اإدارية بحقه 
اجلــرم  حــالــة  با�ستثناء  املجل�س،  ـــاإذن  ب اإل 
اجلنائي امل�سهود، ويف حالة القب�س عليه بهذه 

ال�سورة يجب اإعـالم املجل�س بذلك فورًا.

باتخاذ  الإذن  طلب  ـــوزراء  ال رئي�س  يقدم  املادة 140- 
املجل�س،  رئي�س  اإلــى  اجلزائية  الإجـــراءات 
اجلرم  نــوع  على  ت�ستمل  مبذكرة  م�سفوعًا 
اتخاذ  ت�ستلزم  التي  والأدلة  وزمانه  ومكانه 

اإجراءات عاجلة.

القانونية  اللجنة  اإلى  الطلب  الرئي�س  يحيل  املادة 141- 
عنه  تقرير  وتــقــدمي  فيه  والنظر  لفح�سه 
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يومًا،  ع�سر  خم�سة  تتجاوز  ل  مــدة  خــالل 
التقرير خالل تلك املدة جاز  فاإن مل يقدم 

للمجل�س البت يف الطلب مبا�سرة.

على  القانونية  اللجنة  تقرير  الرئي�س  يحيل  املادة 142- اأ. 
املجل�س يف اأول جل�سة تالية، وت�ستمر مناق�سة 
وجد  فـــاإذا  الأمـــر،  يف  الــبــتِّ  حتى  املو�سوع 
املجل�س �سببًا كافيـــــــًا لتخـــاذ الجــــــراءات 
احل�سانة  بــرفــع  قــــراره  يــتــخــذ  املــطــلــوبــة 

بالأكرثية املطلقة.
قرار رفع احل�سانة حم�سور بالفعل الوارد  ب. 
اأفعال  لي�سري على  الإذن ول ميتد  يف طلب 

اأخرى.

التهمة  اأن يف�سل يف مو�سوع  لي�س للمجل�س  املادة 143- 
باتخاذ  الإذن  على  دوره  يقت�سر  واإمنـــا 
الإجراءات القانونية اأو ال�ستمرار فيها متى 
على  التاأثري  لي�س  منها  الغر�س  اأن  له  تبني 

النائب لتعطيل عمله النيابي.
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التي  املدة  ما خالل  ل�سبب  اأوقف ع�سو  اإذا  املادة 144- 
رئي�س  فعلى  منعقدًا،  املجل�س  فيها  يكون  ل 
اجتماعه  عند  املجل�س  يبلغ  اأن  ــــوزراء  ال
بالإي�ساح  م�سفوعة  املتخذة  الإجـــــراءات 
تلك  ا�ستمرار  يقرر  اأن  وللمجل�س  الــالزم، 

الإجراءات اأو اإيقافها فورًا.

ومل  احلــ�ــســانــة  عــنــه  رفــعــت  ـــذي  ال للع�سو  املادة 145- 
املجل�س  جل�سات  ح�سور  يف  احلــق  يــوقــف، 
املناق�سة  يف  وامل�ساركة  اللجان  واجتماعات 

والت�سويت.

لي�س من حق النائب اأن يتنازل عن ح�سانته  املادة 146- 
دون موافقة املجل�س.
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�لف�سل �ل�سابع ع�سر
�لعر�ئ�س و�ل�سكاوى

يحق لكل اأردين اأن يرفع اإلى املجل�س عري�سة  املادة 147- 
فيما له �سله بال�سوؤون العامة اأو �سكوى فيما 

ينوبه من اأمور �سخ�سية.

يجب اأن يوقع على العري�سة اأو ال�سكوى مقدمها  املادة 148-  اأ.  
ذاكرًا فيها ا�سمه ومهنته وعنوانه الكامل.

ال�سكوى  اأو  العري�سة  ت�ستمل  اأن  يجوز  ل  ب. 
اأو  على اأي م�سا�س بالعر�س اأو جمل�س الأمة 
األفاظ  على  حتتوي  اأن  يجوز  ول  الق�ساء، 

نابية اأو عبارات غري لئقة.
للرئي�س اأن ياأمر بحفظ العرائ�س وال�سكاوى  ج. 

التي ل تتوافر فيها ال�سروط املطلوبة.

باأرقام  �سجالت  يف  وال�سكاوى  العرائ�س  تقيد  املادة 149- 
ا�سم  بيان  مــع  ورودهـــا  تــاريــخ  ح�سب  مت�سل�سلة 
مقدمها ومهنته وعنوانه وملخ�س عن مو�سوعها.
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يحيل الرئي�س العرائ�س وال�سكاوى على املكتب  املادة 150)1(- اأ. 
التنفيذي لدرا�ستها الذي له حفظها اأو اإحالتها 
اأو  املخت�س  الــوزيــر  اأو  املخت�سة  اللجان  اإلــى 

املجل�س.
اللجنة  اإلى  ال�سكوى  اأو  العري�سة  اأحيلت  اإذا  ب. 
اإما  وتقرر  بدرا�ستها  اللجنة  تقوم  املخت�سة 
املو�سوعات  مع  فيها  الت�سرف  اأو  حفظها 
اأو  املجل�س  اإلى  اإحالتها  اأو  عليها  املعرو�سة 

الوزير املخت�س.
ال�سكوى  اأو  العري�سة  على  الــوزيــر  يجيب  ج.  
يومًا وير�سل  اأربعة ع�سر  اإليه خالل  املحالة 

الرئي�س اإلى مقدمها بيانًا مبا مت فيها.  

او  اأية عري�سة  لكل ع�سو حق الطالع على  املادة 151- 
�سكوى متى طلب ذلك من رئي�س املجل�س.

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
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�لف�سل �لثامن ع�سر)1(
�ملذكر�ت �لنيابية

املذكرة النيابية هي ا�ستي�ساح الأع�ساء عن  املادة 152- 
ق�سايا عامة او اأمور تتعلق بال�سوؤون العامة.

على  من�سبة  ت��ك��ون  ان  ب��امل��ذك��رة  املادة 153 )2(-اأ. ي�سرط 
واقعة حمددة بعينها.

يجوز لـ 15% من اأع�ساء املجل�س اأو اأ كرث او  ب. 
للجان الدائمة او للكتل والئتالفات النيابية 
عليه  والذي  للرئي�س مبذكرة خطية  التقدم 
اإحالتها  او  الأعمال  على جدول  يدرجها  ان 
ح�سب  احلكومة  او  املخت�سة  اللجنة  الــى 

مقت�سى احلال.
اذا احيلت املذكرة الى اللجنة فعليها تقدمي  ج. 
يوما  ع�سر  اربعة  خالل  عنها  موجز  تقرير 

من تاريخ الإحالة.
)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5286 تاريخ 2014/5/15 من اجلريدة الر�سمية
)2( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 من اجلريدة الر�سمية
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اليها  املحالة  املذكرة  على  احلكومة  جتيب  د. 
ــاريــخ هــذه  خـــالل اربــعــة ع�سر يــومــا مــن ت

الإحالة.
التي  ــالإجــراءات  ب الأع�ساء  الرئي�س  يبلغ  هـ. 

اتخذتها احلكومة ب�ساأنها.
لو�سائل  دورة  كــل  نهاية  يف  الرئي�س  يعلن  و. 
يجيبوا  مل  الذين  الـــوزراء  اأ�سماء  الإعــالم 
على الأ�سئلة وال�ستجوابات والعدد الذي مل 

تتم الإجابة عليه.
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�لف�سل �لتا�سع ع�سر
�لإجاز�ت و�لغياب

يقدم طلب الإجازة اإلى الرئي�س قبل املبا�سرة بها. املادة 154- اأ. 
مدتها  كانت  اإذا  الإجــازة  على  املوافقة  للرئي�س  ب. 

اأ�سبوعني اأو اقل.
يعر�س  ال�سبوعني  الإجـــازة  مــدة  جتـــاوزت  اإذا  ج. 

الرئي�س الأمر على املجل�س للموافقة.
باأ�سماء  املجل�س  اإعـــالم  يجب  احلـــالت  كــل  يف  د. 

النواب املجازين.

اإحدى  عن  يتغيب  اأن  للع�سو  يجوز  ل   -1 155)1(-اأ.   املــادة 
       جل�سات املجل�س اأو اجتماعات جلانه اإل 
        اإذا اخطر الرئي�س بذلك مع بيان العذر.
اإحــدى  عــن  بعذر  متغيبا  الع�سو  يعتر   - 2
جل�سات املجل�س اذا كان غيابه من �سمن 

احلالت املعتمدة من املكتب الدائم.

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 17 /2019/6 من اجلريدة الر�سمية
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املكتب  فعلى  عــذر  بــدون  الع�سو  تغيب  اذا  ب. 
الدائم اتخاذ الجراءات التالية:

ــود  ــوف ــاركــة يف ال ــه مـــن املــ�ــس حــرمــان  - 1
واملــ�ــســاركــات اخلــارجــيــة خـــالل تلك 
عن  تغيب  اذا  تليها  التي  اأو  ـــدورة  ال
اللجان  اجتماعات  اأو  املجل�س  جل�سات 
مرات  ع�سرة  اأو  متتالية  مــرات  ثالث 

متفرقة خالل الدورة العادية.
2- احل�سم من املخ�س�سات املالية عن تلك 

اجلل�سة.  
اكتمال  عــدم  ب�سبب  جل�سة  تعقد  مل  اإذا  املادة 156- 
املجل�س  عام  اأمني  ي�سع  القانوين  الن�ساب 
عذر  بدون  املتغيـبني  النواب  باأ�سماء  جدول 

ويدرج ذلك يف حم�سر اجلل�سة التالية.
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   �لف�سل �لع�سرون
�ملحافظة على �لنظام و�لأمن يف �ملجل�س

املجل�س  داخــل  والأمـــن  النظام  على  املحافظة     املادة 157- اأ. 
وحوله �سمن حرمه من اخت�سا�س املجل�س وحده.
املحافظة على  املجل�س  با�سم  الرئي�س  يتولى  ب. 
�سمن  وحوله  املجل�س  داخل  والمن  النظام 
الأمنية  القوات  ا�ستدعاء  يجوز  ول  حرمه، 

غري �سرطة املجل�س اإل بطلب منه.

تو�سع قوات كافية حلفظ الأمن تكون حتت  املادة 158- 
اإمرة الرئي�س وم�ستقلة عن اأية �سلطة اأخرى 

وتتلقى الأوامر منه.

جرمًا  اأخر  �سخ�س  اأي  اأو  نائب  ارتكب  اإذا  املادة 159-اأ. 
فعلى  املجل�س،  داخل حرم  نوع اجلناية  من 
يف  وحجزه  عليه  بالقب�س  ياأمر  اأن  الرئي�س 
مكان معني وت�سليمه لل�سلطة الق�سائية فور 

ح�سور من ميثلها.
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فللرئي�س  اجلنحة  نــوع  من  اجلــرم  كــان  اإذا  ب. 
التدابري  لتــخــاذ  الق�سائية  ال�سلطة  اإبـــالغ 

القانونية.

مع مراعاة احكام املادة )90( من الد�ستور،  املادة 160- 
يحق للمجل�س جتميد ع�سوية كل من ي�سيء 
حتت  ال�سالح  بحمل  او  الفعل  اأو  بالقول 
القبة او يف اأروقة املجل�س باملدة التي يراها 
منا�سبًة، وبالنظر اإلى ج�سامة كل فعل على 
حدة بعد ال�ستئنا�س براأي اللجنة القانونية.

ل يجوز لأحد وقت اجتماع املجل�س با�ستثناء  املادة 161- 
الأماكن  يف  يجل�س  اأن  واحلكومة  الأعــيــان 
املخ�س�سة لالأع�ساء اأو دخول قاعة املجل�س 

اإل باإذن من الرئي�س.

اإلــى  بــالــدخــول  لهم  ي�سمح  مــن  على  يجب  املادة 162- اأ. 
التام  الــهــدوء  يلزموا  اأن  املجل�س  �سرفات 
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مدة انعقاد اجلل�سة وان يبقوا جال�سني، وال 
يظهروا عالمات ال�ستح�سان اأو ال�ستهجان 
لهم  يبديها  الــتــي  التعليمات  يــراعــوا  وان 

الرئي�س اأو املكلفون بحفظ النظام.
الى  الدخول  تنظيم  العامة  المانة  تتولى  ب. 
لهذه  تعدها  بــاجــات  خــالل  مــن  ال�سرفات 

الغاية.

بالنظام  واأخــل  بالدخول  له  �سمح  من  كل  املادة 163- 
منه  يطلب  �سو�ساء  اأو  �سجيجًا  اأحــدث  اأو 
فللرئي�س  ميتثل  مل  فــان  ال�سرفة  مــغــادرة 
للجهة  وت�سليمه  بالقوة  باإخراجه  ياأمر  اأن 

املخت�سة اإذا اقت�سى احلال.
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�لف�سل �حلادي و�لع�سرون
�ل�ستقالة

يقدمها  اأن  ال�ستقالة  يريد  ع�سو  كل  على  املادة 164- 
مقيدة  تكون  اأن  دون  الرئي�س،  اإلــى  خطيًا 
اأن يعر�سها على  باأي �سرط، وعلى الرئي�س 
املجل�س يف اأول جل�سة تالية ليقرر قبولها اأو 

رف�سها.

ا�ستقالته  عــن  يرجع  اأن  امل�ستقيل  للنائب  املادة 165- 
بكتاب خطي يقدمه اإلى الرئي�س قبل �سدور 

قرار املجل�س بقبولها.

يبلغ رئي�س املجل�س الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب  املادة 166- 
الذين  النواب  مقاعد  من  مقعد  اأي  ب�سغور 
مقاعدهم  �ــســغــرت  او  ا�ستقالتهم  قبلت 

بالوفاة او لأي �سبب من الأ�سباب.
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�لف�سل �لثاين و�لع�سرون
�ل�سعب �لربملانية

يعتر املجل�س �سعبة برملانية لغايات الحتاد  املادة 167- اأ. 
الرملاين العربي والحتاد الرملاين الدويل 
وغريهما من اجلمعيات والهيئات الرملانية.

يراأ�س ال�سعبة الرملانية رئي�س املجل�س. ب. 

الرملانية  لل�سعبة  التنفيذية  اللجنة  تت�سكل  املادة 168-اأ. 
من املكتب الدائم وروؤ�ساء اللجان الدائمة.

رئي�س  برئا�سة  التنفيذية  اللجنة  جتتمع  ب. 
املجل�س.

تنتخب اللجنة مقررًا لها من بني اأع�سائها. ج. 
تتولى اللجنة درا�سة جميع الأمور التي تتعلق  د. 
او  اجلمعية  او  املخت�س  الرملاين  بالحتاد 
للمجل�س  وتن�سب  املخت�سة  الرملانية  الهيئة 
ما تراه من قرارات واإجراءات بخ�سو�سها.
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�لف�سل �لثالث و�لع�سرون )1(
جلان �لأخوة وجمعيات �ل�سد�قة   �لربملانية

املادة 169- اأ -   ت�سكل يف بداية كل جمل�س جلان الخوة وجمعيات 
ال�سداقة الرملانية التالية :

1- جلان الخوة الرملانية :
جلنة الخوة الرملانية الردنية مع دول اخلليج العربي واليمن.  اأ. 

جلنة الخوة الرملانية الردنية مع دول املغرب العربي. ب. 
العربية يف  جلنة الخوة الرملانية الردنية مع الدول  ج. 

منطقة القرن الفريقي.
جلنة الخوة الرملانية الردنية مع كل من دول العراق  د. 

وفل�سطني و�سوريا ولبنان
العربية يف  جلنة الخوة الرملانية الردنية مع الدول  هـ . 

حو�س النيل.
جمعيات ال�سداقة الرملانية:  -2

جمعية ال�سداقة الرملانية الردنية - الوروبية. اأ. 
امريكا  دول  مع  الردنية  الرملانية  ال�سداقة  جمعية  ب. 

الالتينية والو�سطى .
جمعية ال�سداقة الرملانية الردنية مع دول اآ�سيا  واوقيانو�سيا. ج . 

)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 من اجلريدة الر�سمية
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جمعية ال�سداقة الرملانية الردنية مع دول امريكا ال�سمالية. د.  
جمعية ال�سداقة الرملانية الردنية الفريقية. هـ .  

جمعية ال�سداقة الرملانية الردنية مع اململكة املتحدة  و . 
لريطانيا العظمى وايرلندا ال�سمالية.

تتاألف اللجنة او اجلمعية من خم�سة وع�سرين ع�سوًا  ب- 
ت�سكيلها  ويتم  اأدنــى  حدًا  اع�ساء  وع�سرة  اعلى  حدًا 

على ا�سا�س التمثيل الن�سبي للكتل. 
جـ- يحق للع�سو الن�سمام للجنة اأخوة وجمعية �سداقة واحدة.
لها  ومقررا  رئي�سا  اع�سائها  بني  من  اللجنة  تنتخب  د- 
على ان ل يكون رئي�سا ومقررًا ل كرث من جلنة اخوة او 

جمعية �سداقة واحدة.
جمعيات  او  اخوة  جلان  ت�سكيل  الدائم  للمكتب  يحق  هـ- 
الــدول  غري  من  ذلــك  احلاجة  ا�ستدعت  اذا  �سداقة 

امل�سماة يف الفقرة )اأ( من هذه املادة .
يف  ال�سداقة  وجمعيات  الخـــوة  جلــان  تخت�س  املادة170- 
كافة  يف  والــتــعــاون  الثنائية  الــعــالقــات  تعزيز 
املجالت مع برملانات الدول ال�سقيقة وال�سديقة. 
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�لف�سل �لر�بع و�لع�سرون
�أحكام عامة

منذ  النيابة  وله حقوق  نائبًا  املنتخب  يعتر  املادة 171- 
اإعالن نتيجة النتخاب.

والنواب  الأعيان  جمل�سي  اجتماع  حال  يف  املادة 172– 
يف  الأعيان  ملجل�س  الداخلي  بالنظام  يعمل 

تلك اجلل�سة.

بناء  اإل  النظام  اأحكام هذا  تعديل  يجوز  ل  املادة 173– اأ. 
نواب  ع�سرة  من  موقع  خطي  اقــرتاح  على 

على الأقل.
قبله  فـــاإذا  املجل�س  على  القـــرتاح  يعر�س   ب. 

اأحاله على اللجنة القانونية.
تدر�س اللجنة القرتاح وتقدم تو�سياتها اإلى  جـ. 
واإل  الأكرث  على  يومًا  ثالثني  خالل  املجل�س 

جاز للمجل�س النظر يف القرتاح مبا�سرة.
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النائب  نيابة  بطالن  الــنــواب  جمل�س  يعلن  املادة 174- 
النائب  وا�سم  نيابته  املحكمة  اأبطلت  الذي 

الفائز اعتبارًا من تاريخ �سدور احلكم. 

الع�سو-الذي  بها  قــام  التي  الأعــمــال  تعتر  املادة 175 – 
اأبطلت املحكمة نيابته-قبل اإبطالها �سحيحة.

وفقًا  الــنــواب  ملجل�س  العامة  الأمــانــة  ت�سكل  املادة 176- 
لنظام مايل واإداري خا�س ي�سدر لهذه الغاية.

وامل�سادق  الــ�ــســادرة  ال�سلوك  مــدونــة  تعتر  املادة 177- 
عليها من قبل املجل�س جزءًا من هذا النظام.

املنا�سبات  للنواب يف  الأ�سبقية  قواعد  تكون  املادة 178)1(- 
الداخلية واخلارجية وفق الرتتيب التايل:-

رئي�س جمل�س النواب. اأ. 
روؤ�ساء الوزراء ال�سابقون. ب. 

جـ.  روؤ�ساء جمال�س النواب ال�سابقون .
)1( مبوجب التعديل املن�سور يف العدد 5581 تاريخ 2019/6/17 من اجلريدة الر�سمية
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نواب الرئي�س. د. 
م�ساعدا الرئي�س. هـ. 

الوزراء ال�سابقون. و. 
روؤ�ساء الكتل النيابية. ز. 

روؤ�ساء اللجان الدائمة. ح. 
النواب ح�سب الأقدمية يف النيابة. ط. 

يلغى النظام الداخلي ملجل�س النواب ال�سادر  املادة 179- 
يف  1996/3/16 واملن�سور يف العدد )4106( 
من  عليه  طـــراأ  ومــا  الر�سمية  اجلــريــدة  مــن 

تعديالت.

عبداهلل الثاين بن احل�سني

   وزير الداخلية                               رئي�س الوزراء
ح�سني هزاع املجايل            الدكتور عبد اهلل الن�سور
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