
 

 

ُ
 
ُُالالئحة

 
ُالنواب ُُجمللس ُُالداخلية

ُ
 
ُُالبابُاألول:ُأحكام

 
ُعامة

ُ:(1ُ)ُُمادة

ُ(:2ُمادةُ)ُ

ُ(:3ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:4ُمادةُ)ُ

ُ(:5ُمادةُ)ُ



 

 

ُُى:البابُالثان
 
ُُاألجهزة

 
ُللمجلس ُُالربملانية

ُ(:6ُمادةُ)ُ

ُ
 
ُاجمللس ُُالفصلُاألول:ُرئيس

ُ(:7ُمادةُ)ُ

ُ(:8ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:9ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:10ُمادةُ)ُ

ُُى:الفصلُالثان
 
ُاجمللس ُُمكتب

ُ(:11ُمادةُ)ُ

ُ(:12ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:13ُمادةُ)ُ

ُ(:14ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:15ُمادةُ)ُ

ُ(:16ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:17ُمادةُ)ُ

ُ(:18ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:19ُمادةُ)ُ

ُ(:20ُمادةُ)ُ

ُ(:21ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:22ُمادةُ)ُ

ُ(:23ُمادةُ)ُ



 

 

ُ
 
ُُالفصلُالثالث:ُاللجنة

 
ُُالعامة

ُ(:24ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:25ُمادةُ)ُ

. 

.

ُ(:26ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:27ُمادةُ)ُ



 

 

ُ
 
ُالقيم ُُالفصلُالرابع:ُجلنة

ُ(:28ُمادةُ)ُ

ُ(:29ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:30ُمادةُ)ُ

ُ(:31ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:32ُمادةُ)ُ

ُ(:33ُمادةُ)ُ

ُ(:34ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:35ُمادةُ)ُ

ُ(:36ُمادةُ)ُ



 

 

ُ
 
ُالنوعية ُُالفصلُاخلامس:ُاللجان

ُ
 
ُالنوعية ُُاللجان ُُالفرعُاألول:ُتشكيل

ُ(:37ُمادةُ)ُ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ُ(:38ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:39ُمادةُ)ُ

ُ(:40ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:41ُمادةُ)ُ

ُ(:42ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:43ُمادةُ)ُ

ُ
 
ُالنوعية ُُاللجان ُُالفرعُالثانى:ُاختصاص

ُ(:44ُمادةُ)ُ

ُالدستوريةُوالتشريعية:جلنةُالشئونُ *
 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

ُجلنةُاخلطةُواملوازنة: *
 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

ُجلنةُالشئونُاالقتصادية: *
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ُجلنةُالعالقاتُاخلارجية: *
 

  

  



 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

ُجلنةُالشئونُالعربية: *
 

  

  

  

  

  

  



 

 

 جلنةُالشئونُاألفريقية: *

 

 

 

  

  

 

 

  

ُجلنةُالدفاعُواألمنُالقومى: *
  

 

  

  

  



 

 

  

  

 

 

  

 :جلنةُاالقرتاحاتُوالشكاوى *

 

 

 

  

 

 

ُجلنةُالقوىُالعاملة: *
 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

ُجلنةُالصناعة: *
 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

 الصغريةُومتناهيةُالصغر:املتوسطةُوجلنةُاملشروعاتُ *

 

 

 

 

 

 

 

 جلنةُالطاقةُوالبيئة: *

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

ُ:والثروةُاحليوانيةُلغذائىواألمنُاُجلنةُالزراعةُوالرى *
 

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  



 

 

 

 

 :والبحثُالعلمىُجلنةُالتعليم *

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  



 

 

 جلنةُالشئونُالدينيةُواألوقاف: *

  

  

 

  

  

  

ُذوىُاإلعاقة:األشخاصُجلنةُالتضامنُاالجتماعىُواألسرةُو *
  

  

  

  

 

 

  



 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 :واآلثارُالثقافةاإلعالمُوجلنةُ *

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

ُ:جلنةُالسياحةُوالطريانُاملدنى *
  

  

 

 



 

 

ُجلنةُالشئونُالصحية: *
 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

ُ:واملواصالتُجلنةُالنقل *
  

  



 

 

  

  

  

 جلنةُاالتصاالتُوتكنولوجياُاملعلومات: *

  

  

  

  

  

ُجلنةُاإلسكانُواملرافقُالعامةُوالتعمري: *
 

  

  

  

  

  



 

 

  

ُجلنةُاإلدارةُاحمللية: *
  

  

 

ُجلنةُالشبابُوالرياضة: *
 

 

  

 

  

  

 جلنةُحقوقُاإلنسان: *

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ُ
 
ُالنوعية ُُاللجان ُُعمل ُُالفرعُالثالث:ُأسلوب

ُ(:45ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:46ُمادةُ)ُ

ُ(:47ُمادةُ)ُ

ُ(:48ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:49ُمادةُ)ُ

ُ(:50ُمادةُ)ُ



 

 

ُ
 
ُالنوعية ُُاللجان ُُعمل ُُالفرعُالرابع:ُإجراءات

ُالاُأو
 
ُُاللجان ُُأعمال ُُ:ُإدارة

 
ُعليهاُواإلشراف

ُ(:51ُمادةُ)ُ

ُ(:52ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:53ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:54ُمادةُ)ُ

ُ(:55ُُمادةُ)

ُ(:56ُمادةُ)ُ



 

 

ُ
ا
ُجلسا:ُاثاني

 
ُاللجان ُُت

ُ(:57ُمادةُ)ُ

ُ(:58ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:59ُمادةُ)ُ

ُ(:60ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:61ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:62ُمادةُ)ُ

ُ(:63ُمادةُ)ُ



 

 

ُ
ا
ُاثالث

 
ُاللجان ُُ:ُتقارير

ُ(:64ُمادةُ)ُ

.

ُ(:65ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:66ُمادةُ)ُ

ُ(:67ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:68ُُمادةُ)ُ

ُ(:69ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:70ُمادةُ)ُ

ُ(:71ُمادةُ)ُ

ُ(:72ُمادةُ)ُ



 

 

ُ
ا
ُارابع

 
ُواخلرباء ُُواملعلومات ُُوالبيانات ُُبالوثائق ُُاللجان ُُ:ُتزويد

ُ(:73ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:74ُمادةُ)ُ

ُ(:75ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:76ُمادةُ)ُ

ُ(:77ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:78ُمادةُ)ُ

ُ(:79ُمادةُ)ُ



 

 

ُ
 
ُُالفصلُالسادس:ُاللجان

 
ُُاخلاصة

 
ُواملشرتكة

ُ(:80ُمادةُ)ُ

ُ(:81ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:82ُمادةُ)ُ

ُ
 
ُُالفصلُالسابع:ُالشعبة

 
ُالربملانية

ُ(:83ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:84ُمادةُ)ُ

ُ(:85ُمادةُ)ُ

ُ(:86ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:87ُمادةُ)ُ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ُ(:88ُمادةُ)ُ

ُ(:89ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:90ُمادةُ)ُ

 



 

 

ُ:ُالبابُالثالث
 
ُللمجلس ُُالربملانية ُُاألجهزة ُُانتخابات

ُ(:91ُمادةُ)ُ

ُ(:92ُ)ُُمادة

ُ(:93ُمادةُ)ُ



 

 

 



 

 

ُ:ُالبابُالرابع
 
ُُاهليئات

 
ُواألحزاب ُُلالئتالفات ُُالربملانية

ُُالفصل
 
ُُاألول:ُاالئتالفات

 
ُالربملانية

ُ(:94ُمادةُ)ُ

ُ(:95ُةُ)ُماد



 

 

ُ(:96ُمادةُ)ُ

ُ(:97ُمادةُ)ُ

ُ(:98ُمادةُ)ُ

ُ(:99ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:100ُمادةُ)ُ

ُ(:101ُمادةُ)ُ

ُ(:102ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:103ُمادةُ)ُ

ُ(:104ُمادةُ)ُ

ُُى:الثانُالفصل
 
ُواالئتالفاتُ ُلألحزاب ُُالربملانية ُُاهليئات ُُمتثيل

ُ(:105ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:106ُمادةُ)ُ

ُ(:107ُمادةُ)ُ

 



  

 

 



 

 

ُ:ُالبابُاخلامس
 
ُالربملانية ُُالسياسية ُُاإلجراءات

ُُ:الفصلُاألول
 
ُُاإلجراءات

 
ُاجلمهورية ُُرئيس ُُمبنصب ُُاخلاصة

ُالفرعُاأل
 
ُاجلمهورية ُُرئيس ُُملنصب ُُمرتشح ُُول:ُتزكية

ُ(:108ُمادةُ)ُ

ُىالفرعُالثان
 
ُاُاجلمهورية ُُرئيس ُُ:ُأداء

ن
ُُليمي

ن
ُالدستورية

ُ(:109ُمادةُ)ُ



 

 

ُ
 
ُاجلمهورية ُُرئيس ُُالفرعُالثالث:ُاستقالة

ُ(:110ُمادةُ)ُ

ُ
 
ُاجلمهورية ُُرئيس ُُالفرعُالرابع:ُاتهام

ُ(:111ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:112ُمادةُ)ُ

ُ(:113ُمادةُ)ُ

ُ(:114ُمادةُ)ُ



 

 

  

ُ
 
ُالفرعُاخلامس:ُخ
 
ُل
 
ُاجلمهورية ُُرئيس ُُمنصب ُُو

ُ(:115ُمادةُ)ُ



 

 

ُ
 
ُاجلمهورية ُُمنُرئيس ُُثقة ُالُالفرعُالسادس:ُسحب

ُ(:116ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:117ُمادةُ)ُ

ُ(:118ُمادةُ)ُ



 

 

ُُ:الفصلُالثانى
 
ُاجلمهورية ُُيس ُرئُبيانات ُُمناقشة

ُ(:119ُمادةُ)ُ

ُ(:120ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:121ُمادةُ)ُ

ُ(:122ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:123ُمادةُ)ُ

ُ(:124ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:125ُمادةُ)ُ

ُ
 
ُُاحلكومة ُُبرنامج ُُالفصلُالثالث:ُمناقشة

 
ُومنح

ن
ُهاُالثقة

ُ(:126ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:127ُمادةُ)ُ



 

 

ُإ:ُالرابعالفصلُ
 
ُإهاُوعمل ُُداء ُأمنُُاحلكومة ُُعفاء

 
ُفيهاُتعديل ُُجراء

ُإول:ُألالفرعُا
 
ُهاعمل ُُأداء ُمنُُاحلكومة ُُعفاء

ُ(:128ُمادةُ)ُ



 

 

ُإالفرعُالثانى:ُ
 
ُُتعديل ُُجراء

 
ُوزارى

ُ(:129ُمادةُ)ُ

ُ:ُاخلامسالفصلُ
 
ُُإعالن ُُمناقشة

ن
ُئ ُالطواروُىُاحلرب ُحالت

ُ(:130ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:131ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:132ُمادةُ)ُ

 



  

 

 



 

 

ُ:ُالبابُالسادس
 
ُُاإلجراءات

 
ُُالتشريعية

 
 الربملانية

ُُ:الفصلُاألول
 
ُالدستور ُُتعديل

ُ
 
ُُالدستور ُُالفرعُاألول:ُتعديل

ا
ُاجلمهوريةُ ُرئيس ُُعلىُطلب ُُبناء

ُ(:133ُمادةُ)ُ

ُ(:134ُادةُ)ُم



 

 

ُ(:135ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:136ُمادةُ)ُ

ُ(:137ُمادةُ)ُ

ُ(:138ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:139ُمادةُ)ُ

ُضاءُاجمللسأعالفرعُالثانى:ُتعديلُالدستورُبناءُعلىُطلبُ
ُ(:140ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:141ُمادةُ)ُ

ُ(:142ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:143ُمادةُ)ُ

ُ:ُالفصلُالثانى
 
ُالقواني ُُمشروعات

ُ
 
ُاألول:ُمشروعات ُاخلتامية ُُواحلسابات ُُواملوازنة ُُاخلطة ُُقواني ُُالفرع

ُ:ُالاُأو
 
ُُاملشروعات ُُإحالة

 
ُاالستعجال ُُهاُبطريق ُونظر

ُ(:144ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:145ُمادةُ)ُ



 

 

ا:ُ
ا
ُثاني

 
ُباللجنة ُُواملوازنة ُُاخلطة ُُقواني ُُمشروعات ُُدراسة

ُ(:146ُمادةُ)ُ

ُ(:147ُمادةُ)ُ

ُ(:148ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:149ُمادةُ)ُ

ُ(:150ُمادةُ)ُ



 

 

ُ
ا
ُ:ُاثالث

 
ُفىُاجمللس ُُواملوازنة ُُاخلطة ُُقواني ُُمشروعات ُُمناقشة

ُ(:151ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:152ُمادةُ)ُ

ُ(:153ُمادةُ)ُ

ُ(:154ُمادةُ)ُ



 

 

ا:ُ
ا
ُرابع

 
هاومناقشُاخلتامية ُُاحلسابات ُُقواني ُُمشروعات ُُدراسة

 
ُت

ُ(:155ُمادةُ)ُ

ُ(:156ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:157ُمادةُ)ُ

ُ
 
ُاألخرىُالقواني ُُالفرعُالثانى:ُمشروعات

ُ:ُالاُأو
 
ُالقواني ُُمشروعات ُُإحالة

ُ(:158ُمادةُ)ُ



 

 

ا:ُ
ا
ُثاني

 
ُالقواني ُُفىُمشروعات ُُالتعديل ُُاقرتاحات

ُ(:159ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:160ُمادةُ)ُ

ُ(:161ُمادةُ)ُ

ُ(:162ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:163ُمادةُ)ُ

ا:ُ
ا
ُثالث

 
ُباجمللس ُُالقواني ُُمشروعات ُُمناقشة

ُ(:164ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:165ُمادةُ)ُ

ُ(:166ُمادةُ)ُ

ُ(:167ُمادةُ)ُ

ُ(:168ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:169ُمادةُ)ُ

ُ(:170ُمادةُ)ُ

ُ(:171ُمادةُ)ُ

ا:ُ
ا
ُرابع

 
ُُاملداولة

 
ُالقواني ُُفىُمشروعات ُُالثانية

ُ(:172ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:173ُمادةُ)ُ

ُ(:174ُمادةُ)ُ

ُ
ا
ُخامس

 
ُالدولة ُُلس ُإىلُجمالقوانيُُاتمشروعُا:ُإرسال

ُ(:175ُمادةُ)ُ



 

 

ا:ُساد
ا
ُس

 
ُالقواني ُُمشروعات ُُصياغة ُُضبط

ُ(:176ُمادةُ)ُ

ُسابعا:ُ
 
ُالقواني ُُعلىُمشروعات ُُاالعرتاض

ُ(:177ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:178ُمادةُ)ُ



 

 

ُ
ا
ُ:ُاثامن

 
ُالقواني ُُمشروعات ُُنظر ُُاستئناف

ُهاوسقوطُهاواسرتدادُهاوتأجيل
ُ(:179ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:180ُمادةُ)ُ

ُُ:الفصلُالثالث
 
ُبقواني ُُاالقرتاحات

ُ
 
ُإوُبقانون ُُاالقرتاح ُُالفرعُاألول:ُتقديم

 
ُهُإىلُاللجان ُحالت

ُ(:181ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:182ُمادةُ)ُ

ُ(:183ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:184ُمادةُ)ُ

ُ:ُالفرعُالثانى
 
ُُاالقرتاحات ُُدراسة

ن
ُفىُاللجان ُُبقواني

ُ(:185ُمادةُ)ُ

ُ(:186ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:187ُمادةُ)ُ

ُمناقشةُاالقرتاحاتُبقوانيُفىُاجمللس:ُالفرعُالثالث
ُ(:188ُمادةُ)ُ



 

 

ُالتنازلُعنُاالقرتاحُبقانونُوسقوطه:ُالفرعُالرابع
ُ(:189ُمادةُ)ُ

ُ(:190ُمادةُ)ُ

ُ(:191ُمادةُ)ُ

ُ(:192ُمادةُ)ُ



 

 

ُالقراراتُبقوانيُ:الفصلُالرابع
ُ(:193ُمادةُ)ُ

ُ(:194ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:195ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:196ُمادةُ)ُ

ُاملعاهداتُواالتفاقياتُالدولية:ُالفصلُاخلامس
ُ(:197ُمادةُ)ُ



 

 

 



  

 

 

 



 

 

ُوسائلُوإجراءاتُالرقابةُالربملانية:ُالبابُالسابع
ُاألسئلةُ:الفصلُاألول

ُالفرعُاألول:ُتقديمُاألسئلةُوإبالغها
ُ(:198ُمادةُ)ُ

ُ(:199ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:200ُمادةُ)ُ

ُ(:201ُمادةُ)ُ



 

 

ُاألسئلةُفىُجدولُاألعمالُومناقشتهاُإدراجالفرعُالثانى:ُ
ُ(:202ُمادةُ)ُ

ُ(:203ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:204ُمادةُ)ُ

ُ(:205ُمادةُ)ُ

ُ(:206ُمادةُ)ُ



 

 

ُ:(207ُمادةُ)ُ

ُ(:208ُمادةُ)ُ

ُ(:209ُمادةُ)ُ



 

 

ُاألسئلةُوسقوطهاُسحب:ُالفرعُالثالث
ُ(:210ُُمادةُ)

ُ(:211ُمادةُ)ُ

ُوالبياناتُالعاجلةُطلباتُاإلحاطةُ:الفصلُالثانى
ُاإلحاطةُوإبالغهاالفرعُاألول:ُتقديمُطلباتُ

ُ(:212ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:213ُمادةُ)ُ

ُفىُجدولُاألعمالُومناقشتهاُدراجُطلباتُاإلحاطةإالفرعُالثانى:ُ
ُ(:214ُمادةُ)ُ



 

 

ُالعاجلةُالبياناتالفرعُالثالث:ُ
ُ(:215ُمادةُ)ُ



 

 

ُاالستجواباتُ:الفصلُالثالث
ُوإبالغهالفرعُاألول:ُتقديمُاالستجوابُ

ُ(:216ُمادةُ)ُ

ُ(:217ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:218ُمادةُ)ُ

ُدراجُاالستجوابُجبدولُاألعمالُومناقشتهإالفرعُالثانى:ُ
ُ(:219ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:220ُمادةُ)ُ

ُ(:221ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:222ُادةُ)ُم

ُ(:223ُمادةُ)ُ

ُاالستجوابُوسقوطهُسحبالفرعُالثالث:ُ
ُ(:224ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:225ُمادةُ)ُ

ُرئيسُجملسُالوزراءمنُسحبُالثقةُ:ُالرابعالفصلُ
ُهمالوزراءُأوُنوابأوُأحدُنوابهُأوُأحدُ

ُ(:226ُمادةُ)ُ

ُ(:227ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:228ُمادةُ)ُ

. 

ُ(:229ُمادةُ)ُ

. 

ُطلباتُاملناقشةُالعامةُاخلامس:الفصلُ
ُ(:230ُمادةُ)ُ

ُ(:231ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:232ُمادةُ)ُ

ُ(:233ُمادةُ)ُ



 

 

ُاالقرتاحاتُبرغبةُالسادس:ُالفصلُ
ُدراجهاُجبدولُاألعمالإالفرعُاألول:ُتقديمُاالقرتاحاتُو

ُ(:234ُمادةُ)ُ

ُ(:235ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:236ُمادةُ)ُ

ُقشةُاالقرتاحاتُبرغبةُالفرعُالثانى:ُمنا
ُ(:237ُمادةُ)ُ

ُ(:238ُمادةُ)ُ



 

 

ُهاوسقوطُاالقرتاحاتُبرغبةُسحب:ُالفرعُالثالث
ُ(:239ُمادةُ)ُ

ُتقصىُاحلقائقُجلان:ُالسابعالفصلُ
ُتقصىُاحلقائقُجلانتشكيلُ:ُالفرعُاألول

ُ(:240ُمادةُ)ُ



 

 

. 

ُ(:241ُمادةُ)ُ



 

 

ُتقصىُاحلقائقُجلانإجراءاتُ:ُالفرعُالثانى
ُ(:242ُمادةُ)ُ

. 

ُتقاريرُجلانُتقصىُاحلقائقُالفرعُالثالث:
ُ(:243ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:244ُمادةُ)ُ

ُجلانُاالستطالعُواملواجهة:ُالثامنالفصلُ
ُتشكيلُجلانُاالستطالعُواملواجهة:ُالفرعُاألول

ُ(:245ُمادةُ)ُ



 

 

ُالفرعُالثانى:ُاجتماعاتُاالستطالعُواملواجهة
ُ(:246ُمادةُ)ُ

ُ(:247ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:248ُمادةُ)ُ

ُ(:249ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:250ُمادةُ)ُ

ُ(:251ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:252ُمادةُ)ُ

ُ(:253ُمادةُ)ُ

ُالفرعُالثالث:ُتقاريرُاالستطالعُواملواجهة
ُ(:254ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:255ُمادةُ)ُ

ُاملقرتحاتُوالشكاوىُالتاسع:الفصلُ
ُاملقرتحاتُوإحالتهاالفرعُاألول:ُتقديمُ

ُ(:256ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:257ُمادةُ)ُ

ُ(:258ُمادةُ)ُ



 

 

ُالفرعُالثانى:ُتقديمُالشكاوىُوإحالتها
ُ(:259ُمادةُ)ُ

ُودراستهاُفحصُاملقرتحاتُوالشكاوى:ُالثالثالفرعُ
ُ(:260ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:261ُمادةُ)ُ

ُوالشكاوىاملقرتحاتُالتقاريرُعنُُ:الرابعالفرعُ
ُ(:262ُمادةُ)ُ



 

 

ُوأعضاءُاحلكومةُالوزراءرئيسُجملسُاتهامُُالعاشر:الفصلُ
ُ(:263ُمادةُ)ُ

.

ُ(:264ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:265ُمادةُ)ُ

ُاحملليةُاإلدارةمتابعةُاجمللسُلشئونُ:ُعشرُاحلادىالفصلُ
ُ(:266ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:267ُمادةُ)ُ

ُ(:268ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:269ُمادةُ)ُ



  

 

 

 



 

 

ُجلساتُاجمللسُوقراراته:ُالبابُالثامن
ُصحةُانعقادُاجللساتُوصدورُالقراراتُ:الفصلُاألول

ُ(:270ُمادةُ)ُ

ُ(:271ُمادةُ)ُ

ُ(:272ُمادةُ)ُ



 

 

 

ُ(:273ُمادةُ)ُ

ُ:ُاجللساتالفصلُالثانى
ُالفرعُاألول:ُأدوارُاالنعقاد

ُ(:274ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:275ُمادةُ)ُ

ُاجللساتُاالفتتاحيةالفرعُالثانى:ُ
ُ(:276ُمادةُ)ُ



 

 

 

ُ:ُاجللساتُالعاديةُوالطارئةالثالثالفرعُ
ُ(:277ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:278ُمادةُ)ُ

ُ(:279ُمادةُ)ُ

ُ(:280ُمادةُ)ُ



 

 

ُ:ُاجللساتُالسريةالرابعالفرعُ
ُ(:281ُمادةُ)ُ

ُ(:282ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:283ُمادةُ)ُ

ُ(:284ُمادةُ)ُ

ُ(:285ُمادةُ)ُ



 

 

ُ:ُاجللساتُواالجتماعاتُاخلاصةاخلامسالفرعُ
ُ(:286ُمادةُ)ُ

ُ(:287ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:288ُمادةُ)ُ

ُ(:289ُمادةُ)ُ



 

 

ُ:ُنظامُالكالمُفىُاجللسةالسادسالفرعُ
ُ(:290ُمادةُ)ُ

ُ(:291ُمادةُ)ُ

ُ(:292ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:293ُمادةُ)ُ

ُ(:294ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:295ُمادةُ)ُ

ُ(:296ُمادةُ)ُ

ُ(:297ُمادةُ)ُ



 

 



 

 

ُ(:298ُمادةُ)ُ

ُ(:299ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:300ُمادةُ)ُ

ُ(:301ُمادةُ)ُ

ُ:ُاخلروجُعلىُقواعدُالكالمُفىُاجللسةالسابعالفرعُ
ُ(:302ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:303ُمادةُ)ُ

ُ(:304ُمادةُ)ُ

ُ(:305ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:306ُمادةُ)ُ

ُ(:307ُمادةُ)ُ

ُ(:308ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:309ُمادةُ)ُ

ُ(:310ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:311ُمادةُ)ُ

ُ(:312ُمادةُ)ُ

ُ(:313ُمادةُ)ُ



 

 

ُإقفالُبابُاملناقشة:ُالثالثالفصلُ
ُ(:314ُمادةُ)ُ

ُ(:315ُمادةُ)ُ



 

 

ُأخذُالرأىُوإعالنُقرارُاجمللس:ُالرابعالفصلُ
ُ(:316ُمادةُ)ُ

ُ(:317ُمادةُ)ُ

ُ(:318ُمادةُ)ُ

ُ(:319ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:320ُمادةُ)ُ

ُ(:321ُمادةُ)ُ

ُ(:322ُمادةُ)ُ

ُ(:323ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:324ُمادةُ)ُ

ُ(:325ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:326ُمادةُ)ُ

ُ(:327ُمادةُ)ُ

ُ(:328ُمادةُ)ُ

ُ(:329ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:330ُمادةُ)ُ

ُمضابطُاجللساتُ:اخلامسالفصلُ
ُ(:331ُمادةُ)ُ

ُ(:332ُمادةُ)ُ

ُ(:333ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:334ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:335ُمادةُ)ُ



  

 

 

 



 

 

 

ُاالستعجالُفىُالنظر:ُالبابُالتاسع
ُ(:336ُمادةُ)ُ

ُ(:337ُمادةُ)ُ

ُ(:338ُمادةُ)ُ



 

 

 

ُ(:339ُمادةُ)ُ

ُ(:340ُمادةُ)ُ

ُ(:341ُمادةُ)ُ



 

 

ُاهليئاتُاملستقلةُواألجهزةُالرقابيةُ:ُعاشرالبابُال
ُأحكامُعامةُ:الفصلُاألول

ُ(:342ُمادةُ)ُ

ُ(:343ُمادةُ)ُ

 



 

 

ُ(:344ُمادةُ)ُ

ُاجلهازُاملركزىُللمحاسباتُالثانى:الفصلُ
ُ(:345ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:346ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:347ُمادةُ)ُ

ُ(:348ُ)ُُمادة



 

 

ُ(:349ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:350ُمادةُ)ُ

 



 

 

ُشئونُالعضوية:ُعشرُاحلادىالبابُ
ُصحةُالعضويةُ:الفصلُاألول

ُ(:351ُمادةُ)ُ

ُ(:352ُمادةُ)ُ

ُأحوالُعدمُاجلمعُالثانى:الفصلُ
ُ(:353ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:354ُمادةُ)ُ

.

.



 

 

ُاحلصانةُالربملانيةُ:الثالثالفصلُ
ُالفرعُاألول:ُاحلصانةُاملوضوعيةُ

ُ(:355ُمادةُ)ُ

 الفرعُالثانى:ُاحلصانةُاإلجرائية

ُ(:356ُمادةُ)ُ

ُ(:357ُمادةُ)ُ

 



 

 

 

 

 

 

ُ(:358ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:359ُمادةُ)ُ

ُ(:360ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:361ُمادةُ)ُ



 

 

ُحضورُاألعضاءُوغيابهمُ:الرابعالفصلُ
ُ(:362ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:363ُمادةُ)ُ

ُ(:364ُمادةُ)ُ

ُ(:365ُمادةُ)ُ

ُ(:366ُمادةُ)ُ

ُ(:367ُمادةُ)ُ



 

 

ُواجباتُاألعضاءُ:اخلامسالفصلُ
ُ(:368ُمادةُ)ُ

ُ(:369ُمادةُ)ُ

ُ(:370ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:371ُمادةُ)ُ

 

ُ(:372ُمادةُ)ُ

 

 .



 

 

ُ(:373ُمادةُ)ُ
 

 

 

 

ُ(:374ُدةُ)ُما

 



 

 

 

 

 

ُ(:375ُمادةُ)ُ
 

 

: 

 

. 

.



 

 

ُ(:376ُمادةُ)ُ
 

 

.

 

 

 

. 

 

 

ُ(:377ُمادةُ)ُ
 

 

. 



 

 

.

ُ(:378ُمادةُ)ُ

ُ(:379ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:380ُمادةُ)ُ

ُاجلزاءاتُالربملانيةُ:السادسالفصلُ
ُ(:381ُمادةُ)ُ



 

 



 

 

ُ(:382ُمادةُ)ُ

ُ(:383ُمادةُ)ُ



 

 

 



 

 

ُ:ُعشرُنىالبابُالثا
 
ُالعضوية ُُانتهاء

ُ
 
ُالعضوية ُُالفصلُاألول:ُإبطال

ُ(:384ُمادةُ)ُ

ُ(:385ُمادةُ)ُ

 

.

ُإسقاطُالعضويةُالثانى:الفصلُ
ُ(:386ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:387ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:388ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:389ُمادةُ)ُ

ُ(:390ُمادةُ)ُ



 

 

ُاستقالةُاألعضاءُوخلوُاملكانُالثالث:الفصلُ
ُ(:391ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:392ُمادةُ)ُ

 



 

 

ُُ:ُالثالثُعشرُالباب
 
 اجمللس ُُشئون

ُُ:الفصلُاألول
 
ُفىُاجمللس ُُعلىُالنظام ُُاحملافظة

ُ(:393ُمادةُ)ُ

ُ(:394ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:395ُمادةُ)ُ

ُ(:396ُمادةُ)ُ

ُ(:397ُمادةُ)ُ



 

 

ُإىلُجملسُالنواب ُالىتُآلتُملكيتها ُاألموال ُإدارة ُالفصلُالثانى:
ُ(:398ُمادةُ)ُ

ُ(:399ُمادةُ)ُ

ُ(:400ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:401ُمادةُ)ُ

ُموازنةُاجمللسُوحساباتهُالثالث:الفصلُ
ُ(:402ُمادةُ)ُ

ُ(:403ُمادةُ)ُ

ُ(:404ُمادةُ)ُ

ُ(:405ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:406ُمادةُ)ُ

ُ(:407ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:408ُمادةُ)ُ

ُ(:409ُمادةُ)ُ

ُ(:410ُمادةُ)ُ



 

 

ُاألمانةُالعامةُللمجلسُالرابع:الفصلُ
ُ(:411ُمادةُ)ُ

ُ(:412ُمادةُ)ُ

ُ(:413ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:414ُمادةُ)ُ

ُ(:415ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:416ُمادةُ)ُ

ُ(:417ُمادةُ)ُ

ُالفصلُاخلامس:ُمعهدُالتدريبُالربملانى
ُ(:418ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:419ُمادةُ)ُ

 

 

 

 

 

ُ(:420ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:421ُمادةُ)ُ

ُ(:422ُمادةُ)ُ

ُ(:423ُمادةُ)ُ

 



 

 



 

 

ُحكامُمتنوعةُوختاميةأ:ُعشرُرابعالبابُال
ُ(:424ُمادةُ)ُ

ُ(:425ُمادةُ)ُ

ُ(:426ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:427ُمادةُ)ُ

ُ(:428ُمادةُ)ُ

ُ(:429ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:430ُمادةُ)ُ

ُ(:431ُمادةُ)ُ

ُ(:432ُمادةُ)ُ

ُ(:433ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:434ُمادةُ)ُ

ُ(:435ُمادةُ)ُ

ُ(:436ُمادةُ)ُ



 

 

ُ(:437ُمادةُ)ُ

ُ



 

 

ُ  



 

 

ُالفهرس
 رقمُالصفحة املــوادُاملوضــــــوع

 األول الباب

  عامٌة أحكاٌم
   

 الثانى الباب

  للمجلِس الربملانيُة األجهزُة

  األول الفصل

  الثانى الفصل

  الثالث الفصل

  الرابع الفصل

  اخلامس الفصل

  األول الفرع

  الثانى الفرع

  الثالث الفرع

  الرابع الفرع

  أواًل

  ثانًيا

  ثالًثا

رابًعاا 

  

  السادس الفصل

  السابع الفصل



 

 

 رقمُالصفحة املــوادُاملوضــــــوع

 الثالث الباب

  للمجلِس الربملانيِة األجهزِة انتخاباُت
   

 الرابع الباب

  واألحزاِب لالئتالفاِت الربملانيُة اهليئاُت

  األول الفصل

الثانى الفصل

  
   

 اخلامس الباب

  الربملانيِة السياسيِة اإلجراءاُت

األول الفصال 

  

  األول الفرع

  الثانى الفرع

  الثالث الفرع

  الرابع الفرع

  اخلامس الفرع

  السادس الفرع

  الثانى الفصل

  الثالث الفصل

الرابع الفصل

  

  األول الفرع



 

 

 رقمُالصفحة املــوادُاملوضــــــوع

  الثانى الفرع

  اخلامس الفصل
   

 السادس الباب

  الربملانيُة التشريعيُة اإلجراءاُت

  األول الفصل

األول الفرع

  

الثانى الفرع

  

  الثانى الفصل

األول الفارع 

  

  أواًل

ثانًياا 

  

ثالًثاا 

  

رابًعا

  

  الثانى الفرع

  أواًل

  ثانًيا



 

 

 رقمُالصفحة املــوادُاملوضــــــوع

  ثالًثا

  رابًعا

خامًساا 

  

  سادًسا

  سابعا

ثامًناا 

  

  الثالث الفصل

  األول الفرع

  الثانى الفرع

  الثالث الفرع

  الرابع الفرع

  الرابع الفصل

  اخلامس الفصل
   

 السابع الباب

  الربملانية الرقابة وإجراءات وسائل

  األول الفصل

  األول الفرع

الثاانى  الفارع 

  

  الثالث الفرع



 

 

 رقمُالصفحة املــوادُاملوضــــــوع

  الثانى الفصل

  األول الفرع

الثاانى  الفارع 

  

  الثالث الفرع

  الثالث الفصل

  األول الفرع

الثانى الفرع

  

  الثالث الفرع

الراباع  الفصال 

  

  اخلامس الفصل

  السادس الفصل

األول الفارع 

  

  الثانى الفرع

  الثالث الفرع

  السابع الفصل

  األول الفرع

  الثانى الفرع

  الثالث الفرع

  الثامن الفصل



 

 

 رقمُالصفحة املــوادُاملوضــــــوع

  األول الفرع

  الثانى الفرع

  الثالث الفرع

  التاسع الفصل

  األول الفرع

  الثانى الفرع

  الثالث الفرع

  الرابع الفرع

العاشر الفصل

  

عشر احلادى الفصل

  
   

 الثامن الباب

  وقراراته اجمللس جلسات

  األول الفصل

  الثانى الفصل

  األول الفرع

  الثانى الفرع

  الثالث الفرع

  الرابع الفرع

  اخلامس الفرع

  السادس الفرع



 

 

 رقمُالصفحة املــوادُاملوضــــــوع

  السابع الفرع

  الثالث الفصل

  الرابع الفصل

  اخلامس الفصل
   

 التاسع الباب

   النظر فى االستعجال
   

 العاشر الباب

  الرقابية واألجهزة املستقلة اهليئات 

  األول الفصل

  الثانى الفصل
   

 عشر احلادى الباب

  العضوية شئون

  األول الفصل

  الثانى الفصل

  الثالث الفصل

  األول الفرع

  الثانى الفرع

  الرابع الفصل

  اخلامس الفصل

  السادس الفصل
   



 

 

 رقمُالصفحة املــوادُاملوضــــــوع

 عشر الثانى الباب

  العضويِة انتهاُء

  األول الفصل

  الثانى الفصل

  الثالث الفصل
   

 عشر الثالث الباب

  اجمللِس شئوُن

  األول الفصل

الثاانى  الفصل

  

  الثالث الفصل

  الرابع الفصل

  اخلامس الفصل
   

 عشر الرابع الباب

   وختامية متنوعة أحكام

 



 

 

 بيان مبحتويات مواد الالئحة الداخلية

 املواضيع رقم املادة
رقم 

 الصفحة

 عامٌة أحكاٌم: األول الباب 

 (:1) مادة

 (:2) مادة

 :(3) مادة

 :(4) مادة

 :(5) مادة

 للمجلِس الربملانيُة األجهزُة: الثانى الباب 

 :(6) مادة
 

 اجمللِس رئيُس: األول الفصل 

 :(7) مادة

 :(8) مادة

 :(9) مادة

 :(11) مادة

 اجمللِس مكتُب: الثانى الفصل 

 :(11) مادة

 :(12) مادة

  :(13) مادة

 :(14) مادة

 :(15) مادة

 :(16) مادة

 :(17) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(18) مادة

 :(19) مادة

 :(21) مادة

 :(21) مادة

 :(22) مادة

 :(23) مادة

 العامُة اللجنُة: الثالث الفصل 

 :(24) مادة

 :(25) مادة

 :(26) مادة

 :(27) مادة

 القيِم جلنُة: الرابع الفصل 

 :(28) مادة

 :(29) مادة

 :(31) مادة

 :(31) مادة

 :(32) مادة

 :(33) مادة

 :(34) مادة

 :(35) مادة

 :(36) مادة

 النوعيِة اللجاُن: اخلامس الفصل 



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 النوعيِة اللجاِن تشكيُل: األول الفرع 

 :(37) مادة

 :(38) مادة

 :(39) مادة

 :(41) مادة

 :(41) مادة

 :(42) مادة

 :(43) مادة

 النوعيِة اللجاِن اختصاُص: الثانى الفرع 

 :(44) مادة

 النوعيِة اللجاِن عمِل أسلوُب: الثالث الفرع 

 :(45) مادة

 :(46) مادة

 :(47) مادة

 :(48) مادة

 :(49) مادة

 :(51) مادة

 النوعيِة اللجاِن عمِل إجراءاُت: الرابع الفرع 

 عليها واإلشراُف اللجاِن أعماِل إدارُة: أواًل 

 :(51) مادة

 :(52) مادة

 :(53) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(54) مادة

 :(55) مادة

 :(56) مادة

 اللجاِن جلساُت: ثانًيا 

 :(57) مادة

 :(58) مادة

 :(59) مادة

 :(61) مادة

 :(61) مادة

 :(62) مادة

 :(63) مادة

 اللجاِن تقاريُر: ثالًثا 

 :(64) مادة

 :(65) مادة

 :(66) مادة

 :(67) مادة

 :(68) مادة

 :(69) مادة

 :(71) مادة

 :(71) مادة

 :(72) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 اللجاِن تزويُد: رابًعا 

 واخلرباِء واملعلوماِت والبياناِت بالوثائِق

 :(73) مادة

 :(74) مادة

 :(75) مادة

 :(76) مادة

 :(77) مادة

 :(78) مادة

 :(79) مادة

 واملشرتكُة اخلاصُة اللجاُن: السادس الفصل 

 :(81) مادة

 :(81) مادة

 :(82) مادة

 الربملانيُة الشعبُة: السابع الفصل 

 :(83) مادة

 :(84) مادة

 :(85) مادة

 :(86) مادة

 :(87) مادة

 :(88) مادة

 :(89) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(91) مادة

 للمجلِس الربملانيِة األجهزِة انتخاباُت: الثالث الباب 

 :(91) مادة

 :(92) مادة

 :(93) مادة

 واألحزاِب لالئتالفاِت الربملانيُة اهليئاُت: الرابع الباب 

 الربملانيُة االئتالفاُت: األول الفصل 

 :(94) مادة

 :(95) مادة

 :(96) مادة

 :(97) مادة

 :(98) مادة

 :(99) مادة

 :(111) مادة

 :(111) مادة

 :(112) مادة

 :(113) مادة

 :(114) مادة

 لألحزاِب الربملانيِة اهليئاِت متثيُل: الثانى الفصل 

 واالئتالفاِت

 :(115) مادة

 :(116) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(117) مادة

 الربملانيِة السياسيِة اإلجراءاُت: اخلامس الباب 

 اخلاصُة اإلجراءاُت: األول الفصل 

 اجلمهوريِة رئيِس مبنصِب

 اجلمهوريِة رئيِس ملنصِب مرتشٍح تزكيُة: األول الفرع 

 :(118) مادة

 الدستوريَة اليمنَي اجلمهوريِة رئيِس أداُء: الثانى الفرع 

 :(119) مادة

 اجلمهوريِة رئيِس استقالُة: الثالث الفرع 

 :(111) مادة

 اجلمهوريِة رئيِس اتهاُم: الرابع الفرع 

 :(111) مادة

 :(112) مادة

 :(113) مادة

 :(114) مادة

 اجلمهوريِة رئيِس منصِب ُخُلوُّ: اخلامس الفرع 

 :(115) مادة

 اجلمهوريِة رئيِس من الثقِة سحُب: السادس الفرع 

 :(116) مادة

 :(117) مادة

 :(118) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 اجلمهوريِة رئيِس بياناِت مناقشُة: الثانى الفصل 

 :(119) مادة

 :(121) مادة

 :(121) مادة

 :(122) مادة

 :(123) مادة

 :(124) مادة

 :(125) مادة

 احلكومِة برنامِج مناقشُة: الثالث الفصل 

 الثقَة ومنُحها

 :(126) مادة

 :(127) مادة

 عمِلها أداِء من احلكومِة إعفاُء: الرابع الفصل 

 فيها تعديٍل وإجراُء

 عمِلها أداِء من احلكومِة إعفاُء: األول الفرع 

 :(128) مادة

 وزارىٍّ تعديٍل إجراُء: الثانى الفرع 

 :(129) مادة

 حالَتى إعالِن مناقشُة: اخلامس الفصل 

 والطوارِئ احلرِب

 :(131) مادة

 :(131) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(132) مادة

 الربملانيُة التشريعيُة اإلجراءاُت: السادس الباب 

 الدستوِر تعديُل: األول الفصل 

 الدستوِر تعديُل: األول الفرع 

 اجلمهوريِة رئيِس طلِب على بناًء

 :(133) مادة

 :(134) مادة

 :(135) مادة

 :(136) مادة

 :(137) مادة

 :(138) مادة

 :(139) مادة

 الدستور تعديل: الثانى الفرع 

 اجمللس أعضاء طلب على بناء

 :(141) مادة

 :(141) مادة

 :(142) مادة

 :(143) مادة

 القواننِي مشروعاُت: الثانى الفصل 

 واملوازنِة اخلطِة قواننِي مشروعاُت: األول الفرع 

 اخلتاميِة واحلساباِت

 االستعجاِل بطريِق ونظُرها املشروعاِت إحالُة: أواًل 



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(144) مادة

 :(145) مادة

 قواننِي مشروعاِت دراسُة: ثانًيا 

 باللجنِة واملوازنِة اخلطِة

 :(146) مادة

 :(147) مادة

 :(148) مادة

 :(149) مادة

 :(151) مادة

 مشروعاِت مناقشُة: ثالًثا 

 اجمللِس فى واملوازنِة اخلطِة قواننِي

 :(151) مادة

 :(152) مادة

 :(153) مادة

 :(154) مادة

 قواننِي مشروعاِت دراسُة: رابًعا 

 ومناقشُتها اخلتاميِة احلساباِت

 :(155) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(156) مادة

 :(157) مادة

 األخرى القواننِي مشروعاُت: الثانى الفرع 

 القواننِي مشروعاِت إحالُة: أواًل 

 :(158) مادة

 القواننِي مشروعاِت فى التعديِل اقرتاحاُت: ثانًيا 

 :(159) مادة

 :(161) مادة

 :(161) مادة

 :(162) مادة

 :(163) مادة

 باجمللِس القواننِي مشروعاِت مناقشُة: ثالًثا 

 :(164) مادة

 :(165) مادة

 :(166) مادة

 :(167) مادة

 :(168) مادة

 :(169) مادة

 :(171) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(171) مادة

 القواننِي مشروعاِت فى الثانيُة املداولُة: رابًعا 

 :(172) مادة

 :(173) مادة

 :(174) مادة

 الدولِة جملِس إىل القوانني مشروعات إرساُل: خامًسا 

 :(175) مادة

 القواننِي مشروعاِت صياغِة ضبُط: سادًسا 

 :(176) مادة

 القواننِي مشروعاِت على االعرتاُض: سابعا 

 :(177) مادة

 :(178) مادة

 القواننِي مشروعاِت نظِر استئناُف: ثامًنا 

 وسقوطها واسرتدادها وتأجيلها 

 :(179) مادة

 :(181) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 بقواننِي االقرتاحاُت: الثالث الفصل 

 إىل وإحالُته بقانوٍن االقرتاِح تقديُم: األول الفرع 

 اللجاِن

 :(181) مادة

 :(182) مادة

 :(183) مادة

 :(184) مادة

 اللجاِن فى بقواننَي االقرتاحاِت دراسُة: الثانى الفرع 

 :(185) مادة

 :(186) مادة

 :(187) مادة

 اجمللس فى بقوانني االقرتاحات مناقشة: الثالث الفرع 

 :(188) مادة

 وسقوطه بقانون االقرتاح عن التنازل: الرابع الفرع 

 :(189) مادة

 :(191) مادة

 :(191) مادة

 :(192) مادة

 بقوانني القرارات: الرابع الفصل 

 :(193) مادة

 :(194) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(195) مادة

 :(196) مادة

 الدولية واالتفاقيات املعاهدات: اخلامس الفصل 

 :(197) مادة

 الربملانية الرقابة وإجراءات وسائل: السابع الباب 

 األسئلة: األول الفصل 

 وإبالغها األسئلة تقديم: األول الفرع 

 :(198) مادة

 :(199) مادة

 :(211) مادة

 :(211) مادة

 األعمال جدول فى األسئلة إدراج: الثانى الفرع 

 ومناقشتها

 :(212) مادة

 :(213) مادة

 :(214) مادة

 :(215) مادة

 :(216) مادة

 :(217) مادة

 :(218) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(219) مادة

 وسقوطها األسئلة سحب: الثالث الفرع 

 :(211) مادة

 :(211) مادة

 العاجلة والبيانات اإلحاطة طلبات: الثانى الفصل 

 وإبالغها اإلحاطة طلبات تقديم: األول الفرع 

 :(212) مادة

 :(213) مادة

 جدول فى اإلحاطة طلبات إدراج: الثانى الفرع 

 ومناقشتها األعمال

 :(214) مادة

 العاجلة البيانات: الثالث الفرع 

 :(215) مادة

 االستجوابات: الثالث الفصل 

 وإبالغه االستجواب تقديم: األول الفرع 

 :(216) مادة

 :(217) مادة

 :(218) مادة

 األعمال جبدول االستجواب إدراج: الثانى الفرع 

 ومناقشته

 :(219) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(221) مادة

 :(221) مادة

 :(222) مادة

 :(223) مادة

 وسقوطه االستجواب سحب: الثالث الفرع 

 :(224) مادة

 :(225) مادة

 الوزراء جملس رئيس من الثقة سحب: الرابع الفصل 

 نوابهم أو الوزراء أحد أو نوابه أحد أو 

 :(226) مادة

 :(227) مادة

 :(228) مادة

 :(229) مادة

 العامة املناقشة طلبات: اخلامس الفصل 

 :(231) مادة

 :(231) مادة

 :(232) مادة

 :(233) مادة

 برغبة االقرتاحات: السادس الفصل 



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 جبدول وإدراجها االقرتاحات تقديم: األول الفرع 

 األعمال

 :(234) مادة

 :(235) مادة

 :(236) مادة

 برغبة االقرتاحات مناقشة: الثانى الفرع 

 :(237) مادة

 :(238) مادة

 وسقوطها برغبة االقرتاحات سحب: الثالث الفرع 

 :(239) مادة

 احلقائق تقصى جلان: السابع الفصل 

 احلقائق تقصى جلان تشكيل: األول الفرع 

 :(241) مادة

 :(241) مادة

 احلقائق تقصى جلان إجراءات: الثانى الفرع 

 :(242) مادة

 احلقائق تقصى جلان تقارير: الثالث الفرع 

 :(243) مادة

 :(244) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 واملواجهة االستطالع جلان: الثامن الفصل 

 واملواجهة االستطالع جلان تشكيل: األول الفرع 

 :(245) مادة

 واملواجهة االستطالع اجتماعات: الثانى الفرع 

 :(246) مادة

 :(247) مادة

 :(248) مادة

 :(249) مادة

 :(251) مادة

 :(251) مادة

 :(252) مادة

 :(253) مادة

 واملواجهة االستطالع تقارير: الثالث الفرع 

 :(254) مادة

 :(255) مادة

 والشكاوى املقرتحات: التاسع الفصل 

 وإحالتها املقرتحات تقديم: األول الفرع 

 :(256) مادة

 :(257) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(258) مادة

 وإحالتها الشكاوى تقديم: الثانى الفرع 

 :(259) مادة

 ودراستها والشكاوى املقرتحات فحص: الثالث الفرع 

 :(261) مادة

 :(261) مادة

 والشكاوى املقرتحات عن التقارير: الرابع الفرع 

 :(262) مادة

 وأعضاء الوزراء جملس رئيس اتهام: العاشر الفصل 

 احلكومة

 :(263) مادة

 :(264) مادة

 :(265) مادة

 اإلدارة لشئون اجمللس متابعة: عشر احلادى الفصل 

 احمللية

 :(266) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(267) مادة

 :(268) مادة

 :(269) مادة

 وقراراته اجمللس جلسات: الثامن الباب 

 القرارات وصدور اجللسات انعقاد صحة: األول الفصل 

 :(271) مادة

 :(271) مادة

 :(272) مادة

 :(273) مادة

 اجللسات: الثانى الفصل 

 االنعقاد أدوار: األول الفرع 

 :(274) مادة

 :(275) مادة

 االفتتاحية اجللسات: الثانى الفرع 



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(276) مادة

 والطارئة العادية اجللسات: الثالث الفرع 

 :(277) مادة

 :(278) مادة

 :(279) مادة

 :(281) مادة

 السرية اجللسات: الرابع الفرع 

 :(281) مادة

 :(282) مادة

 :(283) مادة

 :(284) مادة

 :(285) مادة

 اخلاصة واالجتماعات اجللسات: اخلامس الفرع 

 :(286) مادة

 :(287) مادة

 :(288) مادة

 :(289) مادة

 اجللسة فى الكالم نظام: السادس الفرع 

 :(291) مادة

 :(291) مادة

 :(292) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(293) مادة

 :(294) مادة

 :(295) مادة

 :(296) مادة

 :(297) مادة

 :(298) مادة

 :(299) مادة

 :(311) مادة

 :(311) مادة

 اجللسة فى الكالم قواعد على اخلروج: السابع الفرع 

 :(312) مادة

 :(313) مادة

 :(314) مادة

 :(315) مادة

 :(316) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(317) مادة

 :(318) مادة

 :(319) مادة

 :(311) مادة

 :(311) مادة

 :(312) مادة

 :(313) مادة

 املناقشة باب إقفال: الثالث الفصل 

 :(314) مادة

 :(315) مادة

 اجمللس قرار وإعالن الرأى أخذ: الرابع الفصل 

 :(316) مادة

 :(317) مادة

 :(318) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(319) مادة

 :(321) مادة

 :(321) مادة

 :(322) مادة

 :(323) مادة

 :(324) مادة

 :(325) مادة

 :(326) مادة

 :(327) مادة

 :(328) مادة

 :(329) مادة

 :(331) مادة

 اجللسات مضابط: اخلامس الفصل 

 :(331) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(332) مادة

 :(333) مادة

 :(334) مادة

 :(335) مادة

 النظر فى االستعجال: التاسع الباب 

 :(336) مادة

 :(337) مادة

 :(338) مادة

 :(339) مادة

 :(341) مادة

 :(341) مادة

 الرقابية واألجهزة املستقلة اهليئات:  العاشر الباب 

 عامة أحكام: األول الفصل 

 :(342) مادة

 :(343) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(344) مادة

 للمحاسبات املركزى اجلهاز: الثانى الفصل 

 :(345) مادة

 :(346) مادة

 :(347) مادة

 :(348) مادة

 :(349) مادة

 :(351) مادة

 العضوية شئون: عشر احلادى الباب 

 العضوية صحة: األول الفصل 

 :(351) مادة

 :(352) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 اجلمع عدم أحوال: الثانى الفصل 

 :(353) مادة

 :(354) مادة

 الربملانية احلصانة: الثالث الفصل 

 املوضوعية احلصانة: األول الفرع 

 :(355) مادة

 اإلجرائية احلصانة: الثانى الفرع 

 :(356) مادة

 :(357) مادة

 :(358) مادة

 :(359) مادة

 :(361) مادة

 :(361) مادة

 وغيابهم األعضاء حضور: الرابع الفصل 

 :(362) مادة

 :(363) مادة

 :(364) مادة

 :(365) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(366) مادة

 :(367) مادة

 األعضاء واجبات: اخلامس الفصل 

 :(368) مادة

 :(369) مادة

 :(371) مادة

 :(371) مادة

 :(372) مادة

 :(373) مادة

 :(374) مادة

 :(375) مادة

 :(376) مادة

 :(377) مادة

 :(378) مادة

 :(379) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(381) مادة

 الربملانية اجلزاءات: السادس الفصل 

 :(381) مادة

 (:382) مادة

 (:383) مادة

 العضويِة انتهاُء: عشر الثانى الباب 

 العضويِة إبطاُل: األول الفصل 

 :(384) مادة

 :(385) مادة

 العضوية إسقاط: الثانى الفصل 

 :(386) مادة

 :(387) مادة

 :(388) مادة

 :(389) مادة

 :(391) مادة

 املكان وخلو األعضاء استقالة: الثالث الفصل 

 :(391) مادة

 :(392) مادة

 اجمللِس شئوُن:  عشر الثالث الباب 



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 اجمللِس فى النظاِم على احملافظُة: األول الفصل 

 :(393) مادة

 :(394) مادة

 :(395) مادة

 :(396) مادة

 :(397) مادة

 إىل ملكيتها آلت التى األموال إدارة: الثانى الفصل 

 النواب جملس

 :(398) مادة

 :(399) مادة

 :(411) مادة

 :(411) مادة

 وحساباته اجمللس موازنة: الثالث الفصل 

 :(412) مادة

 :(413) مادة

 :(414) مادة

 :(415) مادة

 :(416) مادة



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(417) مادة

 :(418) مادة

 :(419) مادة

 :(411) مادة

 للمجلس العامة األمانة: الرابع الفصل 

 :(411) مادة

 :(412) مادة

 :(413) مادة

 :(414) مادة

 :(415) مادة

 :(416) مادة

 :(417) مادة

 الربملانى التدريب معهد: اخلامس الفصل 

 :(418) مادة

 :(419) مادة

 :(421) مادة

 :(421) مادة

 :(422) مادة

 :(423) مادة

 وختامية متنوعة أحكام: عشر الرابع الباب 



 

 

 املواضيع رقم املادة

رقم 

 الصفحة

 :(424) مادة

 :(425) مادة

 :(426) مادة

 :(427) مادة

 :(428) مادة

 :(429) مادة

 :(431) مادة

 :(431) مادة

 :(432) مادة

 :(433) مادة

 :(434) مادة

 :(435) مادة

 :(436) مادة

 :(437) مادة

 


