تكىيَ الربملاُ واٌعقاده

املادة األوىل:
ٜته ٕٛبزملإ اقً ِٝنٛردصتإ ـ ايعزام َٔ اعقا ٤ال ٜكٌ عددِٖ عٔ (َ )111اٚ ١٥أذد عغـز عقـٛا
ٜٓتدب ٕٛمبٛجب ايكاْٚ ٕٛميثٌ عق ٛايربملإ ععب نٛردصتإ ـ ايعزام ظُٝع َهْٛات٘ بؾزف ايٓعـز
عٔ اْتُا٤ات٘ ايضٝاص ١ٝأ ٚايك ١َٝٛأ ٚايد ١ٜٝٓأَٓ ٚطكت٘ االْتداب.١ٝ
املادة الجانية:
ايدٚر ٠االْتداب ١ٝيًربملإ اربع صٓٛات تبدأ َٔ أ ٍٚاجتُاع ي٘.
املادة الجالجة:
ٜعكد ايربملإ جًضت٘ األٚىل بـدعَ ٠ٛـٔ ر٥ـٝط اقًـ ِٝنٛردصـتإ خـلٍ سضـ ١عغـز َٜٛـا َـٔ تـ رٜذ
اعلٕ ايٓتا٥خ ايٓٗا ١ٝ٥يلْتداباتٚ ،يف ذاي ١عدّ ؽدٚر ايدع ٠ٛإي ٘ٝجيتُع تًكاٝ٥ـا يف ايضـاع ١ايثاْٝـ١
عغز ٠ظٗزا َٔ اي ّٛٝايتاي ٞالْتٗا ٤املد ٠املذنٛر.٠
املادة الرابعة:

أوالًٜ :عكد ايربملإ جًضات٘ يف َبٓ ٢ايربملـإ يف اربٝـٌ عاؽـُ ١اقًـ ِٝنٛردصـتإ ٚجيـٛس عٓـد االقتقـا٤
يعزٚف أَٓ ١ٝتغهٌ خطزا داُٖا عً ٢أَٔ ٚصلَ ١أعقاْ ٘٥كٌ اؾًض ١اىل َهإ آخز باقرتاح َـٔ
ٖ ١٦ٝر٥اصت٘ َٛٚاؾك ١األغًب ١ٝألعقا.٘٥
ثانياًٜ :ؤخذ رأ ٟاألغًب ١ٝيف َبٓ ٢ايربملإ أ ٚيف املهإ املكرتح ْكٌ اؾًض ١إي.٘ٝ
املادة اخلامسة:

أوالً :يًربملـــإ دٚرتـــا إْعكـــاد يف ايضـــٓ ١تبـــدأ األٚىل خـــلٍ االصـــبٛع األَ ٍٚـــٔ عـــٗز آ ار ٚتٓتٗـــ ٞيف
/33ذشٜزإ َٔ ايضٓ ١اتٗا ٚتبدأ ايثاْ ١ٝيف االصبٛع األ َٔ ٍٚعـٗز أًٜـٚ ٍٛتٓتٗـ ٞيف /31نـإْٛ
األَ ٍٚــٔ ْؿــط ايضــَٓ ١ــار خــ ٍٛتــارٜذ اجــزا ٤االْتدابــات ايعاَــ ١يًربملــإ د ٕٚتٓعــ ِٝبــداٜات
ْٗٚاٜات دٚرات٘ يف املٛاعٝد احملدد.٠
ثانياً :ال تٓتٗ ٞايدٚر ٠اييت تعزض ؾٗٝا املٛاسْ ١ايعاَ ١يلقً ِٝإال بعد املؾادق ١عًٗٝا.
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املادة السادسة:

يًربملإ باألغًب ١ٝاملطًك ١يعدد أعقا ٘٥متدٜد َد ٠دٚر ٠اْعكاد ٙملد ٠ال تشٜد عًـ ٢اللالـي َٜٛـا  ٚيـو
اللاس املٗاّ اييت تضتدع ٞمتدٜد ايدٚرٜٚ ٠ه ٕٛمتدٜد ايدٚر ٠بٓا٤ا عً ٢طًب ر٥ـٝط االقًـ ِٝأ ٚر٥ـٝط
ايربملإ أ ٚرٝ٥ط فًط ايٛسرا ٤أ ٚسط ٚعغز ٕٚعقٛا َٔ أعقا ٤ايربملإ.
املادة السابعة:

أوالً :يًــزٝ٥ط أَ ٚــا ال ٜكــٌ عــٔ الً ـ عــدد أعقــا ٤ايربملــإ دعٛتــ٘ يعْعكــاد يف جًضــ ١غــي اعتٝادٜــ١
ٜٚكتؾز االجتُاع عً ٢ايٓعز يف املٛفٛعات احملدد ٠يف ايدع.٠ٛ
ثانياً :يًزٝ٥ط ٚبٓا٤ا عً ٢طًب رٝ٥ط االقً ِٝأ ٚرٝ٥ط فًط ايٛسرا ٤دعٛتـ٘ يعْعكـاد يف جًضـ ١غـي
اعتٝاد.١ٜ
ًِئة الرئاسة

املادة الجامنة:
ٜعكد ايربملإ جًضت٘ األٚىل ايٛارد نزٖا يف املـاد( ٠ايثايثـَ ) ١ـٔ ٖـذا ايٓعـاّ بز٥اصـ ١أنـرب األعقـا ٤صـٓا
ٜٚعا ْ٘ٚعقٛإ َٔ أؽػز األعقا ٤صٓا َـٔ اؿا فـزٚ ٜٔإ ا تعـذر قٝاَـ٘ بـذيو أل ٟصـبب نـإ ؾٝكـّٛ
بز٥اص ١اؾًضـَ ١ـٔ ًٜٝـ٘ صـ ٓا ٚتٓرؾـز َُٗتـ٘ يف إدار ٠اؾًضـ ١األٚىل ٚإجـزا ٤اْتدـاس ر٥ـٝط ايربملـإ
ْٚا٥ب٘ ٚايضهزتي ايعاّ.
املادة التاسعة:
ٜعًٔ ايزٝ٥ط املؤقـ بعـد إؾتتاذـ٘ اؾًضـ ١أاـا ٤األعقـا ٤املٓتدـبي يعقـ ١ٜٛايربملـإ ذضـب ايكاُ٥ـ١
ايؾادر ٠عٔ اهل ١٦ٝاملغزؾ ١عً ٢اْتداس ايربملإ املعرب ٠عٔ ايٓتٝح ١ايٓٗا.١ٝ٥
املادة العاشرة:
ٜؤد ٟايزٝ٥ط املؤق ٚاألعقا ٤ايُٝي ايتاي ١ٝأَاّ ايربملإ عقـٛر ر٥ـٝط االقًـ ِٝأَ ٚـٔ ميثًـ٘ (اقضـِ
باهلل ايعع ِٝإٔ أذاؾغ عًـَ ٢ؾـًر ١عـعب نٛردصـتإ ـ ايعـزام ٚٚذدتـ٘ ٚنزاَتـ٘ ٚذكـٛم ٚذزٜـات
َٛاطٓٚ ٘ٝاملاٍ ايعاّ ٚإٔ أيتشّ ب ذهاّ ايدصتٛر ٚإٔ أق ّٛمبُٗ ١ايعق ١ٜٛبؾدم ٚاخلـ).
املادة احلادية عشرة:
ٜعًٔ ايزٝ٥ط املؤق بعد اْتٗاَ ٤زاص ِٝأدا ٤ايُٝي ؾتح باس ايرتعٝح:
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أوالً :ملٓؾــب ر٥ــٝط ايربملــإ ْٚا٥بــ٘ ٚايضــهزتي ايعــاّ بؾــٛرَٓ ٠ؿــزدٚ ٠جيــٛس يًعقــ ٛإٔ ٜشنــ ٞغــيٙ
يًرتعٝح أل َٔ ٟاملٓاؽب ايثلث.
ثانياً :بعد غًل باس ايرتعٝح ػز ٟعًُ ١ٝاالْتداس بطزٜك ١االقرتاع ايضز.ٟ
ثالجاًٜ :شٚد نٌ عق ٛذافز بٛرق ١كت ١َٛغتِ ايربملإ ٜد ٕٚيف نٌ ٚرق ١عًـ ٢اْؿـزاد اصـِ املزعـح
ايذٜ ٟزغب يف اْتداب٘ ملٓؾب رٝ٥ط ايربملإ ْٚا٥ب٘ ٚايضهزتي ايعاّ.
رابعاًًٜ :ك ٞايعقٚ ٛرقت٘ يف ايؾٓدٚم املعد يهٌ َٓؾب ٚال جيٛس االْاب ١أ ٚايٛناي ١يف ايتؾـٚ ٜٛتهـٕٛ
ايٛرق ١غي املدت ١َٛغتِ ايربملإ باطً.١
خامساً :تعترب ايٛرق ١اـاي َٔ ١ٝاألعار ٠ألصِ اذد املزعري ممارص ١ؿل ايتؾ. ٜٛ
سادساًٜ :ه ٕٛؾا٥شا َٔ املزعري َٔ خٛس عً ٢األغًب ١ٝاملطًك َٔ ١األؽـٛات يعـدد اعقـا ٤ايربملـإ ٚإ ا
تضاٚت أؽٛات َزعري أ ٚأنثز ملٓؾب ٚاذد ٜعـاد االْتدـاس ٚتٓرؾـز املٓاؾضـ ١بـي األٚ ٍٚايثـاْٞ
ٜٚه ٕٛؾا٥شا َٔ ذؾٌ عً ٢األغًب ١ٝايٓضـبَ ١ٝـٔ األؽـٛاتٚ ،إ ا تضـاٚت أؽـٛاتُٗا ؾٝـتِ االختٝـار
بايكزع.١
سابعاً :تتًـ أٚرام االْتداس ؾٛر اعلٕ ايٓتا٥خ.
املادة الجانية عشرة:
ٜعًٔ ايزٝ٥ط املؤق ْتٝح ١االقرتاع أاا ٤ايؿـا٥ش ٜٔمبٓؾـب ايـزٝ٥ط ْٚا٥بـ٘ ٚايضـهزتي ايعـاّ ٜٚـدعٛ
ايؿا٥ش ٜٔيتب ٤ٛأَانِٓٗ عًَٓ ٢ؾ ١٦ٖٝ ١ايز٥اص.١
املادة الجالجة عشرة:

يف ذاي ١عدّ ٚجٛد َتٓاؾط يًُزعح ملٓؾب ايزٝ٥ط أْ ٚا٥ب٘ أ ٚايضهزتي ايعـاّ ٜعًـٔ ايـزٝ٥ط املؤقـ
ؾٛس ٙبايتشن.١ٝ
املادة الرابعة عشرة:
بعد اْتداس ٖ ١٦ٝر٥اص ١ايربملإ خ ٝط ر٥ـٝط ايربملـإ ر٥اصـ ١االقًـٚ ِٝر٥اصـ ١فًـط ايـٛسراٚ ٤ر٥اصـ١
فًط ايكقا ٤عًُا بته ٜ٘ٓٛاهل ١٦ٝراٝا.
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ًِئة الرئاسة
تكىيَ اهلًئة

املادة اخلامسة عشرة:
تته ١٦ٖٝ ٕٛايز٥اص َٔ ١رٝ٥ط ايربملإ ْٚا٥ب٘ ٚايضهزتي ايعاّ.
املادة السادسة عشرة:
يف ذاي ١تعذر قٝاّ ايزٝ٥ط ْٚا٥ب٘ مبٗاَُٗـا َعـا ٜٓتدـب ايربملـإ أذـد أعقـا ٘٥بـٓؿط ايطزٜكـ ١ايـيت
ٜٓتدب بٗا ايزٝ٥ط ْٚا٥ب٘.
املادة السابعة عشرة:
يف ذاي ١غٝاس ايضهزتي ايعاّ ٜدع ٛايزٝ٥ط أذـد األعقـا ٤يًكٝـاّ مبٗاَـ٘ ؿـي ذقـٛر ٙبعـد َٛاؾكـ١
ايربملإ عً ٘ٝب غب ١ٝاؿافز.ٜٔ
املادة الجامنة عشرة:
ٜؿكد عق ٛاهل ١٦ٝعقٜٛت٘ يف اذد ٣اؿاالت اآلت:١ٝ
أوالً :االصتكاي ١املكرتْ ١مبٛاؾك ١ايربملإ باألغًب ١ٝاملطًك ١ألعقا.٘٥
ثانياً :صرب ايثك ١باقرتاح َٔ الً أعقا ٤ايربملإ َٛٚاؾك ١الًث ٞأعقا.٘٥
املادة التاسعة عشرة:
عٓــد خًــَ ٛزنــش ايــزٝ٥ط أْ ٚا٥بــ٘ أ ٚايضــهزتي ايعــاّ أل ٟصــبب نــإ ٜٓتدــب ايربملــإ خًؿــا يــ٘ يًُــد٠
املتبك َٔ ١ٝايدٚر ٠االْتداب ١ٝيف أ ٍٚجًضٜ ١عكدٖا بعـد اـًـٚ ٛبـٓؿط االجـزا٤ات املٓؾـٛـ عًٗٝـا يف
ٖذا ايٓعاّ.
اختصاص وصالحًات اهلًئة

املادة العشرين:
أوالً :تك ١٦ٖٝ ّٛايز٥اص ١باآلت:ٞ
 -1تٓعــ ِٝجــد ٍٚأعُــاٍ جًضــات ايربملــإ ٚتٛسٜعــ٘ عًــ ٢األعقــاٚ ٤ارصــاي٘ اىل فًــط ايــٛسراَ ٤ــع
املغارٜع ٚاملكرتذات ٚايتكارٜز َٛفٛع املٓاقغ ١قبٌ ( )48مثإ ٚاربعي صاع َٔ ١اْعكاد ٙعًـ٢
األقٌ َار تهٔ قد ٚسع عً ِٗٝقبٌ يو.
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 -2عزض خلؽ ١ققز اؾًض ١ايضابك ١يًربملإ يف اؾًض ١ايتاي ١ٝي٘ ٚتؾدٜك٘.
ٚ -3فع ايكٛاعد اـاؽ ١بترزٜز احملافز ايهاًَ ١ا ٚاملًدؾٚ ١تٓعُٗٝا.
 -4ايب يف تٓاسع االختؾاـ بي ايًحإ بايٓضب ١يًكقاٜا احملاي ١ايٗٝا ٚذضُٗا.
 -5اقرتاح تغه ٌٝايًحإ املؤقت ١أ ٚايتركٝك.١ٝ
 -6اقزار اهلٝهٌ االدار ٟيدٜٛإ ايربملإ ٚتعد.ًٜ٘
ٚ -7فع أصط املٛاسْ ١ايضٓ ١ٜٛيًربملإ.
 -8تهًٝـ ؾإ ايربملإ باعداد دراص ١ذَٛ ٍٛفٛع َعي.
ٚ -9فع ْعاّ ذقٛر ايشٚار يف جًضات ايربملإ.
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تٓع ِٝعلق ١ايربملإ َع ايربملإ االؼادٚ ٟبزملاْات االقاي.ِٝ

-11

ارصاٍ ايٛؾٛد اىل خارد االقًٚ ِٝدع ٠ٛايٛؾٛد اـارج ١ٝيشٜار ٠بزملإ االقً.ِٝ

ثانياَ :تعكد اهل ١٦ٝاجتُاعات دٚرَ ١ٜزٚ ٠اذد ٠يف االصبٛع عً ٢األقٌ.
وّاً وصالحًات اعطاء ًِئة الرئاسة
أوالً :رئًس الربملاُ

املادة احلادية والعشرون:
أوالً ٖٛ :ممثٌ ايربملإ ٚاملتردث باا٘.
ثانياً :تطبٝل ايكاْٚ ٕٛايٓعاّ ايداخً ٞيًربملإ.
ثالجاً :اؾتتاح جًضات ايربملإ ٚتزؤصٗا ٚت جًٗٝا ٚؼدٜد َٛاعٝدٖا.
رابعاً :إدار ٠املٓاقغات ٚاحملاؾع ١عً ٢اْتعاَٗا ٚإعطا ٤األ ٕ بايهلّ.
خامساً :طزح األَٛر اييت تتطًب اجزا ٤ايتؾ ٜٛعًٗٝا ٚإعلٕ ْتا٥ح٘.
سادساً :ميثٌ ايربملإ يف االذتؿاالت ايٛطٓٚ ١ٝاملٓاصبات االخزٚ ٣ي٘ ؽ ٌٜٛغي َٔ ٙاعقا ٤ايربملإ هلـذا
ايػزض.
سابعاً  :ايكٝاّ بهٌ َا ٜتعًل بايربملإ َٔ ايتؾـزؾات ايكاْْٝٛـٚ ١االدارٜـٚ ١املايٝـٚ ١تٛقٝعٗـا ٚيـ٘ ؽٜٛـٌ
غي َٔ ٙأعقا ١٦ٖٝ ٤ايز٥اص ١أ ٚأعقا ٤ايربملإ هلذا ايػزض.
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ثامناً :متث ٌٝايربملإ أَاّ جُٝع احملانِ مبدتًـ درجاتٗا يف ايدعا ٣ٚاملكاََ ١ـٔ قبـٌ ايربملـإ أ ٚعًٝـ٘
ٚي٘ إٔ ٜٛنٌ عٓ٘ غي َٔ ٙاالعقا ٤اؿكٛقٝي أ ٚاملٛظؿي اؿكٛقٝي أ ٚاحملاَي.
تاسعاً :اؽا ايتدابي ايلسَ ١ؿؿغ األَٔ ٚايٓعاّ داخٌ ايربملإ ٚي٘ إٔ خدد ايكـ ٠ٛايٓعاَٝـ ١املٓاصـب١
هلذا ايػزض ٚته ٕٛؼ اَزت٘.
عاشراً :تٛقٝع املدابزات ٚايزصا ٌ٥ايؾادر ٠عٔ ايربملإ.
حادي عشر :تٛقٝع قافز اؾًضات َع عق ١٦ٖٝ ٟٛر٥اص ١ايربملإ.
ثاني عشر :ايتثب َٔ ايٓؾاس مبعا ١ْٚعق ١٦ٖٝ ٟٛايز٥اص.١
ثالح عشر :ي٘ إخزاد ايشا٥ز يف ذاي ١عدّ إيتشاَ٘ بايٓعاّ أ ٚأعزس عٔ اصترضـاْ٘ أ ٚاصـتٗحاْ٘ بؾـٛر٠
َٔ ايؾٛر يف جًضات ايربملإ.
رابع عشر :اؽا االجزا٤ات ايلسَ ١ؿؿغ نزاَ ١ايربملإ ٚاعقا.٘٥
خامس عشر :ر٥اص ١اؾٗاس االدار ٟيًربملإ.
ثاًٌاً ٌ :ائب الرئًس

املادة الجانية والعشرون:
ميارظ ْا٥ب ايزٝ٥ط ايؾلذٝات ٚاملٗاّ اآلت:١ٝ
أوالً :ممارص ١مجٝع ؽلذٝات ايزٝ٥ط عٓد غٝاب٘ خارد االقً ِٝنُا جيـٛس إ ٜعٗـد ايـزٝ٥ط ايٝـ٘
َٗاّ َع.١ٓٝ
ثانياً :تزؤظ جًضات ايربملإ يف ذاي ١تعذر ذقٛر رٝ٥ط ايربملإ يف َٛعدٖا.
ثالجاً :االعرتاى يف أعُاٍ ٖ ١٦ٝايز٥اصٚٚ ١ظا٥ؿٗا بؾؿت٘ عقٛا ؾٗٝا.
رابعاً :االعزاف عً ٢اعُاٍ ايًحإ َٚتابعتٗا ٚتكد ِٜايتكارٜز بغ ْٗا اىل ايزٝ٥ط.
ثالجاً :السكرتري العاً:

املادة الجالجة والعشرون:
ميارظ ايضهزتي ايعاّ ايؾلذٝات ٚاملٗاّ اآلت:١ٝ
أوالً :االعزاف عً ٢ؼزٜز ٚطبع ٚتٛسٜع قافز اؾًضات ٚجدا ٍٚاألعُاٍ عً ٢األعقا.٤
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ثانياً :تثب ٝاااٜ َٔ ٤زٜد ايترـدث َـٔ األعقـا ٤يف املٛافـٝع املعزٚفـ ١يًُٓاقغـ ١ذضـب ايرتتٝـب
ايشَين يتكد ِٜايطًبات.
ثالجاً :ايتٛج ٘ٝمبتابع ١عؤ ٕٚاالعقا.٤
رابعاً :ايتٛج ٘ٝمبتابعٚ ١الاس َـا ٜتعًـل مبضـتًشَات جًضـات ايربملـإ َٚتطًباتٗـا َـٔ عـؤ ٕٚادارٜـ١
ٚخدَ.١ٝ
خامس ااً :تٛجٝــ٘ َٚتابعــَ ١ضــتًشَات َٚتطًبــات ايعًُٝــ ١ايتغــزٜع ١ٝملــا ٜكــز ٙايربملــإ َــٔ قــٛاْي
ٚقزارات اللاس املزذً ١ايٓٗا ١ٝ٥هلا.
العطىية يف الربملاُ

املادة الرابعة والعشرون:
أوالًٜ :هتضب املزعح ايؿا٥ش ؽؿ ١ايعقـ ١ٜٛيف ايربملـإ ٜٚتُتـع بهاؾـ ١اَتٝـاسات ٚذكـٛم ايعقـ ١ٜٛذـاٍ
إدا ٘٥ايُٝي ايكاْ.١ْٝٛ
ثانياًٜ :غهٌ ايربملإ ٚبطزٜك ١االْتدـاس ؾٓـَ ١ؤقتـ ١يف بداٜـ ١نـٌ دٚر ٠اْتدابٝـ ١يًٓعـز يف ايطعـٕٛ
املكدَ ١يف ؽر ١عق ١ٜٛأعقا ٤ايربملإ َٔ عدد ال ٜكٌ عٔ سضٚ ١ال ٜشٜد عً ٢صـبع ١عًـ ٢إ ال
ٜه َٔ ٕٛبي أعقاٗ٥ا أ ٟعق ٛطاعٔ أَ ٚطع ٕٛيف ؽر ١ايعقٚ ١ٜٛتٓتدـب ايًحٓـ ١يف أ ٍٚجًضـ١
هلا رٝ٥ضا َٚكزرا ٚمتارظ أعُاهلا ٚؾل األذهاّ اـاؽ ١بًحإ ايربملإ ايٛارد ٠يف ٖذا ايٓعاّ.
ثالجاً :يهٌ عق ٛذل ايطعٔ يف عق ١ٜٛأ ٟعق ٛيف ايربملإ ٚيهٌ َزعح َٔ ايكاُ٥ـ ١ايؿـا٥ش ٠ايطعـٔ يف
عق ١ٜٛايعق ٛايؿا٥ش َٔ قاُ٥ت٘ يف ايربملإ ٚطًب ابطاٍ اْتداس املطع ٕٛيف ؽر ١عقـٜٛت٘ خـلٍ
اللالي َٜٛا َٔ أدا ٤ايعق ٛميي ايعق.١ٜٛ
رابعاً :تكدّ ايطع ٕٛؼزٜزٜا اىل رٝ٥ط ايربملإ خلٍ دٚر ٠االْعكاد األٚىل يًربملإ بعـد اْتدابـ٘ ٚخًٝـٗا
ايزٝ٥ط اىل ؾٓ ١يًٓعز يف ؽر ١ايعق.١ٜٛ
خامساً :تزصٌ ايًحٓ ١ؽٛر َٔ ٠ايطعٔ اىل ايعق ٛاملطع ٕٛيف عقٜٛت٘ يٝكدّ هلا أٚج٘ دؾاعـ٘ يف املٛعـد
ايذ ٟؼدد ٙي٘ ٚي٘ االطلع عً ٢املضتٓدات املكدَ ١ايٗٝا.
سادساً :تٓعز ايًحٓ ١يف طًب ايطعٔ ٚهلا االطلع عً ٢ناؾ ١احملافز ٚايٛالـا٥ل املتعًكـ ١باْتدـاس ايعقـٛ
املطع ٕٛيف ؽر ١عقٜٛت٘ ٚهلا يف صب ٌٝيو اصتدعا ٤ايغٗٛد ٚاـربا ٤يًٛؽ ٍٛاىل اؿكٝكـٚ ١تكـدّ
تكزٜزٖا خلٍ َد ٠اقؾاٖا اللالي َٜٛـا َـٔ تـ رٜذ إذايـ ١ايطًـب ايٗٝـا ٜٚؿؾـٌ ايربملـإ يف ؽـر١
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ايعقٜٚ ١ٜٛتدذ قزار ٙب غًب ١ٝالًثـ ٞأعقـاٜٚ ٘٥عًـٔ ر٥ـٝط ايربملـإ أصـِ املزعـح ايـذ ٟخـٌ قـٌ
ايعق ٛايذ ٟأبطً عقٜٛت٘ ٚؾل أذهاّ ايكاْ.ٕٛ
سابعاً :يف ذاي ١عدّ جد ١ٜايطعـٔ أ ٚإْطٛا٥ـ٘ عًـَ ٢عًَٛـات غـي ؽـرٝر ١بكؾـد االصـا ٠٤اىل ايعقـٛ
املطع ٕٛيف ؽر ١عقٜٛت٘ ،تكدّ ايًحٓ ١تكزٜزا بذيو اىل رٝ٥ط ايربملـإ ايـذ ٟيـ٘ إذايـ ١ايطًـب اىل
قهُ ١ايتركٝل املدتؾ ١الجزا ٤ايتعكٝبات ايكاْ ١ْٝٛعـل ايطـاعٔٚ ،يًُطعـ ٕٛيف ؽـر ١عقـٜٛت٘
اؽا االجزاَ ٤باعز.٠
احلصاٌة الربملاًٌة

املادة اخلامسة والعشرون:
تعترب اؿؾاْ ١ايربملاْ ١ٝيعق ٛايربملإ َٔ ايٓعاّ ايعاّ ال جيٛس ي٘ ايتٓاسٍ عٓٗا دَٛ ٕٚاؾك ١ايربملإ.
املادة السادسة والعشرون:
يعق ٛايربملإ ذز ١ٜايهلّ ؾُٝا ٜبدٜـ٘ َـٔ آراٚ ٤أؾهـار أالٓـا ٤قٝاَـ٘ بعًُـ٘ داخـٌ ايربملـإ أ ٚؾاْـ٘ يف
املٛفٛع املطزٚح يًُٓاقغ ١عً ٢إٔ ًٜتشّ ب ؽ ٍٛايًٝاقَ ١ع سَلٜٚ ٘٥زاع ٞاالذرتاّ ايٛاجـب ملؤصضـات
االقً ِٝايدصتٛرٚ ١ٜر٥اص ١اؾًض.١
املادة السابعة والعشرون:
ال جيٛس َلذك ١عق ٛايربملإ أ ٚايتركٝل َع٘ أ ٚتؿتٝغ٘ أ ٚتؿتٝػ َضهٓ٘ أَ ٚهتب٘ أ ٚايكبض عًٝـ٘
إالٓا ٤دٚر ٠االْعكاد َٔ قبٌ أ ١ٜجٗ ١ناْ د ٕٚإ ٕ َضبل َٔ ايربملإ إال يف ذاي ١االَضـاى بـ٘ َتًبضـا
بارتهاس جٓاَ ١ٜغٗٛد.٠
املادة الجامنة والعشرون:
ال جيٛس َلذك ١عق ٛايربملإ أ ٚايتركٝل َع٘ أ ٚتؿتٝغ٘ أ ٚتؿتٝػ َضهٓ٘ أَ ٚهتب٘ أ ٚايكبض عًٝـ٘
خارد دٚر ٠االْعكاد َٔ قبٌ أ ١ٜجٗ ١ناْ د ٕٚإ ٕ َضبل َٔ رٝ٥ط ايربملإ إال يف ذايـ ١االَضـاى بـ٘
َتًبضا بارتهاس جٓاَ ١ٜغٗٛد.٠
املادة التاسعة والعشرون:
تكدّ اؾٗ ١ايكقـا ١ٝ٥املدتؾـ ١طًـب رؾـع اؿؾـاْ ١عـٔ ايعقـ ٛاىل ر٥ـٝط ايربملـإ عـٔ طزٜـل ر٥اصـ١
فًط ايكقاَ ٤زؾكا ب٘ ْضد َٔ ١أٚرام ايكق ١ٝاملطًٛس اؽا االجزا٤ات اؾشا ١ٝ٥ؾٗٝا ٚخ ٌٝر٥ـٝط
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ايربملإ ايطًب َع ْضد َٔ ١األٚرام اىل ؾٓـ ١ايغـؤ ٕٚايكاْْٝٛـ ١يدراصـت٘ ٚتكـد ِٜتكزٜـز عٓـ٘ خـلٍ
َد ٠ال تتحاٚس عغز ٠أٜاّ ؾإ ا ر ٜكدّ ايتكزٜز خلٍ تًو املد ٠جاس يًزٝ٥ط إذاي ١املٛفٛع اىل ايربملإ
يًبـ يف ايطًـب َباعــزٚ ٠ال تٓعـز ايًحٓـ ١أ ٚايربملــإ يف تـٛاؾز األديـَ ١ــٔ ايٛجٗـ ١ايكقـاٜٚ ١ٝ٥كتؾــز
ايبر ؾُٝا إ ا ناْ ايدع ٣ٛنٝدٜ ١ٜكؾد َٓٗا تعطٝـٌ ايعُـٌ ايٓٝـاب ٞيعقـ ٛايربملـإٜٚ ،ـ ٕ ايربملـإ
باؽا االجزا٤ات اؾشا ١ٝ٥ب غًب ١ٝاألعقا ٤اؿافز ٜٔؾُٝا إ ا تبي ي٘ عهط يو.
املادة الجالثون:
إٕ قزار رؾع اؿؾاْٜ ١ه ٕٛقؾٛرا بايؿعٌ اؾزَ ٞايٛارد يف طًب اال ٕ ٚال ٜضز ٟعً ٢أؾعاٍ أخز.٣
املادة احلادية والجالثون:
ٜتدذ قزار رؾع اؿؾاْ ١ب نثز ١ٜاالعقا ٤اؿافز.ٜٔ
املادة الجانية والجالثون:
أوالً :إ ا ارتهب عق ٛايربملإ أ ٚأ ٟعدؿ جزَا َٔ ْٛع جٓا ١ٜداخٌ ذـزّ ايربملـإ ،ؾعًـ ٢ايـزٝ٥ط إٔ
َ ٜز بايكبض عًٚ ٘ٝذحش ٙيف َهإ َعي ٚتضً ُ٘ٝاىل ايضًط ١ايكقا ١ٝ٥ؾٛر ذقٛر َٔ ميثًٗا.
ثانيااً :إ ا نــإ اؾــزّ َــٔ ْــٛع اؾٓرــ ١ؾًًــزٝ٥ط إبــلؽ ايضــًط ١ايكقــا ١ٝ٥الؽــا ايتــدابي ايكاْْٝٛــ١
ايلسَ ١عك٘.
املادة الجالجة والجالثون:
يًعقــ ٛايــذ ٟرؾع ـ عٓــ٘ اؿؾــاْٚ ١ر ٜــتِ تٛقٝؿــ٘ إ خقــز جًضــات ايربملــإ ٚاجتُاعــات ؾاْــ٘
ٚاملغارن ١يف املٓاقغات ٚايتؾ ٜٛعدا ذاي ١اؿهِ عً ٘ٝبعكٛب ١ايضحٔ أ ٚاؿبط.
االستقالة وسقىط العطىية
أوالً /االستقالة
املادة الرابعة والجالثون:

يًعق ٛإ ٜضتك َٔ ٌٝايربملإ بطًب ؼزٜز ٟؽزٜح ٜكدّ اىل ايزٝ٥ط غي َكٝد بغزط.
املادة اخلامسة والجالثون:
عً ٢ايزٝ٥ط إ ٜعًِ ايربملإ باالصتكاي ١بإ ٜتً ٛنتاس االصتكاي ١يف أ ٍٚجًض ١عًٓ ١ٝتً ٞاي ّٛٝايعاعـز
يتكدميٗا ٚتعترب االصتكايْٗ ١ا ١ٝ٥ؾٛر قبٛهلا َٔ ايربملإ باغًب ١ٝاالعقا ٤اؿافز.ٜٔ
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املادة السادسة والجالثون:
يًعق ٛطايب االصـتكاي ١ايعـٛد ٠عـٔ اصـتكايت٘  ٚيـو بطًـب ؼزٜـزٜ ٟكـدّ اىل ايـزٝ٥ط قبـٌ تؾـٜٛ
ايربملإ ٚقبٛي٘ طًب االصتكاي.١
ثاًٌاً /اسقاط العطىية

املادة السابعة والجالثون:
أٚال :تضكط ايعق ١ٜٛعٔ ايٓا٥ب يف ايربملإ يف ذاي ١إداْت٘ ٚاؿهِ عً ٘ٝظٓا ١ٜعُد ١ٜأ ٚجٓرـ ١كًـ١
بايغزف أ ٚيؿكدإ أًٖٝت٘ ايكاْ.١ْٝٛ
الاْٝا  :يف ذاي ١اعتبارَ ٙضتكٝل بكزار َٔ ايربملإ بضبب غٝابات٘.
واجبات عطى الربملاُ

املادة الجامنة والجالثون:
ًٜتشّ عق ٛايربملإ عقٛر جًضات ايربملإ ؾإ ا ؽًـ عـٔ ذقـٛر اؾًضـ ١د ٕٚعـذر َكبـ ٍٛؾًـزٝ٥ط
ايربملإ إ ًٜؿ ْعز ٙنتابٚ ١إ ا تهزر غٝاب٘ ؾٝضتكطع َٔ راتب٘  %5عٔ نـٌ جًضـ ١غـاس عٓٗـاٚ ،إ ا
بًػ غٝابات٘ اللث جًضـات َتٛايٝـ ١أ ٚسـط جًضـات غـي َتٛايٝـ ١خـلٍ دٚر ٠االْعكـاد ؾٝـتِ ْغـز
غٝابات٘ يف ؽؿر ١االْرتْ ٝاـاؽ ١با يربملـإ ٚجزٜـد ٠ايربملـإ إفـاؾ ١اىل االصـتكطاعات املرتتبـ ١عًٝـ٘
َـٔ راتبـ٘ ْتٝحــ ١يـو ٚإ ا تهـزر غٝابــ٘ بعـد يـو نــإ يًـزٝ٥ط عـزض أَــز ٙعًـ ٢ايربملـإ ٚيًربملــإ
اعتبارَ ٙضتكٝل باغًب ١ٝعدد اعقاٚ ،٘٥ال ٜضز ٟذهِ ٖذ ٙاملاد ٠عً ٢ايٛسٜز ايعق ٛيف ايربملإ.
املادة التاسعة والجالثون:
ًٜتشّ عق ٛايربملإ عقٛر جًضات ايًحٓ ١اييت ٖ ٛعق ٛؾٗٝا ٚيًحٓ ١ب غًب ١ٝأعقاٗ٥ا إٔ تعترب ايعقٛ
َضتكٝل عٔ عقٜٛتٗا إ ا ؽًـ عٔ ذقٛر جًضاتٗا بد ٕٚعـذر اللالـ ١اجتُاعـات َتٛايٝـ ١أ ٚسضـ١
اجتُاعات غي َتٛايٝـ ١خـلٍ دٚر ٠االْعكـاد ٚخـاط ايربملـإ عًُـا يف أ ٍٚجًضـ ١تايٝـ ١الختٝـار عقـٛ
آخز.
املادة األربعون:
عًــ ٢عقــ ٛايربملــإ قطــع علقتــ٘ بايٛظٝؿــ ١ايــيت نــإ ٜغــػًٗا قبــٌ اْتدابــ٘ باعتبــارَ ٙضــتكٝل َــٔ
ٚظٝؿت٘ َٔ تارٜذ ادا ٘٥ايُٝي ايكاًْٜٚ ،١ْٝٛتشّ بايتؿزؽ َٔ أ ١َٓٗ ١ٜنإ ميارصٗا قبٌ اْتداب٘.
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املادة احلادية واألربعون:
جيٛس يًعق ٛاـزٚد َٔ ايكاعَ ١ؤقتا باععار ٙايز٥اصٚ ،١ال جيٛس يًعق ٛايذ ٟذقز اؾًضـ ١االْؾـزاف
َٓٗا ْٗاٝ٥ا قبٌ ختاَٗا إال ب ٕ َٔ ايزٝ٥ط ٚإ ا إْؾزف َٓٗا د ٕٚإ ْ٘ اعترب غا٥با عٓٗا د ٕٚعذر.
املادة الجانية واألربعون:
ال جيٛس يعق ٛايربملإ إٔ ٜتعاقد َع ايربملإ أ ٚاؿه ١َٛيٓؿض٘ أ ٚبٛاصط ١غي ٙإالٓـاَ ٤ـد ٠عقـٜٛت٘ يف
ايربملإ نُا ال جيٛس اصتػلٍ أ ٚاصتعُاٍ ا ٚايضُاح باصتعُاٍ ؽـؿت٘ ايٓٝابٝـ ١يف عُـٌ َـاي ٞأ ٚؽـٓاعٞ
أ ٚػار.ٟ
املادة الجالجة واألربعون:
ال جيٛس يعق ٛايربملإ ايتدخٌ يف عٌُ أ َٔ ٟايضًطتي ايكقاٚ ١ٝ٥ايتٓؿٝذ.١ٜ
الكتن الربملاًٌة

املادة الرابعة واألربعون:
ألعقا ٤ايربملإ املٓتُي اىل أذشاس صٝاص ١ٝأ ٚغي املٓتُي إٔ ٜهْٛٛا نتل بزملاْ ١ٝعً ٢إٔ ال ٜكٌ عدد
أعقا ٤ايهتً ١عٔ عغز.٠
املادة اخلامسة واألربعون:
تزؾع ايهتً ١املغهً ١قا ١ُ٥ب اا ٤اعقاٗ٥ا اىل رٝ٥ط ايربملإ َٛقع ١بتـٛاقٝعِٗ عًـ ٢إ تتقـُٔ االصـِ
املدتار يًهتًـٚ ١رٝ٥ضـٗا ٚايٓـاطل ب اٗـا ٜٚتـٛىل ر٥ـٝط ايربملـإ اعلْٗـا يف جزٜـد ٠ايربملـإ ٚايؾـؿر١
األيهرتٚ ١ْٝٚتعُُٗٝا عً ٢بك ١ٝايهتـٌ إٕ ٚجـدت ٚال ٜغـرتط إٔ ٜتطـابل أصـِ ايهتًـَ ١ـع أصـِ اؿـشس
ايذٜٓ ٟتُ ٞإي ٘ٝأعقاؤٖا.
أوالً :ال جيٛس يعق ٛايربملإ إ ٜٓتُ ٞيف ْؿط ايٛق اىل أنثـز َـٔ نتًـٚ ١اذـدٚ ٠ال جيـٛس أل ٟذـشس إٔ
ٜغهٌ أنثز َٔ نتًٚ ١اذد.٠
ثانياً :ميهٔ يعق ٛايربملإ إٔ ال ٜه ٕٛعقٛا يف أ ١ٜنتً.١
ثالجاً :ال جيٛس تغه ٌٝايهتٌ ايربملاْ ١ٝعً ٢أصاظ َؾاحل ؾ ١ٜٛ٦أ ٚعدؾ ١ٝأ.١َٝٓٗ ٚ
رابعاً :تعًِ ٖ ١٦ٝايز٥اص ١بهٌ تعد ٌٜجيز ٟعً ٢ايهتً ١ايربملاْ.١ٝ
11

خامساً  :تٛؾز يًهتً ١ايربملاْ ١ٝايتضٗٝلت ايلسَ ١مبا ٜتٓاصـب َـع عـدد أعقـاٗ٥ا َـٔ َتطًبـات يقـُإ
ذضٔ صي أعُاهلا ايربملاْ.١ٝ
املادة السادسة واألربعون:
خقز عً ٢ايهتٌ ايربملاْ ١ٝعكد اجتُاعات خارد ْطام عًُٗا ايربملاْ ٞداخٌ بٓا ١ٜايربملإ.
المجاُ الدائىًة واخلاصة

املادة السابعة واألربعون:
ٜغهٌ ايربملإ ؾاْا دآٜ ١ُ٥تدبِٗ باألغًب ١ٝايٓضب ١ٝيًرافز ٜٔتت يـ َـٔ سضـ ١أعقـا ٤نرـد أدْـ٢
ٚأذد عغز عقٛا نرد أعً ٢متثٌ ؾٗٝا ايهتٌ ايربملاْٚ ١ٝاجملُٛعـات ايربملاْٝـ ١ذضـب ْضـب ١متثًٝـِٗ يف
ايربملــإ ٚجيــٛس هلــذ ٙايًحــإ إٔ تباعــز ؽــلذٝاتٗا خــلٍ عطًــ ١ايربملــإ متٗٝــدا يعزفــٗا عًٝــ٘ عٓــد
اجتُاع٘.
املادة الجامنة واألربعون:
ٜغهٌ ايربملإ ايًحإ ايدا ١ُ٥اآلت:١ٝ
 -1ؾٓ ١ايغؤ ٕٚايكاْ.١ْٝٛ
 -2ؾٓ ١املايٚ ١ٝايغؤ ٕٚاالقتؾاد.١ٜ
 -3ؾٓ ١ايداخًٚ ١ٝاألَٔ ٚاجملايط احملً.١ٝ
 -4ؾٓ ١ايشراعٚ ١ايز.ٟ
 -5ؾٓ ١ايدؾاع عٔ ذكٛم املزأ.٠
 -6ؾٓ ١ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝايعايٚ ٞايبر ايعًُ.ٞ
 -7ؾٓ ١ايغؤ ٕٚايؾرٚ ١ٝايب.١٦ٝ
 -8ؾٓ ١ايغؤ ٕٚاالجتُاعٚ ١ٝايطؿٌ ٚاألصز.٠
 -9ؾٓ ١االعُار ٚاالصهإ ٚعؾزْ ١ايزٜـ.
-13

ؾٓ ١ايعلقات ٚايثكاؾ ١ايعاَٚ ١اآلالار.

-11

ؾٓ ١األٚقاف ٚايغؤ ٕٚايد.١ٜٝٓ
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-12

ؾٓ ١عؤ ٕٚالثيشمةرطة ٚايغٗداٚ ٤فراٜا اؾٛٓٝصاٜد.

-13

ؾٓ ١ذكٛم االْضإ.

-14

ؾٓ ١ايؾٓاعٚ ١ايطاقٚ ١املٛارد ايطبٝع.١ٝ

-15

ؾٓ ١اـدَات ايبًدٚ ١ٜايٓكٌ ٚاالتؾاالت ٚايضٝاذ.١

-16ؾٓ ١محا ١ٜذكٛم املضتًٗو.
-17ؾٓ ١ايزٜافٚ ١ايغباس.
-18ؾٓ ١ايٓشاٖ.١
-19ؾٓ ١عؤ ٕٚاجملتُع املدْ.ٞ
املادة التاسعة واألربعون:
ميهٔ يهٌ ؾٓ ١دا ١ُٝ٥يف صـٝام ايترقـي ألعُاهلـا إٔ تكـ ّٛبتغـه ٌٝؾٓـ ١ؾزعٝـَ ١ـٔ بـي اعقـاٗ٥ا
تتٛىل َٗاّ قددٚ ٠عً ٢ايًحٓ ١ايؿزع ١ٝرؾع تكزٜزٖا اىل ايًحٓ ١ايدا.١ُٝ٥
املادة اخلمسون:
ٜتِ تغه ٌٝايًحإ املؤقت ١مبٛاؾك ١أغًب ١ٝاؿافـز ٜٔبٓـا٤ا عًـ ٢إقـرتاح َـٔ ٖ٦ٝـ ١ايز٥اصـ ١عًـ ٢إٔ ال
ٜتحاٚس عدد أعقاٗ٥ا ايعدد احملدد ألعقا ٤ايًحٓ ١ايداٚ ١ُٝ٥تٓتَٗ ٞدتٗا باْتٗا ٤املُٗ ١املٓاط ١بٗا.
املادة احلادية واخلمسون:
ٜـدع ٛر٥ـٝط ايربملـإ نـٌ ؾٓـ ١اىل االجتُـاع الْتدـاس ر٥ـٝط ْٚا٥ـب يًـزٝ٥ط َٚكـزرا هلـا ٜٚهـ ٕٛهلـا
صهزتي َٔ َٛظؿ ٞايربملإ.
املادة الجانية واخلمسون:
ٜٓبػ ٞإ ٜغرتى نٌ عق ٛيف ايربملإ يف ؾٓ ١دا ١ُٝ٥عً ٢األقٌ ٚال جيٛس االعرتاى يف أنثز َٔ ؾٓـتي
داُٝ٥تي.
املادة الجالجة واخلمسون:
هل٦ٝــ ١ايز٥اصــ ١إذايــ ١املغــارٜع َٚكرتذــات ايكــٛاْي ٚايكــزارات بهــٌ ٚالا٥كٗــا اىل ايًحــإ يدراصــتٗا
َٓٚاقغتٗا ٚإعداد ايتكارٜز بغ ْٗا قبٌ ايكزا ٠٤األٚىل هلا عً ٢إٔ ٜتِ عزفٗا عً ٢ايربملـإ ذـاٍ إْعكـادٙ
ٚيًربملإ باقرتاح َٔ ر٥اص ١ايربملإ االنتؿا ٤بكزا ٠٤عٓٛإ املغزٚع أ ٚاملكرتح أ ٚقزا٤ت٘ بايهاٌَ.
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املادة الرابعة واخلمسون:
أوالً :عًــ ٢ايًحــإ إٔ تــدرظ املٛافــٝع املعزٚفــ ١عًٗٝــا تباعــا ذضــب تــٛارٜذ ٚرٚدٖــا َــا عــدا َغــارٜع
ايكٛاْي اييت تكدَٗا ر٥اص ١ايربملإ عًـ ٢غيٖـا باعتبارٖـا َضـتعحً ١أ ٚبٓـا٤ا عًـ ٢طًـب ر٥اصـ١
فًط ايٛسرا ٤أ ٚإ ا تعذرت دراص ١املغزٚع أ ٚاملكرتح ألصباس تكزٖا ٖ ١٦ٝر٥اص ١ايربملإ.
ثانياً :عً ٢ايًحإ االعلٕ عٔ َٛعد اجتُاعٗا َٛٚفٛع االجتُاع يف َهـإ بـارس ميهـٔ أعقـا ٤ايربملـإ
َٔ ايعًِ ب٘ بضٗٛي.١
املادة اخلامسة واخلمسون:
ٜتٛىل رٝ٥ط ايًحٓ ١أْ ٚا٥ب٘ عٓد غٝاب٘ دع ٠ٛأعقا ٤ايًحٓ ١اىل االجتُاع ٜٚبًػ ٕٛباملٛعـد َـع جـدٍٚ
أعُاٍ اؾًض ١ايذٜ ٟقع٘ رٝ٥ط ايًحْٓٚ ١ضد َٔ ١املغزٚع أ ٚاملكرتح يف ذاي ١عدّ تشٚدِٖ بـ٘  ٚيـو
قبٌ َٛعد االجتُاع بَٛٝي عً ٢األقٌ ٚجيٛس يف ذاي ١االصتعحاٍ إٔ ٜـتِ دعـ ٠ٛاألعقـا ٤اىل االجتُـاع
قبٌ َٛعد اْعكاد ايًحٓ ١ب ربع ٚعغز ٜٔصاع.١
املادة السادسة واخلمسون:
ٜهتُــٌ ْؾــاس اجتُــاع ايًحٓــ ١عقــٛر أغًبٝــ ١عــدد أعقــاٗ٥ا ٚتتدــذ قزاراتٗــا ب غًبٝــ ١عــدد أؽــٛات
اؿافزٚ ٜٔعٓد تضا ٟٚاألؽٛات ٜزجح اؾاْب ايذ ٟؽٛت َع٘ رٝ٥ط ايًحٓ.١
املادة السابعة واخلمسون:
تدٚ ٕٚقا٥ع جًض ١ايًحٓ ١يف ققز ٜتقُٔ أاا ٤األعقا ٤اؿافزٚ ٜٔايػا٥بي ًَٚدؾـا آلرا ٤االعقـا٤
ٚايكزارات املتدذ ٠يف االجتُاع ٜٛٚقع َٔ قبٌ مجٝع االعقا ٤اؿافز.ٜٔ
املادة الجامنة واخلمسون:
جيٛس عكد اجتُاع َغرتى بي ؾٓتي أ ٚأنثز يًٓعز يف املٛافٝع ايـيت تضـتٛجب يـو ٚعٓـدٖا ٜهـٕٛ
أنرب ايزؤصا ٤اؿافز ٜٔصٓا رٝ٥ضا يًحًض.١
املادة التاسعة واخلمسون:

أوالً :إ ا نإ املغزٚع أ ٚاملكرتح ٜدخٌ يف اختؾاـ أنثز َٔ ؾٓ ١ؾًًـزٝ٥ط دعـ ٠ٛايًحـإ ات ايعلقـ١
اىل اجتُاع َغرتى بز٥اصت٘ أ ٚبز٥اصْ ١ا٥ب٘ يدراصت٘ ٚتكد ِٜتكزٜز َغرتى بغـ ْ٘ ،أَـا إ ا ناْـ
نٌ ؾٓ ١قد درصت٘ بؾٛرَ ٠ضتكًٚ ١رأت ايز٥اص ١تبآٜا يف ايٓؾٛـ املكرتذ ١قد تؤد ٟاىل تعكٝـد
املٓاقغٚ ١ايتؾ ٜٛيف ايربملإ ٚجب اجتُاع ايًحإ املدتؾ ١نًحٓٚ ١اذد ٠بز٥اص ١رٝ٥ط ايربملإ أٚ
ْا٥ب٘ العاد ٠دراصت٘ ٚتكد ِٜتكزٜز َٛذد بغ ْ٘.
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ثانياً  :ال ٜه ٕٛاجتُاع ايًحٓ ١املغـرتن ١ؽـرٝرا َـار خقـز ؾٝـ٘ غايبٝـ ١أعقـا ٤نـٌ ؾٓـ ١يف اؾًضـ١
األٚىل أَا اؾًضات ايتاي ١ٝؾته ٕٛقاْ ١ْٝٛيًٓعـز ظـد ٍٚأعُـاٍ اؾًضـ ١األٚىل عًـ ٢إٔ ال ٜكـٌ عـدد
اؿافز ٜٔعٔ نٌ ؾٓ ١عٔ الً عدد أعقاٗ٥ا.
املادة الستون:

أوالًٜ :طبل عً ٢اؿقٛر يف جًضات ايًحإ األذهاّ اـاؽ ١باؿقـٛر يف جًضـات ايربملـإ ايـٛارد ٠يف ٖـذا
ايٓعاّ.
ثانياً :تكدّ ايًحٓ ١تكزٜزٖا خلٍ َد ٠سضٚ ١عغزَٜٛ ٜٔا َٔ تـارٜذ إذايـ ١املغـزٚع أ ٚاملكـرتح ٚيف
ذاي ١عدّ الاسٖا خلٍ املد ٠احملدد ٠عًٗٝا طًب اَٗاهلا َد ٠إفاؾ َٔ ١ٝر٥ـٝط ايربملـإ ٚايـذ ٟيـ٘
ذل االصتحاب ١يطًبٗا أ ٚرؾق٘ ٚعزض املٛفٛع عً ٢ايربملإ َٔ د ٕٚتكزٜز ايًحٓ.١
املادة احلادية والستون:
أوالً :تتكؾ ٢نٌ ؾٓ ١دا ١ُ٥فُٔ ْطام إختؾاؽـ ٗا آالـار ْٚتـا٥خ تٓؿٝـذ ايكـٛاْي ايعاَـ ١ايـيت متـط
َؾاحل َٛاطين االقً ِٝاألصاصٚ ١ٝتبرـ َـد ٣اتؿـام ايتعًُٝـات ٚايكـزارات املٓؿـذ ٠هلـا َـع أٖـداف
ايكاْٚ ،ٕٛعًٗٝا إٔ تكدّ تكزٜزا اىل ر٥ـٝط ايربملـإ بٓتـا٥خ َتابعتٗـا ٚاالقرتاذـات ايـيت تزاٖـا بٗـذا
ايغ ٕ ٚهل ١٦ٝر٥اص ١اجملًط اؽا َا تزآَ ٙاصبا بغ ٕ ايتكزٜز.
ثانياً :عً ٢ايٛسرا ٤تشٜٚـد ايًحـإ املدتؾـ ١بغـؤٚ ٕٚساراتٗـِ مبـا ٜؾـدر عـِٓٗ َـٔ تعًُٝـات ٚقـزارات
تٓؿٝذا يًكٛاْي اييت متط املؾاحل األصاص ١ٝيًُٛاطٓي.
ثالجاًٜ :ـٛدع ايـٛسرا ٤ايًحـإ املدتؾـْ ١ضـدا َـٔ ايتكـارٜز ايـيت ٜعـدْٗٚا عـٔ ايشٜـارات اـارجٝـ ١ايـيت
ٜك َٕٛٛبٗا ٚعٔ املـؤمتزات ٚاالجتُاعـات االؼادٜـ ١ا ٚايدٚيٝـ ١ايـيت ٜغـرتن ٕٛؾٗٝـا ٚيًحٓـ ١اعـلّ
ر٥اص ١ايربملإ عٔ أَ ١ٜلذعات هلا بغ ْٗا نُا يز٥اص ١ايربملإ عزض ٖذ ٙايتكارٜز عً ٢ايربملإ.
املادة الجانية والستون:
يهــٌ ؾٓــ ١إٔ تبــد ٟاقرتاذــات بزغبــات تــدخٌ فــُٔ إختؾاؽــاتٗا َــٔ َٛفــٛعات اجتُاعٝــ ١أٚ
اقتؾاد ١ٜا ٚصٝاص ١ٝأ ٚالكاؾ ١ٝا ٚإدارٚ ١ٜيزٝ٥ط ايربملإ عزفـٗا عًـ٦ٖٝ ٢ـ ١ايز٥اصـ ١الؽـا االجـزا٤
املٓاصب ذٛهلا بعزفٗا عً ٢ذه ١َٛاالقً ِٝيلجاب ١عًٗٝا ا ٚعزفٗا عً ٢ايربملإ إلبدا ٤ايزأ ٟباالجزا٤
املٓاصب ذٛهلا.
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املادة الجالجة والستون:
يًًحإ ايكٝاّ بايشٜـارات املٝداْٝـ ١إٕ إقتقـ ٢املٛفـٛع احملـاٍ ايـ ِٗٝدراصـت٘ ٚإعـلّ ر٥اصـ ١ايربملـإ مبـا
ٜتُدض عٔ ايشٜار ٠ا ٚاالصتطلع َٔ ْتا٥خ ٚيًز٥اص ١اعلّ ايربملإ ٚاؿه ١َٛإ رأت يف تكزٜز ايًحٓ١
َا ٜضتٛجب يو الؽا اجزاَ ٤عي ذضب اختؾاـ نٌ َُٓٗا.
املادة الرابعة والستون:
أوالً :يًحإ ايطًب َٔ رٝ٥ط ايربملإ دع ٠ٛايٛسٜز املدتؿ ؿقٛر اجتُاعٗا يبٝإ ٚجْٗ ١عز ٙيف عـ ٕ
َعزٚض عًٗٝا أ ٚتٛفٝح َـا غُـض عًٗٝـا َـٔ جٛاْـب املٛافـٝع املعزٚفـ ١عًٗٝـا ٚايٛاقعـ ١فـُٔ
إختؾاـ ايٛسار ٠املعٓٚ ١ٝيًٛسٜز املدتؿ إْاب ١غيَ ٙار تز ٣ايًحٓ ١فزٚر ٠ذقٛر ٙبايذات عً٢
إ ٜتِ إبلؽ ايٛسٜز باؿقٛر قبٌ املٛعد بثلال ١اٜاّ عً ٢األقٌ.
ثانياً :يًٛسٜز املدتؿ إ خقـز جًضـات ايًحـإ عٓـد ايٓعـز يف َٛفـٛع ٜتعًـل بٛسارتـ٘ ٚجيـٛس يـ٘ إٔ
ٜؾطرب َعـ٘ نبـار املـٛظؿي املدتؾـي أ ٚاــرباٚ ٤هلـِ تثبٝـ آراٗ٥ـِ يف تكزٜـز ايًحٓـ ١د ٕٚإٔ
ٜه ٕٛهلِ ذل ايتؾ. ٜٛ
ثالجاً:يًحٓ ١ايطًب َٔ صهزتار ١ٜايربملإ دعـَ ٠ٛـٔ ٖـِ أدْـ ٢درجـَ ١ـٔ ايـٛسٜز يألغـزاض ايـٛارد ٠يف
ايؿكز( ٠أٚال) َٔ ٖذ ٙاملاد.٠
رابعاً :يف ذاي ١ابدا ٤ايٛسٜز أٜٛٓ َٔ ٚس عٓ٘ أ ٚممثٌ ايدا٥ز ٠ا ٚاؾٗ ١اؿه ١َٝٛا ٚاـبي رأٜـا يف اطـار
املٓاقغات ٚجب نز ٚجٗات ايٓعز املطزٚذ َِٗٓ ١بٓكاطٗا اؾٖٛز ١ٜيف ايتكزٜز.
املادة اخلامسة والستون:
يًًحٓ ١املدتؾ ١مبٛاؾك ١رٝ٥ط ايربملإ إٔ تطًب َٔ إذد ٣ؾإ ايربملإ األخز ٣إبدا ٤رأٜٗا يلصتٓ٦اظ
ب٘ يف َٛفٛع َعزٚض عًٗٝا.
املادة السادسة والستون:
تعد نٌ ؾٓ ١جدٚال ب اا ٤اـربا ٤املتدؾؾي ايبارس ٜٔيف َٝاد ٜٔايعٌُ ٚايٓغاطات ايداخً ١يف ْطـام
اختؾاـ ايًحٜٓٚ ١عزض اؾد ٍٚعً ١٦ٖٝ ٢ايز٥اص ١العتُاد ٙبعد اطلعٗا عًَ ٢ؤٖلتِٗ ٚيًحٓـ ١إ
تطًب َٔ رٝ٥ط ايربملإ االصتعاْ ١بٛاذد أ ٚانثز َٔ املضـحًي يف اؾـد ٍٚاملـذنٛر يدراصـَٛ ١فـٛع أٚ
انثز َٔ املٛفٛعات املعزٚف ١عًٗٝا ٚؼـدد ٖ٦ٝـ ١ايز٥اصـ ١املهاؾـلت ايـيت متـٓح يًدـربا ٤بٓـا٤ا عًـَ ٢ـا
ٜعزف٘ رٝ٥ط ايًحٓ ١بٓا٤ا عً ٢اؾٗد املبـذَ ٍٚـٔ قبـٌ اــبي َٚـا قـدّ َـٔ خـربٚ ٠جيـٛس يًحٓـ ١إٔ
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تطًب َٔ ر٥ـٝط ايربملـإ االصـتعاْ ١بٛاذـد أ ٚانثـز َـٔ ٖـؤال ٤اــربا ٤بؾـؿ ١داُ٥ـ ١يؿـرتات ؼـدد يف
بدا ١ٜنٌ دٚر ٠اْعكاد.
املادة السابعة والستون:
أوالً :عٓد َٓاقغ ١ايًحٓ ١ملغزٚع أَ ٚكـرتح قـاٍ إيٗٝـا يـ٘ َضـاظ مبؾـاحل ٖاَـ ١هل٦ٝـات االقًـ ِٝأ ٚإ
عب ٤تٓؿٝذٖا ٜكع عًٗٝا نًٝا أ ٚجشٝ٥ا أ ٚهلا اتؾاٍ َباعز مبايٝتٗـا ايعاَـ ١أ ٚهلـا تـ الي يف ٖ٦ٝتٗـا
االدار ١ٜعًٗٝا إٔ تعطـ ٞاهل٦ٝـات املـذنٛر ٠ؾزؽـ ١ابـداٚ ٤جٗـات ْعزٖـا إال إ ا ظٗـزت َـٔ األصـباس
املٛجب ١يًُغزٚع ٚجْٗ ١عز اهل ٠ ٝاملدتؾ ١بٛفٛح.
ثانيااً :إ ا ْاقغـ ايًحٓــَ ١كــرتح قــاْ ٕٛتكــدّ بــ٘ أعقــا ٤ايربملــإ ٚجــب عًٗٝــا تبًٝــؼ أ ٍٚعقــ ٛقــاّ
بايتٛقٝع عً ٢املكرتح إ ا نـإ َـٔ غـي اعقـا ٤ايًحٓـ ١عقـٛر االجتُـاع املدؾـؿ ملٓاقغـ ١املكـرتح
 ٚيو باٜـداع ٚرقـ ١اعـعار ٙمبٛعـد اْعكـاد ايًحٓـ ١يف ايؾـٓدٚم املدؾـؿ يربٜـد ٙإٕ تعـذر تبًٝػـ٘
َباعزٚ ٠ي٘ إْاب ١غي َٔ ٙاملٛقعي عً ٢املكرتح ؿقٛر االجتُاع.
املادة الجامنة والستون:
أوالً :يهٌ ؾٓ ١ذل ع ذاي ١عاَ ١أ ٚظاٖز ٠ات علق ١باختؾاؽٗا ايٛظٝؿٚ ٞتٓع ِٝدراصـ ١عٓٗـا
ٚإ تطًــب َــٔ ٖ٦ٝــ ١ايز٥اصــ ١عزفــٗا عًــ ٢ايربملــإ ملٓاقغــتٗا عقــٛر ر٥ــٝط ايــٛسرا ٤ا ٚايــٛسٜز
املدتؿ إٕ إقتق ٢يو.
ثانيا :يًحإ ايربملإ طًب َا تزا ٙفزٚرٜا َٔ َعًَٛات َٚضتٓدات ؽؿ َٛفـٛعا َطزٚذـا عًٗٝـا أٚ
أْٗا بؾدد إعداد دراص ١عٓ٘ َـٔ ايـٛسارات املدتؾـ ١بٛاصـط ١ر٥اصـ ١ايربملـإ ٚيف ذايـ ١عـدّ تًكـٞ
ايٓتٝح ١املطًٛبٜ ١عزض املٛفٛع عً ٢ايربملإ الؽا َا ٜزآَ ٙاصـبا ٜٚعطٝـ٘ األٚيٜٛـ ١عًـ ٢صـا٥ز
األعُاٍ.
جلسات االستماع
املادة التاسعة والستون:
أوالً :يًحٓ ١إٔ تعكد جًضات اصتُاع يًُضـؤٚيي ٚايهـٛادر اؿهَٝٛـٚ ١يًدـرباٚ ٤ملُثًـ ٞاملؾـاحل املدتًؿـ١
ٚممثًَٓ ٞعُات اجملتُع املدْٚ ٞغيِٖ َٔ االعداـ يعدال ٤مبعًَٛاتِٗ عٔ املٛفٛع ايذ ٟتزت ٟ
ايًحٓــ ١دراصــت٘ إ ا طايــب بــذيو ربــع عــدد أعقــاٗ٥ا ٚألعقــاٗ٥ا إٔ ٜــدخًٛا يف َٓاقغــ ١عاَــَ ١ــع
األعداـ ايذ ٜٔمت اصتقاؾتِٗ إ ا نإ يو فزٚرٜا يتٛفٝح املٛفٛع املطزٚح.
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ثانياً :عً ٢ايًحٓ ١يف صٝام ؼقـيٖا جًضـ ١االصـتُاع إٔ ؽطـز االعـداـ ايـذ ٜٔصـٝدي ٕٛباملعًَٛـات
باالص ١ً٦اييت تدخٌ يف اختؾاـ نٌ ٚاذد َِٓٗ ٚميهٔ هلا إٔ تطًب َِٓٗ إبدا ٤رأ ِٜٗنتاب.١
ثالجاً :ميهـٔ ؽـزف اجـٛر يًدـرباٚ ٤األعـ داـ ايـذٜ ٜٔـتِ دعـٛتِٗ يـعدال ٤غـرباتِٗ إ ا متـ دعـٛتِٗ
مبٛجب قزار َٔ ايًحٓ ١ب ٕ َضبل َٔ رٝ٥ط ايربملإ.
رابعاً :عً ٢ايًحٓ ١تشٜٚد ر٥اص ١ايربملإ مبًدؿ ؾًض ١االصتُاع َٚا ؼكل ؾٗٝا.
املادة السبعون :يهٌ عق َٔ ٛاعقا ٤ايربملإ إٔ خقز اجتُاعات أ ١ٜؾَٓ ١ـٔ ايًحـإ ايداُ٥ـ ١بعـد َٛاؾكـ١
رٝ٥ضٗا ٚي٘ ذل إبدا ٤ايزأ ٟد ٕٚاالعرتاى يف ايتؾ. ٜٛ
املادة احلادية والسبعون:
جًضات ايًحإ ٚأعُاهلا ٚقافزٖا ٚٚقـا٥ع املٓاقغـٚ ١ايتؾـ ٜٛؾٗٝـا صـزَ ١ٜـار تكـزر ايًحٓـ ١خـلف
يوٚ ،يف ذاي ١كايؿ ١ايعقَ ٛبدأ ايضز ١ٜخاٍ أَز ٙاىل ٖ ١٦ٝر٥اص ١ايربملإ ٚهلا إؽا َا تزآَ ٙاصـبا
َع ؾعً٘ َٔ االجزا٤ات االْقباط ١ٝاملٓؾٛـ عًٗٝا يف املاد )114( ٠اـاؽ ١ظًضات ايربملـإ املٓضـحُ١
َع طبٝع ١عٌُ ايًحإ.
املادة الجانية والسبعون:
أوالً :جيب إٔ تتقُٔ تكارٜز ايًحإ عً ٢االصباس اييت بٓ عًٗٝـا رأٜٗـا نُـا جيـب إ ٜغـتٌُ عًـ ٢رأٟ
األقً.١ٝ
ثانياً :جيب إٔ ته ٕٛتكارٜز ايًحإ املزؾٛع ١اىل ايربملإ نتابٚ ١ميهٔ إدخاٍ إفاؾات عًٗٝا عؿٜٛا.
املادة الجالجة والسبعون:
ميهٔ يهتً ١بزملاْ ١ٝأ ٚعغز َٔ ٠أعقا ٤ايربملإ  ٚيو بعد َزٚر أنثز َـٔ سضـٚ ١أربعـي َٜٛـا عًـ٢
إذايَ ١غزٚع عً ٢ايًحٓ ١إٔ تطايب ب ٕ تتكدّ ايًحٓ ١بتكزٜز اىل ايربملإ ٜتٓا ٍٚاملزذًـ ١ايـيت ٚؽـً
إيٗٝا املداٚالت بغ ٕ املغزٚع احملاٍ إيٗٝا ٚعٓد٥ذ جيب بٓا٤ا عًٖ ٢ذا ايطًب درد ايتكزٜز ظد ٍٚأعُـاٍ
ايربملإ.
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المجاُ املؤقتة وجلاُ التحقًق

املادة الرابعة والسبعون:
أٚال :يًربملإ تغه ٌٝؾإ َؤقتٚ ١ؾإ ؼكٝل َٔ اعقا ٤ايربملإ ذضب َكتقٝات املٛافـٝع املعزٚفـ١
عً ٘ٝمبٛاؾك ١أغًب ١ٝاؿافز ٜٔبٓا٤ا عً ٢اقرتاح َٔ ٖ ١٦ٝايز٥اصٜٚ ١تِ تغهًٗٝا َـٔ قبـٌ ٖ٦ٝـ١
ايز٥اص ١يف خارد دٚرات االْعكاد.
الاْٝا :الجيٛس إ ٜغرتى يف ايًحٓ ١ايتركٝك ١نٌ ْا٥ب صبل ٚإ الب عدّ ذؿع٘ اصزار ؾٓ ١مماالً.١
املادة اخلامسة والسبعون:
تعترب ايًحٓ ١املؤقتٚ ١ؾٓ ١ايتركٝل َٓرً ١تًكاٝ٥ا باْتٗا ٤املُٗ ١املٓٛط ١بٗا أ ٚاملد ٠احملدد ٠هلا.
املادة السادسة والسبعون:
يًحٓــ ١ايتركٝــل تكؾــ ٞاؿكــا٥ل يف نــٌ َــاَٖ ٛعــزٚض عًٗٝــا ٚهلــا يف صــب ٌٝيــو االصــتعاْ ١بــاـربا٤
ٚاملضتغارٚ ٜٔدع ٠ٛأ ٟعدؿ يضُاع أقٛاي٘ ٚؾل ايطزم األؽـٛيٚ ١ٝهلـا ؼًٝــ ايغـاٖد ايـُٝي نُـا هلـا
االطلع عً ٢نٌ َا ي٘ علق ١باملٛفٛع املعزٚض عًٗٝا ٚعً ٢ناؾ ١ايضًطات املدتؾ ١متهٗٓٝا َٔ يو.
املادة السابعة والسبعون:
يف ذاي ١اَتٓاع املطًٛس ذقٛر ٙبعد دعٛت٘ خطٝا جاس يًحٓ ١ايتركٝل ايطًب َٔ ر٥اص ١ايربملإ إععار
ايضًط ١ايتٓؿٝذ ١ٜإلذقار ٙجربا ٚؾل أذهاّ قاْ ٕٛأؽ ٍٛاحملانُات اؾشا ١ٝ٥ايٓاؾذ يف االقً.ِٝ
املادة الجامنة والسبعون:
تزؾع ؾٓ ١ايتركٝل تكزٜزٖا ٚتٛؽٝاتٗا اىل رٝ٥ط ايربملإ ٚعً ٢ايزٝ٥ط عزض ايتكزٜـز عًـ ٢ايربملـإ
يًب ؾٚ ٘ٝاؽا ايكزار املٓاصب بغ ْ٘.
جمسات الربملاُ
املادة التاسعة والسبعون:

ؽؾؿ أٜاّ االالٓي ٚايثلالاٚ ٤االربعا َٔ ٤نٌ اصبٛع ؾًضات ايربملإ َار ٜكـزر غـي يـو أ ٚر تهـٔ
ٖٓاى أعُاٍ تكتق ٞاالجتُاع.
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املادة الجمانون:
ال تؿتتح جًض ١ايربملإ إال عقٛر األغًب َٔ ١ٝعدد أعقاٚ ٘٥ال جيٛس ايتؾ ٜٛإال عٓد تـٛاؾز ايٓؾـاس
يف قاع ١االجتُاع أَا املٓاقغات ؾل تضتٛجب اصتُزار تٛاؾز ايٓؾاس.
املادة احلادية والجمانون:
جًضات ايربملإ عًٓٚ ،١ٝجيٛس إٔ ته ٕٛصز ١ٜإ ا قزرت أنثز ١ٜاالعقا ٤اؿافز ٜٔيو بٓا٤ا عً ٢طًـب
ايزٝ٥ط أ ٚرٝ٥ط فًط ايٛسرا ٤أ ٚعغز ٠اعقا ٤عً ٢األقٌ ؾتهَٓ ٕٛاقغ ١ايطًب يف جًض ١صز.١ٜ
املادة الجانية والجمانون:

عٓد اْعكاد اؾًض ١ايضز ١ٜؽً ٢ايكاعٚ ١عزؾات٘ ٚال جيٛس إٔ خقـز اؾًضـَ ١ـٔ غـي األعقـا ٤إال َـٔ
ٜزخؿ هلِ ايربملإ  ٚيو بٓا٤ا عً ٢طًب ايزٝ٥ط أ ٚرٝ٥ط فًط ايٛسراٚ ،٤تعٛد اؾًض ١عًٓ ١ٝبكـزار
َــٔ ايربملــإ إ ا ساٍ صــبب اْعكادٖــا صــزٜٚ ١ٜتــٛىل ؼزٜــز ققــز اؾًضــَ ١ــٔ تــار ٙايــزٝ٥ط يــذيو
ٚخؿغ احملقز مبعزؾ ١ايزٝ٥ط ٚال جيٛس يػي األعقا ٤أ َٔ ٚؽزح هلِ باؿقٛر َٔ االطلع عً.٘ٝ
املادة الجالجة والجمانون:

ٜدع ٛا يزٝ٥ط ايربملإ يعكد جًضـات٘ قبـٌ املٛاعٝـد املكـزر ٠يعكـدٖا بثُـإ ٚاربعـي صـاع ١عًـ ٢األقـٌ،
ٚيًــزٝ٥ط إٔ ٜــدع ٛيلجتُــاع قبــٌ َٛعــد ٙايعــاد ٟإ ا رأ ٣فــزٚر ٠يــذيو ٚال تتكٝــد ٖــذ ٙايــدع٣ٛ
املضتعحً ١مبٝعاد ايثُاْٚ ٞاالربعي صاع.١
ٌظاً العىن واملٍاقشة يف اجلمسات

املادة الرابعة والجمانون:
ٜٛفع ؼ تؾزف االعقا ٤قبٌ اؾتتاح اؾًض ١صحٌ اؿقٛر يًتٛقٝع عً ٘ٝعٓد ذقٛرِٖ.
املادة اخلامسة والجمانون:
أوالًٜ :ؿتتح ايزٝ٥ط اؾًض ١عقٛر أغًب ١ٝاألعقا ٤عً ٢ايغهٌ اآلت:ٞ
(بضِ اهلل ايزمحٔ ايزذ ِٝب صِ ععب نٛردصتإ ْؿتتح اؾًض ١املزقُ ) ( ١بتارٜذ .) / /
ثانياً  :إ ا تبي عدّ إنتُاٍ ايٓؾاس ايكـاْ ْٞٛيًحًضـٜ ١ـتِ ت جٝـٌ إؾتتاذٗـا ملـدْ ٠ؾــ صـاعٚ ١إ ا ر
ٜهتٌُ ايٓؾاس باْتٗاٗ٥ا ٜتِ ت ج ٌٝاؾًض ١اىل َٛعد آخز.
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املادة السادسة والجمانون:
أوالًٜ :تً ٢بعد إؾتتاح اؾًض ١أاا ٤االعقا ٤املعتذر ٜٔعٔ اؿقٛر ٚايػا٥بي عـٔ اؾًضـ ١ايضـابك ١دٕٚ
إبدا ٤عذر َغزٚع.
ثانياًٜ :تِ عزض ًَدؿ ققز اؾًض ١ايضابك ١يًتؾدٜل عًٗٝا بعـد إجـزا ٤ايتؾـرٝرات ايـيت تكزٖـا
ٖ ١٦ٝايز٥اص ١أَا َباعز ٠أ ٚبٓا٤ا عً ٢طًب أذد األعقا.٤
ثالجاًٜ :ذنز يف خلؽ ١احملقز:
 -1ااا ٤االعقا ٤ايػا٥بي بعذر أ ٚبػي عذر.
 -2ايٛسرا ٤ايذَ ٜٔثًٛا اؿه ١َٛيف اؾًض.١
 -3املٛافٝع اييت طزذ يف اؾًضٚ ١أاا ٤االعقا ٤ايذ ٜٔاعرتنٛا يف املٓاقغ.١
 -4املكزرات اييت ؽدرت عٔ ايربملإ.
املادة السابعة والجمانون:
ؼٌ ٖ ١٦ٝايز٥اص ١قٌ ايربملإ يف تؾدٜل ًَدؿ احملقز إ ا تعذر عكد جًض ١ايربملإ الْتٗاٚ ٤الٜت٘.
املادة الجامنة والجمانون:
ٜتِ تل ٠ٚجد ٍٚأعُاٍ اؾًضٚ ١ال جيٛس طزح َٛفٛع يًُٓاقغ ١ر ٜزد ي٘ نز يف جد ٍٚاالعُـاٍ ٚال
ٜؾار اىل َٓاقغ ١بٓد جدٜد يف جد ٍٚاالعُاٍ إال بعد االْتٗا ٤نًٝا َٔ َٓاقغ ١ايبٓـد ايضـابل ٚال جيـٛس
تكد ِٜأ ٚت خي بٓٛد ايربْاَخ إال مبٛاؾك ١أنثز ١ٜاؿافزٚ ٜٔإ ا تعـذر إمتـاّ ايٓكـاؼ بؾـدد بٓـد ؾٝـ٘
أل ٟصبب نإ ؾًٗ ١٦ٝايز٥اص ١ت ج ٌٝايٓعز ؾ ٘ٝاىل جًض ١أخزَٓٚ ٣اقغَ ١ا تً َٔ ٘ٝايبٓٛد.
املادة التاسعة والجمانون:
أوالً :خــل يــزٝ٥ط ايهتًــ ١ايربملاْٝــ ١طًــب إدراد َٛفــٛع َضــتحد يف جــد ٍٚاالعُــاٍ قبــٌ ( )24اربــع
ٚعغز ٜٔصاعَٛ َٔ ١عد إْعكـاد اؾًضـ ١عًـ ٢إٔ ٜهـ ٕٛاملٛفـٛع عاَـا ٚطار٥ـا َٚضـتعحل ٜٚـؤدٟ
ت ج ً٘ٝاىل ؾٛات ايػزض َٔ ايطًب.
ثانياً :يهٌ عغز َٔ ٠األعقا ٤طًب درد َٓاقغَٛ ١فٛع عاّ يف بزْاَخ عٌُ جًضـات ايربملـإ عقـٛر
رٝ٥ط ايٛسرا ٤ا ٚايٛسٜز املدتؿ بكؾد اصتٝقاح صٝاص ١اؿهٚ ١َٛتبادٍ ايـزأ ٟيف عـ ْ٘ٚ ،جيـب إٔ
ٜتقُٔ ايطًب ؼدٜدا دقٝكا يًُٛفٛع ٚاألصباس اييت تربر طزذ٘ يًُٓاقغ ١ايعاَـ ١بـاجملًط ٚاصـِ
ايعق ٛايذ ٟتارَ ٙكدَٛا ايطًب يته ٕٛي٘ األٚي ١ٜٛيف ايهلّ يف َٛفٛع املٓاقغٚ ١إ ا متدـض عـٔ

21

املٓاقغ ١تكد ِٜطايبٗٝا ملغزٚع َكرتح قـزار ؾًـزٝ٥ط ايربملـإ إذايتـ٘ اىل ايًحٓـ ١املدتؾـ ١يتكـدِٜ
تكزٜز عٓ٘ قبٌ عزف٘ يف جًض ١ايربملإ آلخذ ايزأ ٟعً.٘ٝ
ثالجاً :يف ذاي ١عدّ َٛاؾكـ٦ٖٝ ١ـ ١ايز٥اصـ ١إدراد املٛفـٛع املبرـٛث عٓـ٘ يف ايؿكـز( ٠أٚال)(ٚالاْٝـا) َـٔ
ٖذ ٙاملاد ٠يف جد ٍٚاالعُاٍ ٚعدّ تٓاسٍ رٝ٥ط ايهتً ١أ ٚاالعقا ٤عٔ طًبِٗ ؾٝعزض ايطًـب عًـ٢
ايربملإ يًب ؾٜٚ ،٘ٝؾدر قزار ايربملإ يف ٖذ ٙايطًبـات دَٓ ٕٚاقغـ ١إال إ ا رأ ٣ايـزٝ٥ط إٔ ٜـ ٕ ـ
قبٌ اؽدار ايكزار ـ بايهلّ يٛاذد َٔ َؤٜد ٟايطًب ٚٚاذد َٔ َعارف ٘ٝملد ٠ال تشٜد عـٔ سـط
دقا٥ل يهٌ َُٓٗا ٜٚضز ٟذهِ ٖذ ٙاملاد ٠عً ٢طًب ايًحإ ايربملاْ ١ٝمبٛجب املاد )68( ٠أٚال.
املادة التسعون:
يزٝ٥ط ايٛسرا ٤أ ٚايٛسٜز املدتؿ طًب ت جَٓ ٌٝاقغ ١املٛفـٛع ايـذ ٟإقتقـ ٢ذقـٛر ٙملـد ٠ال تتحـاٚس
اصبٛعي ٚعً ٢ايزٝ٥ط االصتحاب ١يطًب٘.
املادة احلادية والتسعون:
ال جيٛس ألذد إٔ ٜتهًِ إال إ ا اصت ٕ ايـزٝ٥ط ٚأ ٕ يـ٘ ٚيـٝط يًـزٝ٥ط إٔ ميٓـع أذـدا َـٔ ايهـلّ بعـد
األ ٕ ي٘ إال مبضٛؽ قاْٚ ْٞٛؾل املادٖ َٔ )133( ٠ذا ايٓعاّ ٚعٓد اــلف ٜبـ ايربملـإ يف األَـز دٕٚ
َٓاقغ.١
املادة الجانية والتسعون:
ال جيٛس َكاطع ١املتهًِ َٔ قبٌ اعقا ٤ايربملإ نُا ال جيٛس ايهلّ يف األَٛر ايغدؾ ١ٝألذد.
املادة الجالجة والتسعون:
ٜضحٌ ايضهزتي ايعاّ طًبـات ايهـلّ يف املٛافـٝع املعزٚفـ ١يًُٓاقغـ ١ذضـب تزتٝـب تكـدميٗا ايٝـ٘ ٚال
ٜتكٝد ايٛسرا ٤بٗذا ايرتتٝب ٚنذيو رؤصا ٤ايًحإ إ ا نإ املٛفٛع ؿ ايًحٓ ١اييت ٜرتأصٗا.
املادة الرابعة والتسعون:
ٜعط ٞايزٝ٥ط ايهلّ أٚال يألعقا ٤املضحً ١أاـا ِٖ٤يف صـهزتار ١ٜايربملـإ قبـٌ اؾًضـ ١ذضـب تزتٝـب
ٚرٚد طًباتِٗ  َٔٚالـِ ايـذٜ ٜٔطًبـ ٕٛايهـلّ إالٓـا ٤اؾًضـ ١بعـد إٔ ٜكـزر ايـزٝ٥ط يـو إ ا نـإ مثـ١
َٛجب ي٘.
املادة اخلامسة والتسعون:
عٓد تغعب اآلرا ٕ ٜ ٤ايزٝ٥ط ألذد املؤٜد ٜٔبايهلّ الِ ألذد طاييب ايتعد ٌٜالِ ألذد املعارفي.
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املادة السادسة والتسعون:
ال جيــٛس تٛجٝــ٘ ايهــلّ إال يــزٝ٥ط ايربملــإ ٚال ػــٛس ايــتل ٠ٚإال يف ايتكــارٜز ٚايٛالــا٥ل ٚاملضــتٓدات
ٚايٓؾٛـ اييت ؼ ٟٛارقاَا.
املادة السابعة والتسعون:
جيٛس يًزٝ٥ط إٔ ٜضُح يًعق ٛإٔ ٜتهًِ ملـز ٠الاْٝـ ١يف َٓاقغـَٛ ١فـٛع ٚاذـد فـُٔ املٓاقغـ ١ايعاَـ١
ٚته ٕٛمبٛاؾك ١ايربملإ ملا ساد عٔ يو.
املادة الجامنة والتسعون:
يًزٝ٥ط ؼدٜد َد ٠نلّ يهٌ عق ٛذضب ايقزٚرٚ ٠ال جيٛس يًعق ٛػاٚس املد ٠احملدد ٠ي٘.
املادة التاسعة والتسعون:
يزٝ٥ط ايربملإ ؼدٜد ايٛق ايذٜ ٟزآَ ٙاصبا يهٌ عق ٛا ٚفُٛعـ ١اعقـا ٤عٓـد اؿـد ٜيف ا ٟاَـز
مبا يف يو املٓاقغ ١ايعاَ ١آَ ٚاقغَ ١غارٜع َٚكرتذات ايكٛاْي َٓٚاقغـَٛ ١فـٛع ايثكـ ١ا ٚاملٛاسْـ١
ٚي٘ االصتٓ٦ا بزأ ٟرؤصا ٤ايهتٌ ايربملاْٚ ١ٝالجيٛس يًعق ٛػاٚس املد ٠احملدد ٠ي٘.
املادة املائة:
يًزٝ٥ط َٓع ايعقَ َٔ ٛتابع ١ايهلّ يف اؿاالت ا يتايٝـٚ ١ؾُٝـا عـداٖا ال ميٓـع َـٔ ايهـلّ يف املٛفـٛع
امل  ٕٚي٘ إال بكزار َٔ ايربملإ:
أوالً :إ ا تهًِ بد ٕٚا ٕ.
ثانياً  :إ ا نز اصِ رٝ٥ط االقًـ ِٝأ ٚر٥ـٝط ايربملـإ أ ٚر٥ـٝط فًـط ايـٛسرا ٤بػـي عٓٛاْـ٘ ايزاـ ٞأٚ
تعزض أل َِٗٓ ٟمبا ميط ايهزاَ ١أ ِٜٓ ٚعٔ عدّ االذرتاّ.
ثالجاً :إ ا تؿ ٙٛبعبارات ْاب ١ٝعل أذشاس ايربملإ أ ٚنتً٘ أ ٚأذد االعقا ٤أ ٚايًحإ.
رابعاً :إ ا تعزض ؿٝا ٠ايػي اـاؽ.١
خامساً :إ ا تعزض يغدؿ أ ٚهل ١٦ٝبايتركي َا ر تهٔ أقٛاي٘ َؤٜد ٠عهِ ققا.ٞ٥
سادساً :إ ا خزد يف نلَ٘ عٔ املٛفٛع ايذ ٟأ ٕ ي٘ بايهلّ ؾ.٘ٝ
سابعاً :إ ا تٓاٚ ٍٚقا٥ع قق ١ٝال تشاٍ يف ايتركٝل أ ٚاملزاؾع ١أَاّ ايكقا.٤
ثامناً :إ ا اْتٗ املد ٠املُٓٛذ ١ي٘.
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املادة احلادية بعد املائة:
ٜؤ ٕ يًعق ٛبايهلّ داُ٥ا يف األذٛاٍ ايتاي:١ٝ
أوالًًً :تٛج ٘ٝايٓعز اىل َزاعا ٠ذهِ ْؿ دصتٛر ٟأْ ٚؿ يف ايٓعاّ ايداخً ٞيًربملإ.
ثانياً :ايزد عً ٢ق ٍٛميط عدؿ طايب ايهلّ إ ا تعزض أذد املتهًُي يغدؾ٘ أ ٚؿشب٘ أ ٚيهتًت٘
ٜٚه ٕٛاؿل يف اؾٛاس ملزٚ ٠اذد ٠يًعق ٛاملتعزض ي٘ أ ٚاؿشس أ ٚايهتً.١
ثالجاً :طًب ايت ج ٌٝيف املٛفٛع املطزٚح يًبر اىل َا بعد ايؿؾٌ يف َٛفٛع آخز جيب ايب ؾ ٘ٝأٚال.
رابعااً :طًــب إقؿــاٍ بــاس املٓاقغــٜٚ ١غــرتط يكؿــٌ بــاس املٓاقغــ ١إ ٜهــ ٕٛقــد صــبل ايهــلّ ألالــٓي َــٔ
املؤٜدٚ ٜٔاالٓي َـٔ املعارفـي عًـ ٢األقـٌٚ ،هلـذا ايطًـب األٚيٜٛـ ١برتتٝبٗـا املـذنٛر عًـ ٢املٛفـٛع
األؽًٜٚ ٞرتتب عًٗٝا ٚقـ املٓاقغ ١ؾ ٘ٝذتٜ ٢ؾدر قزار ايربملإ بغ ْٗا.
املادة الجانية بعد املائة:
ٜتردث املتهًِ ٚاقؿا َٔ َهاْ٘ أ ٚعً ٢املٓرب ٜٚترـدث ر٥ـٝط ايًحٓـ ١أْ ٚا٥بـ٘ أ ٚاملكـزر عًـ ٢املٓـرب إ
ناْٛا ٜتهًُ ٕٛبٗذ ٙايؾؿَ ١ا ر ٜطًب ايزٝ٥ط غي يو.
وٍاقشة وشاريع ووقرتحات القىاٌني
املادة الجالجة بعد املائة:
أٚال :يزٝ٥ط االقًٚ ِٝجملًط ايٛسرا ٤تكدَ ِٜغزٚع قاْ ٕٛأ ٚقزار نُا يعغز َٔ ٠أعقا ٤ايربملإ تكـدِٜ
َكرتح قاْ ٕٛأ ٚقزار ٚال ٜٓاقػ ايربملإ َغزٚع ايكاْ ٕٛا ٚايكزار أَ ٚكرتذُٗا قبٌ إٔ تٓعز ؾٝـ٘
ايًحٓ ١املدتؾ ١إال إ ا ْؿ ٖذا ايٓعاّ عً ٢غي يو.
الاْٝا :الٜكبٌ اَ ٣غزٚع ا ٚاقرتاح قاْ ٕٛيـ٘ َقـَُ ٕٛثٝـٌ ملقـَُ ٕٛغـزٚع اَ ٚكـرتح قـاْ ٕٛػـز٣
دراصت٘ يف ايربملإ ا ٚمت صرب٘ ا ٚرؾق٘ َٓذ اقٌ َٔ االٓ ٢عغز عٗزا.
املادة الرابعة بعد املائة:
يــزٝ٥ط ايربملــإ إٔ طــز َكــدّ َكــرتح ايكــاْ ٕٛبعــد دراصــت٘ َــٔ قبــٌ ٖ٦ٝــ ١ايز٥اصــ ٚ ١يــو نتابــ١
مبدايؿَ ١كرتذ٘ يًدصتٛر أ ٚعدّ اصتٝؿا ٘٥ايغهٌ املطًٛس أٚ ٚجٛد يألذهاّ اييت تقـُٓٗا يف ايكـٛاْي
ايٓاؾذٚ ٠إ ٜطًب تؾرٝر٘ أ ٚصرب٘ ٚإ ا أؽز ايعق ٛعً ٢رأٚ ٜ٘جب عًٝـ٘ تكـدَ ِٜـذنز ٠ؼزٜزٜـ١
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اىل رٝ٥ط ايربملإ بٛجْٗ ١عز ٙخلٍ اصبٛع َٔ إخطار ٙؾٝعزض ايزٝ٥ط املٛفٛع عً ١٦ٖٝ ٢ايز٥اصـ١
ٜٚتِ إخطار ايعق ٛمبا قزرت٘ اهل ١٦ٝؾإٕ أؽز ايعق ٛعً ٢رأٜ ٜ٘عزض األَز عً ٢ايربملإ يًب ؾ.٘ٝ
املادة اخلامسة بعد املائة:
ٜكزأ املغزٚع أ ٚاملكرتح قزا ٠٤أٚىل بتل ٠ٚعٓٛاْ٘ أ ٚقزا٤ت٘ بايهاٌَ ٚيًربملإ إذايت٘ اىل ايًحٓ ١املدتؾ١
ٚؾٓ ١ايغؤ ٕٚايكاْ ١ْٝٛإٕ ر ٜهٔ قد مت إذايت٘ َٔ قبٌ ٖ ١٦ٝايز٥اص ١قبٌ يو.
املادة السادسة بعد املائة:
ٜتِ درد املغزٚع أ ٚاملكرتح يف جد ٍٚأعُاٍ ايربملإ يف قزا ٠٤الاْٚ ١ٝعزف٘ يًُٓاقغ ١بعد ؾـزاؽ ايًحـإ
َٔ دراصت٘ ٚرؾع تكزٜزٖا يز٥اص ١ايربملإٜٚ .تِ تل ٠ٚاملغـزٚع َٛفـٛع املٓاقغـَ ١ـع اصـباب٘ املٛجبـ١
ؾتكزٜز ايًحٓ ١املدتؾ ٚ ١ايتعدٜلت ايـيت اقرتذتٗـا الـِ ٜعطـ ٞايهـلّ يألعقـا ٤املدْٚـ ١أاـا ِٖ٤قبـٌ
اؾًض ١تباعـا ذضـب ايرتتٝـب الـِ األعقـا ٤ايـذٜ ٜٔطًبـ ٕٛايهـلّ االٓـا ٤اؾًضـ ١إٕ قـزر ايـزٝ٥ط يـو
مبٛجب املادٖ َٔ )94( ٠ذا ايٓعاّ.
املادة السابعة بعد املائة:
يًزٝ٥ط اؿل بغزح املغارٜع ٚايتكارٜز ٚايت عـدٜلت املكرتذـَ ١ـٔ ايًحـإ أَ ٚـٔ أذـد األعقـا ٤تضـٗٝل
ٚتٛفٝرا يًبر .
املادة الجامنة بعد املائة:
ٜــتِ عـ َغــزٚع أَ ٚكــرتح ايكــاْ ٕٛأ ٚايكــزار ٚايتؾــ ٜٛعًٝــ٘ َــادَ ٠ــاد ٠إال إ ا قــدّ إقــرتاح بــزدٙ
ؾٝحز ٟايتؾ ٜٛعً ٢املكرتح إٚال ؾإ ا مت قبٛي٘ ٜعترب املغزٚع َزؾٛفا.
املادة التاسعة بعد املائة:
ألعقا ٤فًط ايٛسرا ٤ذل األٚي ١ٜٛيف ايهلّ َزٚ ٠اذد ٠يد ٣ع أَ ٟغزٚع أَ ٚاد ٠نًُـا طًـب يـو
 ًٜ٘ٝٚرؤصا ٤ايًحإ املدتؾ.١
املادة العاشرة بعد املائة:
ته ٕٛاألٚي ١ٜٛباملٓاقغات ٚايتؾ ٜٛذضب ايرتتٝب اآلت:ٞ
أوالً :اقرتاح رؾض املغزٚع.
ثانياً :اقرتاح رد املغزٚع اىل اؿه.١َٛ
ثالجاً :اقرتاح ارصاٍ املغزٚع اىل غي ايًحٓ ١اييت درصت٘.
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رابعاً :اقرتاح إعاد ٠املغزٚع اىل ايًحٓ ١اييت درصت٘.
خامساً :اقرتاح ت ج ٌٝاملٓاقغ ١اىل جًض ١اخز ٣تاي.١ٝ
سادساً :اقرتاذات ايتعدٜٚ ٌٜبدأ ب ٚصعٗا َدٚ ٣أبعدٖا عٔ األؽٌ.
سابعاً :اقرتاح ايتؾدٜل عً ٢أؽٌ املغزٚع.
املادة احلادية عشرة بعد املائة:
أوالً :جيز ٟايتؾ ٜٛعًَ ٢غارٜع ايكٛاْي َادَ ٠اد ٠بزؾع األٜـد ٟأ ٚايهرتْٝٚـا ٚبعـد ايتؾـ ٜٛعًـ٢
املٛاد بطزح املغزٚع مبحًُ٘ عً ٢ايتؾ. ٜٛ
ثانياً  :ميهـٔ ايتؾـ ٜٛعًـ ٢نـٌ ؾكـزَ ٠ـٔ ؾكـزات املـاد ٠ايٛاذـد ٠عًـ ٢ذـدٚ ٠يف ٖـذ ٙاؿايـ ١ال ٜعـاد
ايتؾ ٜٛعً ٢املاد ٠مبحًُٗا.
املادة الجانية عشرة بعد املائة:
أوالً :إ ا ذؾً عبٗ ١ذ ٍٛأ ٟتؾ ٜٛجز ٣بطزٜك ١رؾع األٜدٚ ٟطًب سضْٛ ١اس عً ٢األقٌ اعاد٠
ايتؾٚ ٜٛجب اعادت٘ بطزٜك ١ايكٝاّ ٚاؾًٛظ أ ٚاملٓادا ٠باالاا.٤
ثانياً :ال جيٛس ايعٛد ٠اىل َٓاقغ ١املٛافٝع اييت ٜتِ ذضُٗا.
قىاعد ضبط السمىك
واالجراءات االٌطباطًة

املادة الجالجة عشرة بعد املائة:
أوالً :يًــزٝ٥ط ؽــلذ ١ٝفــبط ايضــًٛى ٚاؽــا االجــزا٤ات االْقــباط ١ٝيًرؿــاظ عًــ ٢صــي اؾًضــات
ٚاملٓاقغات ٚاْضٝابٝتٗا ٚؾل ايٓعاّ ايداخًٚ ٞعً ٢ايٛج٘ اآلت:ٞ
 -1ايتٓب ٘ٝيليتشاّ بايٓعاّ يف ذاي ١تهًِ ايعق َٔ ٛتًكاْ ٤ؿض٘ د ٕٚأ ٕ ايزٝ٥ط.
َٓ -2ع ايعق َٔ ٛايتهًِ بكٚ ١ٝق اؾًض.١
 -3تٛبٝذ ايعق ٛيف ذاي ١تهزار املدايؿٚ ١عدّ اْؾٝاع٘ يًتٓب.٘ٝ
ٜٛ -4قـ عق ٛايربملإ عٔ ذقٛر جًضات ايربملإ ٚؾاْ٘ ٚميٓع َٔ دخ ٍٛبٓا ١ٜايربملإ ملد ٠سض١
عغز َٜٛا َٔ ت رٜذ ؽدٚر أَز االٜكاف يف اؿاالت اآلت:١ٝ
أ -عدّ اْؾٝاع٘ ألَز ايتٛبٝذ أ ٚعٓد تٛبٝد٘ ملزتي.
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س -اصتعُاٍ ايعٓـ خلٍ اؾًض.١
د -اصتعُاٍ أيؿاظ غي ال٥ك ١ػا ٙرٝ٥ط االقً ِٝأ ٚرٝ٥ط ايربملإ أ ١٦ٖٝ ٚايز٥اص ١أ ٚرٝ٥ط
ايٛسرا ٤أ ٚايٛسرا ٤أ ٚأعقا ٤ايربملإ.
د -إ ا أالار ايؿٛف ٢يف اؾًض ١أ ٚارتهب عُل أد ٣اىل ٚقؿٗا.
ٖـٜ-ه ٕٛاٜكاف ايعق ٛعٔ ذقٛر اؾًضات ٚاجتُاع ايًحإ َٓٚع دخٛي٘ بٓا ١ٜايربملإ ملد ٠صتي
َٜٛا ٚتضتكطع كؾؾات٘ يًُد ٠املذنٛر ٠إ ا نزر األؾعاٍ ايٛارد/4( ٠أٚال)/2ٚ1(ٚالاْٝا) أعلٙ
 ٚيو باقرتاح َٔ ايزٝ٥ط َٛٚاؾك ١ايربملإ دٚمنا َٓاقغ.١
ثانياً :يًربملإ باقرتاح َٔ ايزٝ٥ط اؽا االجزا٤ات االْقباط ١ٝاملٓؾٛـ عً ٘ٝيف ايؿكزٖ َٔ )4( ٠ذٙ
املادٚ ٠بدَٓ ٕٚاقغ ١يف األذٛاٍ اآلت:١ٝ
 -1إ ا ارتهب ايؿعٌ املٓؾٛـ عً ٘ٝيف ايؿكز( ٠د )4/أعل ٙيف اذدٚ ٣صا ٌ٥االعلّ املز ١ٝ٥أٚ
املكز ٠٤ٚا ٚاملضُٛع.١
 -2إ ا اصٓد يف ٚصا ٌ٥االعلّ ٚقا٥ع غي ذكٝك ١ٝاىل أذد املغُٛيي بايؿكز( ٠د )4/تعُدا بكؾد
تغَٛ ٜ٘ٛقؿ٘ يد ٣ايزأ ٟايعاّ أ ٚت يٝب٘ عً.٘ٝ
املادة الرابعة عشرة بعد املائة:
إ ا ارتهب ايعق ٛجزَا َٔ ْٛع جٓا ١ٜيف َكز ايربملإ ؾعً ٢ايزٝ٥ط إٔ َ ٜز بايكبض عًٚ ٘ٝإٔ خحشٙ
يف َهإ َعي ٜٚضًُ٘ يًضًط ١ايكقـا ١ٝ٥ؾـٛر ذقـٛر َـٔ ميثًـٗا أَـا إ ا نـإ اؾـزّ َـٔ ْـٛع اؾٓرـ١
ؾًًزٝ٥ط إبلؽ ايضًطات املدتؾ ١باؽا االجزا٤ات ايكاْ.١ْٝٛ
املادة اخلامسة عشرة بعد املائة:
إ ا اختٌ ايٓعاّ ٚر ٜتُهٔ ايزٝ٥ط َٔ اعادت٘ أعًٔ عشَ٘ عٔ ٚقـ اؾًض ١ؾـإٕ ر ٜعـد ايٓعـاّ جـاس
ي٘ ٚقؿٗا ملد ٠ال تشٜد عًْ ٢ؾـ صاع ١ؾإٕ أصـتُز االخـلٍ بايٓعـاّ بعـد إعـاد ٠اؾًضـ ١جـاس يًـزٝ٥ط
ت ج ٌٝاؾًض.١
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السؤاه واالستجىاب
أوالً :السؤاه

املادة السادسة عشرة بعد املائة:
يهٌ عق ٛإٔ ٜٛج٘ اىل ر٥ـٝط فًـط ايـٛسرا ٤أ ٚايـٛسٜز أصـ ١ً٦ؼزٜزٜـ ١أ ٚعـؿ ١ٜٛالصتٝقـاح األَـٛر
ايداخً ١يف اختؾاؽاتِٗ أ ٚعٔ أَز جيًٗ٘ ايعق ٛأ ٚايتركل َٔ ٚاقعـٚ ١ؽـٌ عًُـ٘ ايٝـ٘ أ ٚالصـتعلَ٘
عٔ ْ ١ٝاؿه ١َٛيف أَز َٔ األَٛر.
املادة السابعة عشرة بعد املائة:
ٜغرتط يف ايضؤاٍ َا:ًٜٞ
أوالً :إٔ ٜهــ ٕٛايضــؤاٍ ايترزٜــزَ ٟكــدَا َــٔ عقــٚ ٛاذــد ٚافــرا َٛٚقعــا ٜٚهــ ٕٛتٛجٗٝــ٘ اىل ر٥ــٝط
فًط ايٛسرا ٤أٚ ٚسٜز ٚاذد.
ثانياً :إٔ ٜهَٛ ٕٛجشا َٓٚؾبا عً ٢ايٛقا٥ع املطًٛس اصتٝقاذٗا ٚإٔ ًَ ٛـٔ ايتعًٝـل ٚاؾـدٍ ٚاآلرا٤
اـاؽٚ ١إٔ ال ٜه ٕٛؾَ ٘ٝضاظ بهزاَ ١األعداـ أ ٚاهل٦ٝات أ ٚاملؾًر ١ايعًٝا يلقً ِٝأ ٚآَ٘.
ثالجا :إٔ ال ٜتقُٔ عبارات غي ال٥ك َٔ ًٛ ٚ ١املط بايغؤ ٕٚاـاؽٚ ١إٔ ال ٜتقُٔ اتٗاَا.
رابعاً :إ ال ٜهَٛ ٕٛفٛع ايضؤاٍ َطزٚذاًً أَاّ ايكقا ٤نُا ال جيٛس إٔ ٜغي اىل َا ٜٓغز يف ايؾرـ.
خامساً  :إٔ ال ٜتعًل َٛفٛع ايضؤاٍ بغدؿ عق ٛايربملإ أ ٚمبؾًر ١خاؽ ١أَٛ ٚن ٍٛأَزٖا إي.٘ٝ
املادة الجامنة عشرة بعد املائة:
هل٦ٝــ ١ايز٥اصــ ١اصــتبعاد األصــ ١ً٦ايــيت ال تتــٛؾز ؾٗٝــا أ ٟعــزط َــٔ ايغــزٚط احملــدد ٠يف املــاد ٠ايضــابك١
ٚيًعق ٛايضا ٌ٥يف ذاي ١عدّ قٓاعت٘ بكزار اهل ١٦ٝطًب إذاي ١األَز عً ٢ايربملإ يٝكـزر َـا ٜـزا ٙبغـ ْ٘
دَٓ ٕٚاقغ ١نُا ال جيٛس إٔ تٛج٘ األص ١ً٦املزتبط ١مبٛفٛعات قايـ ١اىل ؾـإ ايربملـإ قبـٌ إٔ تكـدّ
ايًحٓ ١تكزٜزٖا.
األسئمة الشفىية

املادة التاسعة عشرة بعد املائة:
أٚال :يزٝ٥ط فًط ايٛسراٚ ٤ايٛسٜز إ جيٝب عً ٢ايضؤاٍ ايغؿ ٟٛؾٛرا أٜ ٚطًـب ت جٝـٌ اؾـٛاس ملٛعـد
ال ٜشٜد عً ٢اصبٛعي ٚال ٜه ٕٛايت ج ٌٝألنثز َٔ ٖذ ٙاملـد ٠إال مبٛاؾكـ ١ايربملـإ ٚيف ٖـذ ٙاؿايـ١
عً ٢ايضا ٌ٥إٜداع ايضؤاٍ نُا ٚجٗ٘ يف صهزتار ١ٜايربملإ.
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الاْٝـا :ال ميهـٔ يعقـ ٛايربملــإ إ ٜطـزح انثـز َــٔ صـؤاٍ عـؿٚ ٣ٛاذـد يهــٌ جًضـ ١كؾؾـ ١يلصــ١ً٦
ايغؿ.١ٜٛ
املادة العشرون بعد املائة:
أوالًٜ :بًــؼ ر٥ــٝط ايربملــإ ايضــؤاٍ اىل َــٔ ٚجــ٘ إيٝــ٘ ٜٚــدرد يف جــد ٍٚأعُــاٍ اؾًضـ ١احملــدد ٠يعــزض
َقُ ْ٘ٛاالمجاي.ٞ
ثانياً :عً ٢رٝ٥ط فًط ايٛسرا ٤أ ٚايٛسٜز املٛجـ٘ ايٝـ٘ ايضـؤاٍ ايترزٜـز ٟإٔ جيٝـب يف َـد ٠ال تتحـاٚس
عغزَٜٛ ٜٔا َٔ تارٜذ اصتلّ ايضؤاٍ راٝا ٜٚبًـؼ ايعقـ ٛايضـا ٌ٥بـاؾٛاس ذـاٍ ٚرٚدٜٓٚ ٙغـز يف
جزٜد ٠ايربملإ.
ثالجاً :ال ٜدرد يًعق ٛأنثز َٔ صؤاٍ ٚاذد يف اؾًض ١احملدد ٠يٓعز األص.١ً٦
املادة احلادية والعشرون بعد املائة:
أوالً :ملٛج٘ ايضؤاٍ د ٕٚغي ٙايتعكٝب عً ٢االجاب ١ايغؿٜٚ ١ٜٛه ٕٛايتعكٝب َٛجشا ٚملزٚ ٠اذد.٠
ثانياً :يزٝ٥ط فًط ايٛسرا ٤أ ٚايٛسٜز إٕ نإ ذافزا إجاب ١ايضا ٌ٥عً ٢تعكٝب٘ ٚملزٚ ٠اذد.٠
ثالجاً :ال ٜضُح أل ٟعق ٛباؿد ٜذ ٍٛايضؤاٍ إال إ ا نإ األَز ميـط عدؾـ٘ ذٝـ خـل يـ٘ ذ٦ٓٝـذ
ايتعكٝب باجياس.
املادة الجانية والعشرون بعد املائة:
ٜضكط ايضؤاٍ باْتٗا ٤دٚر ٠االْعكاد ٚيًضا ٌ٥ػدٜد ٙخلٍ ايدٚر ٠ايتاي.١ٝ
املادة الجالجة والعشرون بعد املائة:
ال تضز ٣ايغزٚط اـاؽ ١باالص ١ً٦عً ٢األص ١ً٦ايـيت تٛجـ٘ اىل ايـٛسرا ٤االٓـا ٤ايٓعـز يف املٛاسْـ ١ايعاَـ١
َٚغارٜع ايكٛاْي إ يهٌ عق ٛذل ايتدخٌ يف نٌ صؤاٍ ٜزد بغ ْٗا ٚايزد عً.٘ٝ
املادة الرابعة والعشرون بعد املائة:
ؽؾؿ صاعتإ يألصٚ ١ً٦األجاب ١عًٗٝا يف اؾًضات احملدد ٠يٓعزٖا أٜاّ ايثلالا َٔ ٤نـٌ أصـبٛع أ ٚنـٌ
أصبٛعي يف أنثز األذٛاٍ ؾإ ا بك ٢عـَٗٓ ٤ٞـا يٓؿـا ايٛقـ املدؾـؿ ؾتـدرد يف جـد ٍٚأعُـاٍ جًضـ١
تايَ ١ٝا ر ٜكزر ايربملإ خلف يو.
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املادة اخلامسة والعشرون بعد املائة:
ٜتِ تٛسٜع ايٛق املكزر يألص ١ً٦ايغؿٚ ١ٜٛاالجاب ١عًٗٝا ٚؾل اآلت:ٞ
 -1دقٝكتي يًضؤاٍ.
 -2اللث دقا٥ل يلجاب.١
 -3اللث دقا٥ل يتعكٝب ايضا.ٌ٥
 -4اللث دقا٥ل يًزد عً ٢ايتعكٝب.
املادة السادسة والعشرون بعد املائة:
جيــٛس يًرهَٛــَ ١ــٔ تًكــاْ ٤ؿضــٗا أ ٚاالــز صــؤاٍ َٛجــ٘ إيٗٝــا إٔ تطًــب َٓاقغــَٛ ١فــٛع َعــي ٜتعًــل
بضٝاصتٗا يترؾٌ ؾ ٘ٝعً ٢تٛؽ ١ٝايربملإ أ ٚتدي ٞببٝاْات يتٛفٝح ع ٕ َٔ عؤ ٕٚصٝاصتٗا.
املادة السابعة والعشرون بعد املائة:
جيٛس يًعق ٛؼ ٌٜٛايضؤاٍ اىل اصتحٛاس يف ذاي ١عدّ اجابـ ١عقـ ٛاؿهَٛـ ١عًـ ٢ايضـؤاٍ فـُٔ املًٗـ١
ايكاْٚ ١ْٝٛتتبع بغ ْ٘ األؽ ٍٛاملتبع ١يف االصتحٛابات ٚؾل ٖذا ايٓعاّ.
ثاًٌاً  :االستجىاب

املادة الجامنة والعشرون بعد املائة:
االصتحٛاس َٖ ٛطايب ١رٝ٥ط ايٛسراٚ ٤ايٛسرا ٤ببٝإ اصباس تؾزؾِٗ يف أَز ا ٚع ٕ َـٔ ايغـؤ ٕٚايعاَـ١
اييت تدخٌ يف اختؾاؽاتِٗ ٚايػا.َ٘ٓ ١ٜ
املادة التاسعة والعشرون بعد املائة:
يعغــزَ ٠ــٔ أعقــا ٤ايربملــإ طًــب اصــتحٛاس ر٥ــٝط أ ٚأعقــا ٤فًــط ايــٛسراٚ ٤ال ػــز ٟاملٓاقغــ ١يف
االصتحٛاس إال بعد مثاْ ١ٝأٜاّ َٔ تارٜذ ٚؽ ٍٛطًب االصتحٛاس اىل ر٥اص ١فًط ايٛسرا.٤
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املادة الجالثون بعد املائة:
عًَ ٢كدَ ٞاالصتحٛاس إٔ ٜكدَٛا اصتحٛابِٗ خطٝا اىل ايزٝ٥ط َٛقعا َٔ قبًِٗ َبٓٝا ؾٝـ٘ املٛافـٝع
ٚايٛقا٥ع اييت ٜتٓاٚهلـا االصـتحٛاس ٚجيـب إٔ ال ٜتقـُٔ االصـتحٛاس عبـارات غـي ال٥كـ ١أ ٚؾٗٝـا َضـاظ
بهزاَ ١االعداـ أ ٚاهل٦ٝات ايعاَ.١
املادة احلادية والجالثون بعد املائة:
ٜغرتط يف االصتحٛاس َا مت إعرتاط٘ يف ايضؤاٍ َع َزاعا ٠ايغزٚط اآلت:١ٝ
أوالً :عً ٢املضتحٛس إٔ جيٝب رٝ٥ط ايربملإ خطٝا عً ٢االصتحٛاس خلٍ َد ٠مثاْ ١ٝأٜاّ.
ثانياً  :إ ا نإ االصتحٛاس ٜكتق ٞإجزا ٤ؼكٝـل أ ٚمجـع َعًَٛـات ٜتعـذر َعٗـا تكـد ِٜاؾـٛاس خـلٍ
املد ٠املذنٛر ٠ؾًًُضتحٛس إ ٜطًب َٔ رٝ٥ط ايربملإ متدٜد األجٌ الصـبٛعي عًـ ٢األنثـز ؾٝحـاس
طًب٘ ٚجيٛس متدٜد ٙألنثز َٔ يو مبٛاؾك ١أغًب ١ٝأعقا ٤ايربملإ.
ثالجا ٜ :درد االصتحٛاس ٚاؾٛاس عًـ ٢جـد ٍٚأعُـاٍ اؾًضـ ١احملـدد ٠يـذيو أٜ ٚـدرد االصـتحٛاس إ ا ر
ٜزد اؾٛاس خلٍ املد ٠املكزر.٠
رابعاااً :بعــد تــل ٠ٚاالصــتحٛاس ٚاؾــٛاس أ ٚاالنتؿــا ٤بتٛسٜعُٗــا عًــ ٢األعقــاٜ ٤عطــ ٢ايهــلّ ملكــدَٞ
االصـتحٛاس الـِ يًُضـتحٛس ٚيهـٌ َُٓٗـا ذـل ايـزد َــزٚ ٠اذـد ٠الـِ ٜعطـ ٞايهـلّ ملـٔ ٜطًبـ٘ َــٔ
األعقا.٤
خامساً :إ ا أعًٔ َكدَٛا االصتحٛاس عٔ إقتٓاعِٗ ظٛاس املضتحٛس أعًٔ ايزٝ٥ط اْتٗا ٤املٛفٛع ،أَـا إ ا
ر ٜكتٓع َكدَٛا االصتحٛاس ظٛاس املضتحٛس ٚبٛٓٝا أصباس عدّ قٓاعتِٗ ؾًِٗ طزح صـرب ايثكـ١
بايٛسٜز ؾإ ا أٜدت٘ األغًب ١ٝايبضٝط ١يألعقا ٤اؿافزٜ ٜٔتِ عزف٘ الاْ ١ٝعًـ ٢ايتؾـٜٚ ٜٛعتـرب
رٝ٥ط ايٛسراَ ٤ضتكٝل إ ا أٜد صرب ايثك َ٘ٓ ١الًث ٞأعقا ٤ايربملإ نُا ٜعتـرب ايـٛسٜز َضـتكٝل إ ا
أٜد صرب ايثك َ٘ٓ ١األغًب ١ٝاملطًك ١يألعقا.٤
املادة الجانية والجالثون بعد املائة:
قبٌ ايتؾ ٜٛعًَٛ ٢فٛع ايثكـٜ ١ـ ٕ ايـزٝ٥ط بـايهلّ يف ٖـذا املٛفـٛع الالـٓي َـٔ َكـدَ ٞاقـرتاح
صرب ايثكٚ ١االٓي َٔ املعرتفي.
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املادة الجالجة والجالثون بعد املائة:
ال تــدرد االصــتحٛابات املكدَــ ١يف دٚر ٠اْعكــاد صــابك ١يف جــد ٍٚأعُــاٍ دٚر ٠الذكــَ ١ــار ٜــتِ إعــاد٠
تكدمي٘ بطًب خط ٞيزٝ٥ط ايربملإ ،عٓد٥ذ ٜبدأ باملٛفٛع َٔ ذ ٝاْتٗ.٢
املادة الرابعة والجالثون بعد املائة:
تقِ االصتحٛابات ات املٛفٛع ايٛاذد أ ٚاملزتبط ١ارتباطا ٚالٝكا ٚؼؾٌ املٓاقغ ١ؾٗٝا يف ٚق ٚاذد
مبٛاؾك ١رٝ٥ط فًط ايٛسرا ٤أ ٚايٛسٜز املعين أ ٚبٓا٤ا عً ٢قزار ؽادر عٔ ايربملإ دَٓ ٕٚاقغ.١
العرائض والشكاوى
املادة اخلامسة والجالثون بعد املائة:
ٜغرتط يف ايعزا٥ض ٚايغـها ٣ٚاملزؾٛعـ ١اىل ايربملـإ إٔ تهـَٛ ٕٛقعـَ ١ـٔ َكـدَٗا َٚـذنٛرا ؾٗٝـا قـٌ
إقاَت٘ ٚعٓٛاْ٘ ٚإٔ ته ٕٛخايٝـَ ١ـٔ ايعبـارات غـي ايل٥كـٚ ١إٔ ٜهـ ٕٛايطًـب أ ٚايغـه ٣ٛقـد اصـتٓؿذ
طــزم املزاجعــ ١يــد ٣اؾٗــات ايتٓؿٝذٜــ ١املدتؾــٚ ١إ ال تهــَٓ ٕٛعــٛرَ ٠ــٔ قبــٌ ايكقــا ٤أ ٚيف دٚر
ايتركٝل.
املادة السادسة والجالثون بعد املائة:
تضحٌ ايعزا٥ض ٚايغها ٣ٚيف صحٌ خاـ يد ٣صهزتار ١ٜايربملإ ذضب تضًضٌ ٚرٚدٖا.
املادة السابعة والجالثون بعد املائة:
يًزٝ٥ط إذاي ١ايعزٜقـ ١أ ٚايغـهَ ٣ٛباعـز ٠اىل ايًحٓـ ١املدتؾـ ١يدراصـتٗا أ ٚر٥اصـ ١فًـط ايـٛسرا ٤أٚ
ايٛسار ٠املدتؾ ١أ ٚعزفٗا يف اجتُاع ٖ ١٦ٝايز٥اص ١يتكزٜز َا تزا ٙبغ ْٗا.
املادة الجامنة والجالثون بعد املائة:
يًزٝ٥ط أ ١٦ٖٝ ٚايز٥اص ١ذؿغ ايعزٜق ١أ ٚايغه ٣ٛإ ا ر تضتٛف

ايغزٚط املطًٛب ١ؾٗٝا.

املادة التاسعة والجالثون بعد املائة:
عً ٢اؾٗ ١اؿه ١َٝٛاحملاي ١ايٗٝا ايغه ٣ٛأ ٚايعزٜق ١تٛفٝح رأٜٗا بغ ْٗا يز٥اص ١ايربملإ خلٍ َـد ٠ال
تتحاٚس (ٚ )21اذد ٚعغزَٜٛ ٜٔا َٔ تارٜذ تضًُٗأَ قبٌ اؾٗ ١املذنٛر.٠
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املادة األربعون بعد املائة:
عً ٢ايًحٓ ١املدتؾ ١بعد دراص ١ايغه ٣ٛأ ٚايعزٜق ١إبدا ٤تٛؽٝاتٗا عؿعٗا أ ٚاقرتاح َا تزا ٙبغ ْٗا أٚ
طًب إذايتٗا اىل ؾٓ ١أخز ٣أ ٚايٛسار ٠املدتؾ.١
املادة احلادية واالربعون بعد املائة:
ٜتِ اعلّ ؽاذب ايعزٜق ١أ ٚايغه ٣ٛبايٓتٝح ١ايٓٗا ١ٝ٥ملا آي إي ٘ٝعزٜقت٘ ا ٚعهٛا.ٙ
وىازٌة االقمًي
املادة الجانية واألربعون بعد املائة:
عً ٢فًط ٚسرا ٤االقً ِٝارصاٍ املٛاسْ ١ايعاَ ١يلقً ِٝاىل ايربملإ بدا ١ٜعٗز تغـز ٜٔاأل ٍٚقبـٌ ايضـٓ١
املاي.١ٝ
املادة الجالجة واألربعون بعد املائة:
ؼاٍ املٛاسْ ١ايعاََٚ ١غزٚعات ايكٛاْي ات ايعلق ١بٗا ٚاؿضاس اـتاَ ٞيهٌ صـٓ ١ذـاٍ ٚرٚدٖـا اىل
ؾٓ ١ايغؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاالقتؾاد يًتدقٝل.
املادة الرابعة واألربعون بعد املائة:
عً ٢ؾٓـ ١ايغـ ؤ ٕٚاملايٝـٚ ١االقتؾـاد تكـد ِٜتكزٜزٖـا ذـَ ٍٛغـزٚع املٛاسْـٚ ١قاْْٗٛـا خـلٍ َـد ٠ال
تتحاٚس اللالي َٜٛا َٔ تارٜذ إذاي ١املغـزٚع عًٗٝـا ؾـإٕ اْكقـ املـد ٠املـذنٛر ٠د ٕٚإٔ تكـدّ ايًحٓـ١
تكزٜزٖا جاس هل ١٦ٝايز٥اص ١إَٗاهلا َـد ٠ال تشٜـ د عًـ ٢عغـز ٠أٜـاّ ؾـ ٕ ر تكـدّ تكزٜزٖـا خـلٍ ٖـذٙ
املًٗ ١جاس يًربملإ إٔ ٜٓاقػ املٛاسْ ١باؿاي ١اييت ٚردت بٗا َٔ اؿه.١َٛ
املادة اخلامسة واألربعون بعد املائة:
عًــ ٢نــٌ ؾٓــ ١إبــداَ ٤لذعاتٗــا ذــ ٍٛايكضــِ املتعًــل باختؾاؽــاتٗا فــُٔ املٛاسْــ ١ايعاَــٚ ١اؿضــاس
اـتاَ ٞاىل ؾٓ ١ايغؤ ٕٚاملاي ١ٝعرب ر٥اص ١ايربملإ ٚتهـًَ ٕٛشَـ ١باالجتُـاع َـع ؾٓـ ١ايغـؤ ٕٚاملايٝـ١
ٚاالقتؾاد ملٓاقغَ ١ا تكدَ ب٘ َٔ َلذعات.
املادة السادسة واألربعون بعد املائة:
أوالًٜٛ :سع تكزٜز ؾٓ ١ايغؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاالقتؾاد عً ٢األعقاٚ ٤ال جيٛس ايبد ٤مبٓاقغت٘ َٔ قبٌ ايربملإ
قبٌ اْكقاَٜٛ ٤ي عً ٢تٛسٜع٘.
33

ثاني ااً :عًــ ٢ؾٓــ ١ايغــؤ ٕٚاملايٝــٚ ١االقتؾــاد االعــار ٠يف تكزٜزٖــا اىل امللذعــات ايــيت قــدَتٗا ايًحــإ
ٚايٓتٝح ١اييت آي ايٗٝا.
املادة السابعة واألربعون بعد املائة:
أوالً :ال ٜكبٌ اقـرتاح سٜـاد ٠ايٓؿكـات أ ٚإذـداث ْؿكـات جدٜـد ٠أ ٚؽؿـٝض ايـٛاردات َـار ٜهـٔ املكـرتح
َغؿٛعا ببٝإ ٚصا ٌ٥ؼكٝل االقرتاح.
ثانياً :جيٛس يًربملإ إيػا ٤أ ٚؽؿٝض االعتُادات يف َغـزٚع املٛاسْـ ١نُـا يـ٘ ْكـٌ ٖـذ ٙاالعتُـادات َـٔ
َاد ٠اىل َاد ٠أ َٔ ٚؾؾٌ اىل ؾؾٌ أ َٔ ٚقضِ اىل قضِ أ َٔ ٚباس اىل باس.
ثالجاً :يًربملإ بعد االْتٗا َٔ ٤املٓاقغٚ ١إقزار َغزٚع املٛاسْ ١إٔ ٜكـزر َغـزٚع قـاْ ٕٛإذـداث ْؿكـات
جدٜد ٠بٓا٤ا عً ٢طًب فًط ايٛسرا.٤
املادة الجامنة واألربعون بعد املائة:
ٜٓاقػ ايتكزٜز بٛجـ٘ عـاّ قبـٌ االْتكـاٍ اىل َٓاقغـ ١أبـٛاس املٛاسْـٚ ١إقـزار بٓٛدٖـا ٚعًـَ ٢ـٔ ٜزٜـد
ايهلّ َٔ األعقا ٤يف َٛفٛع خاـ بكضِ َٔ أقضاّ املٛاسْ ١إٔ ٜضحٌ أا٘ بعد تٛسٜع ايتكزٜز ٚقبـٌ
املٓاقغٚ ١تكتؾز املٓاقغ ١عً ٢املٛفٛعات اييت ٜثيٖا طايبٛا ايهلّ.
املادة التاسعة واألربعون بعد املائة:
بعد ختـاّ َٓاقغـ ١ايتكزٜـز بٛجـ٘ عـاّ ٜؾـٛت األعقـا ٤عًـ ٢املغـزٚع مبٓاقغـ ١أبـٛاس املٛاسْـٚ ١بعـد
إقزارٖا ٜغزع يف إقزار قاْ ٕٛاملٛاسْ.١
املادة اخلمسون بعد املائة:
ال جيٛس إيػا ٤دا٥ز ٠أٚ ٚظٝؿ ١عاَ ١قا ١ُ٥مبٛجب قاْ ٕٛأْ ٚعاّ ْاؾذ بإيػا ٤أ ٚتعد ٌٜاالعتُاد املـدٕٚ
يف املٛاسْ ١إ ٜه ٕٛبتكدَ ِٜغزٚع قاْ ٕٛخاـ بذيو.
املادة احلادية واخلمسون بعد املائة:
إ ا قدّ طًبإ بايتعد ٌٜيزقِ ؾٝطزح يًتؾ ٜٛطًب ايزقِ األنرب.
املادة الجانية واخلمسون بعد املائة:
اؿضاس اـتاَ ٞملٛاسْ ١ايعاّ ايضابل ٜكدّ اىل ايربملإ خلٍ األربعـ ١أعـٗز ايتايٝـ ١الْتٗـا ٤ايضـٓ ١املايٝـ١
يًٓعز ؾٚ ٘ٝإقزار.ٙ
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املادة الجالجة واخلمسون بعد املائة:
تضز ٣األذهاّ اـاؽ ١مبٓاقغ ١املٛاسْ ١ايعاَ ١يلقًٚ ِٝإؽدارٖا عً ٢اؿضاس اـتاَٚ ٞايٓكٌ َٔ بـاس
اىل أبٛاس املٛاسْ ١نُا تضز ٣عً ٢املٝشاْٝات املضـتكًٚ ١املًركـٚ ١االعتُـادات االفـاؾَ ١ٝـٔ بـاس اىل آخـز
ٚذضاباتٗا اـتاَ.١ٝ
وىازٌة الربملاُ
املادة الرابعة واخلمسون بعد املائة:
ته ٕٛيًربملإ َٛاسْ ١خاؽ ١ب٘ تًرل باملٛاسْ ١ايعاَ ١القً ِٝنٛردصتإ ٚتطبل عًٗٝـا األذهـاّ اـاؽـ١
باملٛاسْ ١ايعاَ ١يلقً.ِٝ
املادة اخلامسة واخلمسون بعد املائة:
ٜك ّٛاؾٗاس اؿضاب ٞيف ايربملإ يف آخز نٌ صَٓ ١اي ١ٝبٛفـع اؿضـاس اـتـاَٜٚ ٞعـزض عًـ ٢ايـزٝ٥ط
يًُٛاؾك ١عًٚ ٘ٝإذايت٘ اىل ؾٓ ١ايغؤ ٕٚاملايٚ ١ٝاالقتؾاد ملزاجعت٘ ٚرؾع تكزٜز بذيو يًربملإ.
أحكاً عاوة
املادة السادسة واخلمسون بعد املائة:
ٜتٛىل إدار ٠ايربملإ َٛظـ بدرجَ ١دٜز عاّ ٚميارظ اختؾاؽات٘ ٚؾكا يًكٛاْي املزعٚ ١ٝايؾـلذٝات
املُٓٛذ ١ي٘ َٔ قبٌ ايزٝ٥ط ٜٚزتبط بزٝ٥ط ايربملإ ٜٚهَ ٕٛضؤٚال أَاَ٘.
املادة السابعة واخلمسون بعد املائة:
تتٛىل ٖ ١٦ٝايز٥اص ١تغه ٌٝايتكضُٝات االدار ١ٜيًٗٝهٌ ايتٓع ُٞٝيًدٜٛإ.
املادة الجامنة واخلمسون بعد املائة:
هل ١٦ٝايز٥اص ١اقرتاح ْعاّ خاـ بغؤ ٕٚاملٛظؿي عًـ ٢ايربملـإ ٚتهـ ٕٛيـ٘ قـ ٠ٛايكـاْٜٚ ٕٛضـز ٣عًـ٢
َــٛظؿ ٞايربملــإ ؾُٝــا ر ٜــزد ؾٝــ٘ ْــؿ يف ٖــذا ايٓعــاّ األذهــاّ املطبكــ ١عًــ ٢املــٛظؿي ايعــاًَي يف
املؤصضات املدْ ١ٝايزا ١ٝيلقً.ِٝ
املادة التاسعة واخلمسون بعد املائة:
يف ذايَ ١زض عق ٛايربملإ مما ٜضتدع ٞعلج٘ داخٌ االقً ِٝأ ٚخارج٘ ؾًًز٥اصَ ١ضاعدت٘ َايٝا إٕ
اقتق ظزٚؾ٘ يو.
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املادة الستون بعد املائة:
أٚال :يًربملإ ذزظ خاـ  ٜمتز ب َز رٝ٥ط ايربملإ ٚيًزٝ٥ط ؼدٜد ذحِ ايك ٠ٛاييت ٜزاٖا ناؾ١ٝ
يؾ ٕٛايٓعاّ ٚاؿزاص ١يف ايربملإ ٚعدد أؾزادٖا.
الاْٝا :ميٓع إدخاٍ األصًر ١ايٓار ١ٜأ ٚاؾارذ ١اىل بٓا ١ٜايربملإ.
الايثا :باصتثٓا ٤ذزظ ايربملإ ال جيٛس ألَ ٟضًح أ ٚقَ ٠ٛضًر ١ايدخ ٍٛاىل بٓا ١ٜايربملإ ٚال االقاَ١
عًَ ٢كزب َٔ ١أبٛاب٘ إال مبٛاؾك ١رٝ٥ط ايربملإ.
املادة احلادية والستون بعد املائة:
جيٛس تعدٖ ٌٜذا ايٓعاّ نًٝا أ ٚجشٝ٥ا بٓا٤ا عً ٢اقرتاح َٔ ايزٝ٥ط أ ٚعغز َٔ ٠أعقا ٤ايربملإ
ٚمبٛاؾك ١أغًب ١ٝاألعقا ٤اؿافز.ٜٔ
املادة الجانية والستون بعد املائة:
ٜعٌُ بٗذا ايٓعاّ اعتبارا َٔ تارٜذ إؽدارٜٓٚ ٙغز يف اؾزٜد ٠ايزاٚ( ١ٝقا٥ع نٛردصتإ).
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