
 دستور مجهورية مصر العربية

 الدولة  : الباب األول     

  

  

جموكريٌ مشر العربيٌ دكلٌ نظاموا ديمقراطً يقكـ علً  : 1مادة  

أزاس المكاطنٌ كالسعب المشرم جزء مف األمٌ العربيٌ يعمؿ علً 

 تخقيؽ كخدتوا الساملٌ 

 

اإلزّـ ديف الدكلٌَ كاللػٌ العربيٌ لػتوا الرزميٌَ كمبادلء  : 2مادة  

  .السريعٌ اإلزّميٌ مشدر رُيزً للتسريع

  

الزيادة للسعب كخدقَ كهك مشدر الزلطاتَ كيمارس  : 3مادة  

السعب هذق الزيادة كيخميواَ كيشكف الكخدة الكطنيٌ علٍ الكجى 

  .المبيف ؽً الدزتكر

يقكـ اِقتشاد الكطنً علً تنميٌ النساط اِقتشادم  : 4مادة  

كالعدالٌ اِجتماعيٌ ككؾالٌ األسكاؿ المذتلؾٌ للملكيٌ كالخؾاظ علً 

  .خقكؽ العماؿ

  

يقكـ النظاـ الزيازً ؽً جموكريٌ مشر العربيٌ علٍ    : 5مادة  

أزاس تعدد األخزاب كذلؾ ؽً إطار المقكمات كالمبادئ األزازيٌ 

كينظـ القانكف . للمجتمع المشرم المنشكص عليوا ؽً الدزتكر

كللمكاطنيف خؽ تككيف األخزاب الزيازيٌ كؽقا . األخزاب الزيازيٌ

كِ تجكز مباسرة أل نساط زيازٍ أك قياـ أخزاب زيازيٌ . للقانكف 

أك بناء علٍ التؾرقٌ بزبب َ علٍ أيٌ مرجعيٌ دينيٌ أك أزاس دينٍ 

  . الجنس أك األشؿ

  

  .الجنزيٌ المشريٌ ينظموا القانكف : 6مادة  

 

. املقومات األساسية للنجتنع : الباب الثاىى  

w. المقكمات المجتمعيٌ ك الذلقيٌ : الؾشؿ األكؿ  
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  .يقكـ المجتمع علٍ التضامف اِجتماعً : 7مادة  

 

  .تكؾؿ الدكلٌ تكاؽؤ الؾرص لجميع المكاطنيف : 8مادة  

  

. األزرة أزاس المجتمعَ قكاموا الديف كأذّؽ كالكطنيٌ : 9مادة  

كتخرص الدكلٌ علٍ الخؾاظ علٍ الطابع األشيؿ لألزرة المشريٌ 

كما يتمثؿ ؽيى مف قيـ كتقاليدَ مع تأكيد هذا الطابع كتنميتى ؽً 

  .العّقات داذؿ المجتمع المشرم

  

تكؾؿ الدكلٌ خمايٌ األمكمٌ كالطؾكلٌَكترعٍ النشء  : 10مادة  

  .كالسبابَكتكؽر لوـ الظركؼ المنازبٌ لتنميٌ ملكاتوـ

  

تكؾؿ الدكلٌ التكؽيؽ بيف كاجبات المرأة نخك األزرة  : 11مادة  

كعملوا ؽً المجتمعَكمزاكاتوا بالرجؿ ؽً مياديف الخياة الزيازيٌ 

كاِجتماعيٌ كالثقاؽيٌ كاِقتشاديٌَدكف إذّؿ بأخكاـ السريعٌ 

  .اإلزّميٌ

  

يلتزـ المجتمع برعايٌ األذّؽ كخمايتواَكالتمكيف للتقاليد  : 12مادة  

المشريٌ األشيلٌَكعليى مراعاة المزتكل الرؽيع للتربيٌ الدينيٌ 

كالقيـ الذلقيٌ كالكطنيٌَ كالتراث التاريذً للسعبَ كالخقاُؽ 

كتلتزـ الدكلٌ باتباع  .العلميٌَكاآلداب العامٌَكذلؾ ؽً خدكد القانكف

  .هذق المبادئ كالتمكيف لوا

  

العمؿ خؽ ككاجب كسرؼ تكلؾى الدكلٌَكيككف العاملكف  :13مادة  

كِ يجكز ؽرض ال عمؿ . الممتازكف مخؿ تقدير الدكلٌ كالمجتمع

جبرا علٍ المكاطنيف إِ بمقتضٍ قانكف كألداء ذدمٌ عامٌ بمقابؿ 

  .عادؿ

  

الكظاُؼ العامٌ خؽ المكاطنيفَكتكليؼ للقاُميف بوا لذدمٌ  : 14مادة  

السعبَ كتكؾؿ الدكلٌ خمايتوـ كقياموـ بأداء كاجباتوـ ؽً رعايٌ 

مشالد السعبَ كِ يجكز ؽشلوـ بػير الطريؽ التأديبً إِ ؽً 

w  .األخكاؿ التً يخددها القانكف
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للمخاربيف القدماء كالمشابيف ؽً الخرب أك بزببوا  : 15مادة  

  .كلزكجات السوداء كأبناُوـ األكلكيٌ ؽً ؽرص العمؿ كؽقا للقانكف

  

تكؾؿ الدكلٌ الذدمات الثقاؽيٌ كاِجتماعيٌ كالشخيٌَ  : 16مادة  

كتعمؿ بكجى ذاص علٍ تكؽيرها للقريٌ ؽٍ يزر كانتظاـ رؽعا 

  .لمزتكاها

  

تكؾؿ الدكلٌ ذدمات التأميف اِجتماعً  : 17مادة  

كالشخًَكمعاسات العجز عف العمؿ كالبطالٌ كالسيذكذٌ 

  .للمكاطنيف جمعياَ كذلؾ كؽقا للقانكف

  

التعليـ خؽ تكلؾٌ الدكلٌَكهك الزامٍ ؽً المرخلٌ  : 18مادة  

. اِبتداُيٌَ كتعمؿ الدكلٌ علٍ مد اإللزاـ إلٍ مراخؿ أذرل 

كتسرؼ علٍ التعليـ كلىَ كتكؾؿ ازتقّؿ الجامعات كمراكز البخث 

العلمًَكذلؾ كلى بما يخقؽ الربط بينى كبيف خاجات المجتمع 

  .كاإلنتاج

  

  .التربيٌ الدينيٌ مادة أزازيٌ ؽً مناهح التعليـ العاـ : 19مادة  

  

التعليـ ؽً مؤززات الدكلٌ التعليميٌ مجانً ؽً مراخلى  : 20مادة  

  .المذتلؾٌ

  

مخك األميٌ كاجب كطنً تجند كؿ طاقات السعب مف اجؿ  : 21مادة  

  .تخقيقى

  

 .إنساء الرتب المدنيٌ مخظكر : 22مادة  

 

. املقومات األقتصادية : الفصل الثاىى  

ينظـ اِقتشاد القكمً كؽقا لذطٌ تنميٌ ساملٌ تكؾؿ زيادة  : 23مادة  

wالدذؿ القكمًَكعدالٌ التكزيعَكرؽع مزتكل المعيسٌَ كالقضاء علٍ 
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البطالٌَ كزيادة ؽرص العمؿَكربط األجر باإلنتاجَ كضماف خد أدنٍ 

 لألجكرَ ككضع خد أعلٍ يكؾؿ تقريب الؾركؽ بيف الدذكؿ

ترعً الدكلٌ اإلنتاج الكطنًَ كتعمؿ علً تخقيؽ التنميٌ  : 24مادة  

  .اِقتشاديٌَ كاِجتماعيٌ

 

لكؿ مكاطف نشيب ؽً الناتح القكمً يخددق القانكف  : 25مادة  

  .بمراعاة عملى أك ملكيتى غير المزتػلٌ

 

للعامليف نشيب ؽً إدارة المسركعات كؽٍ أرباخواَ  : 26مادة  

كيلتزمكف بتنميٌ اإلنتاج كتنؾيذ الذطٌ ؽً كخداتوـ اإلنتاجيٌ كؽقا 

كيككف تمثيؿ . كالمخاؽظٌ علٍ أدكات اإلنتاج كاجب كطنً. للقانكف

العماؿ ؽً مجالس إدارة كخدات القطاع العاـ ؽً خدكد ذمزيف ؽً 

الماٌُ مف عدد أعضاء هذق المجالسَ كتعمؿ الدكلٌ علٍ أف يكؾؿ 

القانكف لشػار الؾّخيف كشػار الخرؽييف ثمانيف ؽً الماٌُ ؽً 

عضكيٌ مجالس إدارة الجمعيات التعاكنيٌ الزراعيٌ كالجمعيات 

  .التعاكنيٌ الشناعيٌ

 

يسترؾ المنتؾعكف ؽً إدارة مسركعات الذدمات ذات  : 27مادة  

  .النؾع العاـ كالرقابٌ عليوا كؽقا للقانكف

 

ترعٍ الدكلٌ المنسآت التعاكنيٌ بكؿ شكرهاَكتسجع  : 28مادة  

كتعمؿ . الشناعات الخرؽيٌ بما يكؾؿ تطكير اإلنتاج كزيادة الدذؿ

الدكلٌ علٍ دعـ الجمعيات التعاكنيٌ الزراعيٌ كؽؽ األزس العلميٌ 

  .الخديثٌ

 

تذضع الملكيٌ لرقابٌ السعب كتخميوا الدكلٌَكهٍ ثّثٌ  : 29مادة  

  .الملكيٌ العامٌَ كالملكيٌ التعاكنيٌَكالملكيٌ الذاشٌ :أنكاع

 

كتتمثؿ ؽٍ ملكيٌ الدكلٌ َ االملكيٌ العامٌ هٍ ملكيٌ السعب  : 30مادة  

  . كاألسذاص اِعتباريٌ العامٌ

 

wالملكيٌ التعاكنيٌ هً ملكيٌ الجمعيات التعاكنيٌَكيكؾؿ  : 31مادة  
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  .القانكف رعايتوا كيضمف لوا اإلدارة الذاتيٌ

 

الملكيٌ الذاشٌ تتمثؿ ؽً راس الماؿ غير المزتػؿَ  : 32مادة  

كينظـ القانكف أداء كظيؾتوا اِجتماعيٌ ؽً ذدمٌ اِقتشاد القكمً 

كؽٍ إطار ذطٌ التنميٌَدكف انخراؼ أك ازتػّؿَ كِ يجكز أف 

  .تتعارض ؽً طرؽ ازتذداموا مع الذير العاـ للسعب

 

كخمايتوا كدعموا كاجب علٍ كؿ َ للملكيٌ العامٌ خرمٌ  : 33مادة  

  . مكاطف كؽقا للقانكف

 

الملكيٌ الذاشٌ مشكنٌَ كِ يجكز ؽرض الخرازٌ عليوا  : 34مادة  

إِ ؽً األخكاؿ المبينٌ ؽً القانكف كبخكـ قضاًَُ كِ تنزع الملكيٌ 

كخؽ اإلرث ؽيوا . إِ للمنؾعٌ العامٌ كمقابؿ تؾكيض كؽقا للقانكف

  .مكؾكؿ

 

ِ يجكز التأميـ إِ ِعتبارات الشالد العاـ  : 35مادة  

  .كبقانكفَكمقابؿ تعكيض

 

المشادرة العامٌ لألمكاؿ مخظكرةَ كِ تجكز المشادرة  : 36مادة  

  .الذاشٌ إِ بخكـ قضاًُ

 

يعيف القانكف الخد األقشٍ للملكيٌ الزراعيٌ بما يضمف  : 37مادة  

  .خمايٌ الؾّح كالعامؿ الزراعً مف اِزتػّؿ

 

  .يقكـ النظاـ الضريبً علٍ العدالٌ اِجتماعيٌ : 38مادة  

 

 .اِدذار كاجب كطنً كتخميى الدكلٌ كتسجعى كتنظمى : 39مادة  

. الخريات ك الخقكؽ ك الكاجبات العامٌ : الباب الثالث  

المكاطنكف لدل القانكف زكاءَ كهـ متزاككف ؽً الخقكؽ  : 40مادة  

كالكاجبات العامٌَ ِ تمييز بينوـ ؽً ذلؾ بزبب الجنس أك األشؿ أك 

  .اللػٌ أك الديف أك العقيدة
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الخريٌ السذشيٌ خؽ طبيعً كهٍ مشكنٌ ِ تمسَ كؽيما  : 41مادة  

عدا خالٌ التلبس ِ يجكز القبض علٍ اخد أك تتيسى أك خبزى أك 

تقييد خريتى بأم قيد أك منعى مف التنقؿ إِ بأمر تزتلزمى ضركرة 

التخقيؽ كشيانٌ امف المجتمعَكيشدر هذا األمر مف القاضً 

كيخدد القانكف . المذتص أك النيابٌ العامٌَكذلؾ كؽقا ألخكاـ القانكف

  .مدة الخبس اِختياطً

 

كؿ مكاطف يقبض عليى أك يخبس أك تقيد خريتى بأم قيد  : 42مادة  

تجب معاملتى بما يخؾظ عليى كرامى اإلنزافَ كِ يجكز إيذاؤق بدنيا 

أك معنكياَ كما ِ يجكز خجزق أك خبزى ؽً غير األماكف الذاضعٌ 

ككؿ قكؿ يثبت انى شدر مف . للقكانيف الشادرة بتنظيـ الزجكف

مكاطف تخت كطأة سًء مما تقدـ أك التوديد بسًء منى يودر كِ 

  .يعكؿ عليى

 

ِ يجكز إجراء ال تجربٌ طبيٌ أك علميٌ علٍ ال إنزاف  : 43مادة  

  .بػير رضاُى الخر

 

للمزاكف خرمى ؽّ يجكز دذكلوا أك تؾتيسوا إِ بأمر  : 44مادة  

  .قضاًُ مزبب كؽقا ألخكاـ القانكف

 

. لخياة المكاطنيف الذاشٌ خرمٌ يخميوا القانكف : 45مادة  

كللمرازّت البريديٌ كالبرقيٌ كالمخادثات التليؾكنيٌ كغيرها مف 

كزاُؿ اِتشاؿ خرمىَ كزريتوا مكؾكلٌَكِ تجكز مشادرتوا أك 

اإلطّع عليوا أك رقابتوا إِ بأمر قضاًُ مزبب كلمدة مخددة ككؽقا 

  .ألخكاـ القانكف

 

  .تكؾؿ الدكلٌ خريٌ العقيدة كخريٌ ممارزٌ السعاُر الدينيٌ : 46مادة  

 

خريٌ الرأم مكؾكلٌَ كلكؿ إنزاف التعبير عف رأيى كنسرق  : 47مادة  

بالقكؿ أك الكتابٌ أك التشكير أك غير ذلؾ مف كزاُؿ التعبير ؽً 

خدكد القانكفَ كالنقد الذاتً كالنقد البناء ضماف لزّمٌ البناء 

w  .الكطنً
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 خريٌ الشخاؽٌ كالطباعٌ كالنسر ككزاُؿ األعّـ  :48مادة  

مكؾكلٌَكالرقابٌ علٍ الشخؼ مخظكرة كإنذارها أك كقؾوا أك 

إلػاؤها بالطريؽ اِدارل مخظكرَكيجكز ازتثناء ؽً خالٌ إعّف 

الطكارلء أك زمف الخرب أف يؾرض علٍ الشخؼ كالمطبكعات 

ككزاُؿ األعّـ رقابٌ مخددة ؽً األمكر التً تتشؿ بالزّمٌ العامٌ 

  .أك أغراض األمف القكمًَكذلؾ كلى كؽقا للقانكف

 

تكؾؿ الدكلٌ للمكاطنيف خريٌ البخث العلمً كاإلبداع  : 49مادة  

 اِدبٍ كالؾنً كالثقاؽًَ كتكؽر كزاُؿ التسجيع الّزمٌ لتخقيؽ ذلؾ

.  

 

ِ يجكز إف تخظر علٍ ال مكاطف اإلقامٌ ؽً جوٌ معينٌ  : 50مادة  

كِ أف يلزـ باإلقامٌ ؽً مكاف معيف إِ ؽً األخكاؿ المبينٌ ؽً 

  . القانكف

 

ِ يجكز إبعاد ال مكاطف عف البّد أك منعى مف العكدة  : 51مادة  

  .إليوا

 

للمكاطنيف خؽ الوجرة الداُمٌ أك المكقكتٌ إلٍ الذارجَ  : 52مادة  

 .كينظـ القانكف هذا الخؽ كإجراءات كسركط الوجرة كمػادرة البّد

 

 

تمند الدكلٌ خؽ اِلتجاء الزيازً لكؿ اجتبٍ اضطود  : 53مادة  

بزبب الدؽاع عف مشالد السعكب أك خقكؽ اإلنزاف أك الزّـ أك 

  .العدالٌ كتزليـ الّجُيف الزيازييف مخظكر

 

للمكاطنيف خؽ اِجتماع الذاص ؽً هدكء غير خامليف  : 54مادة  

زّخا كدكف خاجى إلٍ إذطار زابؽَ كِ يجكز لرجاؿ األمف 

كاِجتماعات العامٌ كالمكاكب . خضكر اجتماعاتوـ الذاشٌ

  .كالتجمعات مباخٌ ؽً خدكد القانكف
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للمكاطنيف خؽ تككيف الجمعيات علٍ الكجى المبيف ؽً  : 55مادة  

القانكفَ كيخظر إنساء جمعيات يككف نساطوا معاديا لنظاـ المجتمع 

  .أك زريا أك ذا طابع عزكرم

 

إنساء النقابات كاِتخادات علٍ أزاس ديمقراطً خؽ  : 56مادة  

كينظـ القانكف ؽً . يكؾلى القانكفَ كتككف لوا السذشيٌ اِعتباريٌ

مزاهمٌ النقابات كاِتخادات ؽً تنؾيذ الذطط كالبرامح اِجتماعيٌَ 

كهٍ ملزمٌ . كؽٍ رؽع مزتكل الكؾايٌ بيف أعضاُوا كخمايٌ أمكالوا

بمزاءلٌ أعضاُوا عف زلككوـ ؽً ممارزٌ نساطوـ كؽؽ مكاثيؽ 

سرؼ أذّقيٌَ كبالدؽاع عف الخقكؽ كالخريات المقررة قانكنا 

  .ألعضاُوا

 

كؿ اعتداء علٍ الخريٌ السذشيٌ أك خرمٌ الخياة  : 57مادة  

الذاشٌ للمكاطنيف كغيرها مف الخقكؽ كالخريات العامٌ التً يكؾلوا 

الدزتكر كالقانكف جريمٌ ِ تزقط الدعكل الجناُيٌ كِ المدنيٌ 

الناسٌُ عنوا بالتقادـَكتكؾؿ الدكلٌ تعكيضا عادِ لمف كقع عليى 

  .اِعتداء

 

الدؽاع عف الكطف كأرضى كاجب مقدسَكالتجنيد إجبارم  : 58مادة  

  .كؽقا للقانكف

كينظـ القانكف التدابير َ خمايٌ البيٌُ كاجب كطنٍ  : 59مادة 

  . الّزمٌ للخؾاظ علٍ البيٌُ الشالخٌ

 

الخؾاظ علٍ الكخدة الكطنيٌ كشيانٌ أزرار الدكلٌ كاجب  : 60مادة  

  .علٍ كؿ مكاطف

 

  .أداء الضراُب كالتكاليؼ العامٌ كاجب كؽقا للقانكف : 61مادة  

 

للمكاطف خؽ اِنتذاب كإبداء الرأل ؽٍ اِزتؾتاء كؽقان  : 62مادة  

كينظـ َ كمزاهمتى ؽٍ الخياة العامٌ كاجب كطنٍ َ ألخكاـ القانكف 

القانكف خؽ الترسيد لمجلزٍ السعب كالسكرل كؽقا ألل نظاـ 

wكيجكز أف يأذذ القانكف بنظاـ يجمع بيف النظاـ  . انتذابٍ يخددق
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كما يجكز َ الؾردل كنظاـ القكاُـ الخزبيٌ بأيٌ نزبٌ بينوما يخددها 

  . أف يتضمف خدا أدنٍ لمساركٌ المرأة ؽٍ المجلزيف

 

لكؿ ؽرد خؽ مذاطبٌ الزلطات العامٌ كتابٌ كبتكقيعىَ كِ  : 63مادة  

تككف مذاطبٌ الزلطات العامٌ بازـ الجماعات إِ للويُات النظاميٌ 

 .كاألسذاص اِعتباريٌ

. سيادة القاىون : الباب الرابع  

  .زيادة القانكف أزاس الخكـ ؽً الدكلٌ :64مادة  

 

كازتقّؿ القضاء كخشانتى . تذضع الدكلٌ للقانكف : 65مادة  

  .ضماناف أزازياف لخمايٌ الخقكؽ كالخريات

 

كِ جريمٌ كِ عقكبٌ إِ بناء علٍ . العقكبٌ السذشيٌ : 66مادة  

قانكفَ كِ تكقع عقكبٌ إِ بخكـ قضاًَُ كِ عقاب إِ علٍ األؽعاؿ 

  .الّخقٌ لتارير نؾاذ القانكف

 

المتوـ برمء ختٍ تثبت إدانتى ؽً مخاكمٌ قانكنيٌ تكؾؿ لى  : 67مادة  

ككؿ متوـ ؽً جنايٌ يجب أف يككف . ؽيوا ضمانات الدؽاع عف نؾزى

  .لى مخاـ يداؽع عنى

التقاضً خؽ مشكف كمكؾكؿ للناس كاؽٌَ كلكؿ مكاطف  : 68مادة 

خؽ اِلتجاء إلٍ قاضيى الطبيعًَ كتكؾؿ الدكلٌ تقريب جوات 

كيخظر النص . القضاء مف المتقاضيف كزرعٌ الؾشؿ ؽً القضايا

ؽً القكانيف علٍ تخشيف ال عمؿ أك قرار ادارل مف رقابٌ 

  .القضاء

 

كيكؾؿ القانكف لػير . خؽ الدؽاع أشالٌ أك بالككالٌ مكؾكؿ : 69مادة  

  .القادريف ماليا كزاُؿ اِلتجاء إلٍ القضاء كالدؽاع عف خقكقوـ

 

ِ تقاـ الدعكل الجناُيٌ إِ بأمر مف جوٌ قضاُيٌَ ؽيما  : 70مادة  

  .عدا األخكاؿ التً يخددها القانكف

 

wيبلؼ كؿ مف يقبض عليى أك يعتقؿ بأزباب القبض عليى أك  : 71مادة  
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اعتقالى ؽكراَ كيككف لى خؽ اِتشاؿ بمف يرل إبّغى بما كقع أك 

اِزتعانٌ بى علٍ الكجى الذم ينظمىَ كيجب إعّنى علٍ كجى 

الزرعٌ بالتوـ المكجوٌ إليىَ كلى كلػيرق التظلـ أماـ القضاء مف 

اإلجراء الذم قيد خريتى السذشيٌَ كينظـ القانكف خؽ التظلـ بما 

  .يكؾؿ الؾشؿ ؽيى ذّؿ مدة مخددةَكاِ كجب اإلؽراج ختما

 

تشدر األخكاـ كتنؾذ بازـ السعبَ كيككف اِمتناع عف  : 72مادة  

تنؾيذها أك تعطيؿ تنؾيذها مف جانب المكظؾيف العمكمييف المذتشيف 

جريمٌ يعاقب عليوا القانكفَ كللمخككـ لى ؽً هذق الخالٌ خؽ رؽع 

 .الدعكل الجناُيٌ مباسرة إلٍ المخكمٌ المذتشٌ

. ىظاو احلكه : الباب اخلامس  

. رُيس الدكلٌ : الؾشؿ األكؿ  

كيزور علٍ تأكيد َ رُيس الدكلٌ هك رُيس الجموكريٌ  : 73مادة  

زيادة السعب كعلٍ اختراـ الدزتكر كزيادة القانكف كخمايٌ الكخدة 

كيرعٍ الخدكد بيف الزلطات لضماف َ الكطنيٌ كالعدالٌ اِجتماعيٌ 

  . تأديٌ دكرها ؽٍ العمؿ الكطنٍ

 

لرُيس الجموكريٌ إذا قاـ ذطر خاؿ كجزيـ يودد الكخدة  : 74مادة  

الكطنيٌ أك زّمٌ الكطف أك يعكؽ مؤززات الدكلٌ عف أداء دكرها 

الدزتكرل أف يتذذ اإلجراءات الزريعٌ لمكاجوٌ هذا الذطر بعد 

أذذ رأل رُيس مجلس الكزراء كرُيزٍ مجلزٍ السعب كالسكرل 

كيجرل اِزتؾتاء علٍ ما اتذذق مف  , كيكجى بيانان إلٍ السعبَ 

كِ يجكز خؿ مجلزٍ  . إجراءات ذّؿ زتيف يكمان مف اتذاذها

  . السعب كالسكرل أثناء ممارزٌ هذق الزلطات

 

يسترط ؽيمف ينتذب رُيزا للجموكريٌ أف يككف مشريا  : 75مادة  

مف أبكيف مشرييفَ كاف يككف متمتعا بخقكقى المدنيٌ كالزيازيٌَ 

  .كاِ تقؿ زنى عف أربعيف زنى ميّديٌ

 

ينتذب رُيس الجموكريٌ عف طريؽ اِقتراع الزرل العاـ  : 76مادة  

 . المباسر

wكيلزـ لقبكؿ الترسيد لرُازٌ الجموكريٌ أف يؤيد المتقدـ للترسيد 
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ماُتاف كذمزكف عضكا علٍ األقؿ مف األعضاء المنتذبيف لمجلزٍ 

السعب كالسكرل كالمجالس السعبيٌ المخليٌ للمخاؽظات َ علٍ أِ 

يقؿ عدد المؤيديف عف ذمزٌ كزتيف مف أعضاء مجلس السعب 

كذمزٌ كعسريف مف أعضاء مجلس السكرل َ كعسرة أعضاء مف 

كؿ مجلس سعبٍ مخلٍ للمخاؽظٌ مف أربع عسرة مخاؽظٌ علٍ 

كيزداد عدد المؤيديف للترسيد مف أعضاء كؿ مف مجلزٍ  . األقؿ

السعب كالسكرل كمف أعضاء المجالس السعبيٌ المخليٌ للمخاؽظات 

بما يعادؿ نزبٌ ما يطرأ مف زيادة علٍ عدد أعضاء أل مف هذق 

كؽٍ جميع األخكاؿ ِ يجكز أف يككف التأييد ألكثر مف . المجالس 

كلكؿ خزب . مرسد َ كينظـ القانكف اإلجراءات الذاشٌ بذلؾ كلى 

مف األخزاب الزيازيٌ التٍ مضٍ علٍ تأزيزوا ذمزٌ أعكاـ 

كازتمرت طكاؿ َ متشلٌ علٍ األقؿ قبؿ إعّف ؽتد باب الترسيد 

هذق المدة ؽٍ ممارزٌ نساطوا مع خشكؿ أعضاُوا ؽٍ آذر 

علٍ األقؿ مف مجمكع مقاعد المنتذبيف  (%3)انتذابات علٍ نزبٌ 

أك ما يزاكل ذلؾ ؽٍ أخد المجلزيف َ ؽٍ مجلزٍ السعب كالسكرل 

أف يرسد لرُازٌ الجموكريٌ أخد أعضاء هيُتى العليا كؽقا لنظامى َ 

األزازٍ متٍ مضت علٍ عضكيتى ؽٍ هذق الويٌُ زنٌ متشلٌ علٍ 

  . األقؿ

يجكز لكؿ خزب مف األخزاب َ كازتثناء مف خكـ الؾقرة الزابقٌ  .

التٍ خشؿ أعضاؤها باِنتذاب علٍ مقعد َ الزيازيٌ المسار إليوا 

أف يرسد ؽٍ َ علٍ األقؿ ؽٍ أل مف المجلزيف ؽٍ آذر انتذابات 

أل انتذابات رُازيٌ تجرل ذّؿ عسر زنكات اعتبارا مف أكؿ ما 

أخد أعضاء هيُتى العليا كؽقا لنظامى األزازٍ متٍ َ  2007يك 

  . مضت علٍ عضكيتى ؽٍ هذق الويٌُ زنٌ متشلٌ علٍ األقؿ

" لجنٌ اِنتذابات الرُازيٌ " كتقدـ طلبات الترسيد إلٍ لجنٌ تزمٍ 

تتمتع باِزتقّؿ َ كتسكؿ مف رُيس المخكمٌ الدزتكريٌ العليا 

رُيزاَ كعضكيٌ كؿ مف رُيس مخكمٌ ازتُناؼ القاهرة َ كأقدـ 

نكاب رُيس المخكمٌ الدزتكريٌ العليا َ كاقدـ نكاب رُيس مخكمٌ 

النقض َ كاقدـ نكاب رُيس مجلس الدكلٌ َ كذمزٌ مف السذشيات 

العامٌ المسوكد لوا بالخياد َ يذتار ثّثٌ منوـ مجلس السعب كيذتار 

اِثنيف اآلذريف مجلس السكرل كذلؾ بناء علٍ اقتراح مكتب كؿ 

wمف المجلزيف كذلؾ لمدة ذمزٌ زنكات َ كيخدد القانكف مف يخؿ 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  . مخؿ رُيس اللجنٌ أك أل مف أعضاُوا ؽٍ خالٌ كجكد مانع لديى

 -: كتذتص هذق اللجنٌ دكف غيرها بما يلٍ

إعّف ؽتد باب الترسيد كاإلسراؼ علٍ إجراءاتى كإعّف  .1

  . القاُمٌ النواُيٌ للمرسخيف

  .اإلسراؼ العاـ علٍ إجراءات اِقتراح كالؾرز .2

 . إعّف نتيجٌ اِنتذاب .3

الؾشؿ ؽٍ كاؽٌ التظلمات كالطعكف كؽٍ جميع المزاُؿ المتعلقٌ  .4

 . باذتشاشوا بما ؽٍ ذلؾ تنازع اِذتشاص

 .كضع ُِخٌ لتنظيـ أزلكب عملوا ككيؾيٌ ممارزٌ اذتشاشاتوا .5

 

كتشدر قراراتوا بأغلبيٌ زبعٌ مف أعضاُوا علٍ األقؿ َ كتككف 

قراراتوا نواُيٌ كناؽذة بذاتوا َ غير قابلٌ للطعف عليوا بأل طريؽ 

كأماـ أيٌ جوٌ َ كما ِ يجكز التعرض لقراراتوا بالتأكيؿ أك بكقؼ 

كيخدد القانكف المنظـ لّنتذابات الرُازيٌ اِذتشاشات . التنؾيذ 

  . األذرل للجنٌ

 

كما يخدد القانكف القكاعد المنظمٌ لترسيد مف يذلك مكانى مف أخد 

المرسخيف ألل زبب غير التنازؿ عف الترسيد ؽٍ الؾترة بيف بدء 

  .الترسيد كقبؿ انتواء اِقتراع

 

كيجرل اِقتراع ؽٍ يكـ كاخد كتسكؿ لجنٌ اِنتذابات الرُازيٌ 

اللجاف التٍ تتكلٍ مراخؿ العمليٌ اِنتذابيٌ كالؾرز َ علٍ أف تقكـ 

باإلسراؼ عليوا لجاف عامٌ تسكلوا اللجنٌ مف أعضاء الويُات 

  . كذلؾ كلى كؽقا للقكاعد كاإلجراءات التٍ تخددها اللجنٌ. القضاُيٌ 

 

كيعلف انتذاب رُيس الجموكريٌ بخشكؿ المرسد علٍ األغلبيٌ 

المطلقٌ لعدد األشكات الشخيخٌ َ ؽإذا لـ يخؿ أل مف المرسخيف 

علٍ هذق األغلبيٌ أعيد اِنتذاب بعد زبعٌ أياـ علٍ األقؿ بيف 

المرسخيف الذيف خشّ علٍ أكبر عدد مف األشكات َ ؽإذا تزاكل 

مػع ثانيوما غيرق ؽٍ عػدد األشكات الشخيخٌ استرؾ ؽٍ انتذابات 

اإلعادة َ كؽٍ هذق الخالٌ يعلف ؽكز مف يخشؿ علٍ أكبر عدد مف 

w .األشكات الشخيخٌ
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كيتـ اِقتراع ِنتذاب رُيس الجموكريٌ ختٍ كلك تقدـ للترسيد 

مرسد كاخد َ أك لـ يبؽ زكاق بزبب تنازؿ باقٍ المرسخيف أك لعدـ 

ترسيد أخد غير مف ذّ مكانٌ َ كؽٍ هذق الخالٌ يعلف ؽكز المرسد 

 . الخاشؿ علٍ األغلبيٌ المطلقٌ لعدد مف أدلكا بأشكاتوـ الشخيخٌ

 

كينظـ القانكف ما يتبع ؽٍ خالٌ عدـ خشكؿ المرسد علٍ هذق 

  .األغلبيٌ

 

كيعرض رُيس الجموكريٌ مسركع القانكف المنظـ لّنتذابات 

الرُازيٌ علٍ المخكمٌ الدزتكريٌ العليا بعد إقرارق مف مجلس 

كتشدر . السعب كقبؿ إشدارق لتقرير مدل مطابقتى للدزتكر 

المخكمٌ قرارها ؽٍ هذا السأف ذّؿ ذمزٌ عسر يكما مف تارير 

ؽإذا قررت المخكمٌ عدـ دزتكريٌ نص أك . عرض األمر عليوا 

أكثر مف نشكص المسركع ردق رُيس الجموكريٌ إلٍ مجلس 

كؽٍ جميع األخكاؿ يككف قرار . السعب إلعماؿ مقتضٍ هذا القرار 

المخكمٌ ملزما للكاؽٌ كلجميع زلطات الدكلٌ َ كينسر ؽٍ الجريدة 

  .الرزميٌ ذّؿ ثّثٌ أياـ مف تارير شدكرق

 

مدة الرُازٌ زت زنكات ميّديٌ تبدأ مف تارير إعّف  : 77مادة  

نتيجٌ اِزتؾتاء كيجكز إعادة انتذاب رُيس الجموكريٌ لمدة ثانيٌ 

  .كمتشلٌ

 

تبدأ اإلجراءات ِذتيار رُيس الجموكريٌ الجديد قبؿ  : 78مادة  

انتواء مدة رُيس الجموكريٌ بزتيف يكماَ كيجب أف يتـ اذتيارق قبؿ 

انتواء المدة بأزبكع علٍ األقؿَ ؽإذا انتوت هذق المدة دكف أف يتـ 

اذتيار الرُيس الجديد ِل زبب كافَ ازتمر الرُيس الزابؽ ؽً 

  .مباسرة مواـ الرُازٌ ختٍ يتـ اذتيار ذلؾى

بدأت مدة َ كإذا أعلف انتذاب الرُيس الجديد قبؿ انتواء مدة زلؾى 

  . رُازتى مف اليكـ التالٍ ِنتواء تلؾ المدة

 

wيؤدل الرُيس أماـ مجلس السعب قبؿ أف يباسر مواـ  : 79مادة  
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



اقزـ باهلل العظيـ أف أخاؽظ مذلشا علٍ : " منشبى اليميف اآلتيٌ

النظاـ الجموكرمَ كاف اخترـ الدزتكر كالقانكفَ كاف أرعٍ مشالد 

السعب رعايٌ كاملٌَ كاف أخاؽظ علٍ اِزتقّؿ الكطف كزّمى 

  "أراضيى

كِ يزرل تعديؿ . يخدد القانكف مرتب رُيس الجموكريٌ : 80مادة 

كِ يجكز لرُيس . مدة الرُازٌ التً تقرر ؽيوا التعديؿء المرتب أثنا

  .الجموكريٌ أف يتقاضٍ ال مرتب أك مكاؽأة أذرل

ِ يجكز لرُيس الجموكريٌ أثناء مدة رُازتى أف يزاكؿ  : 81مادة  

مونٌ خرة أك عمّ تجاريا أك ماليا أك شناعياَ أك أف يسترل أك 

يزتأجر سيُا مف أمكاؿ الدكلٌَ أك أف يؤجرها أك يبيعوا سيُا مف 

  .أمكالىَ أك أف يقاضيوا عليى

 

إذا قاـ مانع مؤقت يخكؿ دكف مباسرة رُيس الجموكريٌ  : 82مادة  

ِذتشاشاتى أناب عنى ناُب رُيس الجموكريٌ أك رُيس مجلس 

 . الكزراء عند عدـ كجكد ناُب لرُيس الجموكريٌ أك تعذر نيابتى عنى

كِ يجكز لمف ينكب عف رُيس الجموكريٌ طلب تعديؿ الدزتكر أك 

  . خؿ مجلس السعب أك مجلس السكرل أك إقالٌ الكزارة

 

إذا قدـ رُيس الجموكريٌ ازتقالتى مف منشبى كجى كتاب  : 83مادة  

  .اِزتقالٌ إلٍ مجلس السعب

 

ؽً خالٌ ذلك منشب رُيس الجموكريٌ أك عجزق الداُـ  : 84مادة  

عف العمؿ يتكلٍ الرُازٌ مؤقتا رُيس مجلس السعبَ كإذا كاف 

المجلس منخّ خؿ مخلى رُيس المخكمٌ الدزتكريٌ العلياَ كذلؾ 

بسرط أِ يرسد أيوما للرُازٌَ مع التقيد بالخظر المنشكص عليى 

كيعلف مجلس السعب ذلك منشب  . . 82ؽٍ الؾقرة الثانيٌ مف المادة 

كيتـ اذتيار رُيس الجموكريٌ ذّؿ مدة ِ تجاكز . رُيس الجموكريٌ

  .زتيف يكما مف تارير ذلك منشب الرُازٌ

 

يككف اتواـ رُيس الجموكريٌ بالذيانٌ العظمٍ أك بارتكاب  : 85مادة  

جريمٌ جناُيٌ بناء علٍ اقتراح مقدـ مف ثلث أعضاء مجلس السعب 

. علٍ األقؿَ كِ يشدر قرار اِتواـ إِ بأغلبيٌ ثلثً أعضاء المجلس w
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َ كيقؼ رُيس الجموكريٌ عف عملى بمجرد شدكر قرار اِتواـ 

كيتكلٍ الرُازٌ مؤقتا ناُب رُيس الجموكريٌ أك رُيس مجلس 

 ,الكزراء عند عدـ كجكد ناُب لرُيس الجموكريٌ أك تعذر نيابتى عنى 

 َ 82مع التقيد بالخظر المنشكص عليى ؽٍ الؾقرة الثانيٌ مف المادة 

كتككف مخاكمٌ رُيس الجموكريٌ  . . كذلؾ لخيف الؾشؿ ؽٍ اِتواـ

أماـ مخكمٌ ذاشٌ ينظـ القانكف تسكيلوا كإجراءات المخاكمٌ أماموا 

كيخدد العقابَ كإذا خكـ بإدانتى أعؾٍ مف منشبى مع عدـ اإلذّؿ 

 .بالعقكبات األذرل

. الزلطٌ التسريعيٌ مجلس السعب : الؾشؿ الثانٍ  

يتكلٍ مجلس السعب زلطٌ التسريعَ كيقر الزيازٌ العامٌ  : 86مادة  

للدكلٌَ كالذطٌ العامٌ للتنميٌ اِقتشاديٌ كاِجتماعيٌَ كالمكازنٌ 

العامٌ للدكلٌَ كما يمارس الرقابٌ علٍ أعماؿ الزلطٌ التنؾيذيٌَ 

  .كذلؾ كلى علٍ الكجى المبيف ؽً الدزتكر

 

يخدد القانكف الدكاُر اِنتذابيٌ التً تقزـ إليوا الدكلٌَ  : 87مادة  

كعدد أعضاء مجلس السعب المنتذبيفَعلٍ أِ يقؿ عف ثّثماٌُ 

كذمزيف عضكاَ نشؾوـ علٍ األقؿ مف العماؿ كالؾّخيفَ كيككف 

كيبيف القانكف . انتذابوـ عف طريؽ اِنتذاب المباسر الزرم العاـ

كيجكز لرُيس الجموكريٌ أف يعيف ؽً . تعريؼ العامؿ كالؾّح

  .مجلس السعب عددا مف األعضاء ِ يزيد علٍ عسرة

 

يخدد القانكف السركط الكاجب تكاؽرها ؽٍ أعضاء مجلس  : 88مادة  

كيجرل اِقتراع ؽٍ  . كيبيف أخكاـ اِنتذاب كاِزتؾتاءَ السعب 

كتتكلٍ لجنٌ عليا تتمتع باِزتقّؿ كالخيدة اإلسراؼ َ يكـ كاخد 

كيبيف القانكف . علٍ اِنتذابات علٍ النخك الذل ينظمى القانكف 

اذتشاشات اللجنٌ كطريقٌ تسكيلوا كضمانات أعضاُوا علٍ أف 

. يككف مف بيف أعضاُوا أعضاء مف هيُات قضاُيٌ خالييف كزابقيف 

كتسكؿ اللجنٌ اللجاف العامٌ التٍ تسرؼ علٍ اِنتذابات علٍ 

مزتكل الدكاُر اِنتذابيٌ كاللجاف التٍ تباسر إجراءات اِقتراع 

علٍ أف تسكؿ اللجاف العامٌ مف أعضاء مف هيُات َ كلجاف الؾرز 

كذلؾ كلى كؽقا َ كأف يتـ الؾرز تخت إسراؼ اللجاف العامٌ َ قضاُيٌ 

w  . للقكاعد كاإلجراءات التٍ يخددها القانكف
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يجكز للعامليف ؽً الخككمٌ كؽٍ القطاع العاـ أف يرسخكا  : 89مادة  

أنؾزوـ لعضكيٌ مجلس السعبَ كؽيما عدا الخاِت التً يخددها 

القانكف يتؾرغ عضك مجلس السعب لعضكيٌ المجلسَ كيختؾظ لى 

  .بكظيؾتى أك عملى كؽقا ألخكاـ القانكف

يقزـ عضك مجلس السعب أماـ المجلس قبيؿ اف يباسر  : 90مادة 

اقزـ باهلل العظيـ أف أخاؽظ مذلشا علٍ : " عملى اليميف اآلتيٌ

زّمٌ الكطف كالنظاـ الجموكرمَكاف أرعٍ مشالد السعبَ كاف 

  ."اخترـ الدزتكر كالقانكف

 

  .يتقاضٍ أعضاء مجلس السعب مكاؽأة يخددها القانكف : 91مادة  

 

مدة مجلس السعب ذمس زنكات ميّديٌ مف تارير أكؿ  : 92مادة  

كيجرل اِنتذاب لتجديد المجلس ذّؿ الزتيف يكما  . اجتماع لى

  .الزابقٌ علٍ انتواء مدتى

يذتص المجلس بالؾشؿ ؽً شخٌ عضكيٌ أعضاُىَ  : 93مادة 

كتذتص مخكمٌ النقض بالتخقيؽ ؽً شخٌ الطعكف المقدمٌ إلٍ 

المجلس بعد إخالتوا إليوا مف رُيزىَ كيجب إخالٌ الطعف إلٍ مخكمٌ 

النقض ذّؿ ذمزٌ عسر يكما مف تارير علـ المجلس بىَ كيجب 

اِنتواء مف التخقيؽ ذّؿ تزعيف يكما مف تارير إخالتى إلٍ مخكمٌ 

كتعرض نتيجٌ التخقيؽ كالرأم الذم انتوت إليى المخكمٌ . النقض

علٍ المجلس للؾشؿ ؽً شخٌ الطعف ذّؿ زتيف يكما مف تارير 

كِ تعتبر العضكيٌ باطلٌ إِ . عرض نتيجٌ التخقيؽ علٍ المجلس

  .بقرار يشدر بأغلبيٌ ثلثً أعضاء المجلس

 

إذا ذّ مكاف أخد األعضاء قبؿ انتواء مدتى كجب سػؿ  : 94مادة  

مكانى طبقا للقانكف ذّؿ زتيف يكما مف تارير إبّغ المجلس بذلك 

  . المكاف

  . كتككف مدة العضك الجديد هٍ المدة المكملٌ لمدة عضكيٌ زلؾى

 

ِ يجكز لعضك مجلس السعب إثناء مدة عضكيتى أف  : 95مادة  

wيسترل أك يزتأجر سيُا مف أمكاؿ الدكلٌَ أك أف يؤجرها أك يبيعوا 
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سيُا مف أمكالى أك أف يقايضوا عليىَ أك أف يبرـ مع الدكلٌ عقدا 

  .بكشؾٌ ملتزما أك مكردا أك مقاكِ

 

ِ يجكز إزقاط عضكيٌ اخد أعضاء المجلس إِ إذا ؽقد  : 96مادة  

الثقٌ كاِعتبارَ اك ؽقد اخد سركط العضكيٌ أك شؾٌ العامؿ أك 

الؾّح التً انتذب علٍ أزازواَأك اذؿ بكاجبات عضكيتىَ كيجب 

  .أف يشدر قرار إزقاط العضكيٌ مف المجلس بأغلبيٌ ثلثً أعضاُى

  .مجلس السعب هك الذم يقبؿ ازتقالٌ أعضاُى : 97مادة 

 

ِ يؤاذذ أعضاء مجلس السعب عما يبدكنى مف األؽكار  : 98مادة  

  .كاآلراء ؽً أداء أعمالوـ ؽً المجلس أك ؽً لجانى

 

ِ يجكز ؽً غير خالٌ التلبس بالجريمٌ اتذاذ أيٌ  : 99مادة 

إجراءات جناُيٌ ضد عضك مجلس السعب اِ بإذف زابؽ مف 

كؽٍ غير دكر انعقاد المجلس يتعيف اذذ إذف رُيس . المجلس

  .كيذطر المجلس عند أكؿ انعقاد لى بما اتذذ مف إجراء. المجلس

 

مدينٌ القاهرة مقر مجلس السعبَ كيجكز ؽً الظركؼ  : 100مادة  

اِزتثناُيٌ أف يعقد جلزاتى ؽً مدينٌ أذرل بناء علٍ طلب رُيس 

كاجتماع مجلس السعب ؽً . الجموكريٌ أك أغلبيٌ أعضاء المجلس

 .غير المكاف المعد لى غير مسركع كالقرارات التً تشدر ؽيى باطلٌ

 

 

يدعك رُيس الجموكريٌ مجلس السعب لّنعقاد للدكر  : 101مادة  

الزنكم العادم قبؿ يكـ الذميس الثانً مف سور نكؽمبرَ ؽإذا لـ يدع 

كيدكـ دكر اِنعقاد العادم .يجتمع بخكـ الدزتكر ؽً اليكـ المذككر 

كيؾض رُيس الجموكريٌ دكرتى العاديٌَ كِ . زبعٌ أسور علٍ األقؿ

  .يجكز ؽضوا قبؿ اعتماد المكازنٌ العامٌ للدكلٌ

 

يدعك رُيس الجموكريٌ مجلس السعب ِجتماع غير  : 102مادة  

عادلَ كذلؾ ؽً خالٌ الضركرةَ أك بناء علٍ طلب بذلؾ مكقع مف 

wكيعلف رُيس الجموكريٌ ؽض . أغلبيٌ أعضاء مجلس السعب
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  .اِجتماع غير العادم

 

ينتذب مجلس السعب رُيزا لى كككيليف ؽً أكؿ اجتماع  : 103مادة  

لدكر اِنعقاد الزنكم العادم لمدة هذا الدكرَكإذا ذّ مكاف اخدهـ 

  .انتذب المجلس مف يخؿ مخلى إلٍ نوايٌ مدتى

 

يضع مجلس السعب ُِختى لتنظيـ أزلكب العمؿ ؽيى  : 104مادة  

  .ككيؾيٌ ممارزٌ كظاُؾى

 

لمجلس السعب كخدة المخاؽظٌ علٍ النظاـ داذلىَ  : 105مادة  

  .كيتكلٍ ذلؾ رُيس المجلس

 

كيجكز انعقادق ؽً جلزٌ . جلزات مجلس السعب علنيٌ : 106مادة  

زريٌ بناء علٍ طلب رُيس الجموكريٌ أك الخككمٌ أك بناء علٍ 

طلب رُيزى أك عسريف مف أعضاُى علٍ األقؿَ ثـ يقرر المجلس ما 

إذا كانت المناقسٌ ؽً المكضكع المطركح أمامى تجرل ؽً جلزٌ 

  .علنيٌ أك زريٌ

 

ِ يككف انعقاد المجلس شخيخا إِ بخضكر أغلبيٌ  : 107مادة 

كيتذذ المجلس قراراتى باألغلبيٌ المطلقٌ للخاضريفَ كذلؾ . أعضاُى

ؽً غير الخاِت التً تسترط ؽيوا أغلبيٌ ذاشٌَ كيجرل التشكيت 

كعند تزاكل اآلراء يعتبر . علٍ مسركعات القكانيف مادة مادة

  .المكضكع الذم جرت المناقسٌ ؽً سأنى مرؽكضا

 

لرُيس الجموكريٌ عند الضركرة كؽٍ األخكاؿ  : 108مادة  

اِزتثناُيٌ كبناء علٍ تؾكيض مف مجلس السعب بأغلبيٌ ثلثً 

أعضاُى أف يشدر قرارات لوا قكة القانكفَ كيجب أف يككف 

التؾكيض لمدة مخدكدة كاف تبيف ؽيى مكضكعات هذق القرارات 

كاألزس التً تقكـ عليواَكيجب عرض هذق القرارات علٍ مجلس 

السعب ؽً أكؿ جلزٌ بعد انتواء مدة التؾكيضَ ؽإذا لـ تعرض أك 

  .عرضت كلـ يكاؽؽ المجلس عليوا زاؿ ما كاف لوا مف قكة القانكف
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لرُيس الجموكريٌ كلكؿ عضك مف أعضاء مجلس  : 109مادة  

  .السعب خؽ اقتراح القكانيف

 

يخاؿ كؿ مسركع قانكنً إلٍ إخدل لجاف المجلس  : 110مادة  

لؾخشى كتقديـ تقرير عنىَ علٍ انى بالنزبٌ إلٍ مسركعات القكانيف 

المقدمٌ مف أعضاء مجلس السعب ؽإنوا ِ تخاؿ إلٍ تلؾ اللجنٌ إِ 

بعد ؽخشوا أماـ لجنٌ ذاشٌ إلبداء الرأم ؽً جكاز نظر المجلس 

  .ؽيواَ كبعد أف يقر المجلس ذلؾ

 

كؿ مسركع قانكف اقترخى اخد األعضاء كرؽضى  : 111مادة  

  .المجلس ِ يجكز تقديمى ثانيٌ ؽً نؾس دكر اِنعقاد

 

لرُيس الجموكريٌ خؽ إشدار القكانيف أك اِعتراض  : 112مادة  

  .عليوا

 

إذا اعترض رُيس الجموكريٌ علٍ مسركع قانكف اقرق  : 113مادة  

مجلس السعب ردق إليى ذّؿ ثّثيف يكما مف تارير إبّغ المجلس 

. إياقَؽإذا لـ يرد مسركع القانكف ؽً هذا الميعاد اعتبر قانكنا كاشدر

كإذا رد ؽً الميعاد المتقدـ إلٍ المجلس كاقرق ثانيٌ بأغلبيٌ ثلثً 

  .أعضاُى اعتبر قانكنا كاشدر

 

يقر مجلس السعب الذطٌ العامٌ للتنميٌ اِقتشاديٌ  : 114مادة  

كاِجتماعيٌ كيخدد القانكف طريقٌ إعداد الذطٌ كعرضوا علٍ 

  .مجلس السعب

 

يجب عرض مسركع المكازنٌ العامٌ علٍ مجلس السعب : 115مادة  

كِ تعتبر ناؽذة إِ َ قبؿ ثّثٌ أسور علٍ األقؿ مف بدء الزنٌ الماليٌ 

  . بمكاؽقتى عليوا

كيجكز لمجلس . كيتـ التشكيت علٍ مسركع المكازنٌ بابا بابا 

عدا التٍ  ,السعب أف يعدؿ النؾقات الكاردة ؽٍ مسركع المكازنٌ 

كإذا ترتب علٍ التعديؿ زيادة . ترد تنؾيذا ِلتزاـ مخدد علٍ الدكلٌ 

wؽٍ إجمالٍ النؾقات كجب أف يتؾؽ المجلس مع الخككمٌ علٍ تدبير 
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. مشادر لإليرادات بما يخقؽ إعادة التكازف بينوا كبيف النؾقات 

كتشدر المكازنٌ بقانكف يجكز أف يتضمف تعديّ ؽٍ أل قانكف قاُـ 

كإذا لـ يتـ اعتماد المكازنٌ . بالقدر الّزـ لتخقيؽ هذا التكازف 

. الجديدة قبؿ بدء الزنٌ الماليٌ عمؿ بالمكازنٌ القديمٌ لخيف اعتمادها 

  . كما يخدد الزنٌ الماليٌ , كيخدد القانكف طريقٌ إعداد المكازنٌ

 

تجب مكاؽقٌ مجلس السعب علٍ نقؿ ال مبلؼ مف باب  : 116مادة  

إلٍ أذر مف أبكاب المكازنٌ العامٌَ ككذلؾ علٍ كؿ مشركؼ غير 

  .كارد بواَ أك زاُد ؽً تقديراتواَ كتشدر بقانكف

 

يخدد القانكف أخكاـ مكازنات المؤززات كالويُات  : 117مادة  

  .العامٌ كخزاباتوا

يجب عرض الخزاب الذتامٍ لميزانيٌ الدكلٌ علٍ : 118مادة 

مجلس السعب ؽٍ مدة ِ تزيد علٍ زتٌ أسور مف تارير انتواء 

كما . كيشدر بقانكف  , كيتـ التشكيت عليى بابا بابا. الزنٌ الماليٌ 

يجب عرض التقرير الزنكم للجواز المركزم للمخازبات 

كللمجلس أف يطلب مف الجواز . كمّخظاتى علٍ مجلس السعب

  .المركزم للمخازبات أم بيانات أك تقارير أذرل

 

إنساء الضراُب العامٌ كتعديلوا أك إلػاؤها ِ يككف إِ  : 119مادة  

. كِ يعؾٍ اخد مف أداُوا إِ ؽً األخكاؿ المبينٌ ؽً القانكف. بقانكف

كِ يجكز تكليؼ اخد أداء غير ذلؾ مف الضراُب أك الرزكـ إِ ؽً 

  .خدكد القانكف

 

ينظـ القانكف القكاعد األزازيٌ لجبايٌ األمكاؿ العامٌ  : 120مادة  

  .كإجراءات شرؽوا

 

ِ يجكز للزلطٌ التنؾيذيٌ عقد قركض أك اِرتباط  : 121مادة  

بمسركع يترتب عليى اتؾاؽ مبالؼ مف ذزانى الدكلٌ ؽً ؽترة مقبلى إِ 

  .بمكاؽقٌ مجلس السعب

 

wيعيف القانكف قكاعد مند المرتبات كالمعاسات  : 122مادة  
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كالتعكيضات كاإلعانات كالمكاؽآت التً تتقرر علٍ ذزانٌ الدكلٌَ 

  .كينظـ القانكف خاِت اِزتثناء منوا كالجوات التً تتكلٍ تطبيقوا

 

يخدد القانكف القكاعد كاإلجراءات الذاشٌ بمند  : 123مادة  

اِلتزامات المتعلقٌ بازتػّؿ مكارد الثركة الطبيعيٌ كالمراؽؽ 

العامٌَ كما يبيف أخكاؿ التشرؼ بالمجاف ؽً العقارات المملككٌ 

للدكلٌ كالنزكؿ عف أمكالوا المنقكلٌ كالقكاعد كاإلجراءات المنظمٌ 

  .بذلؾ

لكؿ عضك مف أعضاء مجلس السعب أف يكجى إلٍ  : 124مادة 

رُيس مجلس الكزراء أك اخد نكابى أك اخد الكزراء أك نكابوـ أزُلٌ 

كعلٍ رُيس مجلس  .ؽً ال مكضكع يدذؿ ؽً اذتشاشاتوـ

الكزراء أك نكابى أك الكزراء أك مف ينيبكنى اإلجابٌ عف أزُلٌ 

كيجكز للعضك زخب الزؤاؿ ؽً ال كقت كِ يجكز . األعضاء

  .تخكيلى ؽً نؾس الجلزٌ إلٍ ازتجكاب

 

لكؿ عضك مف أعضاء مجلس السعب خؽ تكجيى  : 125مادة  

ازتجكابات إلٍ رُيس مجلس الكزراء أك نكابى أك الكزراء أك نكابوـ 

كتجرل . لمخازبتوـ ؽً السُكف التً تدذؿ ؽً اذتشاشاتوـ

المناقسٌ ؽٍ اِزتجكاب بعد زبعٌ أياـ علٍ األقؿ مف تقديمىَ إِ ؽً 

  .خاِت اِزتعجاؿ التً يراها المجلس كبمكاؽقٌ الخككمٌ

 

الكزراء مزُكلكف أماـ مجلس السعب عف الزيازٌ  : 126مادة  

كلمجلس . العامٌ للدكلٌَ ككؿ كزير مزُكؿ عف أعماؿ كزارتى

السعب اف يقرر زخب الثقٌ مف اخد نكاب رُيس مجلس الكزراء أك 

اخد الكزراء أك نكابوـَ كِ يجكز عرض طلب زخب الثقٌ إِ بعد 

كِ يجكز . ازتجكابَ بناء علٍ اقتراح عسر أعضاء المجلس

للمجلس أف يشدر قرارق ؽً الطلب قبؿ ثّثٌ أياـ علٍ األقؿ مف 

  .كيككف زخب الثقٌ بأغلبيٌ أعضاء المجلس. تقديمى

 

لمجلس السعب أف يقرر بناء علٍ طلب عسر أعضاُى : 127مادة  

كيشدر القرار بأغلبيٌ أعضاء َ مزُكليٌ رُيس مجلس الكزراء 

w  . المجلس
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كِ يجكز أف يشدر هذا القرار إِ بعد ازتجكاب مكجى إلٍ الخككمٌ 

  . كبعد ثّثٌ أياـ علٍ األقؿ مف تقديـ الطلبَ 

كؽٍ خالٌ تقرير المزُكليٌ يعد المجلس تقريرا يرؽعى إلٍ رُيس 

الجموكريٌ متضمنا عناشر المكضكع كما انتوٍ إليى مف رأل ؽٍ 

 . هذا السأف كأزبابى

كلرُيس الجموكريٌ أف يقبؿ ازتقالٌ الكزارة أك أف يرد التقرير إلٍ 

ؽإذا عاد المجلس إلٍ إقرارق بأغلبيٌ َ المجلس ذّؿ عسرة أياـ 

  . ثلثٍ أعضاُى قبؿ رُيس الجموكريٌ ازتقالٌ الكزارة

ؽّ َ كإذا رؽض المجلس اقتراخان بمزُكليٌ رُيس مجلس الكزراء 

يجكز طلب زخب الثقٌ ؽٍ مكضكع زبؽ للمجلس أف ؽشؿ ؽيى ؽٍ 

  . ذات دكر اِنعقاد

إذا قرر المجلس زخب الثقٌ مف اخد نكاب رُيس  : 128مادة 

. مجلس الكزراء أك الكزراء أك نكابوـ كجب عليى اعتزاؿ منشبى

كيقدـ رُيس المجلس الكزراء ازتقالتى إلٍ رُيس الجموكريٌ إذا 

  .تقررت مزُكليتى أماـ مجلس السعب

 

يجكز لعسريف عضكا علٍ األقؿ مف أعضاء مجلس  : 129مادة  

السعب طرح مكضكع عاـ للمناقسٌ ِزتيضاح زيازٌ الكزارة 

  .بسأنى

 

ألعضاء مجلس السعب إبداء رغبات ؽً مكضكعات  : 130مادة  

  .عامٌ إلٍ رُيس مجلس الكزراء أك اخد نكابى أك اخد الكزراء

 

لمجلس السعب أف يككف لجنٌ ذاشٌ أك يكلؼ لجنٌ مف  : 131مادة  

لجانى بؾخص نساط إخدل المشالد اإلداريٌ أك المؤززات العاملٌَ 

أك ال جواز تنؾيذم أك ادارلَ أك ال مسركع مف المسركعات 

العامٌَ كذلؾ مف اجؿ تقشٍ الخقاُؽَ كإبّغ المجلس بخقيقٌ 

األكضاع الماليٌ أك اإلداريٌ أك اِقتشاديٌَأك إجراء تخقيقات ؽً 

كللجنٌ ؽً زبيؿ القياـ . ال مكضكع يتعلؽ بعمؿ مف األعماؿ الزابقٌ

بمومتوا أف تجمع ما تراق مف أدلٌَ كاف تطلب زماع مف ترل زماع 

أقكالىَ كعلٍ جميع الجوات التنؾيذيٌ كاإلداريٌ أف تزتجيب إلٍ 

wطلبواَكاف تضع تخت تشرؽوا لوذا الػرض ما تطلبى مف كثاُؽ أك 
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  .مزتندات أك غير ذلؾ

 

يلقٍ رُيس الجموكريٌ عند اؽتتاح دكر اِنعقاد العادم  : 132مادة  

لمجلس السعب بيانا يتضمف الزيازٌ العامٌ للدكلٌَ كلى الخؽ ؽً 

كلمجلس السعب مناقسٌ بياف . اللقاء ال بيانات أذرل أماـ المجلس

  .رُيس الجموكريٌ

 

يقدـ رُيس مجلس الكزراء برنامح الكزارة ذّؿ زتيف : 133مادة  

أك ؽٍ أكؿ اجتماع لى إذا َ يكما مف تارير تأليؾوا إلٍ مجلس السعب 

كإذا لـ يكاؽؽ المجلس علٍ هذا البرنامح بأغلبيٌ أعضاُى . كاف غاُبا 

كإذا لـ يكاؽؽ المجلس علٍ  . قبؿ رُيس الجموكريٌ ازتقالٌ الكزارة

كاف لرُيس الجموكريٌ أف يخؿ المجلس أك َ برنامح الكزارة الجديدة 

كيجكز لرُيس مجلس الكزراء كالكزراء  . يقبؿ ازتقالٌ الكزارة

كلػيرهـ مف أعضاء الخككمٌ إلقاء بياف أماـ مجلس السعب أك إخدل 

كيناقش المجلس أك اللجنٌ َ لجانى عف مكضكع داذؿ ؽٍ اذتشاشى 

  . هذا البياف كيبدل ما يراق مف مّخظات بسأنى

 

يجكز لرُيس مجلس الكزراء كنكابى كالكزراء كنكابوـ  : 134مادة  

اف يككنكا أعضاء ؽً مجلس السعبَ كما يجكز لػير األعضاء منوـ 

  .خضكر جلزات المجلس كلجانى

 

يزمع رُيس مجلس الكزراء كالكزراء ؽً مجلس  : 135مادة  

السعب كلجانى كلما طلبكا الكّـَ كلوـ اف يزتعينكا بمف يركف مف 

كِ يككف للكزير شكت معدكد عند اذذ الرأمَ إِ . كبار المكظؾيف

  .إذا كاف مف األعضاء

 

ِ يجكز لرُيس الجموكريٌ إشدار قرار بخؿ مجلس  : 136مادة  

كإذا خؿ المجلس ؽٍ أمر ؽّ يجكز خؿ  . السعب إِ عند الضركرة

كيجب أف يستمؿ القرار علٍ دعكة  . المجلس الجديد لذات األمر

الناذبيف إلجراء انتذابات جديدة لمجلس السعب ؽٍ ميعاد ِ يجاكز 

  . زتيف يكما مف تارير شدكر قرار الخؿ

wكيجب أف يستمؿ القرار علٍ دعكة الناذبيف إلجراء انتذابات جديدة 
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لمجلس السعب ؽً ميعاد ِ يجاكز زتيف يكما مف تارير إعّف 

كيجتمع المجلس الجديد ذّؿ األياـ العسرة التاليٌ  .نتيجٌ اِزتؾتاء

 .إلتماـ اِنتذاب

. الزلطٌ التنؾيذيٌ : الؾشؿ الثالث  

. رُيس الجموكريٌ : الؾرع األكؿ  

يتكلٍ رُيس الجموكريٌ الزلطٌ التنؾيذيٌَ كيمارزوا  : 137مادة  

  .علٍ الكجى المبيف ؽً الدزتكر

 

يضع رُيس الجموكريٌ باِستراؾ مع مجلس الكزراء  : 138مادة  

الزيازٌ العامٌ للدكلٌَ كيسرؽاف علٍ تنؾيذها علٍ الكجى المبيف ؽً 

  .الدزتكر

كيمارس رُيس الجموكريٌ اِذتشاشات المنشكص عليوا ؽٍ 

َ  بعد مكاؽقٌ مجلس الكزراء 147 ك 146 ك 145 ك 144المكاد 

 151 ك 148 ك 108كاِذتشاشات المنشكص عليوا ؽٍ المكاد 

  . ؽقرة ثانيٌ بعد أذذ رأيى

لرُيس الجموكريٌ أف يعيف ناُبا لى أك أكثرَ كيخدد  : 139مادة 

كتزرل القكاعد المنظمٌ . اذتشاشاتوـَ كيعؾيوـ مف مناشبوـ

  .لمزاءلٌ رُيس الجموكريٌ علٍ نكاب رُيس الجموكريٌ

 

يؤدل ناُب رُيس الجموكريٌَ أماـ رُيس  : 140مادة  

أقزـ باهلل العظيـ : "الجموكريٌَقبؿ مباسرة مواـ منشبى اليميف اآلتيٌ

أف أخاؽظ مذلشا علٍ النظاـ الجموكرمَكاف اخترـ الدزتكر 

كالقانكفَكاف أرعٍ مشالد السعب كاملٌَ كاف أخاؽظ علٍ ازتقّؿ 

  "الكطف كزّمٌ أراضيى

 

 يعيف رُيس الجموكريٌ رُيس مجلس الكزراء كيعؾيى مف  :141مادة  

منشبى كيككف تعييف نكاب رُيس مجلس الكزراء كالكزراء كنكابوـ 

كإعؾاؤهـ مف مناشبوـ بقرار مف رُيس الجموكريٌ بعد أذذ رأل 

  . رُيس مجلس الكزراء

 

لرُيس الجموكريٌ خؽ دعكة مجلس الكزراء لّنعقاد  : 142مادة  

wكخضكر جلزاتىَ كتككف لى رُازٌ الجلزات التً يخضرهاَكما 
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  .يككف لى خؽ طلب تقارير مف الكزراء

 

يعيف رُيس الجموكريٌ المكظؾيف المدنييف كالعزكرييف  : 143مادة  

كما . كالممثليف الزيازييفَ كيعزلوـ علٍ الكجى المبيف ؽً القانكف

  .يعتمد ممثلً الدكؿ األجنبيٌ الزيازييف

 

يشدر رُيس الجموكريٌ اللكاُد الّزمٌ لتنؾيذ القكانيفَ  : 144مادة  

بما ليس ؽيى تعديؿ أك تعطيؿ لوا أك إعؾاء مف تنؾيذهاَكلى أف يؾكض 

غيرق ؽً إشدارهاَ كيجكز أف يعيف القانكف مف يشدر القرارات 

  .الّزمٌ لتنؾيذق

 

  .يشدر رُيس الجموكريٌ لكاُد الضبط : 145مادة  

 

يشدر رُيس الجموكريٌ القرارات الّزمٌ إلنساء  : 146مادة  

  .كتنظيـ المراؽؽ كالمشالد العامٌ

 

إذا خدث ؽً غيبٌ مجلس السعب ما يكجب اإلزراع ؽً  : 147مادة  

اتذاذ تدابير ِ تختمؿ التأذير جاز لرُيس الجموكريٌ أف يشدر ؽً 

كيجب عرض هذق القرارات . سأنوا قرارات تككف لوا قكة القانكف

علٍ مجلس السعب ذّؿ ذمزٌ عسر يكما مف تارير شدكرها إذا 

كاف المجلس قاُماَ كتعرض ؽً أكؿ اجتماع لى ؽً خالٌ الخؿ أك 

كقؼ جلزاتىَ ؽإذا لـ تعرض زاؿ بأثر رجعٍ ما كاف لوا مف قكة 

دكف خاجى إلٍ إشدار قرار بذلؾ كإذا عرضت كلـ يقرها المجلس 

زاؿ بأثر رجعٍ ما كاف لوا مف قكة القانكفَ إِ إذا رأل المجلس 

اعتماد نؾاذها ؽً الؾترة الزابقٌ أك تزكيٌ ما ترتب علٍ أثارها بكجى 

  .آذر

 

يعلف رُيس الجموكريٌ خالٌ الطكارلء علٍ الكجى  : 148مادة  

المبيف ؽً القانكفَ كيجب عرض هذا اإلعّف علٍ مجلس السعب 

كإذا كاف . ذّؿ الذمزٌ عسر يكما التاليٌ ليقرر ما يراق بسأنى

مجلس السعب منخّ يعرض األمر علٍ المجلس الجديد ؽً أكؿ 

wكؽٍ جميع األخكاؿ يككف إعّف خالٌ الطكارلء لمدة . اجتماع لى
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



  .مخددةَكِ يجكز مدها إِ بمكاؽقٌ مجلس السعب

 

لرُيس الجموكريٌ خؽ العؾك عف العقكبٌ أك تذؾيؾواَ أما  : 149مادة  

  .العؾك السامؿ ؽّ يككف إِ بقانكف

 

رُيس الجموكريٌ هك القاُد األعلٍ للقكات المزلخٌَ  : 150مادة  

  .كهك الذم يعلف الخرب بعد مكاؽقٌ مجلس السعب

 

رُيس الجموكريٌ يبرـ المعاهداتَ كيبلػوا مجلس  : 151مادة  

السعب مسؾكعٌ بما ينازب مف البيافَكتككف لوا قكة القانكف بعد 

علٍ أف . إبراموا كالتشديؽ عليوا كنسرها كؽقا لألكضاع المقررة

معاهدات الشلد كالتخالؼ كالتجارة كالمّخٌ كجميع المعاهدات 

التً يترتب عليوا تعديؿ ؽً أراضٍ الدكلٌَأك التً تتعلؽ بخقكؽ 

الزيادةَ أك التً تتخمؿ ذزانٌ الدكلٌ سيُا مف النؾقات غير الكاردة 

  .ؽً المكازنٌَ تجب مكاؽقٌ مجلس السعب عليوا

لرُيس الجموكريٌ أف يزتؾتٍ السعب ؽً المزاُؿ  : 152مادة 

 .الوامٌ التً تتشؿ بمشالد البّد العليا

. الخككمٌ : الؾرع الثانٍ  

الخككمٌ هً الويٌُ التنؾيذيٌ كاِدايٌ العليا لدكلٌَكتتككف  : 153مادة  

. الخككمٌ مف رُيس مجلس الكزراء كنكابى كالكزراء كنكابوـ

  .كيسرؼ رُيس مجلس الكزراء علٍ أعماؿ الخككمٌ

 

يسترط ؽيمف يعيف كزيرا أك ناُب كزير أف يككف  : 154مادة  

مشرياَ بالؼ مف العمر ذمزا كثّثيف زنٌ ميّديٌ علٍ األقؿَ كاف 

  .يككف متمتع بكامؿ خقكقى المدنيٌ كالزيازيٌ

 

يؤدل أعضاء الكزارةَ أماـ رُيس الجموكريٌَ قبؿ  : 155مادة  

اقزـ باهلل العظيـ أف أخاؽظ : "مباسرة مواـ كظاُؾوـ اليميف اآلتيٌ

مذلشا علٍ النظاـ الجموكرمَكاف اخترـ الدزتكر كالقانكفَكاف 

أرعٍ مشالد السعب رعايٌ كاملٌَ كاف أخاؽظ علٍ ازتقّؿ 

  ."كزّمٌ أراضيى
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يمارس مجلس الكزراء بكجى ذاص اِذتشاشات  : 156مادة  

اِستراؾ مع رُيس الجموكريٌ ؽً كضع الزيازٌ العامٌ -  أ: اآلتيٌ

. للدكلٌَ كاإلسراؼ علٍ تنؾيذها كؽقا للقكانيف كالقرارات الجموكريٌ

تكجيى كتنزيؽ كمتابعٌ أعماؿ الكزارات كالجوات التابعٌ لوا -  ب

إشدار القرارات اإلداريٌ -  ت. كالويُات كالمؤززات العامٌ

إعداد -  ث. كالتنؾيذيٌ كؽقا للقكانيف كالقرارات كمراقبٌ تنؾيذها

إعداد مسركع المكازنٌ العامٌ -  ج .مسركعات القكانيف كالقرارات

عقد القركض -  خ .إعداد مسركع الذطٌ العامٌ للدكلٌ-  ح. للدكلٌ

مّخظٌ تنؾيذ القكانيف كالمخاؽظٌ -  د. كمنخوا كؽقا ألخكاـ الدزتكر

  .علٍ امف الدكلٌ كخمايٌ خقكؽ المكاطنيف كمشالد الدكلٌ

 

الكزير هك الرُيس اِدارل األعلٍ لكزارتىَ كيتكلٍ  : 157مادة  

رزـ زيازٌ الكزارة ؽً خدكد الزيازٌ العامٌ للدكلٌَ كيقكـ 

  .بتنؾيذها

ِ يجكز للكزير أثناء تكلٍ منشبى أف يزاكؿ مونٌ خرة  : 158مادة 

أك عمّ تجاريا أك ماليا أك شناعياَ أك أف يسترل أك يزتأجر سيُا 

مف أمكاؿ الدكلٌَ أك أف يؤجرها أك يبيعوا سيُا مف أمكالىَ أك أف 

  .يقايضوـ عليى

 

لرُيس الجموكريٌ كلمجلس السعب خؽ إخالٌ الكزير  : 159مادة  

إلٍ المخاكمٌ عما يقع منى مف جراُـ أثناء تأديٌ أعماؿ كظيؾتى أك 

كيككف قرار مجلس السعب باتواـ الكزير بناء علٍ اقتراح . بزببوا

يقدـ مف ذمس أعضاُى علٍ األقؿَ كِ يشدر قرار اِتواـ بأغلبيٌ 

  .ثلثً أعضاء المجلس

 

يقؼ مف يتوـ مف الكزراء عف عملى إلٍ أف يؾشؿ ؽً  : 160مادة  

أمرقَ كيخكؿ انتواء ذدمتى دكف إقامٌ الدعكل عليى أك اِزتمرار 

ؽيوا كتككف مخاكمى الكزير كإجراءات المخاكمٌ كضماناتوا كالعقاب 

كتزرل هذق األخكاـ علٍ نكاب . علٍ الكجى المبيف بالقانكف

  .الكزراء

. األدارة المخليٌ : الؾرع الثالث  

wتقزـ جموكريٌ مشر العربيٌ إلٍ كخدات إداريٌ تتمتع  : 161مادة  
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بالسذشيٌ اِعتباريٌَمنوا المخاؽظات كالمدف كالقرلَ كيجكز 

إنساء كخدات إداريٌ أذرل تككف لوا السذشيٌ اِعتباريٌ إذا 

  .اقتضت المشلخٌ العامٌ ذلؾ

كينظـ كزاُؿ تمكيف الكخدات َ كيكؾؿ القانكف دعـ الّمركزيٌ 

كالنوكض بوا َ اإلداريٌ مف تكؽير المراؽؽ كالذدمات المخليٌ 

  . كخزف إدارتوا

 

تسكؿ المجالس السعبيٌ المخليٌ تدريجيا علٍ مزتكل  : 162مادة  

الكخدات اإلداريٌ عف طريؽ اِنتذاب المباسرَ علٍ أف يككف 

نشؼ أعضاء المجلس السعبً علٍ األقؿ مف العماؿ كالؾّخيفَ 

كيككف اذتيار رؤزاء . كيكؾؿ القانكف نقؿ الزلطٌ إليوا تدريجيا

  .كككّء المجالس بطريؽ اِنتذاب مف بيف األعضاء

 

يبيف القانكف طريقٌ تسكيؿ المجالس السعبيٌ  : 163مادة  

المخليٌَكاذتشاشاتوا كمكاردها الماليٌَكضمانات 

أعضاُواَكعّقاتوا بمجلس السعب كالخككمٌَ كدكرها ؽً إعداد 

 .كتنؾيذ ذطٌ التنميٌ كؽٍ الرقابٌ علٍ أكجى النساط المذتلؾٌ

. المجالس القكميٌ المتذششٌ : الؾرع الرابع  

تنسأ مجالس متذششٌ علٍ المزتكل القكمً تعاكف ؽً  : 164مادة  

رزـ الزيازٌ العامٌ للدكلٌ ؽً جميع مجاِت النساط القكمًَكتككف 

هذق المجالس تابعٌ لرُيس الجموكريٌَ كيخدد تسكيؿ كؿ منوا 

  .كاذتشاشاتى قرار مف رُيس الجموكريٌ

. الزلطٌ القضاُيٌ : الؾشؿ الرابع  

الزلطٌ القضاُيٌ مزتقلٌَ كتتكِها المخاكـ علٍ اذتّؼ  : 165مادة  

  .أنكاعوا كدرجاتواَ كتشدر أخكاموا كؽؽ القانكف

 

القضاة مزتقلكفَ ِ زلطاف عليوـ ؽٍ قضاُوـ لػير  : 166مادة  

القانكف كِ يجكز أليٌ زلطٌ التدذؿ ؽً القضايا أك ؽً سُكف 

  .العدالٌ

 

يخدد القانكف الويُات القضاُيٌ كاذتشاشاتوا كينظـ  : 167مادة  

w  .طريقٌ تسكيلواَكيبيف سركط كإجراءات تعييف أعضاُوا كنقلوـ
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القضاة غير قابليف للعزؿَ كينظـ القانكف مزاءلتوـ  : 168مادة  

  .تأديبيا

 

جلزات المخاكـ علنيٌ إِ إذا قررت المخكمٌ جعلوا  : 169مادة  

زريٌ مراعاة للنظاـ العاـ أك اآلدابَ كؽٍ جميع األخكاؿ يككف 

  .النطؽ بالخكـ ؽً جلزٌ علنيٌ

 

يزوـ السعب ؽً إقامٌ العدالٌ علٍ الكجى كؽٍ الخدكد  : 170مادة  

  .المبينٌ ؽً القانكف

ينظـ القانكف ترتيب مخاكـ امف الدكلٌَ كيبيف  : 171مادة  

  .اذتشاشاتوا كالسركط الكاجب تكاؽرها ؽيمف يتكلكف القضاء ؽيوا

 

مجلس الدكلٌ هيٌُ قضاُيٌ مزتقلٌَ كيذتص بالؾشؿ ؽً  : 172مادة  

المنازعات اإلداريٌ ؽً الدعاكل التأديبيٌَ كيخدد القانكف 

  .اذتشاشاتى األذرل

 

كيسكؿ مجلس يضـ َ تقكـ كؿ هيٌُ قضاُيٌ علٍ سُكنوا  : 173مادة  

يرعٍ سُكنوا َ رؤزاء الويُات القضاُيٌ يرأزى رُيس الجموكريٌ 

كيبيف القانكف تسكيلى كاذتشاشاتى كقكاعد زير العمؿ َ المستركٌ 

  . ؽيى

. المخكمٌ الدزتكريٌ العليا : الؾشؿ الذامس  

المخكمٌ الدزتكريٌ العليا هيٌُ قضاُيٌ مزتقلٌ قاُمٌ  : 174مادة  

  .بذاتوا ؽً جموكريٌ مشر العربيٌَ مقرها مدينٌ القاهرة

 

تتكلٍ المخكمٌ الدزتكريٌ العليا دكف غيرها الرقابٌ  : 175مادة  

القضاُيٌ علٍ دزتكريٌ القكانيف كاللكاُدَ كتتكلٍ تؾزير النشكص 

كيعيف القانكف . التسريعيٌ كذلؾ كلى علٍ الكجى المبيف ؽً القانكف

  .اِذتشاشات األذرل للمخكمٌ كينظـ اإلجراءات التً تتبع أماموا

 

ينظـ القانكف كيؾيٌ تسكيؿ المخكمٌ الدزتكريٌ  : 176مادة  

wالعلياَكيبيف السركط الكاجب تكاؽرها ؽً أعضاُوا كخقكقوـ 
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  .كخشاناتوـ

 

أعضاء المخكمٌ الدزتكريٌ العليا غير قابليف للعزؿَ  : 177مادة  

  .كتتكلٍ المخكمٌ مزاءلٌ أعضاُوا علٍ الكجى المبيف بالقانكف

 

تنسر ؽً الجريدة الرزميٌ األخكاـ الشادرة مف  : 178مادة  

المخكمٌ الدزتكريٌ العليا ؽً الدعاكل الدزتكريٌَ كالقرارات 

الشادرة بتؾزير النشكص التسريعيٌَ كينظـ القانكف ما يترتب علٍ 

 .الخكـ بعدـ دزتكريٌ نص تسريعً مف أثار

. مكاؽخٌ األرهاب : الؾشؿ الزادس  

تعمؿ الدكلٌ علٍ خمايٌ األمف كالنظاـ العاـ ؽٍ مكاجوٌ : 179مادة  

كينظـ القانكف أخكامان ذاشٌ بإجراءات اِزتدِؿ َ أذطار اإلرهاب 

كبخيث ِ َ كالتخقيؽ التٍ تقتضيوا ضركرة مكاجوٌ هذق األذطار 

يخكؿ اإلجراء المنشكص عليى ؽٍ كؿ مف الؾقرة األكلٍ مف المادة 

 مف الدزتكر دكف تلؾ 45 كالؾقرة الثانيٌ مف المادة 44 ك المادة 41

  . كذلؾ كلى تخت رقابٌ القضاءَ المكاجوٌ 

كلرُيس الجموكريٌ أف يخيؿ أيٌ جريمٌ مف جراُـ اإلرهاب إلٍ أيٌ 

 . جوٌ قضاء منشكص عليوا ؽٍ الدزتكر أك القانكف

. القكات المزلخٌ ك مجلس الدؽاع الكطنٍ : الؾشؿ الزابع  

كهٍ َ الدكلٌ كخدها هٍ التٍ تنسئ القكات المزلخٌ  : 180مادة  

كِ َ مومتوا خمايٌ البّد كزّمٌ أراضيوا كأمنوا َ ملؾ للسعب 

 يجكز أليٌ هيٌُ أك جماعٌ إنساء تسكيّت عزكريٌ أك سبى عزكريٌ

.  

 

  .تنظـ التعبٌُ العامٌ كؽقا للقانكف : 181مادة  

 

كيتكلٍ  (مجلس الدؽاع الكطنً  )ينسأ مجلس يزمٍ  : 182مادة  

رُيس الجموكريٌ رُازتىَ كيذتص بالنظر ؽٍ السُكف الذاشٌ 

  .بكزاُؿ تأميف البّد كزّمتواَ كيبيف القانكف اذتشاشاتى األذرل

 

ينظـ القانكف القضاء العزكرمَ كيبيف اذتشاشاتى ؽً  : 183مادة  

w  .خدكد المبادلء الكاردة ؽً الدزتكر
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. السرطٌ : الؾشؿ الثامف  

السرطٌ هيٌُ مدنيٌ نظاميٌَ رُيزوا األعلٍ رُيس  : 184مادة  

كتؤدل السرطٌ كاجبوا ؽً ذدمٌ السعبَ كتكؾؿ . الجموكريٌ

للمكاطنيف الطمأنينٌ كاألمفَ كتزور علٍ خؾظ النظاـ كاألمف العاـ 

كاآلدابَ كتتكلٍ تنؾيذ ما تؾرضى عليوا القكانيف كاللكاُد مف 

  .كاجباتَ كذلؾ كلى علٍ الكجى المبيف بالقانكف

. أخكاـ عامٌ ك أنتقاليٌ : الباب الزادس  

  .مدينٌ القاهرة عاشمٌ جموكريٌ مشر العربيٌ : 185مادة  

 

يبيف القانكف العلـ المشرم كاألخكاـ الذاشٌ بىَ كما  : 186مادة  

  .يبيف سعار الدكلٌ كاألخكاـ الذاشٌ بى

 

ِ تزرل أخكاـ القكانيف إِ علٍ ما يقع مف تارير العمؿ  : 178مادة  

بوا كِ يترتب عليوا اثر ؽيما كقع قبلواَ كمع ذلؾ يجكز ؽً غير 

المكاد الجناُيٌ النص ؽً القانكف علٍ ذّؼ ذلؾ بمكاؽقٌ أغلبيٌ 

  .أعضاء مجلس السعب

 

تنسر القكانيف ؽً الجريدة الرزميٌ ذّؿ أزبكعيف مف  : 188مادة  

يكـ إشدارها كيعمؿ بوا بعد سور مف اليكـ التالً لتارير نسرها إِ 

  .إذا خدد لذلؾ ميعادا آذر

 

لكؿ مف رُيس الجموكريٌ كمجلس السعب طلب تعديؿ  : 189مادة  

مادة أك أكثر مف مكاد الدزتكرَ كيجب أف يذكر ؽً طلب التعديؿ 

ؽإذا كاف . المكاد المطلكب تعديلوا كاألزباب الداعيٌ إلٍ هذا التعديؿ

الطلب شادرا مف مجلس السعب كجب أف يككف مكقعا مف ثلث 

كؽٍ جميع األخكاؿ يناقش المجلس مبدأ . أعضاء المجلس علٍ األقؿ

التعديؿ كيشدر قرارق ؽً سأنى بأغلبيٌ أعضاُىَ ؽإذا رؽض الطلب 

ِ يجكز إعادة طلب تعديؿ المكاد ذاتوا قبؿ مضٍ زنٌ علٍ هذا 

كإذا كاؽؽ مجلس السعب علٍ مبدأ التعديؿ يناقشَ بعد . الرؽض

سوريف مف تارير هذق المكاؽقٌَ المكاد المطلكب تعديلواَ ؽإذا كاؽؽ 

علٍ التعديؿ ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علٍ السعب ِزتؾتاُى 

wؽإذا ككؽؽ علٍ التعديؿ اعتبر ناؽذا مف تارير مف تارير . ؽً سأنى
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  .إعّف نتيجٌ اِزتؾتاء

 

تنتوً مدة رُيس الجموكريٌ الخالً بانقضاء زت  : 190مادة  

  . زنكات مف تارير إعّف انتذابى للجموكريٌ العربيٌ المتخدة

 

كؿ ما قررتى القكانيف كاللكاُد مف أخكاـ قبؿ شدكر هذا  : 191مادة  

الدزتكر يبقٍ شخيخا كناؽذاَ كمع ذلؾ يجكز إلػاؤها اك تعديلوا كؽقا 

   .للقكاعد كاإلجراءات المقررة ؽً هذا الدزتكر

 

تمارس المخكمٌ العليا اذتشاشاتوا المبينٌ ؽً القانكف  : 192مادة  

  .الشادر بإنساُواَ كذلؾ ختٍ يتـ تسكيؿ المخكمٌ الدزتكريٌ العليا

 

 " اِزتؾتاء" بكلمٌ " اِنتذاب " تزتبدؿ كلمٌ  " :  مكررا192مادة  

 ."باذتيار رُيس الجموكريٌ أينما كردت ؽٍ الدزتكر ؽيما يتعلؽ

 

يعمؿ هذا الدزتكر مف تارير إعّف مكاؽقٌ السعب عليى  : 193مادة  

 .ؽً اِزتؾتاء

. أخكاـ جديدة : الباب الزابع  

. مجلس السكرل : الؾشؿ األكؿ  

يذتص مجلس السكرل بدرازٌ كاقتراح ما يراق كؾيّ  : 194مادة  

كخمايٌ َ بالخؾاظ علٍ دعـ الكخدة الكطنيٌ كالزّـ اِجتماعٍ 

المقكمات األزازيٌ للمجتمع كقيمى العليا كالخقكؽ كالخريات 

  : كتجب مكاؽقٌ المجلس علٍ ما يلٍ . كالكاجبات العامٌ

َ ػػ اِقتراخات الذاشٌ بتعديؿ مادة أك أكثر مف مكاد الدزتكر 1

علٍ أف تزرل علٍ مناقسٌ التعديؿ كالمكاؽقٌ عليى بالمجلس األخكاـ 

  . 189المنشكص عليوا ؽٍ المادة 

ػػ مسركعات القكانيف المكملٌ للدزتكر كالتٍ نشت عليوا المكاد 2

 160 ك 91 ك 89 ك 88 ك 87 ك 85 ك 76 ك 62 ك 48 ك 6 ك 5

 ك 175 ك 173 ك 172ك  171 ك 170 ك 168 ك 167 ك 163ك 

 ك 198 ك 197 ك 196 ك 183 ك 179 ك 178 ك 177 ك 176

  .  مف الدزتكر211 ك 210 ك 209 ك 208 ك 207ك  206

wػػ معاهدات الشلد كالتخالؼ كجميع المعاهدات التٍ يترتب عليوا 3
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   . تعديؿ ؽٍ أراضٍ الدكلٌ أك التٍ تتعلؽ بخقكؽ الزيادة

َ كإذا قاـ ذّؼ بيف مجلزٍ السعب كالسكرل بالنزبٌ لوذق المكاد 

أخاؿ رُيس مجلس السعب األمر إلٍ لجنٌ مستركٌ تسكؿ مف 

رُيزٍ مجلزٍ السعب كالسكرل كبعضكيٌ زبعٌ أعضاء مف كؿ 

كذلؾ ِقتراح نص لألخكاـ مخؿ َ مجلس تذتارهـ لجنتى العامٌ 

  . الذّؼ

ؽإذا َ كيعرض النص الذل انتوت إليى اللجنٌ علٍ كؿ مف المجلزيف 

عرض األمر علٍ المجلزيف ؽٍ َ لـ يكاؽؽ أل منوما علٍ النص 

اجتماع مسترؾ يرأزى رُيس مجلس السعب ؽٍ المكاف الذل يخددق 

  . كتخضرق أغلبيٌ أعضاء كؿ مف المجلزيف علٍ األقؿَ 

كاف للمجلزيف أف َ كإذا لـ تشؿ اللجنٌ إلٍ اتؾاؽ علٍ نص مكخد 

 يكاؽقا ؽٍ اجتماعوما المسترؾ علٍ النص الذل كاؽؽ عليى أل منوما

.  

يشدر القرار ؽٍ َ كمع مراعاة ما يتطلبى الدزتكر مف أغلبيٌ ذاشٌ 

  . كؿ مف المجلزيف كؽٍ اِجتماع المسترؾ لوما بأغلبيٌ الخاضريف

  . كؽٍ جميع األخكاؿ يككف التشكيت دكف مناقسٌ

 

  : يؤذذ رأل مجلس السكرل ؽيما يلٍ: 195مادة 

  . ػػ مسركع الذطٌ العامٌ للتنميٌ اِجتماعيٌ كاِقتشادي1ٌ

  . ػػ مسركعات القكانيف التٍ يخيلوا إليى رُيس الجموكري2ٌ

ػػ ما يخيلى رُيس الجموكريٌ إلٍ المجلس مف مكضكعات تتشؿ 3

 بالزيازيٌ العامٌ للدكلٌ أك بزيازتوا ؽٍ السُكف العربيٌ أك الذارجيٌ

.  

كيبلؼ المجلس رأيى ؽٍ هذق األمكر إلٍ رُيس الجموكريٌ كمجلس 

  . السعب

 

 

يسكؿ مجلس السكرل مف عدد مف األعضاء يخددق  : 196مادة  

عضكا كينتذب ثلثا أعضاء  (132)القانكف علٍ أِ يقؿ عف 

المجلس باِقتراع المباسر الزرل العاـ علٍ أف يككف نشؾوـ علٍ 

 األقؿ مف العماؿ كالؾّخيف كيعيف رُيس الجموكريٌ الثلث الباقٍ 
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يخدد القانكف الدكاُر اِنتذابيٌ الذاشٌ بمجلس السكرل  : 197مادة  

كعدد األعضاء بكؿ داُرةَ كالسركط الكاجب تكاؽرها ؽٍ المنتذبيف 

 أك المعينيف منوـ 

 

 

مدة عضكيٌ مجلس السكرل زت زنكاتَ كيتجدد  : 198مادة  

انتذاب كاذتيار نشؼ األعضاء المنتذبيف كالمعينيف كؿ ثّث 

زنكات كؽقا للقانكف كيجكز داُما اعادة انتذاب أك تعييف مف انتوت 

 مدة عضكيتى 

 

 

ينتذب مجلس السكرل رُيزا لى كككيليف ؽٍ أكؿ  : 199مادة  

اجتماع لدكر اِنعقاد الزنكل العادل لمدة ثّث زنكاتَ كاذا ذّ 

 مكاف أخدهـ انتذب المجلس مف يخؿ مخلى الٍ نوايٌ مدتى 

 

 

ِ يجكز الجمع بيف عضكيٌ مجلس السكرل كمجلس  : 200مادة  

 السعب 

 

 

رُيس مجلس الكزراء كنكابى كالكزراء كغيرهـ مف  : 201مادة  

 أعضاء الخككمٌ غير مزُكليف أماـ مجلس السكرل 

 

لرُيس الجموكريٌ القاء بيانى عف الزيازٌ العامٌ للدكلٌ  : 202مادة  

أك أيٌ بيانات أذرل ؽٍ اجتماع مسترؾ لمجلزٍ السعب كالسكرل 

يرأزى رُيس مجلس السعب كلرُيس الجموكريٌ القاء ما يراق مف 

 بيانات أماـ مجلس السكرل 

 

 

يجكز لرُيس مجلس الكزراء كالكزراء كلػيرهـ مف  : 203مادة  

wأعضاء الخككمٌ القاء بياف أماـ مجلس السكرل أك اخدل لجانى عف 
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مكضكع داذؿ ؽٍ اذتشاشى كيزمع رُيس مجلس الكزراء كنكابى 

كالكزراء كغيرهـ مف أعضاء الخككمٌ كلما طلبكا الكّـ ؽٍ مجلس 

السكرل كلجانىَ كلوـ أف يزتعينكا بمف يركف مف كبار المكظؾيفَ 

كِ يككف للكزير أك لػيرق مف أعضاء الخككمٌ شكت معدكد عند 

 أذذ الرألَ اِ اذا كاف مف األعضاء 

 

 

آل يجكز لرُيس الجموكريٌ خؿ مجلس السكرل اِ عند  : 204مادة  

الضركرةَ كيجب أف يستمؿ قرار خؿ المجلس علٍ دعكة الناذبيف 

ِجراء انتذابات جديدة لمجلس السكرل ؽٍ ميعاد ِ يجاكز زتيف 

يكما مف تارير شدكر قرار الخؿ كيجتمع المجلس ذّؿ األياـ 

 العسرة التاليٌ ِجراء اِنتذابات 

 

تزرل ؽٍ سأف مجلس السكرل األخكاـ الكاردة : 205مادة 

( َ 90( َ )89)َ  ( ؽقرة ثاني88ٌ( َ )62): بالدزتكر ؽٍ المكاد 

(91( َ )93( َ )94( َ )95( َ )96( َ )97( َ )98) , (99) , 

(100), (101) , (102) , (104) , (105) , (106) , (107) , 

كذلؾ ؽيما ِ يتعارض مع األخكاـ  , (134) , (130) , (129)

علٍ أف يباسر اِذتشاشات المقررة ؽٍ  , الكاردة ؽٍ هذا الؾشؿ

 . المكاد المذككرة مجلس السكرل كرُيزى

. زلطٌ الشخاؽٌ : الؾشؿ الثانٍ  

الشخاؽٌ زلطٌ سعبيٌ مزتقلٌ تمارس رزالتوا علٍ  : 206مادة  

 الكجى المبيف ؽٍ الدزتكر كالقانكف 

 

 

تمارس الشخاؽٌ رزالتوا بخريٌ كؽٍ ازتقّؿ ؽٍ  : 207مادة  

ذدمٌ المجتمع بمذتلؼ كزاُؿ التعبيرَ تعبيرا عف اتجاهات الرأل 

العاـ كازواما ؽٍ تككينى كتكجيوىَ ؽٍ اطار المقكمات األزازيٌ 

للمجتمعَ كالخؾاظ علٍ الخريات كالخقكؽ كالكاجبات العامٌَ 

كاختراـ خرمٌ الخياة الذاشٌ للمكاطنيفَ كذلؾ كلى طبقا للدزتكر 

 كالقانكف 
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خريٌ الشخاؽٌ مكؾكلٌ كالرقابٌ علٍ الشخؼ مخظكرة  : 208مادة  

كانذارها أك كقؾوا أك الػاءها بالطريؽ اِدارل مخظكر كذلؾ كلى 

 كؽقا للدزتكر كالقانكف 

 

 

خريٌ اشدار الشخؼ كملكيتوا لألسذاص اِعتباريٌ  : 209مادة  

العامٌ كالذاشٌ كلألخزاب الزيازيٌ مكؾكلٌ طبقا للقانكف كتذضع 

الشخؼ ؽٍ ملكيتوا كتمكيلوا كاِمكاؿ المملككٌ لوا لرقابٌ السعب 

 علٍ الكجى المبيف بالدزتكر كالقانكف 

 

 

للشخؾييف خؽ الخشكؿ علٍ األنباء كالمعلكمات طبقا  : 210مادة  

لألكضاع التٍ يخددها القانكف كِ زلطاف عليوـ ؽٍ عملوـ لػير 

 .القانكف 

 

 

يقكـ علٍ سُكف الشخاؽٌ مجلس أعلٍ يخدد القانكف  : 211مادة  

طريقٌ تسكيلى كاذتشاشاتى كعّقاتى بزلطات الدكلٌ كيمارس 

المجلس اذتشاشاتى بما يدعـ خريٌ الشخاؽٌ كازتقّلواَ كيخقؽ 

الخؾاظ علٍ المقكمات األزازيٌ للمجتمعَ كيضمف زّمٌ الكخدة 

الكطنيٌ كالزّـ اِجتماعٍَ كذلؾ علٍ النخك المبيف ؽٍ الدزتكر 

 .كالقانكف 
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