الـلائحة الـداخلية
لمجلــس الشـــورى

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة
الفصل األول
التعريفات
المادة (: )1
في تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبيي
قري كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
المجلس  :مجلس الشورى .
الرئيس  :رئيس المجلس .
المكتب  :مكتب المجلس .
العضو  :عضو المجلس .
األمين العام  :أمي عام المجلس .
الفترة  :مدة انعقاد المجلس منذ انتخاب أعضائه وهى أربع سينوات ميالديية
تبدأ م تاريخ أول اجتماع له .
دور االنعقاد  :يبدأ بانعقاد مجلس عميان بيدعوة مي جاللية النيلطان وينتهيي
في مدة ال تقل ع ثمانية شهور.
الالئحة  :الالئحة الداخلية للمجلس .
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة (: )2
تكون للمجلس الشخصية االعتباريية ويتمتيع باالسيتقالل اددار والمالي ي
ويك ون مق ره وعق د اجتماعاته بمدينة منقط .
ولجاللة النلطان دعوة المجلس لعقد جلناته في أ مكان آخر خارج مقره
المادة (: )3
أ) فتيرة المجلييس أربيع سيينوات ميالدييية تبيدأ مي تيياريخ أول اجتمياع لييه يلييي
افتتاح جاللة النلطان لمجلس عمان لفترته الجديدة .
ب) تجرى انتخابات المجلس الجديد خالل التنعي يوم ا النابقة على نهاية تلك
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الفترة وفقا لما ينص عليه قانون االنتخاب.
سييبب م ي
ج) إذا لييم تييتم االنتخابييات عنييد انتهيياج فتييرة المجلييس أو تي خرت
ا سباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
وال يجييوم مييد فتييرة المجلييس إال للضييرورة التييي يراهييا جالليية النييلطان
ويصدر بذل ك مرسومي ا سيلطانيا عليى أال يتجي اوم ميد الفتيرة دور انعقياد
واحد .
د) تتقيييرر واجبيييات وحقيييوق العضيييوية مييي تييياريخ أداج اليميييي فيييي الجلنييية
االسييتانائية التييي يجتمييع فيهييا المجلييس وفقييا للمييادة ( )58مكييررا ( )12م ي
النظام ا ساسي للدولة.
ه) يجوم لم انتهت فترة عضويته في المجلس أن يترشح لميدد أخيرى مماثلية
علييى أن يكييون منييتوفيا لشييرو الترشييح المنصييو عليهييا فييي النظييام
ا ساسي للدولة وقانون االنتخاب .
المادة (: )4
أ) ال يجوم الجمع بي عضوية المجلس ومجلس الدولة .
وال يجوم الجمع بيي عضيوية المجليس والوايائا العامية فيتذا تيم انتخياب
أحييد المييوافي العمييوميي لعضييوية المجلييس اعتبي رت خدمتي ه منتهييية مي
تاريخ إع الن النتائج النهائية لالنتخابات .
ب) في حالة الطع في صيحة عضيوية الموايا العيام يبقيى محتفظيا بوايفتيه
دون صيير راتبييه إلييى حييي صييدور حكييم نهييائي فييي الطع ي فييتذا صييدر
الحكم ببطالن عضويته عاد إليى وايفتيه وصير ليه راتبيه الموقيو مي
تيياريخ عودتييه للعمييل أمييا إذا رفييض الطع ي اعتبييرت خدمتييه منتهييية م ي
تاريي خ إعييالن النتييائج النهائيية لالنتخابييات ويميينح معاشيا اسييتانائيا يحييدده
القانون ويحنب م تاريخ إعالن تلك النتائج شريطة أن تكون له فيي هيذا
التاريخ مدة خدمة محنوب ة ف ي المع اش ال تقل ع عشر سنوات ميالديية
.
المادة (: )5
تنتهي صف ة العضوي ة ع عض و المجل س في الح االت اآلتية :
أ) انتهاج فترة المجلس وفق ما نص علي ه البند (أ) أو (ج) م المادة ( )3في
هذه الالئحة .
ب) االستقالة وتقدم بكتاب منبب إلى الرئيس الذ يعرضه على المكتيب ثيم
علييى المجلييس ليتخييذ قييراره بييالقبول أو الييرفض ب غلبييية أعضيياج المجلييس
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الحاضري وال يحضر مقدم االستقالة جلنة إتخاذ القرار .
ج) الوفاة أو العجز الكلي .
د) إسقا العضوية وال يجوم إسقا ها عي العضيو إال إذا فقيد أحيد شيرو
الترشييح النتخابييات المجلييس أو أخييل بواجبييات العضييوية أو فقييد الاقيية
واالعتب ي ار الت ي ي يق ي درها المجلييس .وف ي ي كييل ا حييوال يصييدر بتسييقا
العضييوية قييرار ميي المجليي س فييي جلنيي ة غييير علنييية ب غلبييية ثلاييي
أعضاج المجلس.
ه) حييل المجلييس م ي قبييل جالليية النييلطان وفقييا حكييام المييادة ( )58مكييررا
( )19م النظام ا ساسي للدولة.
وتنقط جميع أعمال العضو بزوال عضويته ما لم يتمنك بها عضو آخر.
المادة (: )6
تنر أحكام المادة ( )58مكررا ( )13م النظام ا ساسي للدولة على حالية
خلو مكان العضو قبل انتهاج فترة المجلس وعلى م يخلفه إذا وقع الخلو قبل
النتة أشهر النابقة على التاريخ المحدد النتهاج فترة المجلس .
وبن ياج علييى ذلييك يقييوم الييرئيس بييتبالل الجهييات المختصيية كتابيية بخلييو مكييان
العضو وعما لو أقتضى أن يكون له خلا يحل محله .

الباب الثاني
أحكام العضوية
الفصل األول
واجبات األعضاء
المادة (: )7
علييى الييرئيس ونائبيييه وا عضيياج أن ينييتهدفوا فييي قيييامهم ب عمييال المجلييس
واختصاصاته مصالح الو والموا ني وفقا للقيواني المعميول بهيا وأال
ينتغلوا عضويتهم ب صورة لمزايا خاصة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة م
تييربطهم بهييم عالقيية خاصيية أو صييلة قرابيية حتييى الدرجيية الرابعيية ويحييدد
منهم القيام بها.
القانون ا عمال التي ال يجوم
المادة (: )8
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ال يجوم للعضو م تاريخ أداج اليمي أن يعمل في شركة أجنبية أو أن يقبل
عضيييوية مجيييالس إدارة الشيييركات المنييياهمة أو الشيييركات ذات المنييي ولية
المحدودة إال إذا كيان مي المؤسنيي أو مالكيا لعشيرة فيي المائية ()%10
علييى ا قييل م ي أسييهم رأش مييال الشييركة أو سييبق أن شييغل عضييوية هييذه
المجالس قبل تاريخ أداج اليمي .
المادة (: )9
علييى العضييو عنييد مناقشيية أ موضييوع فييي المجلييس أو أحييد أجهزتييه يتعلييق
بمصلحة شخصية له أو حد موكليه أو حد أقربائه حتيى الدرجية الرابعية
أن يخطر الرئيس بذلك قبيل المناقشية أميا اليرئيس فيجيب علييه التنحيي عي
رئاسة الجلنة واخطار المجلس بذلك م خالل رئيس الجلنة.
المادة (: )10
علييى العضييو االنتظييام فييي حضييور جلنييات المجلييس واجتماعييات مكتبييه
ولجانييه التييي يكييون عضييوا فيهييا كمييا وعليييه المواابيية علييى أداج أعم ي ال
المجل س التي تتطلبها صفة العضوية أو التيي توكي ل إليي ه مي قبيل اليرئيس
أو رئيس اللجنة .
المادة (: )11
على العضو الذ يطرأ ميا ينيتوجب غيابيه عي إحيدى جلنيات المجليس أو
اجتماعييات لجانييه أن يخطيير الييرئيس أو رئيييس اللجنيية بحنييب ا حييوال
كتابة بذلك .
وال يجيييوم للعضيييو أن يتغييييب إال بيييتذن منيييبق أو إجيييامة قصييييرة يحيييددها
الرئيس سباب تبرر ذلك ويخط ر الرئيس بادذن أو ادجامات التي منحهيا
لألعضاج في أول جلنة تالية .
المادة (: )12
إذا تغيب العضو ع حضور جلنات المجلس أو اجتماعات مكتبه أو لجانه
بييدون عييذر مقبييول ثييالت مييرات متتابعيية أو خمييس مييرات متقطعيية فييي دور
االنعقاد الننو يتم تنبيه العضو كتابة بذلك فتذا ماد الغيياب ووصيل إليى
خمس جلنيات أو اجتماعيات متتابعية أو سيبع غيير متتاليية ينبيه ميرة أخيرى
ويتليييى هيييذا التنبييييه أميييام المجليييس .أميييا إذا ماد عليييى هيييذا الحييي د بالننيييبة
الجتماعييات المكتييب أو لجنيية ميي اللجييان فيعتبيي ر العضيي و منتقييي ال ميي
عضوي ة المكتب أو اللجن ة ويعل ذلك أمام المجلس ويجرى اختييار مي
-4-

يحل محله م أعضاج المجلس .
المادة (: )13
إذا تغيب العضو بدون عذر مقبيول بميا يعيادل نصيا إجميالي عيدد جلنيات
المجلس أو اجتماعات مكتبه إذا كان عضوا فيه أو اجتماعات اللجنة المنضم
إليها في دور االنعقاد الننو الواحد فللرئيس أن يعرض الموضيوع عليى
المجلييس التخيياذ إجييراجات إسييقا العضييوية بنييبب ادخييالل بواجباتهييا وفقييا
لحكييم المييادة ( )58مكييررا ( )17مي النظييام ا ساسييي للدوليية .ويييتم عييرض
ذلك على المجلس قبل انتهياج دور االنعقياد النينو ويعطيى العضيو فرصية
جديدة إذا تقدم باعتذار علني أميام المجليس ووعيد باالنتظيام فيي أداج أعماليه
وحضييور جلنييات المجلييس واجتماعاتييه وال يقبييل هييذا االعتييذار إال مييرة
واحدة خالل فترة المجلس الواحدة .
المادة (: )14
عليييى العضيييو اليييذ يطيييرأ ميييا يوجيييب انصيييرافه مييي جلنييية المجليييس أو
اجتماعات مكتبه أو لجانيه نهائييا قبيل ختامهيا أن ينيت ذن فيي ذليك كتابية مي
الرئيس أو رئيس اللجنة بحنب ا حوال .
المادة (: )15
يعرض رئيس اللجنة عليى اليرئيس تقرييرا كيل ثالثية أشيهر عي حضيور
أعضاج اللجنة وغيابهم والمهام الموكلة إليهم تضامنيّا أو أفرادا .
المادة (: )16
ال يجييوم للعضييو أن ي ي تي أفعيياال داخييل المجلييس أو خارجييه تخييالا أحكييام
النظام ا ساسي للدولة أو القواني المعمول بها في الدولة أو هذه الالئحة .
وعليه أن يراعي االحترام الواجب للدولة ومؤسناتها وأصيول التعاميل ميع
الرئيس ونائبيه ومع ممالئه م ا عضاج .
المادة ( : )17
علييى العضييو أن يمتنييع ع ي عييرض وإ ييالع وقييائع جلنييات المجلييس غييير
شييخص
العلنيية أو عيرض وإفشيياج وقيائع اجتماعيات المكتييب أو اللجيان
غير ا عضاج وا مي العام .
ومع ذلك يجوم العتبيارات يقيدّرها اليرئيس وبعيد موافقية المجليس أن يي ذن
لموافي المجلس المختصي والباحاي الدارسي وا كاديميي م العميانيي
اد الع على هذه الوقائع أو بعضها داخل المجلس .
المادة (: )18
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مع مراعاة الجزاجات ا خرى المترتبة على ادخالل بنير جلنات المجليس
يوقع المجلس على العضو الذ يخل بواجبيات العضيوية أو يرتكيب عميال
م ا عمال المحظورة عليه أحد الجزاجات اآلتية:
أ) التنبيه الشفو .
ب) التنبيه المكتوب .
ج) اللوم .
د) الحرميييان مييي االشيييترا فيييي أعميييال المجليييس بميييا ال يزييييد عليييى ثيييالت
جلنات.
ه) اسقا العضوية.
وال يجوم توقيع أى م الجزاجات المنصو عليها في البنيود النيابقة عليى
العضو إال بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه ويعهد المجلس بذلك إليى اللجنية
التشريعية والقانونية ويشتر لتوقيع أ م الجزاجات المشار إليها موافقية
أغلبية أعضاج المجلس الحاضري .
ويشييتر دسييقا العضييوية موافقيية ثلاييى أعضيياج المجلييس وذلييك بمراعيياة
ادجراجات المنصو عليها في هذه الالئحة.
الفصل الثاني
حقـوق األعضـاء
المادة (: )19
عضو المجلس حر فيما يبديه م آراج وأفكار أمام المجلس ومكتبه ولجانه
في ا مور التيي تيدخل فيي اختصيا المجليس وال تجيوم مؤاخذتيه عليى
ذلك .
المادة (: )20
تتحدد مكافآت ومخصصات ا عضاج بمقتضى أوامر مي جاللية النيلطان
م ا لم يصدر قان ون أو نظ ام خا بذلك .
المادة (: )21
يقيييدم المجليييس اليييدعم الممكييي لألعضييياج فيييي نشيييا هم وإجيييراج لقييياجاتهم
بالموا ني في والياتهم في ا مور التي تتعلق بشي ون تماييلهم فيي عضيوية
المجلس م توعيية وتنويي ر وتلميس لبياتهم العامي ة في ي مجي ال الخدمي ات
وغيرها  .ويتحدد الدعم وفق ا دمكانات المجي لس وموامنتيه وتوفي ر الكي ادر
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المع اون لألعضاج م موافي ا مانة العامة .

المادة (: )22
يضع المكتب القواعد المتعلقة بالتنهيالت والخدمات التي تقدم للرئيس
ونائبيه وا عضاج لتمكينهم م القيام بمنؤولياتهم وتصدر ب غلبية
أعضاج المجلس الحاضري .
الفصـل الثالث
الحصانـة البرلمانية
المادة (: )23
يكتنيييب العضيييو الحصيييانة مييي تييياريخ أداج اليميييي وتنتهيييي بنهايييية ميييدة
سبب آخر .
عضويته ما لم تزل عنه قبل ذلك
المادة (: )24
ال يجوم في غير حالة الجرم المشهود أن تتخيذ ضيد العضيو إجيراجات
التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أ إجراج جزائي آخر إال بيتذن
مي المجلييس وإذا لييم يصييدر المجلييس قييراره فييي لييب ادذن خييالل أربعيية
أشهر م تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بماابة إذن .
ويصييدر ادذن مي الييرئيس فييي غييير دور االنعقيياد وعليييه اخطييار المجلييس
بذلك في أول انعقاد له .
المادة (: )25
على الجهات المختصة إخطار المجلس بما تم اتخاذه م إجراجات قضيائية
بحق العضو إذا ضبط في حالة جرم مشهود .
المادة (: )26
يقدم لب ادذن برفع الحصانة ع العضو إلى الرئيس م المدعي العام
ويجب أن يكون الطلب مشفوعا ب وراق القضية.
وللعضيييو أن يطليييب مييي اليييرئيس ادذن ليييه بييياددالج ب قواليييه أميييام جهيييات
التحقيق.
المادة (: )27
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يحيل الرئيس لب رفع الحصانة إلى اللجنة التشريعية والقانونيية لدراسيته
وإبداج الرأ فيه في مدة ال تزيد عل ى شهر واخطار المجلس بذلك في أول
جلنة تالية ويعرض الرئيس تقرير اللجنية عليى المجليس وعليى اللجنية
أن تيييدعو العضيييو أو مييي ينيبيييه مييي أعضييياج المجليييس لحضيييور أحيييد
اجتماعاتها لنماع أقواله فيميا هيو مننيوب إلييه وال ييؤخر عيدم حضيوره
م استمرار دراستها للموضوع .
المادة (: )28
يقتصر بحث اللجنة التشريعية والقانونية والمجليس فيميا إذا كانيت اليدعوى
كيدية أو يقصد بها منع العضو م أداج واجبه بيالمجلس وال ينظيران فيي
تييوفر أدليية اددانيية مي عدمييه  .ومتييى تبييي جدييية الييدعوى يصييدر المجلييس
ادذن برفع الحصانة.
المادة (: )29
يصييدر المجلييس قييراره برفييع الحصييانة مي عدمييه بعييد مناقشييته فييي ضييوج
تقرير اللجنية التشيريعية والقانونيية وتعطيى الكلمية أثنياج المناقشية لمقيرر
اللجنييية التشيييريعية والقانونيييية وللعضيييو المعنيييي بيييا مر أو مييي ينيبيييه مييي
ا عضيياج ثييم لعضييوي آخييري أحييدهما مؤيييد لرفييع الحصييانة واآلخيير
معيييي ارض لييييذلك  .ويصييييدر المجلييييس قييييراره ب غلبييييية أعضيييياج المجلييييس
الحاضييري ويييتم التصييويت عل ي ى ذلييك بطريقيية سييرية فييي عييدم وجييود
العضو داخل قاعة المجلس أثناج التصويت .
المادة (: )30
ال يحييول رفييع الحصييانة دون حييق العضييو فييي حضييور جلنييات المجلييس
واجتماعييات مكتبييه أو لجانييه وتمتعييه بكامييل حقييوق العضييوية وإجراجاتهييا
وواجبات العضيوية  .فيتذا صيدر ضيد العضيو حكيم قضيائي نهيائي بعقوبية
جناييية أو فييي جريميية مخليية بالشيير أو ا مانيية فيعييرض أمييره علييى
المجلس للنظر في إسقا عضويته لفقده أحد شرو ها .
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الفصل الرابع
زوال العضوية
المادة (: )31
على الرئيس في حال اخطاره م إحدى الجهيات المختصية بصيدور أحكيام
قضييائية أو قييرارات ضييد أحييد أعضيياج المجلييس قييد يترتييب عليهييا اسييقا
العضوية عنه بقا للمادة ( )58مكررا ( )17م النظام ا ساسيي للدولية
اخطييار العضييو المعنييى بييذلك وعييرض الموضييوع علييى المجلييس فييى أول
جلنة تالية .
وعلى المجليس إحالية الموضيوع إليى اللجنية التشيريعية والقانونيية لدراسيته
وتقديم تقرير عنه خالل أسبوعي على ا كار ويعرض على المجلس فيي
أول جلنة تالية لالنتهاج منه .
المادة (: )32
يجوم للعضو المعروض أمر اسقا عضويته الدفاع ع نفنيه أميام اللجنية
التشييريعية والقانونييية وأمييام المجلييس ولييه أن ينيييب عنييه أحييد ا عضيياج
لليييدفاع عنيييه ويشيييار فيييي المناقشيييات عليييى أن يغيييادر االجتمييياع عنيييد
التصويت .
المادة (: )33
يصدر المجلس في جميع ا حوال قيراره بتسيقا العضيوية عي العضيو
في جلنيه غيير علنيية فيي ميدة ال تجياوم شيهرا مي تياريخ عيرض التقريير
عليه وذلك ب غلبية ثلاي أعضائه ويكون التصويت باالقتراع النر .
وينر أثر قرار المجلس بتسقا العضوية م تاريخ صدوره .
المادة (: )34
يكييون للعضييو الحييق فييي االسييتقالة م ي عضييوية المجلييس ويتبييع فييي ش ي ن
تقديمها ادجراجات اآلتية :
أ) تقيييييدم االسيييييتقالة مكتوبييييية إليييييى اليييييرئيس خاليييييية مييييي أ قييييييد أو
شر ويجب على الرئيس عرضها على المكتب فيي اجتمياع يحضيره
العضو مق دم االستقالة .
ب) إذا لييم يعييدل العضييو ع ي اسييتقالته يقييوم المكتييب بتدراجهييا فييي جييدول
أعمال المجلس فيي أول جلنية تاليية لنظرهيا فيي حضيور العضيو ميا ليم
يمتنع ع الحضور رغم اخطاره بذلك .
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ويجوم بناج على اقتراح الرئيس أو لب العضو نظر االستقاله في
جلنيية غييير علنييية وللعضييو أن يعييدل عيي االسييتقالة قبييل انعقيياد هييذه
الجلنة وتعتبر االستقالة نهائية م تاريخ صدور قرار المجلس بقبولها
ويصدر هذا القرار ب غلبية أعضاج المجلس الحاضري .
ج) يعتبر العضو منتقيال م المجليس إذا عيي فيي وايفية عامية أثنياج ميدة
عضويته وذلك م تاريخ تعيينه.
المادة (: )35
أ) في حالة وفاة العضو ؛ يبلغ الرئيس الجهة المختصة بوفاتيه خيالل ثالثية
أيام م تاريخ الوفاة أو م تاريخ العلم بهيا ويخطير المجليس بيذلك فيي
أول جلنيية تالييية ويعل ي خلييو المكييان أمييا إذا كييان خلييو المكييان بنييبب
إسقا العضوية أو االستقالة أو التعيي في منص ب عام ؛ يعل المجلس
خلو مكان العضو م تاريخ ه ويبل غ الرئيس الجهة المختصة با مي ر
.
ب)تصدر الجهة المختصة بيانا تكميليا بالعضيو البيديل فيي حياالت الوفياة
أو إسقا العضوية أو االستقالة وتبدأ عضويته بيالمجلس اعتبيارا مي
تاريخ صيدور هيذا البييان وتنيتمر لنهايية فتيرة المجليس وفيي جمييع
ا حوال ال يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خالل النتة أشهر النيابقة
على التاريخ المحدد النتهاج فترة المجلس .
الباب الثالث
الأجهزة الرئيسية للمجلس
المادة (: )36
ا جهزة الرئينية للمجلس هي:
رئ ي س المج لس .
أوال :
مكتب المجلس .
ثانيا :
لج ان المج لس .
ثالاا :
ا م ان ة الع امة .
رابعا :
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الفصل األول
رئيس المجلس
المادة (: )37
ينتخب مجلس الشورى في جلنة استانائية تنبق دور االنعقاد بدعوة م
جاللة النلطان رئينا له ونائبي للرئيس لمال فترته وذلك استنادا إلى
المادة ( )58مكررا ( )12م النظام ا ساسي للدولة .وتجرى عملية
عليها في هذه الالئحة .ويباشر
االنتخاب وفقا لإلجراجات المنصو
الرئيس مهام الرئاسة فور إعالن انتخابه .
المادة (: )38
الرئيس هو الذ يمال المجلس في عالقاته بالجهات ا خرى ويتحدت
بتسمه وفقا درادة المجلس ويعرض عليه نتائج لقاجاته واتصاالته
ومياراته .ويحافظ على أم المجلس ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه.
ويشر بوجه عام على حن سير جميع أعمال المجلس ويراعي
مطابقتها حكام النظام ا ساسي للدولة والقانون وه ذه الالئحة وله أن
ينتعي في ذلك ب م نائبيه أو ا عضاج أو سائر ا جهزة.
المادة (: )39
يفتت ح الرئيس الجلنات ويرأسها ويعل انتهاجها ويدير المناقشات
خاللها وي ذن في الكالم ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم إلى
التزام حدود الموضوع وأحكام هذه الالئحة وله التوضيح أو االستيضاح
في أ من لة يراها وله استخال اآلراج والمقترحات التي تنفر ع
مناقشة المجلس و رحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظر
ا عضاج حول المواضيع المطروحة في الجلنات .ويعل ما يصدره
المجلس م قرارات.
وللرئيس أن يشتر في مناقشة أ من لة معروضة وعندئذ يتخلى ع
رئاسة الجلنة وال يعود إلى مقعد الرئاسة حتى يتخذ المجلس قرارا في
الموضوع.
المادة (: )40
للرئيس دعوة أ لجنة م لجان المجلس لالجتماع لبحث موضوع هام أو
عاجل ويرأش اجتماعات اللجان التي يحضرها .وتجرى المخا بات بي
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أية لجنة م لجان المجلس والجهات المختلفة خارج المجلس م خالل
الرئيس.
المادة (: )41
يتولي الرئيس ادشرا على ا مانة العامة وعلى إعداد ميزانية المجلس
وحنابها الختامي ويحيلهما إلى المكتب للنظر فيهما قبل عرضهما على
المجلس مشفوعة بتقرير لجنة الموامنة والحناب الختامي لمناقشتهما
وإقرارهما .وتكون له االختصاصات والنلطات المخولة للومير أو رئيس
الوحدة الحكومية بموجب القواني المعمول بها في الدولة فيما يتعلق
بالش ون المالية واالدارية للمجلس وموافيه.
المادة (: )42

إذا غاب الرئيس تولى رئاسة الجلنات بالتناوب أحد نائبيه وفي حالة
غياب الرئيس ونائبيه معا ع إحدى الجلنات بعد افتتاحها تولى رئاسة
الجلنة أكبر أعضاج المكتب الحاضري سنا .وتكون لرئيس الجلنة
االختصاصات المقررة في هذه الالئحة للرئيس في إدارة الجلنة.

المادة (:)43
للرئيس أن يفوض أحد نائبيه في بعض اختصاصاته  .وفي جميع ا حوال
يحل أحدهما وبالتناوب محل الرئيس في جميع اختصاصاته في حالة
غيابه.
ويرأش نائب الرئيس اجتماعات اللجان التى يحضرها.
المادة (:)44
في حالة خلو مكان الرئيس أو أحد نائبيه بنبب االستقالة إسقا العضوية
الوفاة العجز الكلي أو بقرار م المجلس في حال فقد الاقة واالعتبار أو
االخالل بواجبات العضوية وفقا لحكم المادة ( )58مكررا ( )17م
النظام ا ساسي للدولة ينتخب المجلس م يحل محله خالل أسبوعي
م تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور االنعقاد وخالل ا سبوع ا ول
م اجتماع المجلس إذا حدت الخلو فيما بي أدوار االنعقاد.
وينتخب المجلس رئينا أو نائبا جديدا بذات إجراجات انتخاب الرئيس
ونائبيه بحنب ا حوال.
ويتولى بالتوافق أحد نائبي الرئيس خالل فترة خلو مكان الرئيس مهام
الرئاسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
المادة (:)45
إذا تعذر على الرئيس مباشرة مهامه يعرض المكتب ا مر على المجلس
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للنظر في إعالن خلو مقعد الرئاسة ويصدر قرار المجلس في ذلك
ب غلبية ثلاي أعضائه.
وينرى حكم الفقرة النابقة على نائبي الرئيس.
المادة (: )46
أ) عند قيام الرئيس أو أ م نائبيه بتجاوم صالحياتهم بالمخالفة للقانون
أو بالتقصير في تنفيذ واجباتهم فللمجلس بناج على لب موقع م
نصا عدد أعضائه على ا قل رح الاقة ع أ منهم منفردي أو
مجتمعي ويصدر القرار بذلك ب غلبية ثلاي عدد ا عضاج في جلنة
ارئه غير علنية تلي تقديم الطلب بمدة ال تتجاوم أسبوعي .
ب) يقدم لب رح الاقة إلى الرئيس وعليه دعوة المكتب لالجتماع
بصفة ارئة خالل مدة ال تتجاوم ثالثة أيام لتحديد موعد الجلنة
الطارئة وإذا لم تصدر هذه الدعوة في ا جل المشار إليه اعتبر موعد
االجتماع الناعة العاشرة م صباح أول يوم سبت يلي تاريخ تقديم هذا
الطلب.
ج) ال يجوم لم قدم بش نه هذا الطلب أن يرأش الجلنة الطارئة وفي حالة
لب رح الاقة ع الرئيس ونائبيه مجتمعي فيتولى رئاسة هذه
الجلنة أكبر رؤساج اللجان الدائمة الحاضري سنا.
المادة (: )47
للرئيس أو أ م نائبيه أن يطلب م المجلس ادعفاج م المنصب
ويصدر قرار المجلس بقبول ذلك وإعالن خلو المكان ب غلبية ا عضاج
الحاضري .
الفصل الثاني
مكتب المجلس
المادة (:)48
يشكل المكتب م الرئيس ونائبيه وستة أعضاج ينتخبهم المجلس با غلبية
الننبية لنصا فترته في أول جلنة بعد افتتاح دور االنعقاد  .وإذا خال
سبب م ا سباب يجرى انتخاب م يحل
مكان أحد أعضاج المكتب
محله بذات الطريقة وذلك خالل أسبوعي م تاريخ الخلو.
المادة (: )49
يتولى المكتب االختصاصات اآلتية :
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أ) وضع خطة لنشا المجلس ومعاونة لجانه على وضع القواعد المنظمة
ددارة أعمالها والتننيق بي أوجه نشا ها بقا ح كام هذه الالئحة مع
إخطار المجلس بذلك .
ب)ادشرا على نشا المجلس ولجانه ومعاونة أعضاج المجلس في أداج
منؤولياتهم ومتابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها.
ج) وضع جدول أعمال الجلنات مراعيا أولوية إدراج المنائل المحالة م
جاللة النلطان ومشروعات القواني المقدمة م الحكومة التي انتهت
اللجان المختصة م دراستها وكذلك الموضوعات الهامة الجارية .ويعل
ا مي العام جدول ا عمال ويخطر به ا عضاج قبل انعقاد الجلنة بامان
وأربعي ( )48ساعة على ا قل .
د) تكليا إحدى اللجان بدراسة موضوع معي وتقديم تقرير بنتيجة ما
تتوصل إليه بذلك الش ن وله أن يقرر عرض التقرير على المجلس أو
اتخاذ ما يراه مناسبا بش نه.
س ِّ ّجل في مضابط
ه) الفصل فيما يحيله إليه المجلس م اعتراضات على ما ُ
الجلنات.
و) النظر في مشروع الميزانية الننوية للمجلس ومشروع الحناب الختامي
له المحالة م لجنة الموامنة والحناب الختامي قبل عرضهما على
المجلس دقرارهما.
م) اختيار الوفود لتمايل المجلس في الداخل والخارج ودراسة التقارير التي
تتقدم بها الوفود ع مهامها ومياراتها وذلك قبل عرضها على المجلس.
ح) اختيار ا عضاج الذي يشاركون في اللجان التي تدعو إليها الحكومة.
) تلقي العرائض والشكاوى التي يتقدم بها الموا نون إلى المجلس.
وللمكتب أن ينتوضح رأ الحكومة فيما يرى استيضاحه منها أو إحالتها
إلى اللجان المختصة .ويتم إخطار الموا خالل شهر بما تم في لبه ما
أمك ذلك.
) ادشرا على تنظيم جميع ش ون المجلس البرلمانية وذلك وفقا للنظام
الذ يضعه المكتب في هذا الش ن ويقره المجلس.
) وضع سياسة إعالمية للمجلس تعبر ع إرادته وتعكس ما يدور في
جلناته العامة وفي لجانه م مناقشات وما تتخذ م قرارات وتهد إلى
خلق رأ عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي ويعزم
الممارسة الديمقرا ية.
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ل) بحث أ أمر آخر يرى المجلس أو رئينه تكليا المكتب به أو أخذ
الرأ في ش نه.
المادة (: )50
يدعو الرئيس المكتب إلى اجتماعات دورية ويجوم له دعوته إلى
اجتماعات ارئة .
وال يصح اج تماع المكتب إال بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون م
بينهم الرئيس أو أحد نائبيه وتصدر قراراته ب غلبية ا عضاج
الحاضري فتذا تناوت ا صوات رجح الجانب الذ منه الرئيس.
وال يجوم أن يحضر اجتماعات المكتب م غير أعضائه إال ا مي العام
وم يؤذن له بذلك م باقي أعضاج المجلس وموافيه وم يرى المكتب
دعوتهم م من ولي الحكومة أو غيرهم مر يتعلق بموضوع معروض
عليه.
ويشر ا مي العام على تحرير محاضر اجتماعات المكتب وتعتمد هذه
المحاضر م الرئيس أو نائبه الذ رأش االجتماع بحنب ا حوال.
الفصل الثالث
لجان المجلس
الفرع األول
تشكيل اللجان
المادة (: )51
تشكل بالمجلس خالل أسبوع م بدج دور االنعقاد العاد
الدائمة اآلتية :
 .1اللجنة التشريعية والقانونية .
 .2اللجنة االقتصادية والمالية.
 .3لجنة الموامنة والحناب الختامي.
 .4لجنة الدفاع وا م والعالقات الخارجية.
 .5اللجنة الصحية والبي ية .
 .6لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي .
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ا ول اللجان

 .7لجنة الخدمات والتنمية االجتماعية .
 .8لجنة الشباب والموارد البشرية .
 .9لجنة ا م الغذائي والمائي .
 .10لجنة ادعالم والاقافة .
ويجوم بقرار م المجلس تشكيل لجان دائمة أخرى .
المادة (:)52
لبات ا عضاج

يتلقى الرئيس في أول جلنة لدور االنعقاد العاد ا ول
لالنضمام إلى عضوية اللجان.
ويتولى المكتب التننيق بي هذه الطلبات بمراعاة رغبات ا عضاج ما
أمك ذلك مع منح ا ولوية لعاملي الخبرة والتخصص في مجال نشا
اللجنة.
المادة (:)53
يجب أن يشتر العضو في إحدى لجان المجلس أو مكتبه .ويجوم له
بموافقة المكتب أن يشتر في لجنة أخرى لإلفادة م خبرته وتخصصه
في مجال نشا اللجنة.
المادة (:)54
يعل المكتب قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس
ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى الرئيس لعرضها
على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس القوائم على المجلس بقا لما انتهى إليه المكتب بعد
دراسة االعتراضات واالقتراحات المقدمة م ا عضاج وتقتصر
المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التي التزمها المكتب في هذا
الش ن وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها.
وللمجلس بناج على اقتراح المكتب أن يقرر في مطلع دور االنعقاد العاد
ما يراه م تعديالت في تشكيل اللجان.
المادة (:)55
تنتخب كل لجنة خالل عشرة أيام م بدج دور االنعقاد العاد م بي
أعضائها رئينا ونائبا للرئيس لنصا الفترة وذلك با غلبية المطلقة لعدد
أعضائها فتن لم تتحقق هذه ا غلبية في الجولة ا ولى أعيد االنتخاب
بي االثني الحائزي كار ا صوات فتن تناوى مع ثانيهما غيره في
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عدد ا صوات اشتر معهما في الجولة الاانية ويكون االنتخاب في هذه
الجولة با غلبية الننبية فتن تناوى أكار م واحد في الحصول على
هذه ا غلبية الننبية أجرى االختيار بينهم بالقرعة .ويتولى أمانة اللجنة
أحد موافي ا مانة العامة.
ويرأش اجتماع اللجنة ول مرة في دور االنعقاد أكبر أعضائها سنا ما
لم يك مترشحا وتقدم الترشيحات كتابة إليه خالل الفترة التي يحددها
المكتب ويعل الرئيس هذه الترشيحات عضاج اللجنة وتجرى
االنتخابات بي المرشحي بطريق االقتراع النر تحت إشرا لجنة
يشكلها المكتب م بي أعضاج اللجان غير المتقدمي للترشيح لمناصب
اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعل انتخاب المرشحي
بالتزكية .ويعل الرئيس نتيجة انتخاب رؤساج اللجان ونوابهم .
المادة (: )56
أن يقرر إحالة موضوع معروض

للمجلس بناج على اقتراح الرئيس
عليه إلى لجنة مشتركة.
وتشكل اللجنة المشتركة م إحدى لجان المجلس وعدد م أعضاج اللجان
ذات الصلة.
ويرأش اللجنة المشتركة رئيس اللجنة المختصة بالموضوع أصال.
وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية ا عضاج الحاضري .
المادة (:)57
إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى
أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها أبدت ذلك للمكتب لعرضه
على المجلس دصدار قرار بش نه .
المادة (: )58
للمجلس أن يق رر تشكيل لجنة خاصة غراض معينة وتنتهي هذه اللجنة
بانتهاج المهمة التي شكلت م أجلها أو بقرار م المجلس.
واذا قرر المجلس مبدأ تشكيل لجنة خاصة اختار المكتب أعضاجها
ورئينها وأخطر المجلس ب سمائهم في الجلنة التالية.
المادة (: )59
يجوم لكل لجنة أن تشكل م بي أعضائها لجانا فرعية تختص بدراسة
موضوع معي .
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وتنر
الدائمة.

على اللجان الفرعية القواعد وادجراجات الخاصة باللجان

الفرع الثاني
اختصاصات اللجان الدائمة
المادة (: )60
تتولى اللجنة التشريعية والقانونية الدراسة وإبداج الرأ في مشروعات
القواني واالقتراحات بمشروعات القواني ومشروعات االتفاقيات
وغير ذلك م الموضوعات المتعلقة باآلتي:
 .1مدى توافق مشروعات القواني ومقترحاتها مع أحكام النظام ا ساسي
للدولة.
 .2التشريعات المدنية اددارية الجزائية والنلطة القضائية .
 .3التنمية البشرية الحريات العامة وحقوق االننان .
 .4معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصو التشريعية بصيغتها
النهائية .
 .5ش ون الالئحة الداخلية .
 .6ش ون ا عضاج .
 .7الحصانة البرلمانية .
 .8حاالت إسقا العضوية .
وغير ذلك م المنائل الداخلة في المجاالت التشريعية والقانونية.
المادة (: )61
تتولى اللجنة االقتصادية والمالية الدراسة وإبداج الرأ في النياسات
والخطط والبرامج االقتصادية والمالية ومنائل المناقصات وا نظمة
القانونية ومشروعات قوانينها واقتراحاتها ومشروعات االتفاقيات وغير
ذلك م الموضوعات المتعلقة باآلتي:
 .1النياسات المالية والنقدية .
 .2المشاريع التنموية االقتصادية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
 .3موارد الطاقة والمعادن .
 .4سياسات ا جور وا سعار.
 .5ش ون التجارة الداخلية والخارجية.
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 .6سياسات االستامار الداخلي والخارجي والمنا ق الحرة .
 .7ش ون النياحة.
 .8تقييم أثر النياسات المالية والنقدية على جوانب الحياة االقتصادية
واالجتماعية.
 .9الخطط التنموية الخمنية وسير تنفيذها.
 .10الضرائب الجمار الرسوم والتكاليا العامة.
 .11القروض الت مي وا سواق المالية.
 .12المناقصات الحكومية.
وغير ذلك م المنائل الداخلة في المجاالت االقتصادية والمالية.
المادة (: )1()62
تتولى لجنة الموازنة والحساب الختامي الدراسة وإبداج الرأ حول
الموضوعات المتعلقة باآلتي :
 .1مشروعات الميزانيات العامة للدولة .
 .2التقارير الننوية لجهام الرقابة المالية واددارية للدولة وتقاريره
الخاصة التي ترفع بشكل منتقل ع موضوع أو أكار ال يحتمل
الت خير.
 .3الحنابات الختامية للدولة .
 .4متابعة ومراقبة تطبيق بنود الميزانية العامة للدولة .
 .5ميزانية المجلس وحنابه الختامي .
المادة (: )63
تتولى لجنة الدفاع واألمن والعالقات الخارجية الدراسة وإبداج الرأ في
ا نظمة القانونية ومشروعات قوانينها واقتراحاتها وغير ذلك م
الموضوعات المتعلقة باآلتي:
 .1أم الدولة الخارجي.
 .2ش ون ا م الداخلي ومكافحة الجريمة.
 .3متابعة القضايا التي تهم القوات المنلحة وا م .
 .4الدفاع المدني.
 .5الطوارئ والتعب ة العامة.
 .6الخدمات العنكرية.
 .7التاقيا ا مني.
 .8التشريعات المنظمة للنلكي الدبلوماسي والقنصلي.
( )1أضيفت بموجب قرار مجلس الشورى رقم ( )2013/2الصادر بتاريخ  14مايو 2013م.
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 .9النياسات الخارجية والتعاون الدولي.
 .10النفارات والبعاات الدبلوماسية في الخارج.
وغير ذلك م المنائل الداخلة في مجاالت الدفاع وا م والعالقات
الخارجية.
المادة (: )64
تتولى اللجنة الصحية والبيئية الدراسة وإبداج الرأ في النياسات
والخطط والبرامج الصحية والبي ية وا نظمة القانونية ومشروعات
ومشروعات االتفاقيات وغير ذلك م
قوانينها واقتراحاتها
الموضوعات المتعلقة باآلتي:
 .1الخدمات الصحية والوقائية والعالجية والدوائية.
 .2الت مي الصحي.
 .3التاقيا الصحي.
 .4الصحة النفنية.
 .5حماية البي ة ومكافحة التلوت.
 .6قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وا دمان.
وغير ذلك م المنائل الداخلة في مجاالت الصحة والبي ة.
المادة (: )65
تتولى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي الدراسة وإبداج الرأ في
النياسات والخطط والبرامج التربوية والتعليمية والبحث العلمي
ومشروعات
وا نظمة القانونية ومشروعات قوانينها واقتراحاتها
االتفاقيات وغير ذلك م الموضوعات المتعلقة باآلتي:
 .1الش ن التربو والتعليم بجميع أنواعه ومنتوياته.
 .2الجامعات الكليات المعاهد ومراكز البحث العلمي .
 .3التدريب التقني والمهني.
 .4البعاات وأحوال الطلبة الدارسي خارج النلطنة.
 .5سير تنفيذ المناهج والخطط والبرامج التربوية والتعليمية
وغير ذلك م المنائل الداخلة في مجاالت التربية والتعليم والبحث
العلمي.
المادة (: )66
تتولى لجنة الخدمات والتنمية االجتماعية الدراسة وإبداج الرأ في
النياسات والخطط والبرامج الخدمية واالجتماعية وا نظمة القانونية
ومشروعات قوانينها واقتراحاتها ومشروعات االتفاقيات وغير ذلك م
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الموضوعات المتعلقة باآلتي:
 .1المرافق العامة.
 .2التخطيط العمرانى للمدن وش ون ادسكان.
 .3الت مينات االجتماعية المعاشات والضمان االجتماعي.
 .4الجمعيات والمؤسنات الخيرية واالجتماعية والمهنية.
 .5الرعاية االجتماعية رعاية ا فال والمعاقي .
 .6ش ون المرأة.
 .7منتويات المعيشة والدخل.
 .8الظواهر والمتغيرات االجتماعية.
وغير ذلك م المنائل الداخلة في مجاالت الخدمات والتنمية االجتماعية.
المادة (: )67
تتولى لجنة الشباب والموارد البشرية الدراسة وإبداج الرأ في النياسات
والخطط والبرامج الخاصة بالشباب والموارد البشرية وا نظمة القانونية
ومشروعات قوانينها واقتراحاتها ومشروعات االتفاقيات وغير ذلك م
الموضوعات المتعلقة باآلتي:
 .1سياسات تنمية وتطوير الموارد البشرية.
 .2متابعة سياسات التعمي .
 .3ش ون العمل الخدمة المدنية والتطوير اددار .
 .4رعاية الشباب والرياضة.
 .5ا ندية ومراكز الشباب.
 .6الهي ات الخاصة العاملة في المجال الرياضي .
المنابقات والبعاات
 .7االتحادات الرياضية اللجنة ا وليمبية
الرياضية.
وغير ذلك م المنائل الداخلة في مجاالت الشباب والموارد البشرية.
المادة (: )68
تتولى لجنة األمن الغذائي والمائي الدراسة وإبداج الرأ في النياسات
والخطط والبرامج الخاصة بقطاعات الزراعة والاروة الحيوانية والنمكية
والموارد المائية وا نظمة القانونية ومشروعات قوانينها واقتراحاتها
ومشروعات االتفاقيات وغير ذلك م الموضوعات المتعلقة باآلتي:
 .1سياسات وخطط ا م الغذائي والمائي.
 .2تنمية الزراعة والاروة الحيوانية والنمكية.
 .3إدارة الموارد المائية وسبل المحافظة عليها وتنميتها.
 .4مكافحة التصحر.
 .5االنتاج والتنويق الزراعي.
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 .6متابعة وتقييم النياسات المتعلقة بالاروة النمكية والحيوانية
والمشروعات والهي ات والمؤسنات والجمعيات والشركات والمصانع
ذات العالقة بالنشا النمكي والاروة الحيوانية .
وغير ذلك م المنائل الداخلة في مجال ا م الغذائي والمائي .
المادة (: )69
تتولى لجنة اإلعالم والثقافة الدراسة وإبداج الرأ في النياسات والخطط
والبرامج ادعالمية والاقافية وا نظمة القانونية ومشروعات قوانينها
واقتراحاتها ومشروعات االتفاقيات وغير ذلك م الموضوعات المتعلقة
باآلتي:
 .1الش ون االعالمية.
 .2الش ون الاقافية .
 .3متابعة وتقييم النياسات ادعالمية التي تضعها وتقرها الحكومة.
 .4المطبوعات والصحافة والنشر .
 .5تقنية المعلومات .
 .6الفنون واآلداب واآلثار.
 .7متابعة سير أداج الجهات والمؤسنات العاملة في مجاالت ادعالم
الاقافة اآلثار ودور الكتب بما ينهم في خدمة ا هدا االقتصادية
واالجتماعية والاقافية وبما ال يتعارض مع القيم ادسالمية
والمقومات ا ساسية للمجتمع العماني وقيمه ا صيله.
وغير ذلك م المنائل الداخلة في مجاالت ادعالم والاقافة.
المادة (:)70
على اللجان الدائمة كل في مجال اختصاصه ا ما يلي:
 .1تقصي آثار تطبيق القواني العامة التي تمس مصالح الموا ني
ا ساسية وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهدا القانون
ومتابعة ما تتضمنه بيانات الومراج في المجلس أو أمامها أو في
الصحا ووسائل ادعالم م وعود وبرامج وكذلك التوصيات التي
صدرت عنها أو صدرت ع المجلس وتقدم تقاريرها إلى الرئيس
لعرضها على المكتب وللمكتب أن يقرر عرضها على المجلس أو
اتخاذ ما يراه مناسبا بش نها.
 .2اقتراح الومراج الذي ترى أهمية تقديمهم لبيانات ومارية والموضوع
الذ يجب أن يشتمل عليه البيان الومار ثم التحضير لجلنة المجلس
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التي سيقدم فيها البيان الومار في حالة الموافقة على اقتراح اللجنة
وذلك بالتننيق مع المكتب.
 .3متابعة تنفيذ النياسات والخطط والمشروعات التنموية ذات الصلة
اللجن ة ومتابع ة تنفي ذ ما يرد بالتقارير الومارية
باختصا
وبالميزانية العام ة للدول ة سنويا بالننبة للقطاعات والش ون التي
تخص نشا اللجنة.
الفرع الثالث
سير أعمال اللجان
المادة (: )71
في نطاق اختصاصاتها
تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عاد
الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة وترتب أولويات دراستها خالل
الدور وتقدم بيانا بذلك إلى الرئيس مشتمال على خطة عمل وبرنامج
تنفي ذ محدد ليعرضه على المجلس دقراره في أول جلنة تلي تقديم
البيان إليه ما أمك ذلك.
وتقدم كل لجنة للمكتب خالل دور االنعقاد تقريرا شهريا بنير أعمالها.
المادة (: )72
يحدد المكتب للجان أجال معلوما دنجام ما تكل ا به أو يح ال إليها أو
ما تبادر بدراست ه م موضوع ات وعليها أن تقدم تقاريرها في الموعد
الذ يحدد لها ما لم تقتض الضرورة خال ذلك.
المادة (: )73
يقوم رئيس كل لجنة بتدارة أعمالها بمراعاة أحكام هذه الالئحة ويحل
محله عند غيابه نائب رئيس اللجنة ثم أكبر أعضائها الحاضري سناًّ.
المادة (: )74
تضع اللجنة جدول أعمالها بناج على اقتراح رئينها.
المادة (: )75
تجتمع اللجنة بناج على دعوة رئينها أو نائبه حال غيابه أو م الرئيس
ويجب دعوتها لالنعقاد إذا لب ذلك أغلبية أعضائها وتكون دعوة
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اللجنة قبل موعد اجتماعها بامان وأربعي ( )48ساعة على ا قل
ويخطر ا عضاج وا مانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع اللجنة .
ولرئيس المجلس أو رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة لإلجتماع فيما بي أدوار
ادنعقاد إذا اقتضى الحال ذلك .
المادة (:)76
اجتماعات اللجان غير علنية وال يجوم أن يحضرها ممالو الصحافة
وغيرها م وسائل ادعالم وال يكون انعقادها صحيحا إال بحضور ثلاي
أعضائها على ا قل وتصدر قراراتها ب غلبية ا عضاج الحاضري فتذا
تناوت ا صوات رجح الجانب الذ منه رئيس االجتماع وإذا لم تكتمل
أغلبية اللجنة أجل رئينها التصويت إلى جلنة مقبلة يحددها ومع ذلك
ففي الحاالت التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق االستعجال
يجوم ت جيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم مع إعادة إخطار
أعضائها بهذا الموعد .ويكون انعقاد اللجنة صحيحا في الجلنة التي أجل
االنعقاد إليها بحضور أغلبية أعضائها .فتذا نقص عدد الحاضري ع
ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض ا مر على الرئيس.
المادة (: )77
يجوم لكل عضو م أعضاج المجلس حضور اجتماعات اللجان التي ال
ينتمي إلى عضويتها ما لم يك الموضوع المعروض متعلقا به شخصيا أو
له فيه مصلحة خاصة والمشاركة في مناقشاتها وإبداج اآلراج دون
المشاركة في التصويت  .وللجنة أن تدعو م ترى االستفادة م خبراته
وتخصصه م أعضاج المجلس اآلخري إذا ما رأت ذلك مناسبا ولكل
عضو م أعضاج المجل س أن يوافي اللجان بما يراه م آراج
ومقترح ات مكتوب ة ح ول ما تقوم بدراسته م موضوعات ويمك
للجنة في هذه الحالة أن تدعوه لحضور اجتماعاتها التي تخصصها
لدراسة هذه اآلراج والمقترحات .
ويجوم للجنة أن تنتعي في أعمالها بواحد أو أكار م خبراج المجلس أو
موافيه المختصي  .ولها أن تطلب م خالل الرئيس االستعانة
بواحد أو أكار م خبراج الحكومة أو موافيها كما يجوم للجنة االستعانة
بخبراج آخري بعد موافقة الرئيس إذا ترتب على ذلك التزامات مالية
م هؤالج أن يشتر في التصويت.
وال يجوم
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المادة (: )78
يحرر لكل اجتماع لجنة محضر تدون فيه أسماج ا عضاج الحاضري
القرارات ويوقعه رئيس
والغائبي وملخص المناقشات ونصو
االجتماع وأمي سر اللجنة.
المادة (: )79
يجوم لكل لجنة أن تطلب ع رييق اليرئيس حضيور مني ول مي الجهية
المختصة لالستماع إلى ما يدلي به مي إيضياحات أو معلوميات أو بيانيات
أو للبحث ف ي إحدى المنائل المعروضة عليها .
المادة (:)80
لكل لجنة أن تقرر عقد جلنات استماع بالمجلس أو خارجه في موضوع
تبحاه ولها أن تقوم بزيارات ميدانية لهذا الغرض بعد موافقة المكتب.
وعلى المكتب أن يبت في لبات الزيارات خالل مدة أسبوعي على
ا كار م تاريخ تقديمها.
المادة (: )81
لكل لجنة أن تطلب ع ريق الرئيس م أية جهة حكومية أو عامة ما
تراه المما م بيانات أو معلومات تتصل بما تقوم به م دراسة
موضوع يدخل في اختصاصها.
وللعضو ع ريق لجنته أو اللجنة المختصة أن يطلب المعلومات أو
البيانات التي تمكنه م دراسة موضوع معي يتعلق بمباشرته لمن ولياته.
وعلى تلك الجهات توفير تلك البيانات والمعلومات خالل موعد يتم تحديده
بالتننيق معها.
المادة (: )82
على اللجنة أن تعد تقريرا في كل موضوع يحال إليها توضح فيه بيان
اجراجاتها بش ن الموضوع وما انتهت إليه ويعرض على المجلس مع
المالحق ذات الصلة.
المادة (: )83
تقدم اللجنة تقريرها إلى الرئيس ددراجه في ج دول ا عمال ويجب
توميعه على ا عضاج قبل الجلنة المحددة لنظره باالثة أيام على ا قل
ما لم يرد نص بخال ذلك.
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ويجوم للجنة أن تطالب بتعادة التقرير المرفوع م قبلها إلى المجلس بناج
على لب رئينها أو الرئيس إذا استجدت تطورات أو بيانات تنتدعي
إعادة النظر في التقرير.

المادة (: )84
تحدد اللجنة في كل تقرير تقدمه مقررا تختاره م بي أعضائها ليعرض
التقرير وليبي رأيها فيه أمام المجلس كما تحدد مقررا احتيا يا يحل
محل المقرر ا صلي عند غيابه فتذا غابا ع جلنة المجلس فللرئيس أن
يطلب م رئيس اللجنة أو م أحد الحاضري م أعضائها أن يتولى
شرح التقرير نيابة عنها.
الفصل الـرابع
األمانة العامة
المادة (:)85
تشكل ا مانة العامة للمجلس لمعاونة المجلس ولجانه في مباشرة
اختصاصاتهم وتضم ا مانات واددارات وا قنام الداخلة في الهيكل
التنظيمي الذ يصدر بقرار م المجلس.
المادة (:)86
يضع المجلس بناج على اقتراح ا مانة العامة باالتفاق مع المكتب الئحة
لتنظيم ش ون موافي المجلس وتنر في ش نهم فيما عدا ذلك أحكام
قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية.
المادة (:)87
يتولى ا مي العام االختصاصات التي تخولها له هذه الالئحة وغيرها
م االختصاصات والنلطات المخولة لوكيل الومارة بموجب القواني
الصالحيات
المعمول بها في الدولة وتكون له على وجه الخصو
اآلتية:
أ) ادشرا على جميع إدارات وأقنام ا مانة العامة وتوميع العمل
بينها ورقابة أداج كل منها لواجباته ويعرض من ولو اددارات
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وا قنام نتائج أعمالها عليه ويكون ا مي العام من وال أمام الرئيس
ع سير ا عمال فيها.
ب) حضور جلنات المجلس والمكتب واللجان.
ج) التحضير الجتماعات المجلس وتجهيز جدول ا عمال المقر م
المكتب وتوميعه مع أية مشروعات أو تقارير أو وثائق أو بيانات أو
مرفقات أخرى على ا عضاج بقا لتوجيهات الرئيس أو أحد نائبيه
حنب ا حوال.
د) أ مهام أخرى تحال إليه م المجلس أو الرئيس أو المكتب.
المادة (:)88
تعمل ا مانة العامة على توفير البيانات والوثائق الالممة لعمل اللجان
م خالل مركز معلومات المجلس وربطه بقواعد البيانات في الجهات
المختلفة بالدولة.
الباب الرابع
جلسات المجلس وقراراته
الفصل األول
جلسات المجلس
المادة (: )89
تنعقيد جلنيات المجلييس بحضيور أغلبييية أعضيائه عليى أن يكييون مي بييينهم
الرئيس أو أحد نائبيه .فتن لم يكتمل النصاب القيانوني ييؤخر انعقياد الجلنية
نصا ساعة فتذا لم يكتمل هذا النصاب يعل الرئيي س ت جيي ل الجلني ة اليى
موعد الحق محدد.
وإذا بييدأت الجلنيية صييحيحة تنييتمر صييحيحة ولييو غييادر بعييض ا عضيياج
وتصدر قرارات المجلس ب غلبية ا عضياج الحاضيري ميا ليم يكي قيد قيل
عددهم ع ثلث أعضاج المجلس فيؤجل إصدار القرارات إلى الجلنة التالية
.
المادة (: )90
تكييون جلنييات المجلييس علنييية ويجييوم عقييدها غييير علنييية بنيياج علييى لييب
مجلس اليومراج أو المكتيب أو ربيع ا عضياج عليى ا قيل وفيي تليك الحالية
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يقيرر المجليس فيي جلنية غيير علنيية ميا إذا كانيت المناقشية فيي الموضيوع
المطييروح أمامييه تجيير فييي جلنيية علنييية أم ال ويصييدر هييذا القييرار بعييد
مناقشيية يشييتر فيهييا علييى ا كايير اثنييان ميي مؤيييد النييرية واثنييان ميي
معارضيها.
المادة (: )91
عند انعقاد المجلس في جلنة غير علنية تخليى قاعتيه وشيرفاته ممي صيرح
لهييم بييدخولها وال يجييوم أن يحضيير الجلنيية أحييد غييير ا عضيياج إال ميي
يصرح لهم المجلس بذلك م موافيه أو موافي الحكومة أو خبرائها.
وإذا مال سييبب انعقيياد المجلييس فييي جلنيية غييير علنييية أخييذ ال يرئيس رأ
المجلس في إنهائها وعندئذ تعود الجلنة علنية.
الفرع األول
الجلسات االستثنائية
المادة (: )92
يجتمييع المجلييس بييدعوة م ي جالليية النييلطان فييي جلنيية اسييتانائية تنييبق دور
االنعقاد ا ول النتخاب رئيس له ونائبي للرئيس لمال فترته وإذا خال مكيان
أ منهم ينتخب المجلس م يحل محله إلى نهاية فترته وفي جمييع ا حيوال
يكيييون االنتخييياب بييياالقتراع النييير المباشييير وبا غلبيييية المطلقييية عضييياج
المجلس.
المادة (:)93
يتولى رئاسة الجلنة االسيتانائية أكبير ا عضياج سينا ويعاونيه فيي إجيراجات
الجلنة أصغر عضوي منهم م غير الراغبي في الترشح لرئاسية المجليس.
ويجوم أن يتنامل أكبير ا عضياج سينا عي رئاسية هيذه الجلنية إليى مي يلييه
مباشرة في الن وفي حالة تناو أكار م واحد في الني تجيرى القرعية
بينهم .وتنتهي مهمتهم بانتخاب الرئيس.
المادة (: ) 94
يتلو ا مي العام في بداية الجلنة ا مر النلطاني بدعوة المجلس لالنعقاد ثم
يؤد كل عضو اليمي المنصو عليها فيي النظيام ا ساسيي للدولية ويبيدأ
هذه اليمي رئيس الن والعضوان المعاونان.
المادة (: )95
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يعل رئيس الجلنة فتح باب الترشح لمنص ب الرئيس ويقوم الراغبون في
الترشح بتعب ة االستمارة المخصصة لذلك وتنليمها للرئيس.
يمنح كل عضو مترشح مدة ثالت دقائق للتعريا بنفنه أمام المجلس.

المادة (: )96
تشيكل قبيل بيدج عمليية االنتخياب لجنية لتنظييم عمليية االقتيراع ثيم يعطيى كيل
عضو عند النداج على اسمه استمارة معدة لذلك يكتب فيها اسيم العضيو اليذ
يريد انتخابه م بي قائمة المترشيحي ثيم يضيعها فيي الصيندوق المخصيص
لهذا الغرض وال يجوم أن يدرج في االستمارة سوى اسم مترشح واحد وإال
اعتبيير صييوت العضييو بييا ال وعنييد االنتهيياج م ي عملييية االنتخيياب يختييار
المجلييس بنيياج علييى ترشيييح م ي رئيييس الجلنيية عييددا م ي أعضييائه لجمييع
ا صوات وفرمها ويعل رئيس الجلنة نتيجة االنتخاب.
المادة (: )97
إذا لييم تتحقييق ا غلبييية المطلوبيية فييي الجوليية ا ولييى تعيياد إجييراجات االقتييراع
وتقتصر عليى الحاصيلي عليى المركيزي ا ول والاياني ميا ليم يتنياو معهميا
آخرون في عدد ا صوات الحاصلي عليها فيشتركون معهما في تلك الجولية
.
وإذا لم تتحقق ا غلبية المطلوبة في الجولة الاانيية يعياد االقتيراع لجولية ثالاية
بي الحاصلي على المركزي ا ول والااني فتن لم تتحقق ا غلبيية المطلوبية
تجرى القرعة بينهما .
وفيي جميييع ا حييوال ال يجييوم لعضييو المجلييس التصييويت كايير مي مترشييح
واحد أو االمتناع ع التصويت ويعد مخالفة ذليك تصيويتا لصيالح المرشيح
ا كار حصوال على عدد ا صوات .
المادة (: )98
بتعالن النتيجة النهائية للفائز بمنصب الرئيس يدعو رئيس الجلنة الرئيس
المنتخب للجلوش في منص ة الرئاسة لتولى مهام الرئاسية ولمواصيلة الجلنية
النتخاب نائبي الرئيس.
المادة (: )99
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يتم تطبيق ادجراجات النابقة في انتخاب نائبي الرئيس كل على حدة .

الفرع الثاني
الجلسات االفتتاحية
المادة (: )100
عمان بدعوة م جاللة النيلطان خيالل
تفتتح أدوار االنعقاد العادية لمجلس ُ
شييهر نييوفمبر م ي كييل عييام  .ويجييب علييى جميييع ا عضيياج حضييور هييذه
الجلنات .
المادة (: )101
عميان ول اجتمياع
بمراعاة المادة النيابقة ييدعو جاللية النيلطان مجليس ُ
يلي االنتخابات العامة لمجلس الشورى خالل شهر م تياريخ إعيالن نتيائج
تلك االنتخابات .
الفرع الثالث
الجلسات االعتيادية والطارئة
المادة (: )102
يجتمع المجلس فيي جلنية عاديية ييوم االثنيي ا ول والااليث مي كيل شيهر
علييى ا قييل مييا ل ي م يقييرر المجلييس غي ي ر ذلييك أو ل ي م تك ي هن ي ا أعمييال
تقتض ي عق د االجتماع .
المادة (: )103
يييدعو الييرئيس المجلييس لعقييد جلنيياته قبييل الموعييد المحييدد لعقييدها بامييان
وأربعييي ( )48سيياعة علييى ا قييل علييى أن يرفييق بالييدعوة جييدول أعمييال
الجلنة .
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الفصل الثاني
نظام العمل في الجلسات
المادة (: )104
تعييد ا مانيية العاميية برنامجييا مناسييبا ييينظم آلييية تنييجيل حضييور وانصييرا
ا عضاج في جلنات المجلس .
المادة (: )105
يفتتح الرئيس الجلنة وينتعرض ا مي العام أسماج ا عضاج المعتيذري
والغييائبي ثييم يشييرع المجلييس فييي نظيير جييدول ا عمييال بعييد التحقييق م ي
حضور أغلبية أعضائه.
المادة (: )106
ال يجوم الكيالم فيي موضيوع غيير وارد فيي جيدول ا عميال إال بنياج عليى
لب الحكومة أو الرئيس وموافقة أغلبية ا عضاج الحاضري .
المادة (: )107
ال يجييوم للعضييو أن يييتكلم فييي الجلنيية إال بعييد أن يطلييب الكلميية وي ي ذن لييه
الرئيس وال يجوم للرئيس أن يرفض ادذن بالكالم إال لنبب تقتضيه أحكام
هذه الالئحية  .وفيميا عيدا ليب اسيتعجال إنهياج التقيارير فيي الموضيوعات
المحالة إليى لجيان المجليس أو إبيداج نقطية نظيام ال يقبيل ليب الكيالم فيي
موضييوع محييال إلييى إحييدى اللجييان إال بعييد تقييديم تقريرهييا وإدراج ي ه فييي
جدول أعمال الجلنة .
المادة (: )108
يعد ا مي العام قائمة ب سماج م يطلبيون الكيالم بحنيب ترتييب لبياتهم
ولرؤسيياج اللجييان والمقييرري خييالل المناقشيية فييي الموضييوعات الصييادرة
ع لجانهم الحق في الكالم كلما لبوا م الرئيس ذلك.

المادة (: )109
على المتكلم عند التعبير ع رأيه ووجهة نظيره أال يخيرج عي الموضيوع
المطروح للبحث وأن يتقيد بقواعد النقاش ويلتزم بعدم تكيرار أقواليه أو
أقوال غيره الذي سيبقوه  .ولليرئيس وحيده أن يلفيت نظير الميتكلم إذا خيرج
عي الموضيوع أو فيي حاليية أن رأييه قيد اتضيح بشييكل كيا وأنيه ال مجييال
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لالسترسال في الكالم .
متكلم أن يتحدت في الموضوع الواحد أكاير مي ميرتي فيي
وال يجوم
ذات الجلنييية إال إذا أذن المجليييس بيييذلك وأالا يتجييياوم حديايييه فيييي الميييرة
الواحدة أكار م خمس دقائق .
المادة (: )110
ال يجوم حد غير الرئيس مقا عة المتكلم وال إبيداج أ مالحظيات إلييه .
وإذا لفت الرئيس نظر المتكلم أثناج كالمه مرتي في جلنية واحيدة واسيتمر
علييى مييا أوجييب لفييت نظييره فللييرئيس منع ي ه بقييية الجلنيية م ي الكييالم ف ي ي
الموضوع نفنه.
المادة (: )111
كل عضو قرر الرئيس منعه م الكالم ولم يمتنيع أو عياد لإلخيالل بالنظيام
يجييوم للييرئيس أن يقييرر إخراجييه مي القاعيية ويترتييب علييى ذلييك حرمييان
العضو م االش ترا ف ي أع مال المج لس بقية الجلنة.
وإذا اختل النظام ولم يتمك اليرئيس مي إعادتيه أعلي عزميه عليى وقيا
الجلنة فتن لم يعد النظام رفع الجلنة لمدة ال تزييد عليى نصيا سياعة
فييتذا اسييتمر ادخييالل بالنظييام بعييد إعييادة الجلنيية أ اجلهييا الييرئيس وأعل ي
موعد الجلنة القادمة.
المادة (: )112
إذا صدر قرار م الرئيس بحرمان العضيو مي حضيور بقيية الجلنية وليم
ينفييذه وعييا فللييرئيس أن يوقييا الجلنيية ويتخييذ مي ادجييراجات مييا يلييزم
لتنفيذ القرار وفي هذه الحالية يمتيد الحرميان تلقائييا إليى الجلنيات الياالت
التالية  .فتذا تكرر الحقا إخيالل العضيو بالنظيام يقيرر المكتيب اقتيراح فقيد
العضو الاقة واالعتبار.
ومع ذلك فللعضو الذ تقرر حرمانه م االشترا في جلنات المجلس أن
يعل أسفه واعتذاره خطيا إلى الرئيس الذ يعيرض ا مير عليى المجليس
التخاذ قرار فيه دون مناقشة.
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الفصل الثالث
أخذ الرأي وإعالن قرارات المجلس
المادة (: )113
ي خذ الرئيس الرأ على الموضوع المعروض فور إعالن قيرار المجليس
قفل باب المناقشة فييه وبعيد التحقيق مي تكاميل النصياب القيانوني اليالمم
لصحة إبداج الرأ .
المادة (: )114
ال يطرح أ اقتراح خيذ اليرأ علييه إال مي اليرئيس ويبيدأ أخيذ اليرأ
على االقتراحات المقدمية بشي ن الموضيوع وتكيون ا ولويية فيي عرضيها
علييى المجلييس بعييدها وأوسييعها مييدى ع ي اليينص ا صييلي وفييي حاليية
رفض المجلس لالقتراحات المذكورة يؤخذ الرأ على النص ا صلي .
المادة (: )115
يؤخييذ الييرأ ع ي ريييق التصييويت االلكترونييي أو برفييع ا يييد وفييي
جميع ا حوال فتنه عنيد عيدم وضيوح النتيجية يؤخيذ اليرأ نيداج باالسيم .
وال تجييوم المناقشيية أو إبييداج رأ جديييد أثنيياج التصييويت ويكييون إدالج
الرئيس بصوت ه مع تصويت سائر ا عضاج .
المادة (: )116
يتخيييذ المجليييس قراراتيييه بموافقييية أغلبيييية
فيمييا ليييم ييييرد فييييه نيييص خييا
الحاضري .
المادة (:)117
دون االخيييالل بييينص الميييادة ( )97للعضيييو أن يمتنيييع عييي التصيييويت
وللرئيس أن يطلب منه بعيد أخيذ اليرأ وقبيل إعيالن القيرار إبيداج أسيباب
امتناعه .ويجوم بعيد ذليك لربيع أعضياج المجليس عليى ا قيل ليب إعيادة
فتح باب المناقشة في الموضوع بشر موافقة أغلبية أعضاج المجلس.
المادة (: )118
دون االخالل بنص المادة ( )97ال يعتبر الممتنعون ع إبداج الرأ م
الميييوافقي عليييى الموضيييوع أو الرافضيييي ليييه  .وإذا قيييل عيييدد مييي أدليييوا
ب صييواتهم عي ا غلبييية الالمميية دصييدار قييرار المجلييس أو توصيييته فييي
الموضوع المعروض وجب ت جيل أخذ ال رأ إلى جلنة أخيرى  .ويعتبير
الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق علييه أغلبيي ة الحاضيري فيي
- 33 -

الجلن ة المؤج ل إليها أخذ الرأ فيه .
المادة (: )119
يعل ي الييرئيس علييى ا عضيياج قييرارات المجلييس وتوصييياته بقييا لنتيجيية
اآلراج وال يجوم بعيد إعيالن القيرار أو التوصيية التعلييق عليهيا كميا يعلي
الرئيس وقا الجلنة أو إنهاجها .
الفصل الرابع
مضابط الجلسات ومحاضرها
الفرع األول
مضابط الجلسات
المادة (: )120
تقوم ا مانة العامة بتوثيق وقيائع الجلنيات الكترونييا وتحيرر لكيل جلنية
مضبطة يدون بها تفصيال جميع ما عيرض فيهيا مي موضيوعات وميا دار
مي مناقشييات ومييا صييدر مي قييرارات وتوصيييات .وتتييولى ا مانيية العاميية
تنظيييم آليييات اال ييالع علييى التوثيييق االلكترونييي للجلنييات ومضييابطها فييي
ضوج ما يقرره المجلس.
المادة (: )121
للرئيس أن ي مر بحذ أ كيالم يصيدر مي أحيد ا عضياج مخالفيا حكيام
هذه الالئحة م التوثييق االلكترونيي ومي مضيبطة الجلنية فيتذا اعتيرض
ربع ا عضاج على ا قل عرض الرئيس ا مر على المجلس التخياذ قيرار
فيه ب غلبية أعضائه.
المادة (: )122
علييى ا مانيية العاميية أن تييومع علييى ا عضيياج بحنييب رغبيياتهم ننييخا
الكترونية أو ورقية لمضابط الجلنات وذلك قبل ثالثة أيام على ا قل م
بداية الجلنة التالية ما لم تقتض الضرورة التي يقدرها الرئيس أن تيومع
في موعد آخر ولكل عضو حضير الجلنية أن يطليب إجيراج ميا ييراه مي
تصييحيح فييي التوثيييق االلكترونييي أو فييي المضييبطة علييى أن يقييدم الطلييب
كتابة إلى ا مانة العامة خالل يومي على ا كار م تنلمه ننخا منها .
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المادة (: )123
تعرض مضبطة الجلنية للتصيديق عليهيا فيي أول جلني ة تاليية وتعيرض
مييع كييل مضييبطة لبييات التصييحيح المقدميية بش ي نها ومتييى صييدر قييرار
المجليييس بقبيييول التصيييحيح يابيييت فيييي مضيييبطة الجلنييية التيييي صيييدر فيهيييا
وتصحح بمقتضاه المضبطة النابقة .
وال يجوم إجراج أ تصيحيح فيي المضيبطة بعيد التصيديق عليهيا ويوقعهيا
كل م الرئيس وا مي العام وتحفظ لدى المجلس .
ويكييون التصييديق علييى مضييبطة الجلنيية ا خيييرة لييدور االنعقيياد النيينو
ا خير بواسطة المكتب .
المادة (: )124
مضييابط المجلييس وجييداول أعمييال جلنيياته متاحيية مييا لييم تكي الجلنيية غييير
علنية وينظم المكتب كيفية إتاحتها لغير ا عضاج بالوسائل المختلفة .
وتعد ا مانة العامة ملخصيا ب عميال الجلنية وميا صيدر بهيا مي قيرارات
وذلييك خييالل سيياعة مي انتهائهييا  .وعلييى الييرئيس نشيير الملخييص وإتاحتييه
لوسائل ادعالم .
الفرع الثاني
محاضر الجلسات
المادة (: )125
يتولى ا مي العام ادشيرا عليى تحريير محاضير جلنيات المجليس بقيا
لتوجيهات الرئيس.
المادة (: )126
يدون في محاضير الجلنيات عيدد ا عضياج الحاضيري وأسيماج ا عضياج
الغائبي وتبي فيه بصفة عامة الموضيوعات التيي عرضيت عليى المجليس
وملخييص للمناقشييات ومييا اتخييذ مي قييرارات أو توصيييات ويوقعييه الييرئيس
وا مي العام ويحفظ لدى المجلس.
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الباب الخامس
أعمال المجلس
الفصل األول
التشريع
الفرع األول
مشروعات ومقترحات القوانين
المادة (:)127
تحييال مشييروعات القييواني التييى تعييدها الحكوميية إلييى الييرئيس مشييفوعة
بمييذكرة ايضيياحية وعلييى الييرئيس عييرض المشييروع علييى المجلييس فييي
الجلنة التالية ليقرر فيه دون مناقشة إحالته إليى اللجنية المختصية لدراسيته
وإعيييداد تقريييير بشييي نه ميييع مراعييياة الميييدد المنصيييو عليهيييا فيييي النظيييام
ا ساسى للدولة.
وللرئيس أن يحيل المشروع إلى اللجنة المختصة مباشرة عليى أن يخطير
المجلس بذلك في أول جلنة تالية.
وعليييى اللجنييية المختصييية عقيييد اجتمييياع مشيييتر ميييع اللجنييية التشيييريعية
والقانونييية دبييداج مييا تييراه م ي تعييديالت علييى المشييروع لضييبط الصييياغة
القانونييية المناسييبة وتننيييق أحكامييه وذلييك قبييل رفييع تقريرهييا إلييى المجلييس
وعليها أن تشيير فيي تقريرهيا إليى رأ اللجنية التشيريعية والقانونيية وإليى
النص ا صلي للمشيروع وميا أجرييت علييه مي تعيديالت مبيررة وترسيل
ننخة منه إلى ا عضاج قبل عرضه في أقرب جلنة تالية بمدة ال تقل عي
ثالثة أيام.
المادة (:)128
للعضيييو واللجيييان حيييق اقتيييراح مشيييروعات القيييواني وذليييك بميييذكرة تقيييدم
للرئيس وتعيرض عليى المكتيب موضيحا بهيا مبيررات االقتيراح وأهدافيه
ونصو النظام ا ساسي المتعلقة باالقتراح والمبادئ التي يقوم عليها.
المادة (:)129
يحال اقتراح العضو إلى اللجنة المختصة دقراره مبدئيا َ ثيم يحيليه اليرئيس
إلييى اللجنيية التشييريعية والقانونييية لدراسييته وإعييداد تقرييير بش ي نه ويرسييل
ننييخة مي التقرييير إلييى ا عضيياج بمييدة ال تقييل عي ثالثيية أيييام قبييل موعييد
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الجلنيية المحييددة لنظييره ولمي أوصييت اللجنيية بييرفض اقتراحييه أن يشييرح
اعتراضه أمام المجلس قبل البت فيه ب غلبية ا عضاج الحاضري .
تضم اقتراحات ا عضاج لوحدة الموضوع ويعد أسبقها هو ا صل.
المادة (:)130
تحال اقتراحات اللجان إلى اللجنة التشيريعية والقانونيية ي إذا كيان مقيدما
م ي لجنيية غيرهييا ي لدراسييته وإعييداد تقرييير بش ي نه ويرسييل ننييخة م ي
التقرييير إلييى ا عضيياج بمييدة ال تقييل ع ي ثالثيية أيييام قبييل موعييد الجلنيية
المحددة لنظره.
المادة (:)131
يناقش المجلس موضوع االقتراح بمشروع قيانون فيي مجمليه فيتذا أقيره
ب غلبية أعضائه أحاله الرئيس إليى مجليس اليومراج دعيداده فيي مشيروع
قانون وفقا حكام المادة ( )58مكررا ( )36م النظام ا ساسى للدولة.
المادة (:)132
عليييى اليييرئيس إخطيييار اللجنييية التشيييريعية والقانونيييية بجمييييع مشيييروعات
القييواني التييي تقييدم م ي الحكوميية أو االقتراحييات بقييواني التييي تقييدم م ي
ا عضاج وعليها أن تبلغ اللجنية المختصية بمالحظاتهيا فيي الموعيد اليذ
يحدده الرئيس.
المادة (:)133
يبييدأ المجلييس مناقشييية المبييادئ وا سييس العامييية للمشييروع اجميياال بعيييد
عييرض مقييرر اللجنيية لمييوجز تقريرهييا فييتذا وافييق عليييه مي حيييث المبييدأ
انتقييل إلييى مناقشييته مييادة مييادة وفقييا لتقرييير اللجنيية ومقترحييات ا عضيياج
بشييي نها وذليييك بيييدجا بقيييراجة الميييادة فالتعيييديالت المقدمييية بشييي نها ويجيييوم
لألعضاج رح تعديالت جديدة أثناج المناقشة شريطة أن تكون مكتوبة.
يقفييل بيياب المناقشيية حييول كييل مييادة وتعييديالتها ويؤخييذ الييرأ علييى
التعديالت أوال بدجا ب وسيعها ميدى وأبعيدها عي الينص ا صيلي ثيم عليى
المادة كاملة فتذا حام أ م التعيديالت عليى الموافقية أخيذ اليرأ عليى
المادة مع التعديل وإذا لم يح ز التعدي ل على الموافقة فيؤخي ذ اليرأ عليى
المادة كما هي .
المادة (: )134
إذا أقر المجلس حكما في إحدى مواد المشروع م ش نه إجراج تعيديل أو
احدات تعارض في أحكام مادة أو أكار سبق أن وافق عليها المجلس يعود
المجلس لمناقشتها لضمان تناسق أحكيام المشيروع وعيدم تعارضيها وال
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يجييوم أخييذ الييرأ النهييائى علييى المشييروع فييي ذات الجلنيية ومييع ذلييك
فللحكومة أو ربع أعضاج المجلس ليب نظير المشيروع فيي ذات الجلنية
علييى سييبيل االسييتعجال ويوافييق المجلييس علييى الطلييب ب غلبييية ا عضيياج
الحاضري .
المادة (: )135
تجرى مناقشة المشروع في مداولة واحدة ويجوم أن تجرى مداولة ثانية
فييي مييادة أو أكايير بنيياج علييى لييب منييبب بييذلك م ي مماييل الحكوم ي ة أو
خمنة م أعضاج المجلس وفي جميع ا حوال يجب أن يتضم الطلب
المييادة أو المييواد المطل يوب إعييادة المداوليية فيهييا وفييي هييذه الحاليية تقتصيير
المناقشييية عليييى الميييادة أو الميييواد محيييل الطليييب دون غيرهيييا مييي ميييواد
المشروع ثم يؤخذ رأ المجلس بش نها ويابت ذلك في محضر الجلنة .
المـادة (: )136
بعيد ادنتهياج مي مناقشية المشيروع وأخيذ اليرأ عليى جمييع ميواده مييادة
مادة في المداولة ا وليى والاانيية إن وجيدت يحيال إليى اللجنية المختصية
باالشييترا مييع اللجنيية التشييريعية والقانونييية لوضييعه فييي صيييغته النهائييية
وفقا لما أقره المجلس عند نظر مواده والت كد م عدم تعارضه مع النظام
ا ساسي للدولة أو القواني المعمول بهيا فيي الدولية تمهييدا لعرضيه عليى
المجلس للتصويت عليه إجماال وبشكل نهائي.
المـادة (: )137
قبيييل إجيييراج التصيييويت النهيييائي عليييى المشيييروع إجمييياال فيييي الجلنييية
المخصصيية لييذلك يجييب أن يييومع المشييروع علييى ا عضيياج بصيييغته
النهائييية قبييل ( )48ثمييان وأربعييي سيياعة علييى ا قييل مي الموعييد المحييدد
لتلك الجلنة وفي هذه الحالة ال ينيمح بيالكالم أو النقياش حيول أ ميادة
م المواد إال إذا ثبت أنها قد صيغت خالفا لما أقره المجلس .
المادة (: )138
يحيل الرئيس المشروع مرفقا به ملخيص بيادجراجات التيي تميت وقيرار
المجلس بش نه بالموافقة أو التعديل إلى مجلس الدولة خالل ا جل المحيدد
وفقا للنظام ا ساسي للدولة فتن صاد الييوم ا خيير عطلية رسيمية إمتيد
ا جل إلى أول يوم عمل رسمي .
المادة (:)139
إذا لم يوافق المجلس على االقتراح ال يجوم تقديميه ميرة أخيرى فيي ذات
دور االنعقاد.
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المادة (:)140
ينقط االقتراح بمشروع قانون بانتهياج دور االنعقياد إذا ليم يكي المجليس
قييد أقييره مي حيييث المبييدأ وينييقط حكمييا بانتهيياج فتييرة المجلييس أو حلّييه
ويجوم لمقدم االقتيراح سيحبه بطليب كتيابى يقيدم إليى اليرئيس إذا ليم يكي
المجلس قد شرع في مناقشته .
الفرع الثاني
مراسيم سلطانية لها قوة القانون
المادة (:)141
لجاللة النلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بي أدوار
انعقاد مجلس عمان وخالل فترة حل المجلس وتوقا جلنات مجلس
الدولة .
الفرع الثالث
مشروعات االتفاقيات االقتصادية واالجتماعية
المادة (: )142
تحال مشروعات االتفاقيات االقتصادية واالجتماعية التي تعتزم الحكومة
إبرامهييا أو ادنض يمام إليهييا إلييى المجلييس مشييفوعة بالمييذكرة االيضيياحية
وعلى المكتب إحالتها إلى اللجنة المختصة .
المادة (: )143
يخطر الرئيس المجلس في أول جلنية تاليية عي إحالية مشيروع االتفاقيية
إلى المجلس ويتلى البيان الحكومي بش نه في هذه الجلنة وتومع ننيخة
منها على ا عضاج .
المادة (: )144
ترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس خالل ا جل المحدد لهيا وترسيل ننيخة
منه إلى ا عضاج قبل موعد الجلنة باالثة أيام على ا قل .
المادة (: )145
ينيياقش المجلييس تقرييير اللجنيية بشي نها ويقييرر مرئياتييه ب غلبييية أعضييائه
ويحيلها الرئيس مع ما يراه م مرفقات إلى مجلس الومراج.
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الفصل الثاني
الرقابة
المادة (:)146
مع مراعاة أحكام النظام ا ساسي للدولة ينتعي المجلس في أداج وممارسة
صالحياته الرقابية بمجموعة م الوسائل وا دوات البرلمانية ومنها :
 .1البيان العاجل .
 .2لب ادحا ة .
 .3إبداج رغبة .
 .4النؤال .
 .5لب المناقشة .
 .6مناقشة البيانات الومارية .
 .7لجنة تقصي الحقائق .
 .8االستجواب .
وللمجلس استحدات أدوات برلمانية جديدة باقتراح مكتبه أو عشرة أعضاج
على ا قل وبموافقة أغلبية أعضائه .
المادة (:)147
البيان العاجل :
لكل عضو أن يطلب كتابة م الرئيس وقبل موعد الجلنة بوقت كا اددالج
ببيان ع أمر عاجل ومهم يتعلق بالمصلحة العامة للبالد وأن يشرح بتيجام
أبعاد الموضوع ودواعى رحه أمام المجلس .وعلى الرئيس عرض الطلبات
قبل البدج في جدول ا عمال على المجلس للتصويت عليها دون مناقشة فتذا
وافق أغلبية الحاضري أذن الرئيس لمقدمي الطلبات باددالج ببياناتهم في مدة
ال تتجاوم عشر دقائق لكل بيان ودون مناقشة  .وال يجوم أن يتعلق البيان
العاجل بموضوع محال إلى اللجان أو مشروع قانون ينظره المجلس.
المادة (:)148
طلب اإلحاطة :
أ) لكل عضو أن يطلب إحا ة الحكومة ب مر له أهمية عاجلة ويدخل في
اختصا م وجه إليه وأن يطلب م الحكومة إحا ة المجلس علما
ببيانات أو معلومات تدخل في اختصاصات المجلس وتعينه على ممارسة
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صالحياته  .ويقدم الطلب كتابة إلى الرئيس الذى يعرضه على المكتب
ليقرر إحالته إلى اللجنة المختصة دبداج الرأ أو إلى الحكومة للرد عليه.
ويخطر مقدم الطلب بقرار المكتب ويجوم لم رفض لبه أن يشرح
اعتراضه أمام المجلس.
يحيل الرئيس رد الحكومة فور استالمه إلى العضو مقدم الطلب .فتذا
ب)
لب كتابة مناقشة الموضوع قرر المكتب إدراجه في جدول أعمال أقرب
جلنة باالتفاق مع الحكومة  .وتضم لبات ادحا ة عند مناقشتها إذا
اتحدت في موضوعها ويبدأ ممال الحكومة في عرض ردها على الطلب
ثم يتكلم العضو مقدم الطلب وللرئيس أن ي ذن بالكالم حد المؤيدي
وأحد المعارضي قبل االنتقال إلى جدول ا عمال .
المادة (:)149
إبداء رغبة :
أ) لكل عضو أن يطلب موافقة المجلس على إبداج رغبة للحكومة في تطوير
الخدمات وتعزيز التنمية وذلك بمذكرة يقدمها للرئيس موضحا فيها
أسباب الرغبة وأوجه تحقيقها للمصلحة العامة .
يقرر المكتب إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم
ب)
تقرير عنه ويخطر المجلس بذلك في أول جلنة تالية وله في حالة
االستعجال عرض الطلب مباشرة على المجلس .
ج) للمكتب أن يحفظ الطلب لعدم استيفائه للشرو المنصو عليها آنفا مع
اخطار مقدمه بذلك ويجوم لم رفض لبه أن يشرح اعتراضه أمام
المجلس.
د) عند مناقشة الطلب يبدأ العضو بعرض مبررات الرغبة بتيجام وللرئيس
أن ي ذن بالكالم حد المؤيدي وأحد المعارضي قبل أن ي خذ رأ المجلس
في الموضوع  .ويوافق المجلس على الرغبة ب غلبية ا عضاج الحاضري .
ه) تبلغ الحكومة بما ينتهي إليه المجلس بش ن الرغبة المبداة لمراعاة تنفيذها
في ضوج سياساتها العامة فتن تعذر عليها ذلك أخطرت المجلس
با سباب.
المادة (:)150
السؤال :
أ) للعضو حق توجيه ا س لة للومراج وم في حكمهم وال يجوم أن يوجه
النؤال إال م عضو واحد ولومير واحد.
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ب) يقصد بالنؤال في تطبيق أحكام هذه الالئحة إستفهام العضو ع أمر يجهله
أو ع واقعة وصلت إلى علمه للتحقق م حصولها أو لإلستف هام ع نية
الحكوم ة في أمر م ا مور .
ج) يقدم النؤال مكتوبا بوضوح وإيجام وموقعا م مقدمه ويجب أن يقتصر
على ا مور المراد االستفهام عنها دون إبداج آراج أو تعليقات عليها وأال
يكون متعلقا بمصلحة خاصة أو أمر م ا مور ذات الطابع الشخصى
وأال يخالا أحكام النظام ا ساسى للدولة أو يضر بالمصلحة العامة  .كما
يجب أن يخلو النؤال م ذكر أسماج ا شخا أو المس بش ونهم الخاصة
وأال يكون فيه مناش ب مر تنظره المحاكم.
د) يخطر العضو مقدم النؤال برفض لبه م المكتب أو بتدراجه في جدول
أعمال أقرب جلنة تالية باالتفاق مع الومير المختص وللعضو ادصرار
على لبه عند الرفض وعندها يحال الطلب إلى المجلس في أقرب جلنة
ممكنة ليبت فيه دون مناقشة وللعضو أن يشرح لبه للمجلس قبل أخذ
الرأ عليه.
ه) يجيب الومير على النؤال في الجلنة المحددة لنظره وله أن يطلب ت جيل
ادجابة لجلنة تالية لعذر قاهر وله عندها أن ينيب عنه في إبدائها أمام
المجلس أحد كبار موافي ومارته .
و) عند رح النؤال يبدأ الومير بالرد عليه ثم يعلق العضو مقدم النؤال
بتيجام وللرئيس أن ي ذن بالكالم حد المؤيدي وأحد المعارضي قبل
عرض ا مر على المجلس باالنتقال إلى جدول ا عمال أو إحالته إلى
اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بش نه وذلك ب غلبية ا عضاج
الحاضري .
المادة (:)151
يكتفى برد الحكومة كتابة بالننبة لطلبات ادحا ة أو ا س لة أو الرغبات
التى تقدم في ا سبوع ا خير م دور االنعقاد ويرحل الطلب بانتهاج دور
االنعقاد إلى دور االنعقاد الذ يليه في ذات الفترة و ينقط بغياب العضو
أثناج جلنة مناقشته.
المادة (:)152
طلب المناقشة :
أ) يجوم بناج على لب كتابى موقع م خمنة أعضاج على ا قل رح
المجلس للمناقشة
أحد الموضوعات العامة التى تدخل في اختصا
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وتبادل الرأ فيه مع الومير المختص أو م في حكمه ويكون لنائر
ا عضاج االشترا في المناقشة وتوجيه ا س لة شفويا للومير وللرئيس
قفل باب المناقشة إذا ما رأى أنه قد تم استيفاؤها  .وللمجلس أن يصدر
في ش نه م الناحية الموضوعية ما يراه مناسبا وتكون للومير
ا ولوية في الكالم كلما لب ذلك .
ب) يبلغ الرئيس لب المناقشة للومير المختص ويدرج الموضوع في
جدول أعمال جلنة يكون موعدها الحقا لتاريخ إرسال الدعوة بمدة
أسبوع على ا قل  .وللومير المختص أن يطلب ت جيل نظره للجلنة التي
تليها .
ج) ينقط الطلب إذا سحبه مقدموه قبل الجلنة المحددة لنظره بامان وأربعي
( )48ساعة على ا قل إال إذا تمنك به عدد م ا عضاج ينتكمل العدد
المذكور أو إذا قل عدد مؤيديه أثناج نظره ع خمنة أعضاج أو إذا
قدم في ا سبوع ا خير لدور االنعقاد  .كما ينقط الطلب بانتهاج الفترة .
المادة (: )153
مناقشة البيانات الوزارية :
يقييرر المجلييس فييي بداييية كييل دور انعقيياد سيينو برنييامج البيانييات الومارييية
ومحاورها النقاشية التيي سيتقدم خيالل ذليك اليدور وذليك بنياج عليى اقتيراح
مشتر م المكتب ورؤساج اللجيان الدائمية ويبليغ بيه مجليس اليومراج ميع
تحديييد مييا يجييب أن يشييتمل عليييه كييل بيييان ميي عناصيير ومحيياور بحنييب
الموضوع أو القطاع الذ يختص به البيان .
ويراعى في جلنات المجلس التي يقدم فيها الومراج بياناتهم ا سس التالية :
أ) توميع البيان على ا عضاج قبل الجلنة ب سبوعي على ا قل دتاحة
المجال لال الع عليه.
ب) تخصيص خمس دقائق على ا كار لكل عضو لتوجيه ا س لة ودقيقتي
للتعقيب.
ج) يحدد لكل جلنة عدد معيي مي ا عضياج وتقتصير المناقشية عليى اللجنية
المختصة ثم نصا عدد أعضاج كل لجنة يتم اختيارهم ع ريق اللجان
ويضا إليهم نصا عدد أعضاج المكتب .
د) أن تكون أس لة ا عضاج محددة ومباشرة ومتفقة مع بيعية عميل اليومير
أو المن ول الحكومي  .وللومير أو المني ول الحكيومي ادجابية كتابية فيي
وقت الحق على ا س لة التي ال تتوفر لديه المعلومات الكافية بش نها أثناج
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الجلنة .
المادة (:)154
لجنة تقصي الحقائق :
أ) يحق للمجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو تكليا إحدى لجانه بذلك في
موضوع يدخل في اختصاصه بناج على لب موقع م عشرة أعضاج
على ا قل .
ب) يعرض الرئيس مقترح المكتب بتشكيل اللجنة والموضوعات التى
ويصدر قرار المجلس ب غلبية ا عضاج
تفحصها ومدة عملها
الحاضري .
ج) للجنة بعد موافقة المكتب أن تتخذ جميع االجراجات الالممة للحصول
على البيانات والمنتندات لما يقتضيه استجالج الحقيقة بما في ذلك م
ميارات أو تحقيقات أو االستماع الى الشهادة وعلى الجهات المختصة
التعاون مع اللجنة وتمكينها م الحصول على كل ما تطلبه .
د) تقدم اللجنة تقريرها وتختار مقررا لها ويدرج التقرير لمناقشته في
أقرب جلنة تالية .
ه) يصدر المجلس قراره في تقرير اللجنة ب غلبية ا عضاج الحاضري
ويتخذ ما يراه مناسبا بش نه .
و) إذا انتهى دور االنعقاد قبل اتخاذ قرار بش ن التقرير استمر المجلس في
مناقشته م حيث انتهى في بداية دور االنعقاد التالي.
المادة (:)155
االستجواب :
أ) يجوم لخمنة عشر عضوا على ا قل أن يطلبوا كتابة استجواب أحد
ومراج الخدمات في ا مور المتعلقة بتجاوم صالحياتهم بالمخالفة
للقانون .
ب) يقدم لب االستجواب إلى الرئيس مبينا به موضوع االستجواب
ومرفقا به مذكرة شارحة تتضم بيانا با مور المنتجوب عنها
والوقائع والنقا الرئينية التى يتناولها االستجواب وا سباب التى ينتند
إليها مقدمو االستجواب ووجه المخالفة للقانون التي تننب إلى م وجه
إليه االستجواب وما يراه المنتجوبون م أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه .
كما ال يجوم تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في
نفس دور االنعقاد .
ج) يحيل الرئيس الطلب إلى المكتب لفحصه وإبداج رأيه في مدى استيفائه
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النظام

للشرو المقررة وفقا لحكم المادة ( )58مكررا ( )43م
ا ساسي للدولة.
د) في حالة تحفظ المكتب على الطلب يدعو الرئيس مقدميه الجتماع
مشتر مع المكتب خالل مدة ال تتجاوم أسبوعا م تاريخ ذلك للتباحث
بهذا الش ن فتذا تمنكوا بالطلب قام الرئيس بترساله إلى الومير المختص
ويحدد موعدا لمناقشته في مدة ال تتجاوم خمنة عشر يوما م تاريخ
إرساله باالتفاق مع الحكومة .وللومير الرد كتابة على ذلك وترسل
ننخة منه لكل عضو وقع على الطلب .
ه) يجوم لمقدمي الطلب سحبه أو ادكتفاج برد الومير كتابة قبل الجلنة
المحددة لنظره بامان وأربعي ( )48ساعة على ا قل .
و) ينقط االستجواب إذا اننحب أحد مقدمي الطلب أو مالت صفة م وجه
إليه االستجواب أو بانتهاج عضوية أحد مقدميه ى سبب م ا سباب
ما لم يتمنك به عضو آخر بحيث ال يقل عدد المنتجوبي ع خمنة
عشر عضوا .
م) يطلب الرئيس في الجلنة المحددة لمناقشة االستجواب م مقدمي الطلب
اختيار ممال عنهم لشرح االستجواب خالل مدة ال تتجاوم نصا ساعة
ثم ينتمع لرد الومير ثم إلى تعليق موجز م أحد مقدمي الطلب
وللرئيس أن ي ذن بالكالم حد المؤيدي وأحد المعارضي قبل قفل باب
المناقشة .
ح) بعد قفل باب المناقشة يقرر المجلس ب غلبية ا عضاج الحاضري إما
ادكتفاج برد الومير واالنتقال إلى جدول ا عمال أو إحالة الموضوع إلى
اللجنة المختصة دعداد تقرير بنتيجة ادستجواب ينظره المجلس بالجلنة
التالية ويتخذ بش نه قرارا ب غلبية أعضائه.
) يرفع الرئيس فورا نتيجة االستجواب إلى جاللة النلطان ويخطر
المجلس بذلك في الجلنة التالية .
)ال يجوم تقديم لب االستجواب خالل ا سبوع ا خير م دور االنعقاد .
وإذا انتهى دور االنعقاد قبل اتخاذ المجلس قرارا بش نه ينتمر نظره
بدور االنعقاد التالي إذا تمنك به خمنة عشر عضوا م مقدميه على
ا قل  .وينقط الطلب بانتهاج فترة المجلس .
) إذا غاب الومير ع الجلنة المحددة لنظر االستجواب ت جل نظره لجلنة
با سبوع التالي فتذا لم يحضر الومير ناقش المجلس االستجواب واتخذ
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قرارا بش نه ب غلبية أعضائه .

الفصل الثالث
تقرير جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة
المادة (:)156
عند إحالة تقرير جهام الرقابة المالية واددارية للدولة يشكل له المكتب فريق
عمل برئاسة أحد نائبي الرئيس وذلك لدراسة التقرير وإبداج المالحظات عليه
وتعرض نتائج ذلك على المجلس للمناقشة وإقرار ما أوصى به الفريق.
الفصل الرابع
مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة
المادة (:)157
أ) يحيل مجلس الومراج مشروعات خطط التنمية والميزانية الننوية للدولة
إلى المجلس مشفوعة ببيان تفصيلي ع الحالة المالية واالقتصادية للدولة
وع التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية لمناقشتها وذلك وفقا للمادة
(  )58مكررا ( )40م النظام ا ساسي للدولة.
ب) يحيل الرئيس مشروع خطة التنمية إلى اللجنة االقتصادية والمالية وينضم
إليها عند دراستها للمشروع رؤساج اللجان الدائمة.
ج) يحيل الرئيس مشروع الميزانية الننوية للدولة إلى لجنة الموامنة
والحناب الختامي.
د) توميع ننخة م مشروعي خطة التنمية والميزانية الننوية للدولة على
بقية ا عضاج ولكل منهم تقديم مالحظات مكتوبة إلى اللجنة المختصة
بوقت كا .
المادة (: )158
يناقش المجلس تقرير اللجنة بش ن مشروع الخطة أو الميزانية الننوية
ويؤخذ الرأ على ما ورد فيه م توصيات بعد إقفال باب المناقشة .
المادة (: )159
يلقي الومير المختص بيانا أمام المجلس ع مشروع الخطة أو الميزانية
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الننوية يوضح فيه برامج ومعدالت التنمية والحالة المالية للدولة وما تم
تنفيذه م خطط التنمية والميزانيات المعمول بها وما لذلك كله م آثار
على مشروعات الخطط والميزانيات الجديدة .
المادة (: )160
يعقد المجلس جلنة ختامية لمناقشة وإقرار التوصيات بش ن مشروعات
خطط التنمية والميزانيات الننوية ويحيل الرئيس التوصيات النهائية
التي تم إقرارها إلى مجلس الدولة .
المادة (: )161
يلتزم مجلس الومراج بتخطار المجلس بما لم يتم ا خذ به م توصياته
بش ن مشروعات خطط التنمية والميزانيات الننوية خالل شهر م تاريخ
اعتمادها ويحيل الرئيس ادخطار إلى اللجان المختصة دعداد تقرير
ويدرج التقرير في جدول أعم ال أق رب جلنة
بش نه خالل أسبوعي
تالية ليناقشه المج لس ويتخذ ما يراه مناسبا بش نه.
الباب السادس
شئون المجلس
الفصل األول
حفظ النظام
المادة (:)162
المحافظيية علييى النظييام داخييل المجلييس م ي اختصاصييات الييرئيس ويحييدد
إجييراجات ا ميي التييى يراهييا كافييية لهييذا الغييرض بالتننيييق مييع الجهييات
المختصة.
المادة (:)163
وفقييا
ال يجييوم حييد الييدخول إلييى رحيياب المجلييس إال بتييرخيص خييا
للنظام الذ يصدر به قرار م الرئيس وعلى المصرح لهيم باليدخول أن
يتبع يوا التعليمييات التييى تصييدر إليييهم م ي المكلفييي بحفييظ النظييام وإال جييام
إخراجهم.
المادة (:)164
تخصص أماك لممالي الصحا ووسائل ادعالم المختلفة وللجمهيور فيي
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شرفات المجلس أو مرافقه لمتابعة جلنات المجلس .ويضع اليرئيس قواعيد
وإجييراجات التييرخيص فييي الييدخول لمتابعيية الجلنييات .ويجييب علييى ميي
يرخص لهم فيي اليدخول أن يلزميوا النيكون التيام ميدة انعقياد الجلنية وأن
يظلوا جالني وأال يظهيروا عالميات استحنيان أو اسيتهجان وأن يراعيوا
التعليمات والمالحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
وللقييائمي بحفييظ النظييام أن يكلفييوا كييل م ي يقييع منييه ضوضيياج أو إخييالل
بالنظام بمغادرة المجليس فيتن ليم يمتايل فلليرئيس أن يي مر حيرش المجليس
بتخراجه وتنليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.

الفصل الثاني
ميزانية المجلس وحساباته
المادة (:)165
يكييون للمجلييس ميزانييية منييتقلة تييدرج رقمييا واحييدا فييي الميزانييية العاميية
للدولة وبمراعاة الميادة ( )41مي الالئحية تتيولى ا مانية العامية للمجليس
إعداد مشروع الميزانية التفصيلة للمجلس قبيل نهايية دور ادنعقياد النينو
بشهري على ا قل ويراعى في إعدادها تحدييد المبيالغ الالممية لكيل نيوع
م المصروفات وتقدم للمجلس دقرارها سنويا ويتم اعتمادها نهائييا مي
جاللة النلطان.
المادة (:)166
يضع المكتب القواعيد الخاصية بتنظييم حنيابات المجليس ونظيام الصير
وغير ذلك م الش ون المالية.
المادة (:)167
يتولى المجليس حنياباته بنفنيه وهيو فيي ذليك غيير خاضيع يية رقابية مي
جهة أخرى .
وعليه أن ينتعي بمكاتب تدقيق حنابات منتقلة .
المادة (:)168
تعد ا مانة العامة الحناب الختامي للمجلس خيالل ثالثيي يوميا مي انتهياج
النيينة المالييية ويحيلييه الييرئيس إلييى المكتييب للنظيير فيييه قبييل عرضييه علييى
المجلس مشفوعا بتقرير لجنة الموامنية والحنياب الختيامي حوليه لمناقشيته
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وإقراره.
ويتبييع فييي إقييرار الحنيياب الختييامى ادجييراجات المتبعيية فييي إقيرار ميزانييية
المجلس .
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة (: )169
تحدد بقرار م الرئيس أماك خاصة لجلوش الومراج وممالي ي الحكومي ة
في قاعة الجلنة .
المادة (: )170
يجر بحث الموضوعات المنتعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانيه وال
تنرى عليها أحكام المواعيد العادية المقررة في هذه الالئحة .
وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات المنتعجلة فيي الجلنية ذاتهيا عليى
أن تقدم اللجنة المختصة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلنة كما يجيوم
في هذه الحالة أن يقرر المجلس أخيذ اليرأ النهيائي عليى مشيروع القيانون
في ذات الجلنة .ويعتبر الموضوع منتعجال إذا ما لبت ذلك الحكومية أو
الرئيس وللمجلس بقرار منيبب أن يقيرر العيدول عي االسيتعجال وإتبياع
ادجراجات العادية ويجب النص على صفة االستعجال فيي قيرار ادحالية
إلى كل م المجلس واللجان .
وال تخيييل أحكيييام هيييذه الميييادة بييي حكيييم خيييا مييي حييياالت االسيييتعجال
المنصو عليها في هذه الالئحة .
المادة (: )171
على العضو الم ذون له بالكالم في جلنيات المجليس ومناقشياته أن يتحيدت
شفاهة دون القراجة إال فيما قد ينتعي به م تقارير وبيانات ووثيائق
يقتضيييها موضييوع الكييالم أو المناقشية كمييا ال يجييوم فييي الجلنييات قييراجة
التقيييارير وا عميييال المرفوعييية إليييى المجليييس التيييي سيييبق توميعهيييا عليييى
وذلك ما لم يي ذن اليرئيس بقراجتهيا أو
ا عضاج قبل الجلنات بوقت كا
أجزاجٍ منها لضرورة ملج ة .
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المادة (: )172
للمجلس وبمراعاة أحكام هذه الالئحية أن يصيدر بنياج عليى اقتيراح مي
المكتب أو إحدى لجانيه أو مي ا ميي العيام كيل فيي مجاليه وتخصصيه
ا نظميية والقواعييد الالمميية أو التكميلييية لتنظيييم ا عمييال الداخلييية للمجلييس
وحن تنييرها .
المادة (: )173
على الصحافة وغيرها م وسائل ادعيالم تحير الدقية فيي نقيل وتلخييص
جلنيييات المجليييس ويحيييق لكيييل عضيييو أن يطليييب مييي اليييرئيس تصيييحيح
ا خطيياج بخطيياب يرسييله الييرئيس إلييى الصييحيفة أو وسيييلة ادعييالم التييي
أخط ت في نقل الوقائع أو في تحريرها وعليها أن تنشر الخطاب أو تعلنه
في أقرب وقت دون تعقيب  .وال يمنع هذا م إقامة الدعوى العمومية .
المادة (: )174
يجوم للمجليس بنياج عليى اقتيراح مي المكتيب أو إحيدى لجانيه الدائمية أو
عشرة مي ا عضياج عليى ا قيل تعيديل هيذه الالئحية أو إلغياج أيية أحكيام
منها أو إضافة أحكام جديدة إليها .
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