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 0391دستور 
 

 0391أكتوبر سنة  22الدستور المصري الصادر في 
 
 
 

 نحن فؤاد األول ملك مصر 
 

 ؛ 0329لسنة  22بعد اإلطالع على أمرنا رقم 
 

وبما أن أعز  ربباتنزا وأع زم مزا تتلزه عليزه ع يمتنزا تزوفير الرفانيزة لنزعبنا فزي ن زام وسزالم  
بمززا تول ززه الززرورف التوفيززن بززين الززن م واعتبززاراب بتلززارس السززبي السززنين الماالززية  وعمززالب 

 . األساسية وبين أحوال البالد وحالت ا
 . 0391أكتوبر سنة  20بعد االطالع على الكتاس والبيان المرفوعين علينا من الو ارف بتاريخ 

 
 : أمرنا بما نو آت

 
 0مادف 

 . للسان الحاليانيبطل العمل بالدستور القائم ويستبدل به الدستور الملحن ب ذا األمر ويحل الم
 

 2مادف 
كما نو منصوص عليه في المادف التالية يعمل بالدستور  01و  24مي مراعاف تطبين المادتين 

 . اللديد من تاريخ انعقاد البرلمان
 

 9مادف 
من تاريخ ننر الدسزتور علزى حزين انعقزاد البرلمزان نتزولى نحزن السزلطة التنزريعية والسزلطات  

 01و  24مزان بمقتالزى الدسزتور وبننزرنا وفقزاب ألحكزام المزادتين األخرى التي خص ب زا البرل
مززن الدسززتور بمراسززيم مززن لززدنا  علززى أن يراعززى عززدم مخالحززة مززا تسززنه مززن األحكززام للمبززاد  

 . األساسية المقررف بالدستور
 

 2مادف 
ين أو في الحترف المنار علي ا في المادف السابقة يلو  مي ذلك محاف ة على الن ام العام أو الزد 

اآلداس تعطيززل أيززة لريززدف أو ننززرف دوريززة أو علراؤنززا بقززرار مززن و يززر الداخليززة بعززد عنززذارين 
 . وبقرار من مللس الو راء بال عنذار

 
 5مادف 

حتزززى التمزززاع البرلمزززان علزززى  0391يونيزززه سزززنة  20تعزززرل القزززوانين التزززي صزززدرت منزززذ  
 بطل العمل ب ا في المستقبل  المللسين في دور االنعقاد األول للبرلمان  فإن لم تعرل 

 . وال يلو  أن تنسخ القوانين المعروالة أو أن تعدل عال بقانون
 

 0مادف 
كل ما قررته القوانين والمراسيم واألوامر واللوائح والقرارات من األحكام وكلما سزن أو اتخزذ  

ر أمرنزا من قبل مزن األعمزال واإللزراءات طبقزاب ل صزول واألوالزاع التزي كانزت متبعزة حتزى ننز
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 0320لسزنة  2  وكزل مزا قررتزه المراسزيم والتزي اعتبرنزا قزانون نمزرف 0329لسنة  22رقم 
فززي حكززم الصززحيحة مززن األحكززام  يبقززى نافززذاب بنززرط أن يكززون نحاذنززا متحقززاب مززي مبززاد  الحريززة 
والمساواف التي يكحل ا الدستور  وكل ذلك بدون عخالل بمزا للسزلطة التنزريعية مزن حزن علرائ زا 

يل ا في حزدود سزلطت ا علزى أال يمزس ذلزك بالمبزدأ المقزرر بالمزادف السزابعة والعنزرين مزن وتعد
وكل األحكزام ومزا سزن أو اتخزذ مزن األعمزال . الدستور بنأن عدم سريان القوانين على الماالي

  تبقززى كززذلك 0324لسززنة  20واإللززراءات طبقززاب ل صززول واألوالززاع التززي قررنززا أمرنززا رقززم 
بما للسلطة التنريعية من الحن المتقدم ذكره في الحقرف السزابقة وت زل تنزت  نافذف بدون عخالل 

وكزذلك يكزون الحزال فزي األحكزام ومزا سزن أو اتخزذ مزن . آثارنا بير منقطعة الحكم فزي الماالزي
 . حتى ننر الدستور 0391يونيه سنة  20األعمال واإللراءات منذ 

 
 7مادف 

صزدر بسزراي المنتز ه . لملحن به كل من م فيما يخصهعلى و رائنا تنحيذ أمرنا نذا والدستور ا
مزززن أصزززلين يححززز  أحزززدنما  0391أكتزززوبر سزززنة  22  0923لمزززادى األولزززى سزززنة  91فزززي 

 . بديواننا واآلخر برياسة مللس الو راء
 

 الباس األول الدولة المصرية ون ام الحكم في ا
 

 0مادف 
ال ينز ل عزن نزيء منزه وحكومت زا مصر دولة ذات سيادف ونزي حزرف مسزتقلة ملك زا ال يلز أ و 

 . ملكية وراثية ونكل ا نيابي

 
 الباس الثاني في حقون المصريين ووالبات م

 
 2مادف 

 . اللنسية المصرية يحددنا القانون 
 

 9مادف 
المصريون لدى القانون سواء و نم متسزاوون فزي التمتزي بزالحقون المدنيزة والسياسزية وفيمزا 

العامة ال تميي  بين م فزي ذلزك بسزبس األصزل أو اللرزة أو الزدين  علي م من الوالبات والتكاليف 
علي م وحدنم يع د بالو ائف العامة مدنيزة كانزت أو عسزكرية وال يزولى األلانزس نزذه الو زائف 

 . عال في أحوال استثنائية يعين ا القانون
 

 2مادف 
 . الحرية النخصية مكحولة

 
 5مادف 

 . ه عال وفن أحكام القانونال يلو  القبل على أي عنسان وال حبس
 

 0مادف
وال عقزاس عال علزى األفعزال الالحقزة لصزدور القزانون . ال لريمة وال عقوبزة عال بنزاء علزى قزانون

 . الذي ينص علي ا
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 7مادف 
وال يلزو  أن يح زر علزى مصزري اإلقامزة فزي ل زة . ال يلو  عبعاد مصري من الديار المصزرية

 . عين عال في األحوال المبينة في القانونما وال أن يل م اإلقامة في مكان م
 

 4مادف 
 . للمنا ل حرمة  فال يلو  دخول ا عال في األحوال المبينة وبالكيحية المنصوص علي ا فيه

 
 3مادف 

للملكيززة حرمززة  فززال ينزز ع عززن أحززد ملكززه عال بسززبس المنحعززة العامززة فززي األحززوال المبينززة فززي  
 . رط تعوياله عنه تعويالاب عادالب القانون وبالكيحية المنصوص علي ا وبن

 
 01مادف 

 . عقوبة المصادرف العامة ل موال مح ورف 
 

 00مادف 
ال يلو  عفناء أسرار الخطابات والتلررافات والمواصالت التليحونية عال في األحوال المبينة فزي 

 . القانون
 

 02مادف 
 . حرية االعتقاد مطلقة

 
 09مادف 

ائر األديان والعقائزد طبقزاب للعزادات المرعيزة فزي الزديار المصزرية تحمي الدولة حرية القيام بنع 
 . على أن ال يخل ذلك بالن ام العام وال ينافي اآلداس

 
 02مادف 

ولكل عنسزان اإلعزراس عزن فكزره بزالقول أو الكتابزة أو بالتصزوير أو بريزر . حرية الرأي مكحولة 
 . ذلك في حدود القانون

 
 05مادف 

وعنززذار الصززحف أو وقح ززا أو . والرقابززة علززى الصززحف مح ززورف. انونالصززحافة فززي حززدود القزز
 . علراؤنا بالطرين اإلداري مح ور كذلك عال عذا كان الرورياب لوقاية الن ام االلتماعي

 
 00مادف 

ال يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لرزة أراد فزي المعزامالت الخاصزة أو التلاريزة أو فزي 
 . لصحف والمطبوعات أيا كان نوع ا أو في االلتماعات العامةاألمور الدينية أو في ا

 
 07مادف 

 . التعليم حر ما لم يخل بالن ام العام أو يناف اآلداس 
 

 04مادف 
 . تن يم أمور التعليم العام يكون بالقانون
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 03مادف 
 . التعليم األول عل امي للمصريين من بنين وبنات  ونو ملاني في المكاتس العامة

 
 21ف ماد

للمصززريين حززن االلتمززاع فززي نززدوء وسززكينة بيززر حززاملين سززالحاب  ولززيس ألحززد مززن رلززال  
البززوليس أن يحالززر التمززاع م وال حالززة ب ززم علززى عنززعاره ولكززن نززذا الحكززم ال يلززري علززى 
االلتماعات العامة فإن ا خاالعة ألحكام القانون  كما أنه ال يقيد أو يمني أي تدبير يتخذ لوقايزة 

 . لتماعيالن ام اال
 

 20مادف 
 . للمصريين حن تكوين اللمعيات  وكيحية استعمال نذا الحن يبين ا القانون

 
 22مادف 

ألفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرل ل م من النئون وذلك بكتابات موقزي 
يزززة أمزززا مخاطبزززة السزززلطات باسزززم الملزززاميي فزززال تكزززون عال لل يئزززات الن ام. علي زززا بأسزززمائ م

 . واألنخاص المعنوية
 

 الباس الثالث السلطات الحصل األول أحكام عامة
 

 29مادف 

 . لميي السلطات مصدرنا األمة واستعمال ا يكون على الوله المبين ب ذا الدستور 
 

 22مادف 
 . السلطة التنريعية يتوالنا الملك باالنتراك مي مللس النيوخ والنواس

 
 25مادف 

 . ا قرره البرلمان وصدن عليه الملكال يصدر قانون عال عذ
 

 20مادف 
تكززون القززوانين نافززذف فززي لميززي القطززر المصززري بإصززدارنا مززن لانززس الملززك ويسززتحاد نززذا  

وتنحزذ فزي كزل ل زة مزن ل زات القطزر المصزري مزن . اإلصدار من ننرنا في اللريزدف الرسزمية
القطزر المصزري بعزد ننزرنا  عتبر عصدار تلك القوانين معلومزاب فزي لميزي. وقت العلم بإصدارنا

 . ويلو  قصر نذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين. بثالثين يوماب 
 

 27مادف 
ال تلرى أحكام القوانين عال على ما يقي من تاريخ نحاذنزا وال يترتزس علي زا اثزر فيمزا رفزي قبلزه 

 . ما لم ينص على خالف ذلك بنص خاص
 

 24مادف 
النواس حن اقتراح القوانين  على أن اقتراح القوانين المالية خاصزة للملك ولمللسي النيوخ و

 . بالملك
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 23مادف 
 . السلطة التنحيذية يتول ا الملك في حدود نذا الدستور

 
 91مادف 

 . السلطة القالائية تتول ا المحاكم على اختالف أنواع ا ودرلات ا
 

 90مادف 
 . نون باسم الملكتصدر أحكام المحاكم المختلحة وتنحذ وفن القا 
 

 الحصل الثاني الملك والو راء الحرع األول الملك
 

 92مادف 
وتكززون وراثززة العززرا وفززن الن ززام . عززرل المملكززة المصززرية وراثززي فززي أسززرف محمززد علززي

 (. 0322أبريل سنة  09)نلرية  0921نعبان سنة  05المقرر باألمر الكريم الصادر في 
 

 99مادف 
 . على وذاته مصونة ال تمسالملك نو رئيس الدولة األ

 
 92مادف 

 . الملك يصدن على القوانين ويصدرنا

 
 95مادف 

عذا لم ير الملك التصدين على منروع قانون أقزره البرلمزان رده عليزه فزي مزدى نز رين إلعزادف 
 . الن ر فيه

ي وال يلزو  أن يعيزد البرلمزان فز. فإذا لم يرد القانون فزي نزذا الميعزاد عزد ذلزك رفالزاب للتصزدين
 . دور االنعقاد نحسه الن ر في منروع رفل التصدين عليه

 
 90مادف 

عذا أقر البرلمان ذلك المنروع فزي دور انعقزاد آخزر مزن الحصزل التنزريعي نحسزه بموافقزة ثلثزي 
 . األعالاء الذين يتألف من م كل من المللسين صار له حكم القانون وأصدر

ى عقززرار ذلزك المنززروع بأبلبيزة اآلراء المطلقززة كزذلك عذا عززاد البرلمزان بعززد انتخابزات لديززدف علز
 . صار له حكم القانون أصدر

 
 97مادف 

الملزك يالزي اللزوائح الال مزة لتنحيززذ القزوانين بمزا لزيس فيزه تعززديل أو تعطيزل نزال أو ععحزاء مززن 
 . تنحيذنا

 
 94مادف 

 . للملك حن حل مللس النواس  على أنه ال يلو  حله أكثر من مرف لسبس واحد
ل المللس ولزس أن تلزري االنتخابزات فزي ميعزاد ال يتلزاو  ثالثزة أنز ر مزن تزاريخ الحزل عذا ح

وميعزاد . وأن يدعى المللس اللديد لاللتماع في ميعاد ال يتلاو  أربعة أن ر مزن ذلزك التزاريخ
 . االنتخابات يحدد باألمر الصادر بالحل أو بأمر الحن
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 93مادف 
ه ال يلو  أن ي يد التأليزل علزى ميعزاد نز ر وال أن يتكزرر على أن. للملك تأليل انعقاد البرلمان

 . في دور االنعقاد الواحد بدون موافقة المللسين
 

 21مادف 
 . للملك عند الالرورف أن يدعو البرلمان على التماعات بير عادية

ونززو يززدعوه متززى طلززس ذلززك عنززد الالززرورف أينمززا بعريالززة موقززي علي ززا مززن األبلبيززة المطلقززة 
 . ذين يتألف من م كل من المللسينل عالاء ال

 . ويعلن الملك فالل االلتماع بير العادي
 

 20مادف 
عذا حدث فيما بين أدوار االنعقاد أو في فترف حل مللزس النزواس مزا يولزس اتخزاذ تزدابير عاللزة 
. فللملك أن يصدر في نزأن ا مراسزيم تكزون ل زا قزوف القزانون بنزرط أال تكزون مخالحزة للدسزتور

 . رل نذه المراسيم على البرلمان في ميعاد ال يتلاو  الن ر من التماعه التاليويلس أن تع
فإذا لم تعرل على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرنا أحد المللسين انت ى مزا كزان ل زا قبزل 

 . من قوف القانون
 . ويلس أن يننر في اللريدف الرسمية أمر عدم عرل المراسيم أو عدم عقرارنا

 
 22مادف 

الملزك يحتزتح دور االنعقزاد العززادي للبرلمزان بخطبزة العزرا فززي المللسزين ملتمعزين يسززتعرل 

 . ويقدم كل المللسين كتاباب يالمنه لوابه علي ا. في ا أحوال البالد
 

 29مادف 
الملك يننئ ويمنح الرتس المدنية والعسكرية والنيانين وألقاس النرف األخزرى ولزه حزن سزك 

 . كما أن له حن العحو وتخحيل العقوبة. نالعملة تنحيذاب للقانو
 

 22مادف 
 . الملك يرتس المصالح العامة ويولي ويع ل المو حين على الوله بالمبين بالقوانين

 
 25مادف 

ويلس أن يعرل ععالن األحكام العرفية فوراب على البرلمزان ليقزرر . الملك يعلن األحكام العرفية
اإلعززالن فززي بيززر دور االنعقززاد ولبززت دعززوف البرلمززان  اسززتمرارنا أو علراءنززا  فززإذا وقززي ذلززك

 . لاللتماع على وله السرعة
 

 20مادف 
ونو الذي يولي ويع ل الالباط ويعلزن الحزرس . الملك نو القائد األعلى للقوات البرية والبحرية

ويعقد الصلح ويبرم المعاندات ويبلر ا البرلمان متى سزمحت مصزلحة الدولزة وأمن زا منزحوعة 
 . اسس من البيانبما ين

 . على أن ععالن الحرس ال لومية ال يلو  بدون موافقة البرلمان
كمززا أن معانززدات الصززلح والتحززالف والتلززارف والمالحززة ولميززي المعانززدات التززي يترتززس علي ززا 
تعديل في أراالي الدولة أو نقص فزي حقزون سزيادت ا أو تحميزل خ انت زا نزيئاب مزن النحقزات أو 

 . ن العامة أو الخاصة ال تكون نافذف عال عذا وافن علي ا البرلمانمساس بحقون المصريي
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 . وال يلو  في أي حال أن تكون النروط السرية في معاندف ما مناقالة للنروط العلنية
 

 27مادف 
ال يلو  للملك أن يتولى مزي ملزك مصزر أمزور دولزة أخزرى دون أن يوافزن علزى ذلزك البرلمزان  

 . المللسينبأبلبية ثلثي أعالاء كل من 
 

 24مادف 
 . الملك يتولى سلطته بواسطة و رائه 
 

 23مادف 
الملزك يعززين و راء ويقزيل م  ويعززين الممثلزين السياسززيين ويقززيل م بنزاء علززى مزا يعرالززه عليززه 

 . و ير الخارلية
 

 51مادف 
: " قبل أن يبانر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمزين اآلتيزة أمزام نيئزة المللسزين ملتمعزين

حلف باهلل الع يم أنزي أحتزرم الدسزتور وقزوانين األمزة المصزرية وأحزاف  علزى اسزتقالل الزوطن أ
 ". وسالمة أرااليه

 
 50مادف 

ال يتولى أوصياء العرا عمل م عال بعد أن يؤدوا لدى المللسين ملتمعزين اليمزين المنصزوص  

 ". وأن نكون مخلصين للملك: " علي ا في المادف السابقة مالافاب علي ا
 

 52مادف 
فزإذا . أثر وفاف الملك يلتمي المللسين بحكم القانون في مدف عنرف أيام من تاريخ ععالن الوفاف

كان مللس النواس منحالب ولم يكن المللس اللديد قد دعزى بعزد لاللتمزاع أو كزان قزد دعزى علزى 
 . يخلحه ميعاد يتلاو  اليوم العانر  فإن المللس القديم يعود للعمل حتى يلتمي المللس الذي

 
 59مادف 

عذا لززم يكززن مززن يخلززف الملززك علززى العززرا فللملززك أن يعززين خلحززاب لززه مززي موافقززة المللسززين 
 . ملتمعين في نيئة مؤتمر بأبلبية ثلثي أعالاء المللسين

 
 52مادف 

في حالة خلو العرا لعدم ولود مزن يخلزف الملزك أو لعزدم تعيزين خلزف لزه وفقزاب ألحكزام المزادف 
ويقي نذا االختيزار . مللسين بحكم القانون فوراب في نيئة مؤتمر الختيار الملكالسابقة يلتمي ال

فززإذا لززم يتسززن . فززي مززدى ثمانيززة أيززام مززن وقززت التماع مززا بأبلبيززة ثلثززي أعالززاء المللسززين
وفزي . االختيار فزي الميعزاد المتقزدم فحزي اليزوم التاسزي ينزرع المللسزان ملتمعزين فزي االختيزار

يار صحيحاب باألبلبية النسزبية وعذا كزان مللزس النزواس مزنحالب وقزت خلزو نذه الحالة يكون االخت
 . العرا فإنه يعود للعمل حتى يلتمي المللس الذي يخلحه

 
 55مادف 

مززن وقززت وفززاف الملززك علززى أن يززؤدي خلحززه أو أوصززياء العززرا اليمززين تكززون سززلطات الملززك 
 . مسئوليته الدستورية لمللس الو راء يتوالنا باسم األمة المصرية وتحت
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 50مادف 
ويعزين . عند تولية الملك تعيين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقزانون وذلزك لمزدف حكمزه

 . القانون مرتبات أوصياء العرا على أن تؤخذ من مخصصات الملك
 

 الحرع الثاني مللس النواس
 

لمحاف زات يؤلف مللس النواس من مائة وخمسين عالزواب ويزو ع نزذا العزدد بزين المزديريات وا
 . الملحن ب ذا الدستور ونو ل ء منه( س)بحسس اللدول 

وتحززدد الززدوائر . وينتخزس أعالززاء مللززس النزواس طبقززاب ألحكززام المزادف التاليززة وقززانون االنتخزاس
 . االنتخابية بقانون

 
 40مادف 

أمزا . يكون االنتخاس مزن درلتزين  فانتخزاس الدرلزة األولزى يلزري علزى أسزاس االقتزراع العزام 
ويحدد قانون االنتخاس مزدى نزذا . درلة الثانية فيلس أن يتوفر في ناخبي ا نرط نصاس ماليال

 . النرط ويلو  أن يعحى منه الناخبين الذين توفرت في م حالة كحاءف خاصة
 

 42مادف 
ينترط في النائس عدا ما يقرر بقانون االنتخزاس أن يكزون بالرزاب مزن السزن ثالثزين سزنة ميالديزة 

 . على األقل
 

 49مادف 
 . مدف عالوية النائس خمس سنوات

 
 42مادف 

 . ويلو  ععادف انتخابه. ينتخس مللس النواس رئيساب في أول كل دور انعقاد عادي 
 

 الحرع الثالث أحكام عامة للمللسين
 

 45مادف 
مركز  البرلمزان مدينززة القزانرف  علزى أنززه يلزو  عنزد الالززرورف لعزل مركز ه فززي لب زة أخززرى  

 . ماعه في بير المكان المعين له بير منروع وباطلبقانون  والت
 

 40مادف 
 . عالو البرلمان ينوس عن األمة كل ا  وال يلو  أن يوكل بأمر على سبيل اإلل ام 
 

 47مادف 
ال يلززو  اللمززي بززين عالززوية مللززس النززيوخ ومللززس النززواس ومززا عززدا ذلززك مززن أحززوال عززدم 

 . اللمي يحدده قانون االنتخاس
 

 44مادف 
  تعيين أمراء األسرف المالكة ونبالئ ا أعالزاء بمللزس النزيوخ وال يلزو  انتخزاب م بأحزد يلو 

 . المللسين
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 43مادف 
قبزل أن يتزولى أعالزاء مللزس النزيوخ والنزواس عمل زم يقسزمون أن يكونزوا مخلصزين للزوطن  

 . وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البالد وأن يؤدوا أعمال م بالذمة والصدن
 . دية اليمين في كل مللس علناب بقاعة للساتهوتكون تأ

 
 31مادف 

تقالي محكمة االستئناف منعقدف ب يئة  محكمة نقزل وعبزرام  أو محكمزة الزنقل واإلبزرام  عذا 
 . اننئت  في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواس والنيوخ أو بسقوط عالويت م

 . ويحدد قانون االنتخاس طريقة السير في نذا النأن
 

 30ف ماد
يدعو الملك البرلمان سنوياب على عقد للساته العادية قبل يوم السبت الثالزث مزن نز ر ديسزمبر  

 . فإذا لم يدع على ذلك يلتمي بحكم القانون في اليوم المذكور
 . ويعلن الملك فل انعقاده. ويدوم دور انعقاده العادي مدف خمسة ن ور على األقل

 
 32مادف 

دف للمللسزززين فزززإذا التمزززي أحزززدنما أو كالنمزززا فزززي بيزززر الززز من القزززانوني  أدوار االنعقززاد واحززز
 . فااللتماع بير نرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون

 
 39مادف 

للسات المللسين علنية على أن كالب من ما ينعقد ب يئة سرية بناء على طلس الحكومة أو علزى 
ر مزا عذا كانزت المناقنزة فزي الموالزوع المطزروح طلس رئيسه أو عنزرف مزن األعالزاء  ثزم يقزر

 . أمامه تلري في للسة علنية أم ال
 

 32مادف 
 . ال يلو  ألي المللسين أن يقرر قراراب عال عذا حالر الللسة أبلبية أعالائه

 
 35مادف 

في بير األحوال المنترط في ا أبلبية خاصة تصدر القرارات باألبلبية المطلقة وعنزد تسزاوي  
 . كون األمر الذي حصلت المداولة بنأنه مرفوالاب اآلراء ي

 
 30مادف 

تعرل منروعات القوانين  عدا ما كان من ا خاصاب باالعتمادات المالية على للنزة مزن رلزال  
القززانون قبززل أن يقتززرع علي ززا ن ائيززاب  وذلززك لالززبط صززيابت ا القانونيززة وللتوفيززن بني ززا وبززين 

الللنة ون ام سيرنا بقانون يعين أيالاب عدداب من أعالزاء وتتقرر طريقة تنكيل . التنريي القائم
 . البرلمان يالمون علي ا

فإذا لم تبدأ الللنة رأي ا في الميعاد الذي يحدده القانون المنار عليه لزا  للمللسزين أن يمالزيا 
 . في اتمام مناقنة المنروعات وعقرارنا

 
 37مادف 

األعمزال التزي تكزون مزن نزئون السزلطة  ال يلو  ألي عالو من أعالاء البرلمان أن يتزدخل فزي
 . التنحيذية
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على أن لكل عالو أن يوله علزى الزو راء أسزئلة واسزتلوابات ذلزك علزى الولزه الزذي يبزين فزي 
 . 014القانون المنار عليه في المادف 

 
 34مادف 

 . لكل مللس حن علراء التحقين ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه 
 

 33مادف 
 يلو  مؤاخذف أعالاء البرلمان مما يبدون من األفكار واآلراء في المللسين على أنزه تلزو  ال 

محاكمت م من ألل ما يقزي مزن م فزي المللسزين مزن القزذف فزي الحيزاف العائليزة أو الخاصزة ألي 
 . نخص كان أو من العيس في ذات الملك أو في أعالاء األسرف المالكة

 
 011مادف 

االنعقززاد اتخززاذ علززراءات لنائيززة نحززو أي عالززو مززن أعالززاء البرلمززان وال ال يلززو  أثنززاء دور  
القبل عليه في أمور اللنايات واللنح عال بزإذن المللزس التزابي نزو لزه  وذلزك فيمزا عزدا حالزة 

 . التلبس باللريمة
 

 010مادف 
ء ال يمنح أعالاء البرلمزان رتبزاب وال نيانزين أثنزاء مزدف عالزويت م  ويسزتثنى مزن ذلزك األعالزا 

الذين يتقلدون مناصس حكومية ال تتنزافى مزي عالزوية البرلمزان كمزا يسزتثنى الرتزس والنيانزين 
 . العسكرية

 
 012مادف 

فيما عدا أحوال ابطزال االنتخزاس وعزدم اللمزي والسزقوط التزي يزن م قزانون االنتخزاس علزراءات  
ن المللزس فصل األعالزاء في زا وال يلزو  فصزل أحزد مزن عالزوية البرلمزان عال بقزرار صزادر مز

 . التابي نو له وبأبلبية ثلثي أعالائه
 

 019مادف 
عذا خال محزل أحزد أعالزاء البرلمزان بالوفزاف أو االسزتقالة أو بيزر ذلزك مزن األسزباس يختزار بدلزه 
بطرين التعيين أو االنتخاس على حسس األحوال وذلك في مدى ن رين من يوم عنعار البرلمزان 

 . العالو اللديد عال على ن اية مدف سلحه وال تدوم نيابة. الحكومة بخلو المحل
 

 012مادف 
تلزرى االنتخابزات العامزة لتلديزد مللززس النزواس فزي خزالل السززتين يومزاب السزابقة النت زاء مززدف  

نيابتزه  وفزي حالزة عزدم عمكزان علزراء االنتخابزات فزي الميعزاد المزذكور فزإن مزدف نيابزة المللزس 
 . القديم تمتد على حين االنتخابات المذكورف

 
 015مادف 

يلس تلديد نصف مللس النيوخ سواء أكان التلديد بطريزن االنتخزاس أم بطريزن التعيزين فزي  
فزإن لزم . خالل الستين يوماب السابقة على تاريخ انت اء مدف نيابزة األعالزاء الزذين انت زت مزدت م
ين انتخزاس يتيسر التلديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة األعالاء الذين انت زت مزدت م علزى حز

 . األعالاء اللدد أو تعيين م
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 010مادف 
ال يلو  لقوف مسلحة الدخول في أي المللسين وال االستقرار على مقربة من أبوابزه عال بطلزس  

 . رئيسه
 

 017مادف 
يتناول كل عالو من أعالاء البرلمزان مكحزأف سزنوية مقزدارنا بالقزانون المنزار عليزه فزي المزادف 

 . ف نذا المقدار في فصل تنريعي فال تنحذ ال يادف عال في الحصول التاليةفإذا قررت  ياد. اآلتية
 

 014مادف 
. القواعزد الخاصزة بالن زام الزداخلي للمللسزين وبطريقزة السزير فزي تأديزة أعمال زا تبزين بقززانون

 . ولكل من المللسين أن يالي الئحته تنحيذا لذلك القانون
 

 ن ب يئة مؤتمرالحرع الرابي أحكام خاصة بانعقاد البرلما
 

 013مادف 
فيما عدا األحوال التي يلتمي في ا المللسان بحكم القانون فإن مزا يلتمعزان ب يئزة مزؤتمر بنزاء 

 . على دعوف الملك
 

 001مادف 
 . كلما التمي المللسان ب يئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مللس النيوخ 

 
 000مادف 

األبلبية المطلقة من أعالزاء كزل مزن المللسزين  ال تعد قرارات المؤتمر صحيحة عال عذا توفرت 
ويراعزى المزؤتمر فزي االقتزراع علزى نزذه القزرارات أحكزام المزادف . اللذين يتألف من ما المزؤتمر

35 . 
 

 002مادف 
التماع المللسين ب يئة مؤتمر في خالل أدوار انعقاد البرلمان العادية أو بير العاديزة ال يحزول 

 . ن في تأدية و ائحه الدستوريةدون استمرار كل من المللسي
 

 الحصل الرابي السلطة القالائية 
 

 009مادف 
القالاف مسزتقلون ال سزلطان علزي م فزي قالزائ م لريزر القزانون ولزيس أليزة سزلطة فزي الحكومزة 

 . التداخل في القالايا
 

 002مادف 
 . ترتيس ل ات القالاء وتحديد اختصاص ا يكون بقانون

 
 005مادف 

 . ن بالكيحية والنروط التي يقررنا القانونتعيين القالاف يكو 
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 000مادف 
 . عدم لوا  ع ل القالاف أو نقل م تتعين حدوده وكيحية بالقانون

 
 007مادف 

 . يكون تعيين رلال النيابة العمومية في المحاكم وع ل م وفقاب للنروط التي يقررنا القانون
 

 004مادف 
ة بلعل زا سزرية مراعزاف للن زام العزام أو للمحاف زة للسات المحاكم علنيزة عال عذا أمزرت المحكمز

 . على اآلداس
 

 003مادف 
 . كل مت م بلناية يلس أن يكون له من يدافي عنه 
 

 021مادف 
يوالززي قززانون خززاص نززامل لترتيززس المحززاكم العسززكرية وبيززان اختصاصزز ا والنززروط الوالززس 

 . توفرنا فيمن يتولون القالاء في ا
 

 الحصل الخامس
 يريات والملالس البلديةملالس المد

 

 020مادف 
تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يخزتص بمبانزرف حقوق زا أنخاصزاب معنويزة وفقزاب للقزانون 

 . العام بالنروط التي يقررنا القانون
 . وتمثل ا ملالس المديريات والملالس البلدية المختلحة

 . ويعين القانون حدود اختصاص ا
 

 022مادف 
المززديريات والملززالس البلديززة علززى اخززتالف أنواع ززا واختصاصززات ا وعالقت ززا  ترتيززس ملززالس

 : ويراعى في نذه القوانين المباد  اآلتية. بل ات الحكومة تبين ا القوانين
 

اختيار أعالاء نذه الملالس بطرين االنتخاس عال في الحاالت االسزتثنائية التزي يبزيح في زا : أوالب 
 . منتخبين القانون تعيين بعل أعالاء بير

 
اختصاص نذه الملالس بكل مزا ي زم أنزل المديريزة أو المدينزة أو الل زة  ونزذا مزي عزدم : ثانياب 

 . اإلخالل بما يلس من اعتماد أعمال ا في األحوال المبينة في القوانين وعلى الوله المقرر ب ا
 

 . ننر مي انيات ا وحسابات ا: ثالثا
 

 . قررف بالقانونعلنية الللسات في الحدود الم: رابعاب 
 

تداخل السلطة التنريعية أو التنحيذية لمني تلاو  نزذه الملزالس حزدود اختصاصز ا أو : خامساب 
 . عالرارنا بالمصلحة العامة وعبطال ما يقي من ذلك
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 الباس الرابي
 في المالية

 
 029مادف 

الي بتأديزة نزيء ال يلزو  تكليزف األنز  ال يلو  عنناء الريبة وال تعديل ا أو علراؤنا عال بقانون
 . من األموال أو الرسوم عال في حدود القانون

 
 022مادف 

 . يلو  اعحاء أحد من أداء الالرائس في بير األحوال المبينة في القانون ال
 

 025مادف 
ال يلززو  تقريززر معززاا علززى خ انززة الحكومززة أو تعززويل أو ععانززة أو مكافززأف عال فززي حززدود  

 . القانون
 

 020دف ما
د قززرل عمززومي وال تع ززد قززد يترتززس عليززه عنحززان مبززالس مززن الخ انززة فززي سززنة أو ال يلززو  عقزز

 . سنوات مقبلة عال بموافقة البرلمان
وكززل التزز ام موالززوعه اسززترالل مززورد مززن مززوارد الثززروف الطبيعيززة فززي الززبالد أو مصززلحة مززن 

. دودمصزالح اللم زور العامزة وكززل احتكزار ال يلزو  منحزه عال بمقتالززى القزانون وعلزى  مزن محزز
ينترط اعتماد البرلمزان مقزدماب فزي عننزاء أو عبطزال الخطزوط الحديديزة والطزرن العامزة والتزرع 

والمصارف وسائر اعمزال الزري التزي ت زم أكثزر مزن مديريزة وكزذلك فزي كزل تصزرف ملزاني فزي 
 . أمالك الدولة

 
 027مادف 

مزان قبزل ابتزداء السزنة المي انية الناملة إليرادات الدولة ومصزروفات ا يلزس تقزديم ا علزى البرل
وتقززر . والسززنة الماليززة يعين ززا القززانون. الماليززة بثالثززة نزز ور علززى األقززل لححصزز ا واعتمادنززا

 . المي انية باباب باباب 
 

 024مادف 
 . تكون مناقنة المي انية وتقريرنا في مللس النواس أوالب  
 

 023مادف 
ال يلو  تعديل ا بما يمزس تع زدات  اعتمادات المي انية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي

 . وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالمي انية تنحيذاب لتع د دولي. مصر في نذا النأن
 

 091مادف 
عذا لم يصدر القانون بالمي انية قبل ابتزداء السزنة الماليزة يعمزل بالمي انيزة القديمزة حتزى يصزدر 

 . القانون بالمي انية اللديدف
 . لمللسان بعل أبواس المي انية أمكن العمل ب ا مؤقتاب ومي ذلك عذا أقر ا

 
 
 

 090مادف 
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كل مصروف بير وارد بالمي انية أو  ائد على التقديرات الواردف ب ا يلس أن يزأذن البرلمزان   
 . ويلس استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلس من باس على آخر من أبواس المي انية

 
 092مادف 

النعقاد وفي فتزرف حزل مللزس النزواس تقريزر المصزروف والنقزل المنزار يلو  فيما بين أدوار ا 
ويلزس أن تعززرل . علي مزا فزي المزادف السزابقة مؤقتزاب بمراسززيم عذا كزان ذلزك لالزرورف مسزتعللة
 . نذه المراسيم على البرلمان في ميعاد ال يتلاو  الن ر من التماعه التالي

 
 099مادف 

العام المنقالي يقدم على البرلمزان فزي مبزدأ كزل دور انعقزاد الحساس الختامي لإلدارف المالية عن 
 . عادي لطلس اعتماده

 
 092مادف 

مي انيزة عيزرادات و ارف األوقزاف ومصزروفات ا وكزذلك حسزاب ا الختزامي السزنوي تلزري علي ززا 
 . األحكام المتقدمة الخاصة بمي انية الحكومة وحساب ا الختامي

 
 الباس الخامس
 القوف المسلحة

 
 095 مادف

 . برامة الليا تقرر بقانون
 

 090مادف 
 . يبين القانون طريقة التلنيد ون ام الليا وما لرلاله من الحقون وما علي م من الوالبات

 
 097مادف 

 : يبين القانون ن ام نيئات الرئيس وما ل ا من االختصاصات 
 

 الباس السادس
 أحكام عامة

 
 094مادف 

 . بية لرت ا الرسميةاإلسالم دين الدولة واللرة العر
 

 093مادف 
 . مدينة القانرف قاعدف المملكة المصرية 
 

 021مادف 
تسليم الاللئين السياسيين مح زور ونزذا مزي عزدم اإلخزالل باالتحاقزات الدوليزة التزي يقصزد ب زا  

 . المحاف ة على الن ام االلتماعي
 
 

 020مادف 
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 . العحو النامل ال يكون عال بقانون
 

 022مادف 
الملززك سززلطته فيمزا يخززتص بالمعانززدات الدينيززة وباألوقزاف التززي تززديرنا و ارف األوقززاف  يبانزر

وعذا لزم توالزي . وعلى العموم بالمسائل الخاصة باألديان المسموح ب ا في الزبالد طبقزاب للقزانون
 . أحكام تنريعية فطبقاب للعادات المعمول ب ا اآلن

ن الرؤسزاء الزدينيين مسزلمين وبيزر مسزلين على أن يكون تعيين نيخ اللامي األ نر وبيزره مز
 . منوطاب بالملك وحده

تبقى الحقون التي يبانرنا الملك بنحسه بصحته رئيس األسرف المالكة كمزا قررنزا القزانون رقزم 
 . الخاص بوالي ن ام األسرف المالكة 0322لسنة  25
 

 029مادف 
مكن أن يمس مزا يكزون ل لانزس ال يخل تطبين نذا الدستور بتع دات مصر للدول األلنبية وال ي

 . من الحقون في مصر بمقتالى القوانين والمعاندات الدولية والعادات العادية
 

 022مادف 
ال يلو  ألية حال تعطيل حكم من أحكام نذا الدستور عال أن يكون ذلك وقتياب في  من الحزرس أو 

 . أثناء قيام األحكام العرفية وعلى الوله المبين في القانون
ى أي حال ال يلو  تعطيل انعقزاد البرلمزان متزى تزوفرت فزي انعقزاده النزروط المقزررف ب زذا وعل

 . الدستور

 
 025مادف 

للملك ولكل من المللسين اقتراح تنقيح نذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر مزن أحكامزه  
رلمزاني وبن زام أو عالافة أحكام أخرى ومي ذلك فإن األحكام الخاصة بنكل الحكومزة النيزابي الب

 . وراثة العرا وبمباد  الحرية والمساواف التي يكحل ا نذا الدستور ال يمكن اقتراح تنقيح ا
 

 020مادف 
أللززل تنقززيح الدسززتور يصززدر كززل مززن المللسززين باألبلبيززة المطلقززة ألعالززائه لميعززاب قززراراب  

 . بالرورته وبتحديد موالوعه
ان باالتحزان مزي الملزك قرارانزا بنزأن المسزائل فإذا صدن الملك على نذا القزرار يصزدر المللسز

 . التي ني محل للتنقيح بأبلبية ثلثي أعالاء كل من المللسين
 

 027مادف 
 . ال يلو  عحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقون سند الملكية مدف قيام وصاية العرا

 
 024مادف 

مطلقززاب بمززا لمصززر مززن تلززري أحكززام نززذا الدسززتور علززى المملكززة المصززرية بززدون أن يخززل ذلززك 
 . الحقون في السودان

 
 
 
 

 الباس السابي
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 أحكام ختامية وأحكام وقتية
 

 023مادف 
 يعزين اللقزس الزذين يكزون لملزك مصزر بعززد أن يقزرر المنزدوبون المحوالزون ن زام الحكزم الن ززائي

 .للسودان
 

 051مادف 
الزك نزي لنيزه مصزري ومخصصزات البيزت الم 051.111مخصصات لاللة الملك الحزالي نزي 

لني اب مصرياب وتبقى كما ني لمدف حكمه وتلو   يادف نذه المخصصات بقرار مزن  000.502
 . البرلمان

 
 050مادف 

يكون تعيين من يخرج من أعالاء مللس النيوخ في ن ايزة الخمزس السزنوات األولزى بطريزن  
 . القرعة ويقترع على األعالاء المعينيين باالسم

خبزين فتقسزم المزديريات والمحاف زات علزى قسزمين متسزاويين مززن أمزا مزا يتعلزن باألعالزاء المنت
 . حيث عدد األعالاء ويقترع بين القسمين

 90ومززدف نيابززة نززؤالء النززيوخ نيابززة النززواس المنتخبززين للحصززل التنززريعي األول تنت ززي فززي 
 . 0390أكتوبر سنة 

 
 052مادف 

ي انيزة يحزل بقزرار يصزدر مزن عذا استحكم الخالف بين المللسين على تقرير باس مزن أبزواس الم
ويعمززل بززذلك علززى أن يصززدر قززانون بمززا . المللسززين ملتمعززين ب يئززة مززؤتمر باألبلبيززة المطلقززة

 . يخالحه
 

 059مادف 
يلو  أن تعطل اللرائزد والننزرات الدوريزة مزن نز ر علزى ثالثزة بقزرار مزن محكمزة االسزتئناف  

 -اس انت اكززاب خطيززراب أو عذا استرسززلت بنززاء علززى طلززس النيابززة العموميززة عذا انت كززت حركززة اآلد
فزي حلمزة مزن  -باألخبار الكاذبة أو بالكتابات النديدف أو برير ذلك من وله التحريل واإلثزارف 

 . نأن ا أن تعرل الن ام الذي قره الدستور للكرانية أو االحتقار أو ت دد السالم العام
تعلال وال يخزل قزرار المحكمزة بمزا وتن ر طلبات التعطيل في للسة بير علنية وعلى وله االسز

 . قد يترتس على ما ننر من المحاكمة اللنائية
وتقالزي المحزاكم المختصزة ب زذه المحاكمزة في زا دون أن تكزون مقيزدف بقزرار المحكمزة فزي أمززر 

 . التعطيل
 . ويلو  أن تنسخ األحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنحيذية

 
 052مادف 

خابات تلحن بالل ات التابعة لمصزلحة الحزدود بالمزديريات والمحاف زات علزى فيما يتعلن باالنت 
الملحقين ب ذا الدستور ويسزتمر ذلزك علزى أن يقزرر خالفزه ( س)  (أ)الوله المبين في اللدولين 

فززإذا رؤي فصززل ا تززولى القززانون علززراء التعززديالت الال مززة فززي تو يززي األعالززاء بززين . بقززانون
 . المديريات والمحاف ات

 . ويلو  أن تطبن األحكام عين ا على محاف ات القنال والسويس ودمياط
 

 055مادف 
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الخزاص بتصزحية أمززالك الخزديوي السزابن عبززاس  0322لسزنة  24تعتبزر أحكزام القزانون رقززم  
 . حلمي بانا وتاليين ماله من الحقون كأن ل ا صبرة دستورية وال يصح اقتراح تنقيح ا

 
 050مادف 

 . ذا الدستور في العنر السنوات التي تلي العمل بهال يلو  اقتراح ن 
 
 
 

 و ير الحربية والبحرية و ير الخارلية
 عبد الحتاح يحيى

 
 محمد توفين رفعت 

 و ير الداخلية والمالية
 

 رئيس مللس الو راء
 عسماعيل صدقي 

 
 و ير المواصالت

 توفين دوس  
 

 و ير الحقانية
 علي مانر 

 
 و ير ال راعة
 دمراد سيد أحم

 
 و ير المعارف العمومية 

 حاف  حسن 
 

 و ير األنرال
 عبرانيم ف مي كريم 

 
 و ير األوقاف

 محمد حلمي عيسى 
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 بنززأن الن ززام الدسززتوري للدولزززة 0392نزززوفمبر سززنة  91الصززادر فززي  07أمززر ملكززي رقززم 
 المصرية 

 
 نحن فؤاد األول ملك مصر 

 
   0391لسنة  71بعد االطالع على أمرنا رقم 

 
 . وبما أن الحال يقتالي علراء الن ام المقرر باألمر المنار عليه

 
ون راب ألنه  حتى يستبدل بالن ام المذكور ن ام آخر  ينبري أن يحقن استمرار قيام ن ام الدولة 

 . على المباد  األساسية التي لم ي ل معموالب ب ا منذ عنناء الن ام الدستوري في مصر
 

 : أمرنا بما نو آت
 

 0مادف
 . ويحل المللسان الحاليان 0391لسنة  71يبطل العمل بالن ام المقرر باألمر الملكي رقم 

 

 2مادف
ي ل نكل الدولة وممي ات ا ومصدر السلطات وتو ع ا وحقون المصريين ووالبات م كمزا نزي 

 . منذ عدخال الن ام الدستوري في مصر
سابن كما قررنمزا األمزر الملكزي الصزادر فزي كما ي ل قائماب ن ام وراثة العرا وحالة الخديو ال

 0322لسنة  24والقانون رقم  0329عبريل سنة  09


