
 الجمهورية العربية المتحدة مجلس األمة

 4691الدستــــــــــــــــــــــور 

 

 إعالن دستورى

 

بهدد ا  4691يبدددا العمددت ابتددداو مددر يددوا األربعددلو النددلمس رالعرددرير مددر  ددهر مددلر  سدد ة 

الدستور فى الجمهورية العربية المتحدة ، حتى يتم مجلس األمة ، الد ى يبددا عملدى فدى ةدبيحة 

، مهمتدى بوعدا الدسدتور الددا م  4691س السلد  رالعررير مر  هر ملر  سد ة يوا النمي

للجمهوريددة العربيددة المتحددـدة ، ررددره مرددررت ردد ا الدسددتور علددى الرددع  ، لالسددت تلو ، ل ددى 

 . يم حى ، مر إرادتى الحرة ، القوة التى تجعلى مصدراً ل ت السلطلت 

 

 جملل عبد ال لةر 

 

 مقدمة

 

يوليو المجيد ، رحققت بى بدو الثدورة الردلملة  32دة الرعبية التى ة عت يوا است لداً إلى اإلرا

، السيلسية راالجتملعية رالقومية ، ررفعدت فدوا العمدت الدور ى رالبطدولى لردع  مصدر ، م د  

 ذلك التلريخ ، إعالا الحرية راال تراكية رالوحدة ؛ 

تم استنالةى مر قل  معلرك ال ضدلل  رتأكيداً للميثلا ال ى اقره مؤتمر القوى الرعبية ، رال ى

، رمر ةميم مملرسة التغيير الواسا رالعميق ألرعلت المجتما المصدرى ، لي دون دلديالً ف ريدلً 

يقود خطى المستقبت ، فلستطلت بد لك ان يغ دى ال  در الثدورى بتجربدة العمدت ، ليعيدد رعدا رد ا 

األرداف العظمى لل ضدلل الردعبى  نحو تحقيق –المستمر رالمتواةت  –ال  ر فى خدمة االندفلت 

رتتويجلً لمرحلة التحول العظيم ، التى تم فيهدل بدللتطور السدلمى رالثدورى ، فدى ن دس الوقدت ، ؛

تحقيق سيطرة الردع  علدى مل يدة رسدل ت اإلنتدلا رإدارتهدل ، تم ي دلً للديمقراريدة االجتملعيدة ، 

م ي ددلً مدددر التقدددا إلدددى مرحلدددة بددلا الديمقراريدددة السيلسددية ، رمددددخلهل الحقيقددى رالسدددليم ؛ رت

االنطدالا العظدديم ، التددى بدددا الردع  العربددى فددى مصددر عح ددى عليهدل ، بعددد ان تم ددر مددر تحقيددق 

سيطرتى على ثررتى الور ية ، راجتلع مرحلة التحول ، متقدملً إلدى تددعيم انتصدلراتى السيلسدية 

ما الرفلريدة ، الد ى تت لفدأ فيدى راالجتملعية ، متجهلً إلى مزيد مر ال  لية رالعدل ، تحقيقلً لمجت

ال رص بير األفراد ، رت را فيى ال وارا بدير الطبقدلت ؛ رتعزيدزاً ل لعليدة رقددرة تحدلل  قدوى 

الرع  العلملة ، ال ى رععتى مرحلة التحدول العظديم علدى را  العمدت الدور ى ، رفدى قيلدتدى ، 

ل لك كلى ، ربعون هللا ، تصبح  بواسطة االتحلد اال تراكى ، رعر رريق ت ظيملتى الديمقرارية ؛

المواد التى يتضم هل ر ا الدستور اسلسلً لل ظدلا االجتمدلعى رالسيلسدى فدى الجمهوريدة العربيدة 

رالد ى يبددا عملدى فدى ةدبيحة  -المتحدة ، حتى يتم مجلس األمة الم تن  انتنلبلً  عبيلً مبل راً 

متدى بوعدا الدسدتور الددا م ، مه 4691يوا النميس السلد  رالعررير مر  هر ملر  سد ة 

للجمهوريددة العربيددة المتحددـدة ، ررددره مرددررت ردد ا الدسددتور علددى الرددع  ، لالسددت تلو ، ل ددى 

 . يم حى ، مر إرادتى الحرة ، القوة التى تجعلى مصدراً ل ت السلطلت 
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 الدستــــــــور

 

 البلا األرل

 الدرلـــــة

 

 (4)ملدة 

 

 . لة ديمقرارية ا تراكية ، تقوا على تحلل  قوى الرع  العلملة الجمهورية العربية المتحدة در

 . رالرع  المصرى جزو مر األمة العربية 

 

 (3)ملدة 

 

 . السيلدة للرع  ، رت ون مملرستهل على الوجى المبير فى الدستور 

 

 (2)ملدة 

 

ال الحون ،  :ان الوحدة الور ية التى يص عهل تحلل  قوى الرع  الممثلة للرع  العلمت ، ررى 

رالعمددلل ، رالج ددود ، رالمثق ددون ، رالراسددمللية الور يددة ، رددى التددى تقدديم اإلتحددلد اال ددتراكى 

العربددى ، لي ددون السددلطة الممثلددة للرددع  ، رالدافعددة إلم لنيددلت الثددورة ، رالحلرسددة علددى قدديم 

 . الديمقرارية السليمة 

 

 (1)ملدة 

 

 . لنون ج سية الجمهورية العربية المتحدة يحددرل الق

 

 (5)ملدة 

 

 . اإلسالا دير الدرلة ، راللغة العربية لغتهل الرسمية 

 

 البلا الثلنى

 المقوملت األسلسية للمجتما

 

 (9)ملدة 

 

 . التضلمر االجتملعى اسل  المجتما المصرى 

 

 (7)ملدة 

 

 . األسرة اسل  المجتما ، قوامهل الدير ، راألخالا ، رالور ية 

 

 (8)ملدة 

 

 . ة ت لفؤ ال رص لجميا المصريير ت  ت الدرل
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 (6)ملدة 

 

األسل  األقتصلدى للدرلة رو ال ظلا اال تراكى ، ال ى يحظدر اى  د ت مدر ا د لل االسدتغالل ، 

 . مر ال  لية رالعدل  –بدعلمتيى  –بمل يضمر ب لو المجتما اال تراكى 

 

 (41)ملدة 

 

 . ت مية التى تضعهل الدرلة ي ون توجيى االقتصلد القومى ، بأكملى ، رفقلً لنطة ال

 

 (44)ملدة 

 

الثررات الطبيعية ، سواو فى بلرر األرض ار فدى الميدله االقليميدة ، رجميدا مواردردل رقواردل ، 

 . ملك للدرلة ، ررى التى ت  ت حسر استغاللهل 

 

 (43)ملدة 

 

ى تضدعهل يسيطر الرع  على كت ادرات االنتلا ، رعلدى توجيدى فل ضدهل رفقدلً لنطدة الت ميدة التد

 . الدرلة لزيلدة الثررة ، رلل هوض المستمر بمستوى المعيرة 

 

 (42)ملدة 

 

اى مل ية الرع  ، رذلك بنلق قطلت علا : مل ية الدرلة (  ا: )المل ية ت ون على األ  لل التللية 

. ، قوى رقلدر ، يقود التقدا فى جميا المجلالت ، ريتحمت المسئولية الر يسية فى خطة الت مية 

قطدلت : مل ية خلةة (  ا. )اى مل ية كت المرتركير فى الجمعية التعلرنية : مل ية تعلرنية (  ا)

علدى ان ت دون رقلبدة . خلص يرترك فى الت مية ، فى إرلر النطة الرلملة لهل مر غير استغالل 

 . الرع   لملة للقطلعلت الثالثة ، مسيطرة عليهل كلهل 

 

 (41)ملدة 

 

خدمة االقتصلد القومى ، رال يجوع ان يتعلرض فى ررا اسدتندامى مدا  يستندا را  الملل فى

 . النير العلا للرع  

 

 (45)ملدة 

 

رعلى الموار ير حمليدة ردعدم مل يدة . لألموال العلمة حرمة ، رحمليتهل راج  على كت موارر 

 . ة الورر الرع  ، بلعتبلررل اسلسلً لل ظلا اال تراكى ، رمصدراً لرفلرية الرع  العلمت ، رقو

 

 

 (49)ملدة 

 

رال ت دددزت المل يدددة إال . المل يددة النلةدددة مصدددونة ، ريددد ظم القددلنون اداو رعي تهدددل االجتملعيدددة 

 . للم  عة العلمة ، رمقلبت تعويض علدل ، رفقلً للقلنون 
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 (47)ملدة 

 

 . غيرة يعير القلنون الحد األقصى للمل ية الزراعية ، ريحدد رسل ت حملية المل ية الزراعية الص

 

 (48)ملدة 

 

 . ترجا الدرلة التعلرن ، رترعى الم رآت التعلرنية بمنتل  ةوررل 

 

 (46)ملدة 

 

 . ت  ت الدرلة ، رفقلً للقلنون ، دعم األسرة ، رحملية األمومة رالط ولة 

 

 (31)ملدة 

 

،  رللمصدريير الحدق فدى المعوندة فدى حللدة الردينوخة. ت  ت الدرلة خدملت التأمير االجتملعى 

 . رفى حللة المرض ار العجز عر العمت ار البطللة 

 

 (34)ملدة 

 

رالوعدل   . العمت ، فدى الجمهوريدة العربيدة المتحددة ، حدق رراجد  ر درف ل دت مدوارر قدلدر 

ريسددتهدف موع ددو الدرلددة ، فددى ادا هددم اعمددلل رعددل  هم ، خدمددة . العلمددة ت ليدد  للقددل مير بهددل 

 . الرع  

 

 (33)ملدة 

 

 . المدنية محظور انرلو الرت  

 

 (32)ملدة 

 

رمهمتهددل حمليددة م لسدد  . القددوات المسددلحة ، فددى الجمهوريددة العربيددة المتحدددة ، ملددك للرددع  

 ال ضلل الرعبى اال تراكية ، رحملية البالد ، رسالمة اراعيهل ، رام هل 

 

 البلا الثللث

 الحقوا رالواجبلت العلمة

 

 (31)ملدة 

 

رم متسلررن فدى الحقدوا رالواجبدلت العلمدة، ال تمييدز بيد هم ر. المصريون لدى القلنون سواو 

 . فى ذلك بسب  الج س ، ار األةت ار اللغة ، ار الدير ، ار العقيدة 
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 (35)ملدة 

 

ال جريمة رال عقوبدة إال ب دـلو علدى قدلنون ، رالعقدلا إال علدى األفعدلل الالحقدة لصددرر القدلنون 

 . ال ى ي ص عليهل 

 

 (39)ملدة 

 

 . ة  نصية العقوب

 

 (37)ملدة 

 

 . ال يجوع القبض على احد ، ار حبسى ، إال رفق اح لا القلنون 

 

 (38)ملدة 

 

 . حق الدفلت ، اةللة ار بللوكللة ، ي  لى القلنون 

 

 (36)ملدة 

 

 . كت متهم فى ج لية يج  ان ي ون لى مل يدافا ع ى 

 

 (21)ملدة 

 

 . العودة إليهل  ال يجوع ابعلد مصرى مر البالد ، ار م عى مر

 

 (24)ملدة 

 

ال يجوع ان تحظر على مصرى اإلقلمة فدى جهدة ، رال ان يلدزا اإلقلمدة فدى م دلن معدير ، إال فدى 

 . األحوال المبي ة فى القلنون 

 

 (23)ملدة 

 

 . تسليم الالجئير السيلسيير محظور 

 

 (22)ملدة 

 

ى القدلنون ، ربلل ي يدة الم صدوص للم لعل حرمة ، فدال يجدوع دخولهدل إال فدى األحدوال المبي دة فد

 . عليهل فيى 

 

 (21)ملدة 

 

حريددة االعتقددلد مطلقددة ، رتحمددى الدرلددة حريددة القيددلا برددعل ر األديددلن رالعقل ددد ، ربقددلً للعددلدات 

 . المرعية ، على اال ينت ذلك بلل ظلا العلا ، ار ي لفى اآلداا 
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 (25)ملدة 

 

سدلن حدق التعبيدر عدر رايدى رنردره بدللقول ، ار حرية الدراى رالبحدث العلمدى م  ولدة ، رل دت ان

 . ال تلبة ، ار التصوير ، ار غير ذلك ، فى حدرد القلنون 

 

 (29)ملدة 

 

 . حرية الصحلفة رالطبلعة رال رر م  ولة فى حدرد القلنون 

 

 (27)ملدة 

 

 . للمصريير حق االجتملت فى ردرو ، غير حلملير سالحلً ، ردرن حلجة إلى اخطلر سلبق 

 

 . االجتملعلت العلمة ، رالمواك  ، رالتجمعلت ، مبلحة ، فى حدرد القلنون ر

 

 (28)ملدة 

 

التعلدديم حددق للمصددريير جميعددلً ، ت  لددى الدرلددة بأنرددلو منتلدد  انددوات المدددار  ، رالجلمعددلت ، 

رتهتم الدرلة ، خلةدة ب مدو الردبلا البددنى ، . رالمؤسسلت الثقلفية رالتربوية ، رالتوسا فيهل 

 . قلى ، رالنلقى رالع

 

 (26)ملدة 

 

رردو ، فدى مراحلدى المنتل دة ، فدى . تررف الدرلدة علدى التعلديم العدلا ، ريد ظم القدلنون  دئونى 

 . مدر  الدرلة ، رجلمعلتهل ، بللمجلن 

 

 (11)ملدة 

 

ت  ت الدرلة للمصريير معلملة علدلة ، بحسد  مدل يؤدرندى مدر اعمدلل ، ربتحديدد سدلعلت العمدت 

، رالتأمير اإلجتمدلعى ، رالتدأمير الصدحى ، رالتدأمير عدد البطللدة ، رت ظديم حدق  رتقدير األجر

 . الراحة راألجلعات 

 

 (14)ملدة 

 

 رلل قلبلت  نصية اعتبلرية ، رذلك على الوجى المبير فى القلنون . إنرلو ال قلبلت حق م  ول 

 

 (13)ملدة 

 

رددلو منتلدد  انددوات المستردد يلت ، الرعليددة الصددحية حددق للمصددريير جميعددلً ، ت  لددى الدرلددة بلن

 . رالمؤسسلت الصحية ، رالتوسا فيهل 
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 (12)ملدة 

 

رالتج يدد اجبدلرى . الدفلت عر الورر راج  مقد  ، راداو الندمة العس رية  رف للمصدريير 

 . ، رفقلً للقلنون 

 

 (11)ملدة 

 

 . اداو الضرا   رالت للي  العلمة راج  ، رفقلً للقلنون 

 

 (15)ملدة 

 

النتنلا حق للمصريير على الوجى المبير فى القلنون ، رمسدلرمتهم فدى الحيدلة العلمدة راجد  ا

 . رر ى عليهم 

 

 البلا الرابا

 نظلا الح م

 

 ال صت األرل

 ر يس الدرلة

 

 (19)ملدة 

 

 . ر يس الدرلة رو ر يس الجمهورية ، ريبل ر اختصلةى على الوجى المبير فى ر ا الدستور 

 

 ال صت الثلنى

 سلطة الترريعيةال

 

 (17)ملدة 

 

 . مجلس األمة رو الهيئة التى تملر  السلطة الترريعية 

 

 (18)ملدة 

 

 . يتولى مجلس األمة مراقبة اعملل السلطة الت  ي ية على الوجى المبير فى ر ا الدستور 

 

 (16)ملدة 

 

 . يتأل  مجلس األمة مر اعضلو ينتلررن بطريق االنتنلا السرى العلا

 . قلنون عدد األعضلو الم تنبير، ر ررر العضوية، ريقرر رريقة االنتنلا راح لمىريحدد ال

 . رلر يس الجمهورية ان يعير عددا مر األعضلو ال يزيد عددرم على عررة اعضلو

 . يرترر ان ي ون نص  اعضلو المجلس، على األقت، مر الملل رال الحير
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 (51)ملدة 

 

 . نتنلا، عر ثالثير س ة ميالديةيج  إال تقت سر عضو األمة، يوا اال

 

 (54)ملدة 

 

 . مدة مجلس األمة خمس س وات مر تلريخ ارل اجتملت لى

 . ريجرى االنتنلا، لتجديد المجلس، خالل الستير يومل السلبقة النتهلو مدتى

 

 (53)ملدة 

 

ى اذا خال م دلن احدد األعضدلو قبدت انتهدلو مدتدى، اختيدر خلد  لدى بللطريقدة الم صدوص عليهدل فد

الدستور، فى مدى ستير يومل مر تلريخ إبالغ مجلس األمة بنلو الم لن، رال تددرا مددة العضدو 

 . الجديد إال إلى نهلية مدة سل ة

 

 (52)ملدة 

 

 . يدعو ر يس الجمهورية مجلس األمة لالنعقلد، ري ض دررتى

 

 (51)ملدة 

 

دعوتدى لالنعقدلد فدى جهدة مقر مجلس األمدة مدي دة القدلررة، ريجدوع، فدى الظدررف االسدتث ل ية، 

 . اخرى، ب لو على رل  ر يس الجمهورية

راجتملعددى فددى غيددر الم ددلن المعددير لددى غيددر مرددررت، رالقددرارات التددى تصدددر فيددى بلرلددة بح ددم 

 . القلنون

 

 (55)ملدة 

 

فدلذا لدم . يدعى مجلس األمة لالنعقلد للدرر الس وى العلدى قبت النميس الثلنى مر  هر ندوفمبر

 . بح م القلنون فى اليوا الم كوريدت، يجتما 

 . ريدرا درر االنعقلد العلدى سبعة ا هر على األقت، رال يجوع فضى قبت اعتملد الميزانية

 

 (59)ملدة 

 

ال يجوع ان يجتما مجلدس األمدة، درن دعدوة، فدى غيدر درر االنعقدلد، رإال كدلن اجتملعدى بدلرال، 

 . ربطلت، بح م القلنون، القرارات التى تصدر م ى

 

 (57)ملدة 

 

يدعو ر يس الجمهورية مجلس األمدة الجتمدلت غيدر عدلدى، رذلدك فدى حللدة الضدرررة، ار ب دلو 

 . على رل  ب لك موقا مر اغلبية اعضلو مجلس األمة

 . ريعلر ر يس الجمهورية فض االجتملت غير العلدى
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 (58)ملدة 

 

 : لى عملى، اليمير اآلتيةيقسم عضو مجلس األمة، املا المجلس، فى جلسة عل ية، قبت ان يتو

اقسددم بددلع العظدديم ان احددلفع منلصددل علددى ال ظددلا الجمهددورى، ران ارعددى مصددللح الرددع  "

 ". رسالمة الورر، ران احترا الدستور رالقلنون

 

 (56)ملدة 

 

ي تن  مجلس األمة، املا المجلس، فى ارل اجتملت لى ، ر يسلً رركيلير ، ريتولون عملهدم إلدى 

 لس مر يحت محلى إلى نهلية مدتى رإذا خال م لن احدرم ، انتن  المج. األمة  نهلية مدة مجلس

 

 (91)ملدة 

 

 . يضا مجلس األمة ال حتى الداخلية، لت ظيم كي ية ادا ى ألعمللى

 

 (94)ملدة 

 

 . يقوا ر يس المجلس ب لك. لمجلس األمة، رحده، المحلفظة على ال ظلا فى داخلى

 

 (93)ملدة 

 

ة بلل صت فى ةحة عضوية اعضل ى، رتنتص مح مة عليل، يعي هل القلنون، ينتص مجلس األم

. بددللتحقيق فددى ةددحة الطعددون المقدمددة إلددى مجلددس األمددة، رذلددك ب ددلو علددى إحللددة مددر ر يسددى

رال تعتبدر العضدوية بلرلدة إال بقدرار . رتعرض نتيجة التحقيق على المجلدس، لل صدت فدى الطعدر

 . سيصدر بأغلبية ثلثى عدد اعضلو المجل

 . ريج  ال صت فى الطعر خالل ستير يومل مر عرض نتيجة التحقيق على المجلس

 

 (92)ملدة 

 

يلقى ر يس الجمهورية، ع د افتتله درر االنعقلد العلدى لمجلدس األمدة، بيلندل متضدم ل السيلسدة 

كمل يجدوع ان يلقدى بيلندلت اخدرى عدر المسدل ت العلمدة التدى يدرى عدرررة إبدالغ . العلمة للدرلة

 . لس األمة بهلمج

 

 (91)ملدة 

 

 . جلسلت مجلس األمة عل ية

ريجوع انعقلده فى جلسة سدرية ب دلو علدى رلد  ر ديس الجمهوريدة، ار الح ومدة، ار ب دلو علدى 

ثدم يقدرر المجلدس مدل إذا كلندت الم لقردة، فدى الموعدوت . رل  ر يسى، ار عررير مر اعضدل ى

 . المطرره املمى، يجرى فى جلسة عل ية ار سرية
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 (95)ملدة 

 

رفدى غيدر الحدلالت . ال يجوع لمجلس األمة ان يتن  قدرارا إال إذا حضدر الجلسدة اغلبيدة اعضدل ى

رع دد تسدلرى . التى ترترر فيهل اغلبية خلةدة، تصددر القدرارات بلألغلبيدة المطلقدة للحلعدرير

 . اآلراو، يعتبر الموعوت ال ى جرت المدارلة فى  أنى مرفوعل

 

 (99)ملدة 

 

 . مرررت قلنون إلى إحدى لجلن المجلس ل حصى، رتقديم تقرير ع ى يحلل كت

 

 (97)ملدة 

 

يحلل كت مرررت قلنون، يقترحى عضو ار اكثر، إلى لج ة ل حصى، رإبداو الراى فى جدواع نظدر 

 . فأذا راى المجلس نظره، اتبا فيى ح م الملدة السلبقة. المجلس فيى

 

 (98)ملدة 

 

 . مجلس األمة ال يصدر قلنون إال إذا اقره

 . رال يجوع تقرير مرررت قلنون إال بعد اخ  الراى فيى ملدة ملدة

 

 (96)ملدة 

 

كت مرررت قلنون اقترحى احد األعضلو، ررفضى مجلدس األمدة، ال يجدوع تقديمدى ثلنيدة فدى درر 

 . االنعقلد ذاتى

 

 (71)ملدة 

 

رال يع ى احد مدر ادا هدل إال . لنونإنرلو الضرا   العلمة، ار تعديلهل، ار إلغلؤرل، ال ي ون إال بق

 . فى األحوال المبي ة فى القلنون

 . رال يجوع ت لي  احد اداو غير ذلك، مر الضرا   رالرسوا، إال فى حدرد القلنون

 

 (74)ملدة 

 

 . ي ظم القلنون القواعد األسلسية العلمة لجبلية األموال العلمة رإجراوات ةرفهل

 

 (73)ملدة 

 

عقد قرض، ار االرتبلر بمرررت يترت  عليى ات لا مبللغ مدر خزاندة الدرلدة، ال يجوع للح ومة 

 . فى س ة ار س وات مقبلة، إال بموافقة مجلس األمة
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 (72)ملدة 

 

يعدير القددلنون قواعددد مد ح المرتبددلت، رالمعل ددلت، رالتعويضدلت، راإلعلنددلت، رالم لفددآت، التددى 

 . لو م هل، رالسلطلت التى تتولى تطبيقهلتقرر على خزانة الدرلة، ري ظم حلالت االستث 

 

 (71)ملدة 

 

ي ظم القدلنون القواعدد راإلجدراوات النلةدة بمد ح االلتزامدلت المتعلقدة بلسدتغالل مدوارد الثدررة 

كمدل يبدير احدوال التصدرف بللمجدلن فدى العقدلرات المملوكدة للدرلدة، . الطبيعية رالمرافق العلمدة

 . راإلجراوات الم ظمة ل لك نزرل عر اموالهل الم قولة، رالقواعد

 

 (75)ملدة 

 

 . يعير القلنون رريقة إعداد الميزانية رعرعهل على مجلس األمة كمل يحدد الس ة المللية

 

 (79)ملدة 

 

يجدد  عددرض مرددررت الميزانيددة العلمددة للدرلددة علددى مجلددس األمددة قبددت انتهددلو السدد ة الملليددة 

 . نية بلبلً بلبلً برهرير على األقت، لبحثى راعتملده، رتقر الميزا

 

 . رال يجوع لمجلس األمة إجراو تعديت فى المرررت إال بموافقة الح ومة

 

 (77)ملدة 

 

إذا لم يتم اعتمدلد الميزانيدة الجديددة قبدت بددو السد ة الملليدة، عمدت بللميزانيدة القديمدة إلدى حدير 

 . اعتملدرل

 

 (78)ملدة 

 

لى آخر مر ابواا الميزانيدة، ركد لك علدى تج  موافقة مجلس األمة على نقت اى مبلغ مر بلا إ

 . كت مصررف غير رارد بهل، ار عا د فى تقديراتهل

 

 (76)ملدة 

 .يعتمد مجلس األمة الحسلا النتلمى لميزانية الدرلة           

 

 (81)ملدة 

 

الميزانيلت المستقلة، رالملحقة، رحسلبلتهل النتلمية، تجرى عليهدل األح دلا النلةدة بللميزانيدة 

 . علمة للدرلة، رحسلبهل النتلمىال

 

 (84)ملدة 

 

 . ي ظم القلنون األح لا النلةة بميزانيلت الهيئلت العلمة األخرى، رحسلبلتهل النتلمية
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 (83)ملدة 

 

 . تعرض الح ومة بعد تعيي هل برنلمجهل على مجلس األمة، رتطل  موافقة مجلس األمة عليى

 

 (82)ملدة 

 

 .  ومةيراق  مجلس األمة اعملل الح

رت دون الح ومددة راعضدلؤرل مسددئولير عدر اعمددللهم امددلا مجلدس األمددة، الد ى ي ددلق  بيلنددلتهم 

 . السيلسية رتقلريررم

 

 (81)ملدة 

 

 . لمجلس األمة حق سح  الثقة مر الح ومة، ار اعضلو م هل

 

 (85)ملدة 

 

م ان يسدتعي وا رله. يسما ر يس الوعراو رالوعراو، فى مجلس األمة رلجلنى، كلمل رلبوا ال الا

 . بمر يررن مر كبلر الموع ير، ار ان ي يبورم ع هم

 . رال ي ون للوعير ةوت معدرد ع د اخ  الراى، إال إذا كلن مر األعضلو

 

 (89)ملدة 

 

ل ت عضو مر اعضدلو مجلدس األمدة ان يوجدى الدى ر ديس الدوعراو، ار إلدى الدوعراو، اسدئلة ار 

 . اختصلةلتهماستجوابلت برأن مر الرئون الداخلية فى 

 . رعلى ر يس الوعراو رالوعراو اإلجلبة على اسئلة األعضلو

رتجرى الم لقرة فدى االسدتجواا بعدد سدبعة ايدلا، علدى األقدت، مدر يدوا تقديمدى، رذلدك فدى غيدر 

 . حللة االستعجلل رموافقة الح ومة

 

 (87)ملدة 

 

ردة، الستيضددله يجدوع لعردرير مدر اعضددلو مجلدس األمدة ان يطلبدوا رددره موعدوت عدلا للم لق

 . سيلسة الح ومة فى  أنى، رتبلدل الراى فيى

 

 (88)ملدة 

 

لر يس الوعراو ان يطره املا مجلس األمة الثقة بللح ومة، رذلك بم لسبة عرض برنلمجى، ار 

 . بم لسبة عرض اى بيلن للح ومة عر السيلسة العلمة للدرلة
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 (86)ملدة 

 

 . لمجلس األمة سح  الثقة بللح ومة ار الوعير

رال يجددوع عددرض سددح  الثقددة إال بعددد اسددتجواا موجددى إلددى الح ومددة، ار إلددى الددوعير، ري ددون 

 . الطل  ب لو على اقتراه عرر اعضلو المجلس

ري دون . رال يجوع للمجلس ان يصدر قراره فدى الطلد  قبدت ثالثدة ايدلا، علدى األقدت، مدر تقديمدى

 . ر الح ومة، ار مر الوعير، بأغلبية اعضلو المجلسسح  الثقة م

 

 (61)ملدة 

 

يج  ان يقدا ر يس الوعراو إلى ر يس الجمهوريدة اسدتقللة الح ومدة، إذا سدح  مجلدس األمدة 

 . الثقة بهل

 . رإذا قرر مجلس األمة سح  الثقة بأحد الوعراو، رج  عليى اعتزال الوعارة

 

 (64)ملدة 

 

ريجد  ان يردتمت القدرار الصدلدر بحدت مجلدس األمدة . مجلدس األمدةلر يس الجمهورية حق حدت 

على دعوة ال لخبير إلجراو انتنلبلت جديدة فى ميعلد ال يجلعر ستير يومدل، رعلدى تعيدير ميعدلد 

 . الجتملت المجلس الجديد فى العررة األيلا التللية التملا االنتنلا

 

 (63)ملدة 

 

، رفى غيدر حللدة التلدبس بللجريمدة، ان تتند  عدد اى ال يجوع فى اث لو درر انعقلد مجلس األمة

 . عضو مر اعضل ى اية إجراوات ج ل ية إال بأذن المجلس

 . رفى حللة اتنلذ اى مر ر ه اإلجراوات فى غيبة المجلس، يج  إخطلره بهل

 

 (62)ملدة 

 

مجلس ار ال يؤاخ  اعضلو مجلس األمة عمل يبدرنى مر األف لر راآلراو، فى اداو اعمللهم، فى ال

 . فى لجلنى

 

 (61)ملدة 

 

ال يجددوع إسددقلر عضددوية احددد مددر اعضددلو مجلددس األمددة اال بقددرار مددر المجلددس بأغلبيددة ثلثددى 

اعضددل ى، ب ددلو علددى اقتددراه عرددرير مددر األعضددلو، رذلددك إذا فقددد الثقددة راالعتبددلر، ار اخددت 

قصر فى حضور  بواجبلت عضويتى، ار فقد ة ة العلمت ار ال اله التى انتن  على اسلسهل، ار

 . جلسلت مجلس األمة ار لجلنى

 

 (65)ملدة 

 

 . مجلس األمة رو ال ى يقبت استقللة اعضل ى
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 (69)ملدة 

 

ال يجوع الجما بير عضوية مجلدس األمدة رتدولى الوعدل   العلمدة فدى الح ومدة ررحددات األداة 

 . المحلية

 . ريحدد القلنون احوال عدا الجما األخرى

 

 (67)ملدة 

 

ألى عضو مر اعضلو مجلس األمة ان يعير فى مؤسسة ار  ركة اث لو مدة عضدويتى،  ال يجوع

 . إال فى األحوال التى يحددرل القلنون

 

 (68)ملدة 

 

ال يجوع ألى عضو مر اعضلو مجلس األمدة، فدى اث دلو مددة عضدويتى، ان يردترى، ار يسدتأجر 

 . ار ان يقلعيهل عليىمر اموال الدرلة، ار ان يؤجررل، ار يبيعهل  يئل مر اموالى، 

 

 (66)ملدة 

 

 . يتقلعى اعضلو مجلس األمة م لفأة يحددرل القلنون

 

 ال صت الثللث

 السلطة الت  ي ية

 

 (411)ملدة 

 

 . يتولى ر يس الجمهورية السلطة الت  ي ية، ريملرسهل على الوجى المبير فى الدستور

 

 ال رت األرل

 ر يس الجمهورية

 

 (414)ملدة 

 

ي تندد  ر يسددل للجمهوريددة، ان ي ددون مصددريل، مددر ابددوير مصددريير، ران ي ددون يرددترر، فدديمر 

 . متمتعل بحقوقى المدنية رالسيلسية، رإال تقت س ة عر خمس رثالثير س ة ميالدية

 

 (413)ملدة 

 

 . ير ح مجلس األمة ر يس الجمهورية، ريعرض التر يح على الموار ير الست تل هم فيى

، لم صد  ر ديس الجمهوريدة، ب دلو علدى اقتدراه ثلدث اعضدل ى ريتم التر يح، فدى مجلدس األمدة

 . على األقت

 . ريعرض المر ح الحلةت على اغلبية ثلثى اعضلو المجلس على الموار ير الست تل هم فيى
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فأذا لم يحصت احدد مدر المر دحير علدى األغلبيدة المردلر إليهدل، اعيدد التر ديح مدرة اخدرى بعدد 

ريعدرض المر دح الحلةدت علدى األغلبيدة المطلقدة ألعضدلو يدومير مدر تدلريخ التصدويت األرل، 

 . المجلس على الموار ير، الست تل هم فيى

ريعتبر المر ح ر يسلً للجمهورية بحصولى على األغلبية المطلقة لعدد مر اعطوا اةدواتهم فدى 

 . االست تلو

 . قة ذاتهلفلن لم يحصت المر ح على ر ه األغلبية، ر ح المجلس غيره، ريتبا فى  أنى الطري

 

 (412)ملدة 

 

 .مدة الريلسة ست س وات ميالدية، تبدا مر تلريخ إعالن نتيجة االست تلو           

 

 (411)ملدة 

 

 : يؤدى الر يس املا مجلس األمة، قبت ان يبل ر مهلا م صبى، اليمير اآلتية

ور رالقدلنون، اقسم بلع العظديم ان احدلفع منلصدلً علدى ال ظدلا الجمهدورى، ران احتدرا الدسدت"

 ". ران ارعى مصللح الره  رعلية كلملة، ران احلفع على استقالل الورر رسالمة اراعيى

 

 (415)ملدة 

 

رال يسدرى تعدديت المرتد  فدى اث دلو مددة الريلسدة التدى . يحدد القلنون مرتد  ر ديس الجمهوريدة

 . تقرر فيهل التعديت

 . فأة اخرىرال يجوع لر يس الجمهورية ان يتقلعى اى مرت  ار م ل

 

 (419)ملدة 

 

ال يجوع لر يس الجمهورية، فى اث دلو مددة ريلسدتى، ان يدزارل مه دة حدرة، ار عمدال تجلريدلً، ار 

ملليلً، ار ة لعيلً، ار ان يرترى ار يسدتأجر  ديئلً مدر امدوال الدرلدة، ار ان يؤجرردل، ار يبيعهدل 

 .  يئلً مر اموالى، ار ان يقلعيهل عليى

 

 (417)ملدة 

 

 . لجمهورية ان يعير نل بلً لر يس الجمهورية ار اكثر، ربعضهم مر م لةبهملر يس ا

ريؤدى نل د  ر ديس الجمهوريدة امدلا ر ديس الجمهوريدة، قبدت ان يبل در مهدلا م صدبى، اليمدير 

 : اآلتية

اقسم بلع العظيم ان احلفع منلصدلً علدى ال ظدلا الجمهدورى، ران احتدرا الدسدتور رالقدلنون، " 

 ". الرع  رعلية كلملة، ران احلفع على استقالل الورر رسالمة اراعيى ران ارعى مصللح

 

 (418)ملدة 

 

قبددت انتهددلو مدددة ر دديس الجمهوريددة بسددتير يومددلً، تبدددا اإلجددراوات الختيددلر ر دديس الجمهوريددة 

 . الجديد
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فدأذا انتهدت رد ه المددة درن ان يدتم . ريج  ان يتم اختيلره قبت انتهلو المددة بأسدبوت علدى األقدت

ختيلر الر يس الجديد، ألى سب  كلن، استمر الر يس السلبق فدى مبل درة مهدلا رعي تدى، حتدى ا

 . يتم اختيلر خل ى

 

 (416)ملدة 

 

إذا قددلا مددلنا يحدددول درن مبل ددرة ر دديس الجمهوريدددة الختصلةددلتى، انددلا ع دددى نل دد  ر ددديس 

 . الجمهورية

 

 (441)ملدة 

 

عمدت، ار رفلتدى، يتدولى الر لسدة مؤقتدلً ال ل د  فى حللة استقللة الر يس، ار عجدزه الددا م عدر ال

. ثم يقرر مجلس األمدة، بأغلبيدة ثلثدى اعضدل ى، خلدو م صد  الدر يس. األرل لر يس الجمهورية

 . ريتم اختيلر ر يس الجمهورية خالل مدة ال تجلرع ستير يوملً مر تلريخ خلو م ص  الريلسة

 

 (444)ملدة 

 

 . جى كتلا االستقللة إلى مجلس األمةإذا قدا الر يس استقللتى مر م صبى، ر

 

 (443)ملدة 

 

ي ون اتهلا ر يس الجمهوريدة بللنيلندة العظمدى، ار عددا الدوالو لل ظدلا الجمهدورى، ب دلو علدى 

راليصدر قرار االتهلا إال بلغلبيدة اعضدلو . اقتراه مقدا مر ثلث اعضلو مجلس األمة على األقت

 . المجلس

 

 . ملا مح مة خلةة، ي ظمهل القلنونرت ون محلكمة ر يس الجمهورية ا

 . رإذا ح م بأدانتى، اع ى مر م صبى، ما عدا اإلخالل بللعقوبلت األخرى

 

 (442)ملدة 

 

يضدا ر ديس الجمهوريدة، بلال ددتراك مدا الح ومدة، السيلسدة العلمددة للدرلدة فدى جميدا ال ددواحى 

 . لالسيلسية، راالقتصلدية، راالجتملعية، راإلدارية، ريررف على ت  ي ر

 

 (441)ملدة 

 

 . يعير ر يس الجمهورية ر يس الوعراو ريع يى مر م صبى

ريجدوع تعيدير . ريعير ر يس الجمهورية اعضلو الح ومة مر الدوعراو، ريع ديهم مدر م لةدبهم

ندددواا لدددر يس الدددوعراو، ررعراو درلدددة، رندددواا للدددوعراو، رتسدددرى علددديهم األح دددلا النلةدددة 

 . بللوعراو
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 (445)ملدة 

 

رت دون لددى ر لسددة . لجمهوريددة حددق دعدوة مجلددس الددوعراو لالنعقدلد، رحضددور جلسددلتىلدر يس ا

 . الجلسلت التى يحضررل، كمل لى حق رل  تقلرير مر الح ومة رمر اعضل هل

 

 (449)ملدة 

 

 . لر يس الجمهورية حق اقتراه القوانير، راالعتراض عليهل، رإةداررل

 

 (447)ملدة 

 

رررت قلنون، رده إلى مجلس األمة فى مددى ثالثدير يومدلً إذا اعترض ر يس الجمهورية على م

 . فأذا لم يرد مرررت القلنون فى ر ا الميعلد، اعتبر قلنونلً راةدر. مر تلريخ ابالغ المجلس ايله

 

 (448)ملدة 

 

إذا رد مرررت القدلنون فدى الميعدلد المتقددا إلدى المجلدس، راقدره ثلنيدة بموافقدة ثلثدى اعضدل ى، 

 . اةدراعتبر قلنونلً ر

 

 (446)ملدة 

 

إذا حدث، فيمل بير ادرار انعقلد مجلس األمة، ار فترة حلى، مل يوج  اإلسرات فدى اتندلذ تددابير 

 . ال تحتمت التأخير، جلع لر يس الجمهورية ان يصدر فى  أنهل قرارات ت ون لهل قوة القلنون

 

يخ ةددرررل، إذا ريج  عرض ر ه القرارات على مجلس األمة خالل خمسة عرر يومل مدر تدلر

فأذا لم تعرض، عال بدأثر رجعدى مدل كدلن . كلن المجلس قل مل، رفى ارل اجتملت لى فى حللة الحت

امل إذا عرعت رلم يقررل المجلدس، عال . لهل مر قوة القلنون، بغير حلجة إلى إةدار قرار ب لك

 . مل كلن لهل مر قوة القلنون مر تلريح االعتراض

 

 (431)ملدة 

 

ورية، فى خالل األحوال االستثل ية، ب لو على ت ويض مر مجلس األمة، ان يصدر لر يس الجمه

ريجد  ان ي دون الت دويض لمددة محددردة، ران يعدير موعدوعلت رد ه . قرارات لهل قوة القلنون

 . القرارات راألسس التى تقوا عليهل

 

 (434)ملدة 

 

 . يصدر ر يس الجمهورية القرارات الالعمة لترتي  المصللح العلمة

 

 (433)ملدة 

 

يصدر ر يس الجمهورية لوا ح الضبط اللوا ح الالعمة لت  ي  القوانير، رلى ان ي وض غيره فى 

 . ريجوع ان يعير القلنون مر يصدر القرارات الالعمة لت  ي ه. إةداررل
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 (432)ملدة 

 

 . ر يس الجمهورية رو القل د األعلى للقوات المسلحة

 

 (431)ملدة 

 

 . رو ال ى يعلر الحرا، بعد موافقة مجلس األمة ر يس الجمهورية

 

 (435)ملدة 

 

. ر دديس الجمهوريددة يبددرا المعلردددات، ريبلغهددل مجلددس األمددة، مردد وعة بمددل ي لسدد  مددر البيددلن

 . رت ون لهل قوة القلنون بعد إبرامهل، رالتصديق عليهل، رنرررل رفقلً لألرعلت المقررة

ة رالمالحدة، رجميدا المعلرددات التدى يترتد  عليهدل على ان معلردات الصدلح رالتحدلل  رالتجدلر

تعديت فى اراعى الدرلة، ار التى تتعلق بحقوا السيلدة، ار التى تحمدت خزاندة الدرلدة  ديئلً مدر 

 . ال  قلت غير الواردة فى الميزانية، ال ت ون نلف ة إال إذا رافق عليهل مجلس األمة

 

 (439)ملدة 

 

ئ على الوجدى المبدير بللقدلنون ريجد  عدرض رد ا االعدالن يعلر ر يس الجمهورية حللة الطوار

 . على مجلس األمة خالل الثالثير يوملً التللية لى، ليقرر مل يراه برأنى

 . فأن كلن مجلس األمة م حالً، عرض األمر على المجلس الجديد فى ارل اجتملت لى

 

 (437)ملدة 

 

 . ل الع و الرلمت، فال ي ون إال بقلنونام. لر يس الجمهورية حق الع و عر العقوبة، ار تن يضهل

 

 (438)ملدة 

 

يعددير ر دديس الجمهوريددة المددوع ير المدددنيير، رالعسدد ريير، رالممثلددير السيلسدديير، ريعددزلهم، 

 . على الوجى المبير فى القلنون، كمل يعتمد ممثلى الدرل األج بية السيلسير

 

 (436)ملدة 

 

 ت الهلمددة التددى تتصددت بمصددللح الددبالد العليددل، لدر يس الجمهوريددة ان يسددت تى الرددع  فددى المسددل

 . ري ظم القلنون رريقة االست تلو

 

 ال رت الثلنى

 الح ومة

 

 (421)ملدة 

 

 . الح ومة رى الهيئة الت  ي ية راإلدارية العليل للدرلة
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 (424)ملدة 

 

 . تت ون الح ومة مر ر يس الوعراو، رنواا ر يس الوعراو، رالوعراو

 . اعملل الح ومة، ريرا  مجلس الوعراو ريدبر ر يس الوعراو

 

 (423)ملدة 

 

تتدولى الح ومدة ت  يد  السيلسدة العلمدة للدرلدة رفقدلً للقدوانير رالقدرارات الجمهوريدة، رتمددلر  

 . كلفة االختصلةلت الالعمة ل لك

 

 (422)ملدة 

 

كى، ررفددا تتددولى الح ومددة ت ظدديم رت  يدد  المهددلا االقتصددلدية رالثقلفيددة النلةددة بللب ددلو اال ددترا

 . معيرة الرع  العلمت، رانتهلا سيلسة خلرجية سليمة

 

 (421)ملدة 

 

 : تملر  الح ومة االختصلةلت اآلتية

 

 . توجيى، رت سيق، رمراجعة اعملل الوعراو رالمؤسسلت رالهيئلت العلمة – 4

 

 . اةدار القرارات اإلدارية رالت  ي ية، رفقل للقوانير رالقرارات، رمراقبة ت  ي رل – 3

 

 . إعداد مرررعلت القوانير رالقرارات – 2

 

 . تعيير رعزل الموع ير ربقل للقلنون – 1

 

 . اعداد مرررت الميزانية العلمة للدرلة – 5

 

اعدداد مرددررت النطددة العلمددة للدرلددة، لتطددوير االقتصددلد القددومى، راتنددلذ التدددابير الالعمددة  – 9

 . لمبل رة ت  ي رل

 

 . ارة نظم ال قد راال تملن، راعملل التأمي لت بللدرلةاإل راف على ت ظيم رإد – 7

 

 . عقد القررض، رم حهل، فى حدرد السيلسة العلمة للدرلة – 8

 

 . اال راف على جميا المؤسسلت العلمة – 6

 

مالحظة ت  ي  القوانير، رالمحلفظة على امر الدرلدة، رحمليدة حقدوا المدوار ير رمصدللح  -41

 . الدرلة
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 (425)ملدة 

 

رلهل ان تلغى ار تعدل قراراتهل غيدر . راق  الح ومة اعملل الوعارت رالهيئلت العلمة رالمحليةت

 . المال مة، على الوجى المبير فى القلنون

 

 (429)ملدة 

 

 . تتبا ر يس الوعراو، مبل رة، ريئلت الرقلبة رالت تي  فى الدرلة

 

 (427)ملدة 

 

للغدل مدر العمدر ثالثدير سد ة ميالديدة علدى األقدت، يرترر، فيمر يعير رعيراً، ان ي دون مصدريل، ب

 . ران ي ون متمتعلً ب لمت حقوقى المدنية رالسيلسية

 

 (428)ملدة 

 

 : يؤدى اعضلو الح ومة املا ر يس الجمهورية، قبت مبل رتهم مهلا رعل  هم، اليمير اآلتية

الدسدتور رالقدلنون، اقسم بلع العظيم ان احلفع منلصدلً علدى ال ظدلا الجمهدورى، ران احتدرا " 

 ". ران ارعى مصللح الرع  رعلية كلملة 

 

 (426)ملدة 

 

ال يجوع للدوعير، فدى اث دلو توليدى م صدبى، ان يدزارل مه دة حدرة، ار عمدالً تجلريدل، ار ملليدل، ار 

ة لعيل، ار ان يردترى ار يسدتأجر  ديئل مدر امدوال الدرلدة، ار ان يؤجرردل ار يبيعهدل  ديئلً مدر 

 . يضهل عليىاموالى، ار ان يقل

 

 (411)ملدة 

 

لر يس الجمهورية، رلمجلس األمة، حق احللة الوعير إلى المحلكمة عمل يقا م ى مر جرا م فى 

 . تأديتى اعملل رعي تى

. ري ون قرار مجلس األمة، بلتهلا الوعير، ب لو على اقتراه مقدا مر خمس اعضل ى على األقدت

 . لو المجلسراليصدر قرار االتهلا إال بأغلبية ثلثى اعض

 

 (414)ملدة 

 

راليجوع انتهلو خدمتدى درن اقلمدة . يق  مر يتهم مر الوعراو عر العمت إلى ان ي صت فى امره

 . الدعوى عليى، ار االستمرار فيهل

 . ريعير القلنون الهيئة المنتصة بمحلكمة الوعراو، ري ظم إجراوات اتهلمهم رمحلكمتهم

 

 (413)ملدة 

 

 . رنواا الوعراو، ان ي ونوا اعضلو فى مجلس األمةيجوع ألعضلو الح ومة، 
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 (412)ملدة 

 

 . يجوع تعيير اعضلو مجلس األمة ركالو للوعارات لرئون مجلس األمة

 . ريبير القلنون األح لا النلةة بهم

 

 ال رت الثللث

 الدفلت الور ى

 مجلس الدفلت الور ى

 

 (411)ملدة 

 

 . ريتولى ر يس الجمهورية ر لسئى ،" مجلس الدفلت الور ى " ي رأ مجلس يسمى 

 

 (415)ملدة 

 

ينتص مجلس الدفلت الور ى بلل ظر فى الرئون النلةة بوسل ت تأمير البالد رسالمتهل، ريبير 

 . القلنون اختصلةلتى األخرى

 

 القوات المسلحة( ا ) 

 

 (419)ملدة 

 

 . الدرلة، رحدرل، رى التى ت رئ القوات المسلحة

 . جملعة انرلو تر يالت عس رية ار  بى عس رية راليجوع ألية ريئة ار

 

 (417)ملدة 

 

 . ت ظم الدرلة، رفقلً للقلنون، تدري  الربلا تدريبلً عس ريلً، كمل ت ظم الحر  الور ى

 

 (418)ملدة 

 

 . ت ظم التعبئة العلمة رفقل للقلنون

 

 (416)ملدة 

 

 . ةيعير القلنون  ررر الندمة رالترقى للضبلر فى القوات المسلح
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 ال رت الرابا

 اإلدارة المحلية

 

 (451)ملدة 

 

ريجدوع ان ي دون ل دت م هدل، ار لبعضدهل، . تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلى رحددات إداريدة

 . الرنصية االعتبلرية، رفقلً للقلنون

 

 (454)ملدة 

 

رتسدلرم فدى ت  يد  تنتص الهيئلت الممثلة للوحدات اإلدارية ب ت مل يهدم الوحددات التدى تمثلهدل، 

رلهل ان ت ردئ رتددير المرافدق، رالمردررعلت االقتصدلدية، راالجتملعيدة، . النطة العلمة للدرلة

 . رالصحية، رذلك على الوجى المبير فى القلنون

 

 ال صت الرابا

 السلطة القضل ية

 

 (453)ملدة 

 

سدلطة التددخت فدى  راليجوع أليدة. القضلة مستقلون، رال سلطلن عليهم فى قضل هم لغير القلنون

 . القضليل، ار فى  ئون العدالة

 

 (452)ملدة 

 

 . يرت  القلنون جهلت القضلو، ريعير اختصلةلتهل

 

 (451)ملدة 

 

 . جلسلت المحلكم عل ية، إال إذا قررت المح مة جعلهل سرية، مراعلة لل ظلا العلا ار اآلداا

 

 (455)ملدة 

 

 . تصدر األح لا، ت   ، بلسم األمة

 

 (459)ملدة 

 

 . القضلة غير قلبلير للعزل، رذلك على الوجى المبير بللقلنون

 

 (457)ملدة 

 

 . يعير القلنون تعيير القضلة، رتقلهم، رتأديبهم
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 (458)ملدة 

 

 . ي ظم القلنون رعي ة ال يلبة العلمة، راختصلةلتهل، رةلتهل بللقضلو

 

 (456)ملدة 

 

م، رتأديبهم، رعدزلهم، رفقدل للردررر التدى يقررردل ي ون تعيير اعضلو ال يلبة العلمة فى المحلك

 . القلنون

 

 (491)ملدة 

 

ي ظم القلنون ترتيد  محدلكم امدر الدرلدة، ربيدلن اختصلةدهل، رالردررر الواجد  توافرردل فديمر 

 . يتولون القضلو فيهل

 

 البلا النلمس

 اح لا علمة

 

 (494)ملدة 

 

 . ةعلةمة الجمهورية العربية المتحد" القلررة " مدي ة 

 

 (493)ملدة 

 

 . يبير القلنون العلم الور ى، راألح لا النلةة بى

 . كمل يبير القلنون  علر الدرلة، راألح لا النلةة بى

 

 (492)ملدة 

 

ال تسدرى اح دلا القدوانير إال علدى مدل يقدا مدر تدلريخ العمدت بدى، راليترتد  عليهدل اثدر فيمدل رقددا 

الد ص فدى القدلنون علدى خدالف ذلدك بموافقدة  –ة فى غير المدواد الج ل يد -رما ذلك يجوع. قبلهل

 . اغلبية اعضلو مجلس األمة

 

 (491)ملدة 

 

 . ت رر القوانير فى الجريدة الرسمية خالل اسبوعير مر يوا إةداررل

 

 (495)ملدة 

 

ريجد  ان . ل ت مر ر يس الجمهورية رمجلس األمة رل  تعديت ملدة ار اكثر مر مواد الدسدتور

 . ت المواد المطلوا تعديلهل، راألسبلا الداعية إلى ر ا التعديتي كر فى رل  التعدي

فأذا كلن الطل  ةلدراً مر مجلس األمة، رج  ان ي دون موقعدلً مدر ثلدث اعضدلو المجلدس علدى 

 . األقت
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فأذا . رفى جميا األحوال، ي لق  المجلس مبدا التعديت، ريصدر قراره فى  أنى بأغلبية اعضل ى

 . علدة رل  تعديت المواد ذاتهل قبت مضى س ة على ر ا الرفضرفض الطل ، ال يجوع إ

رإذا رافق مجلس األمة على مبدا التعديت، ي لق ، بعد  هرير مر تلريخ ر ه الموافقدة، المدواد 

فددأذا رافددق علددى التعددديت ثلثددل عدددد اعضددلو المجلددس، اعتبددر نلفدد ا مددر تددلريخ . المددراد تعددديلهل

 . الموافقة

 

 (499)ملدة 

 

رتى القوانير، رالقرارات، راألرامدر، راللدوا ح، مدر اح دلا، قبدت ةددرر رد ا الدسدتور، كت مل قر

رمددا ذلددك يجددوع إلغلؤرددل ار تعددديلهل رفقددل للقواعددد راإلجددراوات المقددررة فددى ردد ا . يبقددى نلفدد ا

 . الدستور

 

 البلا السلد 

 اح لا انتقللية

 

 (497)ملدة 

 

عد العمت به ا الدستور، فى األسبوت األخير مر ي ض درر االنعقلد العلدى األرل لمجلس األمة، ب

 . على انى اليجوع فضى قبت اعتملد الميزانية. 4691 هر يونيى س ة 

 

 (498)ملدة 

 

 .  4695ملر  س ة  39ت تهى مدة ر لسة ر يس الجمهورية الحللى يوا 

 

 (496)ملدة 

 

ملر  س ة  5لموافق رـ ، ا4277 عبلن س ة  42ي تهى العمت بللدستور المؤقت، الصلدر فى 

 38، ربدلالعالن الدسددتورى بردأن الت ظدديم السيلسدى لسددلطلت الدرلدة العليددل الصدلدر فددى 4658

 .4693سبتمبر س ة  37رـ ، الموافق  4238ربيا آخر س ة 


