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 المجالس المحلية 

 مقدمة

انون اإلدارة المحلية ألول مرة مقررا إنشاء مجالس لجميع ، عندما صدر ق۱۸۸۳طبقت مصر اإلدارة المحلية عام 

المديريات، ومنذ ذلك التاريخ مرت مصر بتغييرات سياسية كبيرة بدءا من االحتالل اإلنجليزي مرورا بالفترة الملكية 

، ۱۹٥٦(حتي وقتنا هذا، والتي شهدت مصر من بعدها أربعة دساتير  ۱۹٥۲وفترة الحكم العسكري منذ ثورة 

الذي  ۱۸۸۳، خالل هذا القرن من الزمان وبدءا بقانون اإلدارة المحلية في )۲۰۱٤والمعدل بدستور  ۲۰۱۲، ۱۹۷۱

وصي بإنشاء مجلس بكل مديرية ولكنه أخذ منها شخصيتها االعتبارية فكان مجرد مجلس صوري، ثم منحت الحقا 

لتلك المجالس وأعطاها حق تقرير وإدارة ، والذي اعترف بالشخصية االعتبارية ۱۹۰۹لسنة  ٤بموجب القانون رقم

الشئون والمرافق المحلية وألزم الهيئات والوزارات حينها أن تأخذ برأيها في األمور المتعلقة بالشئون المحلية الواقعة 

كان اكثر الدساتير معترفا بالحكم المحلي، فكان هذا المجلس مزيج بين األعضاء  ۱۹۲۳في نطاقها اإلداري، دستور 

، ثم جاء القانون )رئيس المجلس ونائبة كان بالتعيين بأمر ملكي( تخبين واألعضاء المعينين والموظفين اإلداريين، المن

 .۱۹٥۸والمعطل بدستور  ۱۹٥٦والذي نظم اإلدارة المحلية استنادا علي دستور  ۱۹٦۰لسنة  ۱۲٤رقم 

، ” ۱۹۷۱لسنة  ٥۷ية المنتخبة، ثم جاء قانون أوصي بالبدء في نقل السلطة تدريجيا إلى المجالس المحل ۱۹۷۱دستور 

والذي فصل بين األعضاء المنتحبين ليشكلوا مجلس شعبي منتخب، واألعضاء المعينين ليشكلوا المجلس التنفيذي 

 حتىوالمعمول به  ۹۷۹ش. لسنة ٤۹والذي أخذ معظم الصالحيات المقررة للمجالس المحلية بموجب القانون رقم 

. ناآل

لم يضف أي جديد لنظام اإلدارة المحلية وترك األمر مفتوح لمجلس الشعب ليقر  ۲۰۱٤المعدل في و ۲۰۱۲دستور 

. قانون اإلدارة المحلية وتشكيل المجالس المحلية سواء عن طريق االنتخاب أو التعيين

 مختصرة نبذة

ومدن وأحياء وقري، ويشمل  طبقا لقانون اإلدارة المحلية تم تقسيم مستويات اإلدارة المحلية إلى محافظات ومراكز

للمركز كتعبير “ الوحدة المحلية”المركز عدة مدن ويدخل في نطاق سلطاته القري التابعة لتلك المدن ويطلق مسمي 
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وتنشئ المراكز والمدن واألحياء . عن المركز مشتمال كل ما تبعه من وحدات محلية اقل منه في المستوي اإلداري

. بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظةبقرار من رئيس مجلس الوزراء 

 للمدن التنفيذية المجالس اختصاصات

تتولى المجالس التنفيذية للمدن في نطاق السياسة العامة للدولة والخطة العامة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة 

مهورية باعتباره من المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية وكذلك ما يصدر قرار من رئيس الج

كما تتولى مباشرة جميع االختصاصات التي تتوالها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح . ذات الطبيعة الخاصة

وتباشر المحافظات جميع االختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي ال تختص بها الوحدات المحلية . المعمول بها

ياء في المحافظات ذات المدينة الواحدة مباشرة االختصاصات التي تتوالها المراكز طبقا ألحكام ويكون لألح. األخرى

ويباشر المركز أو الحي اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي ال تدخل في نطاق . هذه الالئحة

 .الوحدات المحلية القروية

في وضع الخطط اإلدارية والمالية الالزمة لشئون المدينة ولتنفيذ  ويختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس المدينة

: قرارات المجلس الشعبي المحلى للمركز كما يتولى القيام بما يأتي

يحيله المجلس الشعبي المحلى للمدينة أو رئيس المدينة من الموضوعات ويتولى  دما قكما يقوم بدراسة وبحث 

: اللوائح ما يأتيالمجلس بوجه خاص في حدود القوانين و

متابعة األعمال التي تتوالها األجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى األداء وحسن إنجاز المشروعات  )۱

 .والخدمات على مستوى المدينة

على  بعد اعتمادها أعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات – )۲

 .مشروعات األحياء المختلفة

 .مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا كان نوعها )۳

 .مساعدة المرافق والمنشآت واألجهزة المحلية )٤
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االشتراك مع وحدة محلية أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة   )٥

 .المجلس الشعبي المحلى للمدينة

 .دارية والتنفيذية بالمدينةوضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل باألجهزة اإل )٦

دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات التي ستعرض على المجلس الشعبي المحلى للمدينة من النواحي   )۷

 .الفنية واإلدارية والقانونية

 دراسة وإبداء الرأي في الموضوعات االستثمارية التي تتوالها المدينة  )۸

. لس الشعبي المحلى من الموضوعاتدراسة وبحث ما يحيله إليه رئيس المدينة أو المج  )۹

 :يلي فيما كما العامة الخدمات بإدارة للمدينة التنفيذي المجلس أيضا ويتولى

 :التعليم شئون

 .المدارس الثانوية العامة التي تخدم دائرة المدينة والمدارس اإلعدادية واالبتدائية ومراكز التدريب المحلية –

 .صول الالزمة للتوسع في التعليمالف وفتحتحديد مواقع المدارس، وتوزيع  –

مسئوليتها في ضوء السياسة العامة للتعليم وتحديد  وتحديدالترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة  –

على أن تعتبر من المدارس الخاصة . المصروفات المدرسية لها ومنح اإلعانات المستحقة لكل مرتبة منها

 .دور الحضانة التابعة والملحقة بالمدارس

على تطبيق المناهج المقررة وتقديم االقتراحات الخاصة بتعديالتها وفقا لما يسفر عنه التطبيق  اإلشراف –

 .وما تقتضي البيئة المحلية

 .تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما ال يتعارض مع الساعات المقررة في الخطة الدراسية –

 .سيةإنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات المدرسية واألندية الرياضية المدر –

 .المدرسية طبقا للظروف المحلية مع مراعاة مدة السنة الدراسية المقررة اإلجازاتتحديد مواعيد  –

 .وتنفيذهاالكبار  وتعليمدراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو األمية  –
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 اإلشراف على امتحانات النقل في المدارس في المواعيد التي تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة –

 .على امتحانات الشهادة االبتدائية والشهادة اإلعدادية

 .تدبير وتنظيم وسائل التغذية للتالميذ –

مع مراعاة قانون الجامعات والئحته التنفيذية يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة  –

 .والجامعات والمعاهد العليا التي تقع في دائرة المحافظة لخدمة البيئة

بالمجتمع المحلى ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا في المحافظة باالتفاق بين المحافظ ومجلس والنهوض  –

المحافظ ورئيس  ويكون. العاليالجامعة المختص والمجلس األعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم 

راءات التي تكفل حماية الجامعة مسئولين عن األمن بها ويتم التنسيق بينهما في وضع القواعد واتخاذ اإلج

 .بهاامن منشآت الجامعة ورعاية الطالب 

 الصحية الشئون

. إدارة المستشفيات المركزية والعيادات الشاملة –

إدارة مراكز رعاية الطفولة واألمومة  –

. إدارة وحدات الصحة المدرسية –

. إدارة وحدات اإلسعاف الطبي –

. إدارة مكاتب الصحة ومراكز تنظيم األسرة –

. جلس الطبي للمركزإدارة الم –

. إدارة وحدات عالج األمراض المتوطنة –

. إدارة مراكز فحص المشتغلين باألغذية ومراكز تطعيم المسافرين –

 :البلدية والمرافق العمرانية والشئون اإلسكان شئون
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ات العامة تتولى المحافظة في مجال اإلسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية والموافقة علـى الخطط والمشروع

: وتباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها األمور اآلتية. المتعلقة باإلسكان والتشييد والمرافق

 .تقرير احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها .۱

ع المجاري إنشـاء وإدارة وتشغيل وصيانـة عمليات المياه والصرف الصحي ومراكـز الصيانة وإنشاء مزار  .۲

 .ومشروعات إنتاج السماد العضوي وذلك بالنسبة للمشروعات التي تخدم المحافظة

تخطيط وإنشاء المتنزهات العامة وشق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها وتنفيذ أعمـال تحسـين البيئة   .۳

 .والتجهيزات الالزمةوالنظافة العامـة وأحكام الرقابة علـى مرفق النظافة والعاملين به وتدعيمه بالمعدات 

 والجبانات) المجازر(تنفيذ القوانين واالشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء األسواق العامة والسلخانات   .٤

تطبيق القوانين واألحكام واللوائح المتعلقة بأعمال التنظيم وتقسيم األراضـي والمبانـي وخاصـة فيمـا يتعلق   .٥

اطات الالزمة وإصدار التراخيص الخاصة بذلك بما فيها تراخيص بمطابقـة المبانـي للمواصفـات واالشتر

 .البناء والهدم، وأحكام الرقابة على إشغاالت الطرق ومنح التراخيص الخاصة بذلك

 .اإلشراف على الجمعيات التعاونية لإلسكان .٦

لتجاريـة والمقلقـة تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص المالهي والمحال العامـة والصناعية وا .۷

 .للراحـة والمضرة بالصحة والخطرة والباعة الجائلين

المحافظة وفقـا ألحكـام القانون على أمالك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغاللها والتصرف فيها  .۸

 ومنع التعديات عليها

وتكون القرارات . التصرف فيهافحـص ومراجعـة واعتمـاد اإلجـراءات الخاصـة بزوائد وضوائع التنظيم و  .۹

 ٥۰۰۰الصادرة مـن الوحدات المحلية للقرى في هذا الشأن نهائية إذا لم تتجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع 

جنيه وتكـون القـرارات الصادرة مـن الوحـدات المحلية للمراكز والمدن واألحياء نهائية إذا لـم تتجاوز القيمة 

 علـى موافقـة المحافظة فيما زاد على هذين الحدين  جنيه، ويجب الحصول ۱۰۰۰۰

. تنفيذ قواعد االنتفاع المؤقت باألراضي الفضاء المملوكة للحكومة  .۱۰
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 االجتماعية الشئون

تباشر مجالس المدن إنشاء وتجـهيز وإدارة المؤسسـات االجتماعية وإدارة المؤسسات االجتماعية التي ترى المحافظة 

وتتولى كل . فيذ تدابير المراقبة االجتماعية لألحداث والمراقبة الالحقة لخريجي تلك المؤسساتإسناد إدارتها لها وتن

مجالس األحياء في حدود اختصاصها شئون التنمية والرعاية االجتماعية في إطار السياسة العامة التي تضعها وزارة 

 :يليالشئون االجتماعية وعلى األخص ما 

بإيواء وتوطين المواطنين في حاالت الكوارث والنكبات العامة وإغاثتـهم وصرف اتخاذ كافة التدابير الخاصة  .۱

المساعـدات العـاجلة لهم عن الخسائر في األرواح واألموال في حدود االعتمادات المقررة ورعاية أسر 

 .المجندين والشهداء والمصابين والمعوقين

إنشاء مكاتب التوجيه األسرى والمؤسـسات  وضع وتنفيذ خطة التوعية األسرية ودراسة والبت في طلبات .۲

 .اإليوائية ودور الحضـانة وطلبات الرعاية البديلة

تدريـب العاملين بالقطـاعين الحكومي واألهلـي وإجراء البـحوث الميدانية والمسوح االجتماعية التي يتقرر   .۳

 .إجراؤها وإعداد اإلحصائيات الخاصة بكافة األنشطة االجتماعية

يذ قانون الخدمة العامة من خالل تدريب المكلفيـــن وتوزيعهم واإلشراف عليهم ومنح شهادات تطبيق وتنف .٤

 .تنمية الوعي التأميني لدى المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم. تأدية الخدمة واالستثناء منها

ن وتسهيل تقديم مساندة وتشجيع الجهود لدعم مجتمع المنتجين وذلك بإتـاحة وسائــل اإلنتاج المختلفة للمواطني .٥

. القروض اإلنتاجية واالجتماعية لمحدودي الدخل

 الداخلية والتجارة التموين شئون

توزيع السلع والمواد التموينية والشعبية عدا المقرر توزيعها بالبطاقات التموينية، وذلك في حدود الحصة المقررة  .۱

 .لشأنالكل وحدة من القري ووفقا للقواعد التي تضعها المحافظة في هذا 

إنشاء وإدارة المجازر والمخابز والشئون ومخازن التبريد واعتماد إنشاء ما قد يقيمه القطاع الخاص من هذه   .۲

المشروعات ومنـــح التراخيـص المتعلقة بمستودعات الدقيق للتجزئة ومطاحن البن وما في حـكمـها وذلك وفقا 

 .المقررةحصة اإلجمالية للقواعد التي تضعها المحافظة في هذا الشأن في حدود ال
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 .توفير المواد والسلع التموينية وضمان سالمة توزيعها .۳

إنشاء وإدارة مكتب السجل التجاري ومكاتب دمغ المصوغات والموازين بالتنسيق مع المراكز والمحافظة   .٤

. ووزارة التموين والتجارة الداخلية

 الزراعية الشئون

ا للسياسة الزراعية والخطة العامة للدولة والتركيب المحصولي لشئون تتولي المراكز كالً في حدود اختصاصها طبق

: الزراعية التالية

تجميع الحيازات وتنفيذ نظام الدورة  :خاصتنظيم الخدمات الزراعية والبيطرية وإنشاء خدمات جديدة وبوجه  –

 .للدولةالزراعية طبقا للسياسة العامة 

 تنفيذ نظام البطاقة الزراعية واستخدامها –

 .الدولةتنفيذ برامج مقاومة اآلفات الزراعية طبقا لسياسة   –

 .التعاونيةالعمل على توفير اآلالت الزراعية للجمعيات  –

 .الزراعةاإلرشاد الزراعي بالتنسيق مع األجهزة الفنية بوزارة  –

 راقبة المشاتل المحلية  –

 .البذورمراقبة االتجار في  –

 .تنفيذ الحجر الزراعي الداخلي –

 .الخشبية تنمية الثروة –

 .والحيوانيةجمع اإلحصاءات الزراعية  –

 .لهاتوزيع األعالف الحيوانية طبقا لظروف كل وحدة وفي حدود الكمية المخصصة  –

 .اللحوماألعمال الفنية الخاصة بالمجازر والكشف على  –

 تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في اإلنتاج والتسويق   –

 لتموين واستغالل المسطحات المائيةتنمية الثروة المائية في اإلنتاج وا  –

 إنشاء وتجهيز وإدارة كل من –

 .المتاحف والمعارض الزراعية والبيطرية  –
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 .المستشفيات والمعامل البيطرية اإلقليمية  –

 .والداجنةوحدات إنتاج الثروة الحيوانية  –

 .بدائرتهاوتشرف كل وحدة محلية على نشاط بنك االئتمان الزراعي  –

 . ونية الزراعية والثروة المائية ومشروعات وجمعيات اإلصالح الزراعيوعلى الجمعيات التعا –

. ويمارس المحافظ عليها سلطات الوزير المختص. المحافظة هي الجهة اإلدارية المختصة لتلك الجمعيات وتعتبر

 المهني والتدريب العاملة القوى شئون

: تباشر المراكز كالً في دائرة اختصاصها األمور اآلتية

 :العاملة القوى وتنمية تخطيط المج في

تنفيذ الخطط المتعلقة بتنظيم االستخدام على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتلك التي تتصل بالتوجيه والتدريب  –

 .المهارةوالتأهيل المهني وقياس مستوى 

. إجراء الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل المحلى من العمالة، وجمع ما يلزم لذلك من بيانات –

 .المحلىجراء الدراسات الالزمة لتحديد االحتياجات واإلمكانيات التدريبية على المستوى إ –

تكوين اللجان االستشارية الخاصة برسم سياسة االستخدام المحلية والتدرج الصناعي والتدريب المهني  –

 .األجورواقتراح تحديد 

 .للمنشآتبحث طلبات التشغيل اإلضافي  –

 :لةالعام القوى رعاية مجال في

 .العاملةتنفيذ القوانين المتعلقة بالعمل، والقوى  –

 .العملتنفيذ الخطط المتعلقة برعاية وحماية القوى العاملة بما يحقق االستقرار في عالقات   –

 .العملإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشروط وظروف  –

 إنشاء وتجهيز وإدارة مكاتب العمل الميدانية –

 .المنتخبينانتخابات أعضاء مجالس اإلدارة مباشرة اإلجراءات الخاصة ب –
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 .تنسيق الخدمات العمالية –

 .المشتركةالسعي إلبرام العقود  –

 .التأكد من توافر وسائل واشتراطات األمن الصناعي وتدريب األفراد الالزمين الستخدام هذه الوسائل –

خطر إذا امتنع صاحب العمل عن غلق المنشأة كليا أو جزئيا أو إيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب ال –

 .الصناعيتنفيذ احتياطات األمن 

 .وضع خطة الندوات التي تهدف إلى توعية طرفي اإلنتاج بالسبل التي تكفل االستقرار في عالقات العمل –

 .القانونإصدار تراخيص العمل لألجانب في حدود  –

محلية باالتفاق مع جهاز العمال الموسميين تقرير األعداد الالزمة من العمال الموسميين للعمل بالمشروعات ال –

. مع رعايتهم صحيا واجتماعيا

 واإلعالم الثقافة شئون

تعمل مجالس المدن كالً في دائرة اختصاصها، في إطار السياسة العامة للمجلس األعلى للثقافة والخطة العامة  –

تنمية  وكذلكة واألخالقية للمجتمع للدولة على تيسير سبل الثقافة للمواطنين لربطهم بالقيم الفكرية الروحي

وذلك بإنشاء وإدارة المتاحف ودور الكتب العامة ودور العرض . المواهب في شتى مجاالت الفكر والفن

. والمسارح منح التراخيص الخاصة بها ومراقبة نشاطها

 والرياضة الشباب شئون

: باب والرياضة وعلى األخص ما يأتيتباشر مجالس المدن في دائرة اختصاص كل منها الشئون المتعلقة بالش

 .األهليةاإلشراف على تنفيذ خطة االستثمارات ومتابعة تنفيذ اإلعانات اإلنشائية لألندية ومراكز الشباب والهيئات 

. اإلشراف على الهيئات األهلية والمناطق واألندية الرياضية وبيوت الشباب 

. طوعية العاملة في المؤسسات الشبابية والرياضيةإعداد القيادات الشبابية والرياضية المعنية والت

تنظيم وتنفيذ االحتفاالت والمهرجانات والعروض الشبابية والرياضية وإحياء المناسبات الوطنية والقومية بالتنسيق مع 

. األجهزة المختصة مركزيا ومحليا
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. فظةتنظيم عمليات التمويل الذاتي والشعبي للخدمات الشبابية والرياضية بالمحا 

. إنشاء وتجهيز واإلشراف على إدارة مراكز الشباب بتعدد مستوياتها كذا أندية الطالئع 

. إنشاء وتجهيز واإلشراف على إدارة األندية الريفية والشعبية 

. تنفيذ البرامج الشبابية والرياضية والتجريبية المعتمدة من المجلس القومي للشباب والرياضة 

. ية الرياضية وبيوت الشباب وتجهيزها وتوفير العمالة لهاالمعاونة في إنشاء األند

. المعاونة في إنشاء وإدارة معسكرات الشباب وتجهيزها 

. تعتبر المحافظة هي الجهة اإلدارية المختصة في تطبيق القواعد واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة 

 السياحة شئون

: السياحة الداخلية ولها في سبيل ذلك تباشر مجالس المدن كل في حدود اختصاصها تنشيط

العمل على توفير االستغالل األمثل لإلمكانيـات والمقـومات السياحية واإلشراف على المناطق األثرية وتنظيم  –

 .تعدياتزيارتها ومنع ما قد يقع عليها من 

ى معالم المحافظة اإلشراف على استقبال السائحين وتقديم الخدمات السياحية لتسهيل زيارتهم وتعرفهم عل  –

 .وتزويدهم بكافة المعلومات والبيانات الالزمة في هذا الشأن

البت في الشكاوى المقدمة من السائحين عن عدم قيام شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ   –

 .التزاماتها داخل نطاق المحافظة

حية بما يساعد على دعم الخدمات السياحية وذلك تشجيع إنشاء وإدارة الفنادق وما إليها من المنشآت السيا –

 .باالستفادة من مصادر الخبرة واإلمكانيات المحلية

النقل السياحي وكذلك على المرشدين السياحيين وذلك وفقا  ووسائلاإلشراف على وكاالت السياحة والسفر  –

 .للقوانين والنظم المقررة

 .العمل بالمرافق الفندقية وضع البرامج التعليمية لتخريج دفعات مدربة على  –

 .المحليةعرض وتنمية المنتجات  –

 .السياحيةوضع األسلوب األمثل للوحات اإلرشادية ومناطق االستعالم   –

. توعية المواطنين وتدريبهم على معاملة السائحين –

 )االتصاالت( المواصالت شئون
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السلكية ولالسلكية والبريد بما يضمن  وتتولى مجالس المدن إبداء المالحظات عن سير العمل بمكاتب المواصالت

. النهوض بمستوى الخدمة ورفع كفاءة األداء

 الكهرباء شئون

: تتولى مجالس المدن كالً في دائرة اختصاصاتها وفي حدود السياسة العامة في مجال الطاقة الكهربائية األمور اآلتية

 .الكهربائيةالموافقة على خطة توزيع الطاقة  –

 .الكهربائيةإنشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة  الموافقة على خطة –

. إنشاء وصيانة شبكات اإلنارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق –

 .التركيباتإحكام الرقابة على تحصيل قيمة استهالك الكهرباء، والتفتيش والتأكد من قانونية وسالمة  –

 االقتصادية الشئون

 :اآلتيةختصاصها األمور تباشر مجالس المدن كل في دائرة ا

 .واإلسكانيمشروعات األمن الغذائي والكسائي  –

تهيئة المناخ المناسب لمشروعات االنفتاح االقتصادي بتسهيل وتبسيط اإلجراءات الخاصة باالستثمارات  –

 .المشروعاتوالمشروعات الخاصة والمشتركة وإعداد المرافق العامة الالزمة لهذه 

. المعارض المحلية وتنظيمها وإقامة ة المحلية ومشروعات الخدمات المحليةتنفيذ المشروعات اإلنتاجي –

 التعاونية الشئون

: المتعلقة بالتعاون وذلك على النحو التالي واللوائحتتولى مجالس المدن كالً في دائرة اختصاصها تنفيذ القوانين 

. متابعة نشاطات االتحادات والجمعيات والهيئات التعاونية –

شجيع الحركة التعاونية والتسويق التعاوني ونشر الوعي التعاوني وذلك بالتنسيق مع الجهات العمل على ت –

. المختصة

ويمارس  دائرتها،تعتبر المحافظة هي الجهة اإلدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية التي تقع في  –

. المحافظ عليها سلطات الوزير المختص
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 اإلنتاجي والتعاون الحرفية الصناعات شئون

تتولى مجالس المدن كل في دائرة اختصاصها األمور التالية 

 .إنتاجيةحصر وتصنيف الحرفيين وتجميعهم في جمعيات تعاونية  –

 .توزيعهاتوفير الخامات الالزمة للحرفيين واإلشراف على  –

النهوض بالجمعيات التعاونية اإلنتاجية واإلشراف عليها وتسويق منتجاتها  –

 .المهنيكز التدريب إنشاء وإدارة مرا –

 .وتعتبر المحافظة هي الجهة اإلدارية المختصة للجمعيات التعاونية اإلنتاجية وجمعيات الخدمات الواقعة بدائرتها

استصالح  شئون األزهر- شئون األوقاف – األمن العام – وتتولي المحافظات االختصاصات التالية شئون النقل –

شئون الري  األراضي –

 التنفيذي والمجلي المدينة رئيس وآليات ياإلدار الهيكل

يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية واإلدارية بالنسبة ألجهزة 

) من قانون اإلدارة المحلية ۲٥(وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه الالئحة التنفيذية ويقسم اليمين المبينة بالمادة 

. م مجلس المدينة قبل مباشرته ألعمالهأما

ويحل نائب رئيس المدينة محل رئيس المدينة في حالة غيابه، وفى حالة غيابهما يحل مأمور المركز محل رئيس 

. المدينة، ويباشر من يحل محل رئيس المدينة جميع اختصاصاته

لعامين المساعدين ورؤساء المدن، كما يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين ا

يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات اإلدارة المحلية ونقلهم إلى أجهزة اإلدارة المحلية المختلفة قرار من رئيس 

. مجلس الوزراء باالتفاق مع المحافظات المختصين

: يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من

 ..ت الخدمات واإلنتاج بالمدينة الذين تحددهم الالئحة التنفيذيةمديري إدارا •

 .سكرتير المدينة ويكون أمينا للمجلس •
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. يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده •
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 القطاعية والهيئات بالوزارات المدن مجالس عالقة

: عضويته مديري إدارات الخدمات واإلنتاج ورؤساء الهيئات اآلتيةيضم المجلس التنفيذي للمدينة إلى 

التأمينات  الشئون االجتماعية – الري – الطلب البيطري – الزراعة – اإلسكان – الصحة – التعليم – الداخلية –

 األوقاف –  –والرياضةالشباب  الثقافة – الكهرباء – الداخلية – والتجارةالتموين  القوى العاملة – االجتماعية –

 القطاع التابعة له فنيا، وهي أدارات تتبع المدينة إداريا بينما تتبع الزراعي،بنك التنمية واالئتمان  المالية – األزهر –

ويعين مديري اإلدارات بواسطة القطاع المركزي التابع لها بينما يعين باقي موظفي اإلدارة بواسطة لوائح وقوانين 

. اتالمركز المختصة بالتعيين

 للمدن المالية الموارد

يجوز للوحدات المحلية  أالوجدير بالذكر هنا  للمدن،مخصصات من الدولة والموارد المحلية  إلىتنقسم موارد المدن 

االرتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجاالت التنمية االقتصادية أو االجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها 

كما ال يجوز لها أيضا االرتباط بأية مشروعات استثمارية مشتركة . طة العامة للدولة أو الخطة اإلقليميةبما يخالف الخ

إال بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة،  أجنبيمع رأس مال عربي أو 

رة المحلية للمدن وفيما يلي أنواع الموارد المالية التي يحددها القانون اإلدا
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 الدولة من مخصصات :أوال

. ما يخصصه المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة) ۱

حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقا للقواعد ) ۲

. رض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامةالمقررة في القانون الخاص بف

 محلية موارد :ثانيا

 .مستخرجات قيد المواليد واإلجراءات الصحية )۱

 .رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد )۲

 .أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة )۳

 .الصناعية والتجارية المحال العمومية واألندية والمحال  )٤

 .حيوانات الجر والكالب والدواب وما ماثل ذلك )٥

 .المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختالف أنواعها  )٦

 .ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك )۷

 .األسواق المرخص في إدارتها لألشخاص الخاصة )۸

من قيمة االستهالك إذا لم يتول المجلس استغالل هذه %  ۱لتيار الكهربائي والغاز في حدود استهالك المياه وا )۹

 .المرافق بنفسه

 .االنتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغاللها )۱۰

 على األكثر من قيمتها% ٤اإليجارات التي يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المباني لغاية  )۱۱

مراعاة أحكام القانون المنظم للعالقة بين المؤجر والمستأجر وعلى مالك العقارات اإليجارية وذلك مع 
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المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة 

 .ألداء الضريبة على العقارات المبنية

فاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها المقابل الذي يفرضه المجلس على االستغالل أو االنت )۱۲

 .األجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغالل األمالك العامة التي تديرها المدينة

 .حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أمالكها الخاصة )۱۳

 نة والمرافق التي تتوالها وإيرادات األسواق العامة الواقعة في نطاقهاإيرادات استثمار أموال المدي )۱٤

اإلعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد  )۱٥

. منها من هيئات أو أشخاص أجنبية

. لقروض التي يعقدها المجلس التنفيذي للمدينة )۱٦

 

 المحلية المدينة موارد في عليها المنصوص الرسوم من التالي ويعفى

األبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها او  –

 .الممارسة األعراض التي أنشئت من أجلها

 .ربحال إلىأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والمالجئ والمبرات التي ال تهدف  –

المقار المملوكة لألحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في األغراض المخصصة  –

 .لها

بما في ذلك الوحدة التي يتخذها سكنا  السكن،كل وحدة عقارية أو أكثر للمكلف مستعملة في أغراض  –

أن  علىألف جنيه  ۲٤لقيم عن يقل صافي قيمتها اإليجارية السنوية أو إجمالي هذه ا وألسرته،خاص له 

وتشمل األسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه واألوالد  للضريبة،يخضع ما زاد علي ذلك 

 .القصر
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كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية او صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها  –

 .للضريبةأن يخضع ما زاد  علىجنيه  ۱۲۰۰اإليجارية السنوية عن 

 .أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها –

العقارات المملوكة للجهات الحكومية األجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من  –

 .ريبةالدول األجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الض

بما في ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما في  الزراعية،العقارات المخصصة لمنفعة األراضي  –

 .حكمها

 .الدور المخصصة الستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح –

أندية وفنادق القوات المسلحة ودور األسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات  –

لعسكري والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة ا

أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع باالتفاق مع الوزير المختص وفي جميع األحوال ال  على

ئون الدفاع تخضع أيا من هذه الجهات ألعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات ش

. ومتطلبات األمن القومي

 إضافية ضرائب أو رسوم فرض شروط

نافذا إال بعد موافقة المجلس الشعبي  )٥۱(ال يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة 

. المحلى للمركز والمحافظ

نا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلى معين تمكي 

المحلى كما يجوز له أن يطلب من المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه ال يتفق مع 

. السياسة االقتصادية أو المالية للدولة

لشعبي المحلى للمحافظة يقرر فيه وإذا رفض المجلس في الحاالت المذكورة إجابة الطلب يعرض األمر على المجلس ا

. ما يراه، فإذا استمر الخالف عرض األمر على مجلس الوزراء، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا
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 حقوق أعضاء المجالس المحلية

 .التي يتعين على عضو المجلس المحلي اتباعها  مشروع القانون وفق  اختصاصات وواجبات عضو المجلس المحلي

 ٦۰ مادة

أقسم با� العظيم أن أحافظ (دي عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين اآلتية يؤ"
مخلًصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ 

 .")على استقالل الوطن ووحدة وسالمة أراضيه

 ٦۱ة ماد

أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية  ال يجوز"
 ."مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقًا لما تحدده الالئحة التنفيذية

 ٦۲مادة

لسلطات ال يُسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، ويجب على ا
ساعة على األكثر من تاريخ  ٤۸المختصة إخطار المجلس المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خالل 

اتخاذ هذه اإلجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز 
لعام أو القطاع الخاص، وفي جميع الحاالت يبلغ المجلس بنتيجة اإلداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع األعمال ا

 .التحقيق

ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إال إذا كان النقل بناًء على طلبه، وعلى الجهة 
د واألوضاع التي تحددها واجبات العضوية، وذلك طبقًا للقواع اداءالتي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له 

 .الالئحة التنفيذية

وال يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إال 
 .إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناًء على قانون

 ٦۳ مادة

 ."ال يجوز التعاقد بالذات أو بالوساطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي"

 ٦٤ مادة
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يُحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو ألحد أقربائه أو أصهاره حتى "
أو إذا كان وصيًا أو قيًما أو وكيًال عن  الدرجة الرابعة بالذات أو بالوساطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة

 ."من له فيها مثل هذه المصلحة

 ٦٥ مادة

يقبل المجلس المحلي استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، "
المكان ويخطر رئيس المجلس وتعتبر االستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو 

 ."المحافظة والهيئة الوطنية لالنتخابات

 ٦٦ مادة

إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من ثالث مرات متتالية، أو ربع عدد جلسات المجلس في "
يوًما على  ۱٥د بعد الدور الواحد بدون عذر مقبول، أصدر المجلس قراًرا بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسه تحد

ويصدر المجلس قراًرا باعتبار  .للمجلساألقل من تاريخ إخطاره بموعدها على النحو الذي تحدده الالئحة الداخلية 
العضو مستقيًال بأغلبية ثُلثي أعضائه، وذلك إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن 

 ."االحضور في الجلسة المشار إليه

 ٦۷ مادة

تسقط عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه في المجلس، أو إذا فقد شرًطا من "
من هذا القانون أو من  ٦٤الشروط الالزمة للترشح، ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته عمدًا ألحكام المادة 

ويجب في جميع  .األخرىالعضوية في حالة إخالل العضو بأي من واجباته  يفقد الثقة أو االعتبار، كما يجوز إسقاط
األحوال صدور قرار من المجلس بإعالن سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في 

 ."من هذا القانون ٦٦المواعيد وطبقًا للقواعد وباألغلبية المنصوص عليها في المادة 

 ٦۸ مادة

 مكان أحد األعضاء حل محله أحد المترشحين االحتياطيين وفق ترتيب األسماء االحتياطية في القائمة من إذا خال"
ذات صفة من خال مكانه ليكمل العدد المقرر، وإذا كان مكان االحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يُصعد أي من 

وفي جميع .. من هذا القانون ٤٦سب المحددة بالمادة االحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًا كانت صفته دون اإلخالل بالن
". األحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه
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 األنظمة النيابية في مصر

وعلى امتداد تلك الفترة شهدت الحياة  عاما، ۱۹۰من  أكثرمنذ  النيابيمن المعلوم أن مصر الحديثة عرفت النظام 
مرورا بمجلس المشورة وصوال إلى  العاليرات والمسميات لمجالسها النيابية بدًءا من المجلس من التطو النيابية العديد

 ۲۳ثم العودة الى نظام المجلس الواحد بعد ثورة  ۱۹۲۳مجلس شورى القوانين ثم األخذ بنظام المجلسين بعد دستور 
 .)شورىالشعب وال(تم األخذ بنظام المجلسين  ۱۹۷۹، وابتداء من العام ۱۹٥۲يوليو 

  إلى مجلس شورى النواب العاليمن المجلس  :أوالً 

، نيابيبمثابة البداية الحقيقية ألول مجلس   -۱۸۲٤عام  فيعهد دمحم على  فيتكون  الذي " -المجلس العالي"يعد    
يقوم  البداية من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من األعيان من كل مديرية فيعضواً  ۲٤وكان يتكون مـن 

 .شيخاً وعالماً إليه ۲٤بعد إضافة  عضواً  ٤۸المديرية بانتخابهما، ثم صار عددهم  أهالي

" مناقشة ما يراه أو يقترحه"حددت اختصاصاته بأنها  التي" األساسية للمجلس العالي"صدرت الالئحة  ۱۸۲٥وفى    
  دمحم على فيما يتعلق بسياسته الداخلية

 ۲٤من كبار الموظفين والعلماء، ) ۳۳(عضواً  ۱٥٦تألف من  الذي" المشورة  مجلس" تكون  ۱۸۲۹وفى عام    
يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب، واختص  المصريعضواً من كبار أعيان القطر  ۹۹األقاليم،  مأموريعضواً من 

 .مسائل التعليم واإلدارة واألشغال العمومية فيمجلس المشورة بتقديم الرأي 

: مجلس المشورة وأحل مكانه مجلسين هما ألغي الذيللدولة  األساسيصدر دمحم على القانون أ ۱۸۳۷وفى عام    
  لبحث ما تحيله إليه الحكومة من أمور العمومي القوانين، والمجلسلسن  الخصوصيالمجلس 

إسماعيل وهو مجلس شورى  يالخديوعهد  في ۱۸٦٦عام  فيمصر  فيمنتخب  برلمانيوظهر أول مجلس    
  مصر فيويعد هذا المجلس البداية الحقيقية للحياة النيابية  ،النواب

وكانت مدة المجلس ثالث سنوات ومع ظهور الكثير من االتجاهات المعارضة،  عضواً، ۷٥وتكون هذا المجلس من 
 لذياأجريت انتخابات لمجلس شورى النواب، وافتتح المجلس الجديد  ۱۸۸۱سبتمبر  ۹ في ةاألعرابيثم اندالع الثورة 

 ۷ في األساسي، وقدمت الحكومة مشروع القانون ۱۸۸۱ديسمبر  ۲٦ في"  المصريمجلس النواب " أطلق عليه 
كانت له سلطة  والذيالمنتخب من الشعب،  النيابيوجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس . ۱۸۸۲فبراير 

اب خمس سنوات ودور االنعقاد ثالثة أشهر، ولم التشريع وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النو
 .)۱۸۸۲مارس  ۲٦  –۱۸۸۱ديسمبر  ۲٦(يدم هذا المجلس طويالً حيث انعقد انعقاداً عادياً واحداً 

 الذي ۱۸۸۳أول مايو عام  في النظاميألغى القانون األساسي، حيث صدر القانون  الذي البريطانيثم جاء االحتالل    
أعتبر انتكاسة للحياة النيابية بالنظر إلى عدم األخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وجعل المجالس النيابية مجرد هيئات 

  استشارية
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مجلس شورى القوانين، والجمعية العمومية وقد تكون مجلس  :مجلسينتكون البرلمان من  النظاميوبموجب القانون    
عضواً منتخباً  ۱٦عضواً معيناً، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين،  ۱٤منهم : عضواً  ۳۰شورى القوانين من 

 .للمجلس، وكانت مدته ست سنوات الثانيمنهم الوكيل 

أعضاء بحكم مناصبهم وهم  والباقيعضواً منتخباً،  ٤٦منهم : عضواً  ۸۳أما الجمعية العمومية فكانت تتألف من    
ء ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين وقد انعقد أعضاء مجلس شورى القوانين، وسبعة وزرا

دور انعقاد على مدى خمس  ۳۱ في ۱۹۱۳حتى عام  ۱۸۸۳الفترة من  فيمجلس شورى القوانين والجمعية العمومية 
 .هيئات نيابية

تكونت  التيالتشريعية وتم إنشاء الجمعية . تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ۱۹۱۳يوليو عام  في   
ً  ۱۷عضواً منتخباً، و ٦٦منهم  :عضواً  ۸۳من  أول يوليو عام  فيالصادر  النظاميونص القانون . عضواً معينا

 ۱۷إلى  ۱۹۱٤من يناير  ۲۲وقد استمرت الجمعية من . .سنواتعلى أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست  ۱۹۱۳
 ۱۹۱٤ديسمبر  فيثم . .مصر فيولى وأعلنت األحكام العرفية ، حيث نشبت الحرب العالمية األ۱۹۱٤ يونيةمن 

أوقف العمل  ۱۹۱٥وفى عام . أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى
 .بأحكام القانون النظامي

 الذي ۱۹۲۲فبراير  ۲۸يح كان من نتائجها صدور تصر التي ۱۹۱۹قامت ثورة  األولى،وبانتهاء الحرب العالمية    
ثم صدر أول دستور .. مصر استقاللتم إعالن  ۱۹۲۲مارس  ۱٥قررت فيه بريطانيا إنهاء الحماية على مصر، وفى 

القائم على أساس الفصل  البرلماني النيابيبالنظام  ۱۹۲۳وقد أخذ دستور عام . ۱۹۲۳أبريل  ۱۹ فيلمصر المستقلة 
.. على أساس مبدأ الرقابة والتوازن.. التشريعية والتنفيذية.. عالقة بين السلطتينونٌظمت ال.. والتعاون بين السلطات

بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، ودعوته  .فيهايملك حق طرح الثقة  الذيفجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان 
 .الموعد المحدد فيإلى االنعقاد، ولكنه أعطى للبرلمان حق االجتماع بحكم الدستور إذا لم يٌدع 

 :۱۹۲۳ظل دستور  فيالحياة النيابية 

ونٌظمت العالقة بين .. القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات البرلماني النيابيبالنظام  ۱۹۲۳أخذ دستور    
يملك  الذين فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلما.. على أساس مبدأ الرقابة والتوازن.. التشريعية والتنفيذية.. السلطتين

حق طرح الثقة فيها، بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، ودعوته إلى االنعقاد، ولكنه أعطى للبرلمان حق 
 .الموعد المحدد فياالجتماع بحكم الدستور إذا لم يٌدع 

جلس النواب وبالنسبة لم. مجلس الشيوخ ومجلس النواب: تم العمل بنظام المجلسين، وهما ۱۹۲۳ووفقاً لدستور عام    
أما مجلس الشيوخ فكان ثالثة . نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات

االختصاص بين المجلسين كأصل  فيوأخذ الدستور بمبدأ المساواة  .معينينوكان الخمسان  منتخبين،أخماس أعضائه 
 .عام، مع بعض االستثناءات
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تور جديد للبالد، استمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة صدور دس ۱۹۳۰وشهد عام    
ورغم ذلك نجد أن . ۱۹۳٥عام  في، وذلك ۱۹۲۳الديمقراطية، إلى أن عادت البالد مرة أخرى إلى دستور عام 

 .قد تعرضت للحل أكثر من مرة ۱۹۲۳ظل دستور  فيجاءت  التيمجالس النواب 

، لدرجة أن مصر تعاقب والحكومي السياسيبقدر كبير من عدم االستقرار  ۱۹٥۲  –۱۹۲۳واتصفت الفترة من    
عقب  ۱۹٥۲يناير عام  فيوزارة خالل تلك الفترة، وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان  ۲۰عليها 

العاشر  فيالثورة  وأعلن مجلس قيادة. ۱۹٥۲يوليو  ۲۳ فيحريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة 
  ۱۹۲۳سقوط دستور  ۱۹٥۲من ديسمبر 

 :۱۹٥۲الحياة النيابية عقب ثورة يوليو 

، ومع تشريعيلم يكن هناك مجلس  ۱۹٥٦يوليو، مرت السلطة التشريعية بمراحل متعددة فحتى عام  ۲۳عقب ثورة    
 القوميلنص على ترشيح االتحاد الواحد بدالً من مجلسين، وا النيابياستحدث نظام المجلس  ۱۹٥٦صدور دستور 

، ۱۹٥۸فبراير  ۱۰حتى  ۱۹٥٦يوليو  ۲۲، واستمر من ۳٤۲ألعضاء مجلس األمة وقد بلغ أعضاء هذا المجلس 
وأعلن الرئيس عبد الناصر دستوراً مؤقتاً . ۱۹٥۸فبراير  ۲۲ فيحيث تم حله بمناسبة قيام الوحدة بين سوريا ومصر 

من مصر  ٤۰۰(عضواً  ٦۰۰تكون من  الذيصدر قرار بتشكيل مجلس األمة  ۱۹٦۰يونيو  ۱۸لدولة الوحدة، وفى 
، وظلت مصر ۱۹٦۱سبتمبر  فيالعمل حتى انفصال سوريا عن مصر  فيواستمر هذا المجلس ). من سوريا ۲۰۰و

 .۱۹٦٤بدون برلمان حتى بداية عام 

حــيث تم  ۱۹٦٤ستور ظل د فيعضواً، وذلك  ۳٥۰تشكل مجلس األمة الثالث من  ۱۹٦٤مارس  ۲٦وفى    
بموجبه قسمت  الذيللعمال والفالحين طبقاً لما نص عليــه الميثاق وقانون االنتخاب % ٥۰تخــصيص نسبة 

يناير  ۲۰ فيوتشكل مجلس األمة الرابع . أعضاء معينين ۱۰باإلضافة إلى ) عضواً  ۳٥۰(دائرة  ۱۷٥الجمهورية إلى 
 .۱۹۷۱مايو  ۱٤واستمر حتى  ۱۹٦۹

، حيث تغير اسم مجلس ۱۹۷۱اكتوبر  ۲۷ فيعصر الرئيس أنور السادات  فيأول انتخابات برلمانية وأجريت    
 ۱۱واستمر هذا المجلس من . عضواً باإلضافة إلى عشرة أعضاء معينين ۳٥۰األمة إلى مجلس الشعب وتكون من 

 .س سنوات كاملةخم وهيوهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية . ۱۹۷٦اكتوبر  ۱٦وحتى  ۱۹۷۱نوفمبر 

 :العودة إلى نظام المجلسين

، )الوسط" (االشتراكي العربيمصر "بإعالن نظام المنابر وهي  ۱۹۷٦عام  فيشهدت مصر تحوالً سياسياً مهماً    
وخاضت . داخل االتحاد االشتراكي) اليسار" (التقدمي الوحدوي الوطنيالتجمع "و) اليمين" (األحرار االشتراكيين"و

) اليمين(مقعداً واألحرار  ۲۸۰، ومثل الوسط بـ ۱۹۷٦ر ومعها المستقلون انتخابات مجلس الشعب نوفمبر تلك المناب
تقرر  ۱۹۷٦نوفمبر  فيمقعداً، وفى أول اجتماع لمجلس الشعب  ٤۸مقعداً، واليسار بـ مقعدين والمستقلين بـ  ۲۱بـ 

وأصبحت األغلبية لحزب . ۱۹۷۷يونيو  فيية تحويل المنابر إلى احزاب سياسية ثم صدر قانون األحزاب السياس
 ".الوسط"والذي كان من قبل هو منبر ) ممدوح سالم جيناككان يترأسه رئيس الوزراء " (مصر العربي االشتراكي"
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، حيث لم يستكمل المجلس مدته ۱۹۷۹أبريل  ۱۰حتى  ۱۹۷٦نوفمبر  ۱۱من  التشريعيواستمر هذا الفصل 
 .أُنشئ بمقتضاه مجلس الشورى ۱۹۷۹ابريل  ۱۹ فيي الدستورية وأُجرى استفتاء شعب

وبمقتضى هذا ). ۱۹۷۹يونيو  ۷(بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الشعب  ۱۹۷۹لسنة  ۲۱كذلك صدر القانون رقم    
وأُجريت االنتخابات .  مقعداً للمرأة ۳۰القانون قُسمت الدوائر إلى مائة وست وسبعين دائرة باإلضافة إلى تخصيص 

 ۳۰" (العمل"مقعداً و ۳۳۰بـ ) الذي أسسه وترأسه حينذاك الرئيس السادات" (الوطنيالحزب "وفاز  ۱۹۷۹يو يون في
وأكمل هذا المجلس مدته . مقاعد ۱۰مقعد بينما فاز المستقلون بـ  بأي" التجمع"ولم يفز . مقاعد ۳واألحرار ) مقعداً 

 .الدستورية

، وذلك وفقاً لنظام القوائم ۱۹۸٤يونيو  ۲۳ فييس األسبق مبارك عهد الرئ فيوأجريت أول انتخابات تشريعية    
 .مقعداً للمرأة ۳۱مع تخصيص ) عضواً  ٤٤۸(دائرة  ٤۸الحزبية وقسمت الجمهورية إلى 

بعد اعالن المحكمة الدستورية عدم دستورية نظام القوائم الحزبية،  ۱۹۸۷فبراير  فيوأعلن حل مجلس الشعب    
بالنظام  ٤۸ بالقائمة،عضو  ٤۰۰( الفرديطبقاً لنظام القائمة النسبية والنظام  ۱۹۸۷ت ابريل ومن ثم أُجريت انتخابا

لم  الذيبسبب عدم دستورية قانون االنتخاب  ۱۹۹۰اكتوبر  ۱۳ فيولم يدم هذا المجلس طويالً حتى تم حله  )الفردي
  القوائم الحزبية لمرشحييعط للمستقلين حقوقاً مساوية 

  -۱۹۹٥(والثانية ) ۱۹۹٥ -۱۹۹۰(األولى  :برلمانيةخمس دورات  ۲۰۱۰وحتى عام  ۱۹۹۰من  وشهدت الفترة   
يناير  ۲٥اندالع ثورة  طويال بعد، والخامسة لم تدم )۲۰۱۰  –۲۰۰٥(، والرابعة )۲۰۰٥ -۲۰۰۰(، والثالثة )۲۰۰۰

إعالن  ۲۰۱۱اير فبر ۱۳ في، وصدر ۲۰۱۰ديسمبر  ٤نوفمبر حتى  ۲۸الفترة من  فيحيث جرت االنتخابات 
 .دستوري تم بموجبه تعطيل العمل بالدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى

 :۲۰۱۲برلمان 

 ۱۱وحتى  ۲۰۱۱نوفمبر  ۲۸يناير اجريت انتخابات مجلس الشعب على ثالث مراحل بدأت يوم  ۲٥بعد ثورة    
بنظام  ۳۳۲أعضاء منهم  ٥۰۸، وتكون المجلس من ۲۰۱۲يناير  ۲۳ فيوعقد المجلس أولى جلساته . ۲۰۱۲يناير 

بقبول  ۲۰۱۲يونيو  ۱٤ فيوقضت المحكمة الدستورية العليا .. أعضاء بالتعيين ۱۰و الفرديبالنظام  ۱٦٦القوائم، و
 .الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل المجلس كامالً 

الثالثين من مارس سنة  فيالصادر  وريالدستمن اإلعالن  ۳۸وكانت االنتخابات قد أجريت استنادا الى نص المادة    
ينظم القانون حق "تنص على أن  والتي، ۲۰۱۱سبتمبر سنة  ۲٥ فيالصادر  الدستوريالمعدل باإلعالن  ۲۰۱۱

بنسبة الثلثين  الفردييجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام  انتخابيالشعب والشورى وفقاً لنظام  لمجلسيالترشيح 
 ."للثاني باقياللألولى والثلث 

أن تقرير مزاحمة المنتمين لألحزاب السياسية للمستقلين غير : أسباب حكمها فيوقالت المحكمة الدستورية،    
كان له أثره وانعكاسه األكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة  الفردياالنتخاب بالنظام  فيالمنتمين ألي منها 

لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم  الباقيالثلث  فياحمة المنتمين لألحزاب للمستقلين للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لوال مز
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انتخابات "قضائها إلى أن  فيوانتهت المحكمة الدستورية ". الحزبية، بمراعاة األولويات المقررة داخل كل حزب
جرى به قضاء هذه  مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك والزمه، على ما

المحكمةـ أن تكوين المجلس بكامله يكون باطالً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من 
 .التاريخ المشار إليه

 :والعودة لنظام المجلس الواحد ۲۰۱٥برلمان 

أصبحت السلطة  مجلس الشورىإلغاء ) ۲٤٥(مادته  فيتضمن  والذي، ۲۰۱٤ فيبعد إقرار الدستور الجديد    
يتكون من ممثلي الشعب المنتخبين،  الذيمصر تقتصر على نظام المجلس الواحد، وهو مجلس النواب،  فيالتشريعية 

 .وتبلغ مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميالدية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له

إجراء انتخابات مجلس النواب على  ۲۰۱٥يناير  ۸ فيومن المعلوم أن اللجنة العليا لالنتخابات كانت قد قررت    
 فيبيد أن المحكمة الدستورية العليا قضت  ۲۰۱٥إبريل  ۲۷و ۲٦، والثانية ۲۰۱٥مارس  ۲۳و ۲۲مرحلتين األولى 
وبناء على  من قانون تقسيم الدوائر بشأن االنتخاب بالنظام الفردي ۳بعدم دستورية المادة  ۲۰۱٥األول من مارس 

بوقف إجراء االنتخابات البرلمانية، ووقف تنفيذ إجراءات  ۲۰۱٥مارس  ۳ في اإلداريحكمة القضاء قضت م ذلك،
، قراًرا بوقف تنفيذ ۲۰۱٥مارس  ٤ فيأصدرت اللجنة العليا لالنتخابات البرلمانية،  ثم،ومن  .لالنتخاباتاللجنة العليا 

 .هذا الشأن فيتاله من قرارات مترتبة عليه ، وما ۲۰۱٥قرار دعوة الناخبين النتخابات أعضاء مجلس النواب 

  

 :اإلطار الزمنى لالنتخابات

 فيعن إجراء االنتخابات على مرحلتين، تبدأ األولى للمصريين  ۳۰/۸/۲۰۱٥ فياعلنت اللجنة العليا لالنتخابات    
، ۲۰۱٥أكتوبر  ۱۹و ۱۸األحد واالثنين  يومي، وداخل مصر ۲۰۱٥أكتوبر  ۱۸و ۱۷الخارج  يومي السبت واألحد 

، وداخل ۲۰۱٥أكتوبر  ۲۷و ۲٦االثنين والثالثاء  يوميالخارج  فيوفى حالة االعادة تجرى االنتخابات للمصريين 
الجيزة والفيوم وبنى : محافظة وهى ۱٤أكتوبر، وتضم المرحلة األولى  ۲۸و ۲۷الثالثاء واألربعاء  يوميمصر 

نا واألقصر وأسوان والبحر االحمر واإلسكندرية والبحيرة الجديد وسوهاج وق والواديسويف والمنيا وأسيوط 
 .ومطروح

، وداخل ۲۰۱٥نوفمبر  ۲۲و ۲۱الخارج يومي السبت واألحد  فيوتجرى انتخابات المرحلة الثانية للمصريين    
 ۳۰ الخارج يومي االثنين والثالثاء في، وفى حالة االعادة تجرى ۲۰۱٥نوفمبر  ۲۳و ۲۲األحد واالثنين  يوميمصر 

 ۱۳، وتشمل هذه المرحلة ۲۰۱٥ديسمبر  ۲و ۱الثالثاء واألربعاء  يومي، وداخل مصر ۲۰۱٥ديسمبر  ۱نوفمبر و
القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد واإلسماعيلية : محافظة وهي

  والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء
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ً  ۱۲، واستمر لمدة ۱/۹/۲۰۱٥ فيالترشيح النتخابات المجلس  وتم فتح باب    طالبي  عن كشوفوتم اإلعالن . يوما
حول أسماء المرشحين خالل الفترة  تلقى الطعون، وتم ۲۰۱٥سبتمبر  ۱٦ فيالترشح المقبولين في جميع المحافظات 

 الضحىخللتها إجازة عيد ت) ۲۷/۹/۲۰۱٥ -۱۹(الطعون  في، وخمسة ايام للفصل ۲۰۱٥سبتمبر  ۱۸  -۱۷من 

 :تكوين مجلس النواب

باإلضافة إلى عدد من األعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ال يزيد على  عضوا، ٥٦۸يتألف مجلس النواب من    
. دوائر انتخابية بالنظام الفردي ۲۰٥ودوائر لالنتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة  ٤وتقسم الجمهورية لعدد %.. ٥

مقعداً  ۲۷ إلىباإلضافة  مقعداً للقوائم ۱۲۰ومقعداً  ٤٤۸ح عدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردي وبهذا يصب
 .األكثر يعينهم رئيس الجمهورية على

 :%٥ضوابط تعيين نسبة الـ 

المجلس  فييجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من األعضاء "من قانون مجلس النواب على أنه  ۲۷نصت المادة    
من عدد األعضاء المنتخبين نصفهم على األقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب اإلنجازات % ٥يجاوز نسبة ال 

من  ۲٤٤و ۲٤۳المجلس وفقا ألحكام المادتين  فييرى تمثيلها  التيالمجاالت المختلفة والفئات  فيالعلمية والعملية 
ى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس األعل في الدستور

 :المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة الضوابط اآلتية

 .أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها الالزمة للترشح لعضوية مجلس النواب .۱

 .جلسالم   فيأال يعين عدد من األشخاص ذوي االنتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير األكثرية النيابية  .۲

 .إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه ينتميكان  الذيأال يعين أحد أعضاء الحزب  .۳

 .الفصل التشريعي ذاته وخسرها فيأال يعين شخص خاض انتخابات المجلس  .٤

 :شروط الترشح لعضوية مجلس النواب

 :وهيجلس النواب شروط الترشح لعضوية م ۲۰۱٤يونيو  ٥ فيمن قانون مجلس النواب الصادر  ۸حددت المادة 

 .أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .۱
من محافظات الجمهورية وأال يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب  بأيأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين  .۲

 .حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك
 .ديةأَال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميال .۳
أن يكون حاصالً على شهادة إتمام مرحلة التعليم األساسي على األقل  .٤
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانوناً   .٥
أال تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة واالعتبار أو بسبب اإلخالل بواجبات   .٦

 :من الحالتين االتيتين أي يفالعضوية ومع ذلك يجوز له الترشح 
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 .عضويتهصدر خالله قرار إسقاط  الذي التشريعيانقضاء الفصل  .أ
صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء األثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب  .ب

 ذيالأعضائه وذلك على النحو  ثلثيهذه الحالة بأغلبية  فياإلخالل بواجباتها ويصدر قرار المجلس 
 .للمجلستنظمه الالئحة الداخلية 

 :تقسيم الدوائر

طبقًا للمادة الرابعة من قانون مجلس النواب تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص لالنتخاب    
 ۱٥ويخصص لدائرتين منها عدد . دوائر تخصص لالنتخاب بنظام القوائم ٤، وعدد )دوائر ۲۰٥( الفرديبالنظام 
مقعداً لكل منهما ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل  ٤٥لكل منها ويخصص للدائرتين االخريين عدد مقعداً 

يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى التمثيل العادل  الذيمنها وينتخب عن كل دائرة منها عدد األعضاء 
 .للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين

 :مالئم لبعض المصريينالتمثيل المناسب وال

تمييًزا إيجابيًا لفئات ست من مكونات المجتمع  تاريخ الحياة النيابية - فيألول مرة   -۲۰۱٤كفل دستور       
والمسيحيين  والشباب،على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفالحين  ۲٤٤و ۲٤۳حيث نصت المادتان  المصري

أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا  فيالخارج، تمثيًال مالئًما  فيمقيمين اإلعاقة والمصريين ال ذويواألشخاص 
 .الدستور

مرشحين من المسيحيين،  ثالثة: اآلتية وهيمقعداً األعداد والصفات  ۱٥وتتضمن كل قائمة بالدوائر المخصص لها    
ألشخاص ذوي اإلعاقة، ومرشح ومرشحان اثنان من العمال والفالحين، ومرشحان اثنان من الشباب، ومرشح من ا

 .الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على األقل فيمن المصريين 

مرشحين من المسيحيين، وستة مرشحين من العمال والفالحين،  مقعداً تسعة ٤٥وتتضمن كل قائمة مخصص لها    
الخارج، وثالثة مرشحين من ذوي االعاقة،  فيمصريين المقيمين وستة مرشحين من الشباب، وثالثة مرشحين من ال

وفى جميع األحوال . على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على األقل
أوراق الترشح، وال تقبل القائمة غير  فييتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقال ضمن القائمة الواحدة 

 .المستوفاة ألي من الشروط واألحكام المشار إليها

 :الخارج فيالمقيم  والمصريالفالح والعامل والشاب والمواطن ذو اإلعاقة 

فت المادة     من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة : من قانون مجلس النواب الفالح بأنه ۲عرَّ
الريف وبشرط أال َّتتجاوز  فيعضوية مجلس النواب ويكون مقيماً عشر سنوات على األقل سابقة على ترشحه ل

 .أفدنةحيازته الزراعية هو وزوجه وأوالده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة 

السجل  فيمن يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي وال يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيدا : العامل
لمؤهالت العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهالت العليا وكذلك أومن حملة ا التجاري
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نقابة  فيمن بدأ حياته عامالً وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب العتبار الشخص عامالً أن يكون مقيدا 
 .عمالية

 فيترشح ولم يبلغ الخامسة والثالثين سنة يوم فتح باب ال فيمن بلغت سنه خمساً وعشرين سنة ميالدية : الشاب
 .عضويتهالتاريخ ذاته وإن تجاوز هذه السن طوال مدة 

من اعاقة ال تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده  يعانيمن : المواطن ذو اإلعاقة
 القومينتخابات بعد أخذ رأى المجلس تضعها اللجنة العليا لال التييصدر وفق الشروط والضوابط  طبيتقرير 

 .االعاقة ذويلألشخاص 

من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن : الخارج فيالمقيم  المصري
وال . حدولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة ال تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترش فيباإلقامة الدائمة 

 .الخارج فيتطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب  فيالخارج  فييعتبر مقيما 

 :تنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر

مقيم خارج  مصريتضمنت قرارات اللجنة تنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج، ونص القرار على أنه لكل    
دائرته، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل  فيصوته الختيار المترشحين اإلدالء ب فيالبالد الحق 
مصر  فيوعنوانه  القومي متضمنا الرقمالصالحية  سأرىمصر أو جواز سفر  فيمبينا بها عنوانه  قوميبطاقة رقم 
 فيالبعثة داللته  فيمشرفة على االنتخاب على اإلقامة تقبل اللجنة ال ومستندا دااليفيد بأنه مقيم بالخارج  وقدم إقرارا

 .ويجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه الخارج،

الصالحية  سأرىأو جواز سفر  القوميبطاقة الرقم  أصلإثبات شخصية الناخب بغير  فيوأكدت اللجنة انه ال يعتد    
 .متضمنا الرقم القومي

 فيالصادر  اإلداريد جرى تطبيقه إعماال لقرار محكمة القضاء ومن المعلوم أن مبدأ تصويت المصريين بالخارج ق   
ألزم الحكومة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في االنتخابات البرلمانية والرئاسية  الذي، ۲۰۱۱اكتوبر  ٥

خ هذا الحق وقد ترس المساواة بين المواطنين" وكان هذا الحكم كاشفاً وليس منشئاً لحق تضمنه قاعدة . واالستفتاءات
من جرت ابتداًء  التيوبدأت تطبيقات هذا القرار بمناسبة االنتخابات التشريعية  ۲۰۱٤من دستور  ۸۸المادة  في

 .۲۰۱۱ نوفمبر

 :إجراءات الترشح

 :بالنسبة للنظام الفردي

مجلس النواب من يجب أن يقدم طلب الترشح لعضوية   لالنتخاباتللجنة العليا  ٦۷طبقا للمادة الثالثة من القرار رقم 
يختارها للترشح بإحدى دوائرها خالل  التيطالب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى لجنة انتخابات المحافظة 

حددتها اللجنة العليا لالنتخابات ، ويسرى ذلك على المرشحين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية،  التيالمدة 
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مصدق عليه من جهة التوثيق  رسميوكيل عن المرشح وتثبت الوكالة بمحرر  ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة
بالطلب عند تقديمه ، وتثبت شخصية الوكيل بما يكون لديه من  الرسمي، ويرفق هذا المحرر )توكيل خاص(المختصة 

 .)وميممهور ببصمة خاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم الق رسميأو مستند  قوميبطاقة رقم (أوراق رسمية 

 :بالنسبة لنظام القوائم

الدوائر المخصصة لالنتخاب بنظام القوائم  فييقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب  القوائم،وفيما يتعلق بنظام    
دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن  :اآلتيعلى النحو  لذلك،كتابة على النموذج المعد 

ـ دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد . نتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة االبتدائيةالقاهرة إلى لجنة ا
ـ دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن . ومقرها مديرية أمن الجيزة إلى لجنة المحافظة بمحكمة الجيزة االبتدائية

ـ دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن . ةالشرقية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق االبتدائي
ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل . اإلسكندرية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة اإلسكندرية االبتدائية

حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير  مرشحيمن خارج القائمة سواء كانت تتضمن  اقانوني
بطاقة الرقم (بما يكون لديه من أوراق رسمية  القانونيألحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتثبت شخصية الممثل منتمين 
ممثل القائمة أن يكون  في، ويشترط ) ممهور بخاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومي رسميمستند  أي،  القومي

ائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب ، لق القانونيمقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويثبت التمثيل 
 .القائمة فيموضحا به اسم ممثل قائمته ، وأن لألخير وحده حق التعديل 

أو أكثر من  رسميبمحرر  القانونيتضم أكثر من حزب يثبت الممثل  التيوفى حالة القوائم المستقلة أو القوائم    
 المختصة،ائمة أو من وكالئهم الرسميين ومصدقا عليه من جهة التوثيق جميع المرشحين األصليين واالحتياطيين بالق
ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد . القائمة فيوثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل 

االحتياطيين لها لذلك مرفقا به كشف بأسماء المرشحين األصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المرشحين 
الدائرة وعددا  فيويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المرشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه  وصفاتهم،

ترشح  التيفال يعتد إال بالصفة  السابقة،وإذا توافر لمرشح أكثر من صفة من الصفات  له،من االحتياطيين مساويا 
 .القائمة فيعلى أساسها 

لمطلوبة من المرشحين المستندات ا

 :تشمل المستندات المطلوبة مع طلب الترشح ما يلي

وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك  للمرشح،بيان يتضمن السيرة الذاتية 

 .صحيفة الحالة الجنائية

و منتمياً إلى حزب واسم هذا وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا ما كان المرشح مستقالً أ 
 .أو إقرار يفيد الترشح مستقالً  الحزب،

 .إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأوالده القصر 
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الشهادة الدراسية الحاصل عليها على آال تقل عن شهادة اتمام التعليم األساسي، وفى الحالة األخيرة يقدم المترشح  
  .تمامه مرحلة التعليم األساسي آنذاكشهادة من مديرية التربية والتعليم المختصة بإ

 .شهادة تأدية الخدمة العسكرية اإللزامية أو ما يفيد اإلعفاء من أدائها طبقًا للقانون

 .إيصال إيداع مبلغ ثالثة آالف جنيه تودع بخزانة المحكمة االبتدائية المختصة بصفة تأمين

 .شهادة ميالد المرشح وصورة بطاقة الرقم القومي

نطاقها محل اإلقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة  فييقع  التيية من المحكمة االبتدائية بالمحافظة شهادة رسم
 .بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك

رطة أو المخابرات العامة أو شهادة رسمية تفيد قبول االستقالة إذا كان طالب الترشح من القوات المسلحة أو الش
الرقابة اإلدارية أو أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو 

أعضاء الهيئات المستقلة أو األجهزة الرقابية، وأن يقدم طالب الترشح وممثل القائمة ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية 
أحد بنكين، األهلي، مصر، أو بأحد مكاتب البريد إليداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية  فيبالعملة المحلية  االنتخابية

وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العيني ، وذلك وفقا للشروط واإلجراءات المبينة بقرار 
مثل القائمة طالبة الترشح ، بعد تقديم أوراق ترشحها إلى لجنة هذا الشأن، ويتقدم م فياللجنة العليا لالنتخابات 

الذى يطلب تخصيصه لها،  االنتخابيإلى اللجنة العليا لالنتخابات يحدد فيه الرمز  التالياليوم  فيالمحافظة بطلب 
ه الرمز ضمن أوراق الترشح طلبا إلى لجنة انتخابات المحافظة يحدد في الفرديالنظام  فيويقدم طالب الترشح 

 .الذى يطلب تخصيصه له االنتخابي

إذا كان المرشح من الفالحين، فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن  .أ
لمدة عشر سنوات سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب وأنه مقيم  الرئيسيالزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه 

 .جاوز حيازته الزراعية هو أو أوالده القصر ملكا او ايجارا أكثر من عشرة أفدنةالريف، وال تت في
وإذا كان من العمال، فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات، ثم تقوم لجان انتخابات  .ب

مقر لجنة  فيا، يعرض المحافظات بفحص طلبات الترشح وإعداد كشوف المرشحين وعرضها والطعون المتعلقة به
المحافظة بطريقة ظاهرة بعد انتهاء فترة فحص الطلبات وتحديد المقبولين كشفان معدان بمعرفة لجنة الفحص والبت 

وترسل اللجنة نسخة من  التالية،صفة المرشح، لمن قبلت أوراق ترشحهم ويستمر عرض الكشفين لأليام الثالثة  في
 .اباتالكشفين إلى اللجنة العليا لالنتخ

 

 :الدعاية االنتخابية وضوابطها

وضعت اللجنة العليا لالنتخابات، ضوابط لتنظيم إعالنات الدعاية االنتخابية حيث حظرت مباشرة اإلعالن على    
والمباني أو  العامة،المباني األثرية ودور العبادة واألسوار المحيطة بها، كما حظرت نشر إعالنات على أمالك الدولة 

باني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة اإلقليمية أو غيرها من األشخاص أجزاء الم
 .االعتبارية العامة
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ومنعت اللجنة نشر إعالنات الدعاية االنتخابية على النصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة    
المحيطة بها، والمنشآت واألعمدة واألجهزة وغيرها من التركيبات  وقواعدها والمنتزهات واألرصفة واألسوار

 .المخصصة للخدمة العامة والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة

واجازت القرار للسلطات المختصة مثل المحافظ أو رئيس الحي رفض الترخيص في إعالن ألسباب تتعلق بمظهر    
 .أو بتنظيم حركة المرور فيها أو باألمن العام أو اآلداب العامة أو بالعقائد الدينيةالمدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة 

كما أجازت للسلطة المختصة إزالة اإلعالن الذي من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سالمة المنتفعين    
و المساس باآلداب العامة أو بالطريق أو السكان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أ

 .بالطريق اإلداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات اإلزالة بطريق الحجز اإلداري الدينية،بالعقائد 

وفى كل األحوال يحظر القيام بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين أو تهديد الوحدة الوطنية    
استخدام العنف  واستخدام الشعارات الدينية ويحظر

ومن المعلوم أن الحد األقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد    
ويكون الحد األقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة  جنيه،األقصى لإلنفاق في مرحلة اإلعادة مائتي ألف 

 جنيه،ويكون الحد األقصى لإلنفاق في مرحلة اإلعادة مليون  جنيه،ألف  مقعداً مليونين وخمسمائة ۱٥المخصص لها 
 .مقعداً  ٤٥ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثالثة أمثال للقائمة المخصص لها 

 :۲۰۱٥ديسمبر  ٤سبتمبر وتسليم بطاقات العضوية  ۲۹بدء الدعاية االنتخابية 

تستمر منذ ذلك التاريخ  التي، )۲۹/۹/۲۰۱٥(ببدء الدعاية االنتخابية أعلنت الكشوف النهائية للمرحلة األولى ايذانا    
، وهو اليوم السابق على ۲۰۱٥أكتوبر   ۱٦طوال يوم  االنتخابي، ليبدأ الصمت  ۲۰۱٥أكتوبر  ۱٥وحتى نهاية يوم 

 ۱۹،  ۱۸ يومي فيمرحلتها األولى  في، وانتخابات الداخل )۲۰۱٥أكتوبر  ۱۸،  ۱۷(الخارج  فياقتراع المصريين 
مرحلتها األخيرة ليبدأ  فييوم اعالن النتائج  ۲۰۱٥ديسمبر  ٤ثم تتواصل العملية االنتخابية حتى ... ۲۰۱٥أكتوبر 

ممارسة أعماله  في، ومن ثم يبدأ المجلس ۲۰۱٥ديسمبر  ۲۰تسليم شهادات العضوية لألعضاء المنتخبين حتى 
 :الفقرات التالية فينوجزه الدستور وهو ما  فيواختصاصاته على  النحو المبين 

 :اختصاصات مجلس النواب       

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية  ۲۰۱٤وفقًا لدستور    
 .التنفيذيةاالقتصادية واالجتماعية، والموازنة العامة للدولة، فضًال عن الرقابة على أعمال السلطة 

. اقتراح القوانين فيمجلس النواب الحق  فيولمجلس الوزراء، ولكل عضو  الجمهورية،وقد منح الدستور لرئيس    
وإذا اعترض رئيس . إصدار القوانين أو االعتراض عليها فيكما منح الدستور أيًضا رئيس الجمهورية الحق 

ين يوًما من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خالل ثالث
 ثلثيالميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية  فيوإذا ُرد . هذا الميعاد أُعتُبَِر قانونًا وأُْصِدر فيمشروع القانون 

 .أُعتُبَِر قانوناً وأُْصِدر أعضائه،
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 :سلطة توجيه األسئلة واالستجوابات

نواب سلطة توجيه األسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو يمتلك أعضاء مجلس ال   
وقت، وال يجوز تحويل  أي فيويجوز للعضو سحب السؤال . نطاق اختصاصاتهم فيموضوع يدخل  أي فينوابهم، 

رئيس مجلس الوزراء، مجلـس النواب توجيـه استجواب ل فيأيًضا لكل عضو . الجلسة ذاتها فيالسؤال إلى استجواب 
اختصاصاتهم  فيتدخل  التيلمحاسبتهم عن الشئون  نوابهم،أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو 

 :سلطة سحب الثقة

 .يمتلك مجلس النواب سلطة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم   

مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس    
الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء 

 ..استقالتهالحكومة، وجبت 

 .ضوع عام الستيضاح سياسة الحكومة بشأنهويجوز لعشرين عضًوا من مجلس النواب على األقل طلب مناقشة مو   

موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد  فيولكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة    
 .نوابهمنوابه، أو أحد الوزراء، أو 

 :تقديم طلبات اإلحاطة

إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه،  عاجًال،لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا    
  األمور العامة العاجلة ذات األهمية فيأو أحد الوزراء، أو نوابهم، 

موضوع عام، أو بفحص  فيويمكن لمجلس النواب تشكيل لجنة خاصة، أو تكليف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق    
موضوع  فيات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق نشاط إحدى الجهات اإلدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروع

موضوع يتعلق  أي فيمعين، وإبالغ المجلس بحقيقة األوضاع المالية، أو اإلدارية، أو االقتصادية، أو إجراء تحقيقات 
 .الشأنهذا  فيبعمل من األعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا 

 :إجراءات حل مجلس النواب

ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إال عند الضرورة، وبقرار ُمسبّب، وبعد استفتاء الشعب، وال يجوز    
ويصدر رئيس الجمهورية قراًرا بوقف جلسات .. ُحلَّ من أجله المجلس السابق الذيحل المجلس لذات السبب 

االستفتاء بأغلبية  في، فإذا وافق المشاركون المجلس، وإجراء االستفتاء على الحل خالل عشرين يوًما على األكثر
األصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خالل ثالثين يوًما على األكثر 

 .من تاريخ صدور القرار
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