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 تطور النظام المحمي في مصر:

تتبايف اآلراء فيما يتعمؽ بنشأة نظاـ اإلدارة المحمية فى مصر، حيث يؤكد البعض عمى أف الدولة 
فى عيد الفراعنة قد عرفت نظاًما لإلدارة المحمية يقترب مما عميو الحاؿ فى كثير مف  المصرية القديمة

الدوؿ الحديثة خاصة عمى يد الممؾ مينا موحد القطريف، بينما يؤكد آخروف أف مصر عرفت النظاـ 
أمًرا  72/2/8281عندما أصدر نابميوف بونابرت فى  8181المحمى عمى يد الحممة الفرنسية فى عاـ 

إنشاء الدواويف فى سائر مديريات القطر المصرى الستة عشر بعد تشكيؿ ديواف القاىرة. ولقد ُجعؿ ب
أعضاء مف أعياف المديرية و"أغا  2عمى رأس كؿ مديرية مديًرا فرنسًيا يعاونو ديواف استشارى يضـ 

مديريات وذلؾ  1اإلنكشارية"، و"مباشر" و "وكيؿ فرنسى". لكف خميفتو كميبر أعاد تقسيـ البالد الى 
 (. 1)81/8/8288بمقتضى أمر أصدره فى 

 2( قسمت البالدالى 8111-8181وفى عيد محمد عمى )
مديريات عمى رأس كؿ منيا مدير، وقسمت المديريات 
الكبيرة الى أقساـ عمى رأس كؿ منيا ناظر، وقسمت تمؾ 
األخيرة بدورىا الى وحدات إدارية سماىا مراكز عمى رأس 

ور، وقسمت المراكز الى أخطاط عمى رأس كؿ منيا مأم
كؿ منيا ناظر أو معاوف أو شيخ، وقسمت األخطاط الى 
قرى عمى رأس كؿ منيا شيخ بمد يعاونو خولى لمسح 
األطياف واإلشراؼ عمى شئوف الزراعة وشاىد )المأذوف(. 
ولـ يتغير الوضع فى مصر فى عيد خمفاء محمد عمى، 

لبالد مقسمة الى ففى عصر الخديوى إسماعيؿ صارت ا
مديرية وتسع محافظات، واستمرت المديريات مقسمة  81

الى مراكز، والمراكز الى أخطاط، واألخطاط الى نواح 
وبالد، وتغير اسـ مشايخ البالد فصاروا يعرفوف بالعمد 

                                                 
. ٔنًضيذ يٍ 112(، ص 8821حهيح: دساسح يماسَح )انماْشج: داس انفكش انؼشتٗ، ( د. ػادل حًذٖ، اإلتجاْاخ انًؼاطشج فٗ َظى اإلداسج انً 1)

ضَطٗ انتفظيم حٕل تطٕس اإلداسج انؼايح يُز انؼٓذ انفشػَٕٗ انٗ انحكى انؼثًاَٗ يشًٔسا تفتشج انحكى انيَٕاَٗ ٔانحكى انشٔياَٗ ٔانحكى انثي

ػثذ انًطهة انؼهٕاَٗ، طُغ انمشاس فٗ انشيف انًظشٖ: دساسح َظشيح  ٔانحكى انؼشتٗ اإلساليٗ ٔانحكى انؼثًاَٗ، أسجٕ يشاجؼح حسٍ

. 72-78(، ص ص 8881ٔييذاَيح، سسانح دكتٕساج غيش يُشٕسج، )جايؼح انماْشج: كهيح االلتظاد ٔانؼهٕو انسياسيح، لسى انؼهٕو انسياسيح، 

(، د. َاطش األَظاسٖ، انًجًم فٗ 8818انٕحذج انؼشتيح،  ٔأيًضا د. َضيّ َظيف األيٕتٗ، انذٔنح انًشكضيح فٗ يظش )تيشٔخ: يشكض دساساخ

 . 818-817(، ص ص 8881تاسيخ يظش: انُظى انسياسيح ٔاإلداسيح، )انماْشج: داس انششٔق، 

 يعتبر نظام اإلدارة المحلية فى مصر

عريًقا للغاية حيث يرى البعض أن 

الدولة المصرية القديمة قد طبقت 

 نظاًما متقدًما لإلدارة المحلية.

 يعتبر نظام الدواوين الذى ُطبق على

عهد الحملة الفرنسية أول تجسيد 

حديث لنظام المجالس المحلية 

 لتنفيذية.ا

 كما يعتبر نظام مجالس المديريات

 1883الذى طبق فى مصر منذ 

تطوًرا للشق التنفيذى لنظام اإلدارة 

المحلية أوللمجالس التنفيذية 

 المحلية. 

 تعتبر المجالس البلدية التى بدأت

بمجلس  1890فى الظهور منذ 

بلدية اإلسكندرية أول تجسيد لنظام 

ع فيه اإلدارة المحلية فى مصر تجتم

مالمح المجالس الشعبية المحلية 

 والمجالس التنفيذية المحلية. 
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 وتحت أيدييـ المشايخ وجعؿ تعييف ىؤالء وأولئؾ باالنتخاب. 

( حيث أنشئت مجالس 88المصرى يرجع الى أواخر القرف )ويرى فريؽ ثالث الى أف النظاـ المحمى 
كفرع لإلدارة  8111المديريات بمقتضى القانوف النظامى وقانوف االنتخاب الصادر فى أوؿ مايو 

ف لـ يعترؼ ليا بالشخصية المعنوية حيث كانت اختصاصاتيا استشارية. وفى عاـ   8888المركزية وا 
تفويض بعض االختصاصات اإلدارية لمجالس المدريريات  والذى ترتب عميو 77صدر القانوف رقـ 

وتحديد قواعد إنتخاب أعضاء ىذه المجالس، وتـ تحديد عدد أعضاء مجالس المديريات بيف ثالثة 
( ويتـ تغيير 8881سنوات فى عاـ  1وثمانية أعضاء ومدة العضوية ست سنوات )خفضت الى 

(وف تغييرىـ بالقرعةنصفيـ كؿ ثالث سنوات ويجوز تكرار انتخابيـ ويك
1

. والى جانب مجالس )
 8188يناير  1المديريات عرفت مصر نوًعا آخر مف المجالس المحمية ىو المجالس البمدية، ففى 

"لمقومسيوف" البمدى لمدينة االسكندرية  81صدر دكريتو لبمدية اإلسكندرية اعترؼ فى مادتو رقـ 
ؽ مجمس بمدية اإلسكندرية بمديات فى المدف تأسس عمى نس 8888بالشخصية المعنوية. ومنذ عاـ 

مجمًسا بمدًيا، وىى  81الى  8888األخرى كالمنصورة والفيوـ وطنطا حتى وصؿ عددىا فى عاـ 
 1عضًوا مف  أجانب )كثرة( ومصرييف )قمة بحد أقصى  81بمديات مختمطة شكمت باالنتخاب مف 

ىذه المجالس فى مواردىا عمى إعانة  أعضاء( لمقياـ بالوظائؼ البمدية األساسية، وقد اعتمدت
 الحكومة. 

وقد تـ تحديد سمطات المجالس البمدية فى إصدار وتنفيذ القرارات المتعمقة بمسائؿ الميزانية الخاصة 
دارة الخدمات البمدية األخرى، ومساعدة الفقراء والمستشفيات وغير  بالبمدية، وشؽ وصيانة الشوارع وا 

لصحة العامة، والمشروعات واألعماؿ التى ال تتجاوز قيمتيا ألؼ جنيو. ذلؾ مف األعماؿ الخيرية، وا
دارى لممجمس عرؼ باسـ "مأمورية البمدية" ويضـ  وتجدر اإلشارة الى أنو تـ تشكيؿ جياز تنفيذى وا 
تسعة أعضاء مف بينيـ رئيس المجمس ووكيميو أما السبعة الباقوف فيتـ انتخابيـ مف بيف األعضاء لمدة 

تحددت اختصاصات المأمورية البمدية فى النظر فى اقتراحات الميزانية، والبحث فى جميع سنة، وقد 
االقتراحات المتعمقة بزيادة أوتعديؿ أى اعتماد مقرر، وبحث المشروعات ومقايسات األشغاؿ المتعمقة 

ماؿ بالصيانة، وتحقيؽ الطعوف فى صحة االنتخابات، وتنفيذ قرارات المجمس البمدى، ووضع جدوؿ أع
 جمسات المجمس. 

                                                 
(

1
تيح ستيغ ػثذ انشحيى انسؼذٔاٖ، انحكى انًحهٗ فٗ جًٕٓسيح يظش انؼشتيح، يٕسٕػح انحكى انًحهٗ، انجضء انثانث، )انماْشج: انًُظًح انؼش (

 . 121-181(، ص ص 8822نهؼهٕو اإلداسيح، 
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وتجدر اإلشارة الى أنو الى جوار المجالس البمدية ُوجد نوع 
آخر مف المجالس سمى بالمجالس المحمية فى المدف األقؿ 
حجًما وأىمية ويتكوف مف ستة أعضاء اثناف منيـ بطريؽ 

ظير نوع  8888التعييف، ومدة العضوية عاماف. ومنذ عاـ 
ر الحضرية وىى ثالث مف المجالس فى المناطؽ غي

المجالس القروية والتى وضع ليا أوؿ تنظيـ فى عاـ 
حيث أصبحت تحت إشراؼ وزارة الداخمية  8881
 (.  1مباشرة)

موسًعا لنطاؽ الالمركزية اإلدارية  8871ثـ صدر دستور 
ومتبًعا تقسيـ الدولة الى مديريات، كما اعترؼ فى المادتيف 

لثالثة: المديرية، بالنظاـ المحمى بمستوياتو ا 811، 817
والمدينة والقرية تمثميا مجالس المديريات والمجالس البمدية. 
ورغـ اعتراؼ الدستور ليذه المستويات بالشخصية المعنوية 
إال أنيا ظمت معطمة لعدـ وجود مجالس فى كثير مف 

ا فى الوقت مجمًسا قرويً  12مجمًسا مختمًطا، و 81مجمًسا محمًيا، و 71المدف والقرى. فقد بمغ عددىا 
الذى بمغ فيو عدد القرى أربعة آالؼ قرية باإلضافة الى عدـ وجود موارد مالية ذاتية. ولقد أكد الدستور 
عمى ضرورة اختيار أعضاء مجالس المديريات ومجالس البمديات )لممدف والقرى( بطريؽ االنتخاب، إال 

ألعضاء. كما نص الدستور عمى فى الحاالت اإلستثنائية التى يبيح فييا القانوف تعييف بعض ا
اختصاصات ىذه المجالس في كؿ ما يتعمؽ بمواطني المديرية والمدينة والقرية، وعمى نشر ميزانياتيا 

 وحساباتيا، وعمنية الجمسات فى الحدود المقررة بالقانوف، وتحديد مجاؿ تدخؿ الحكومة المركزية. 

 8811الى  8871حمية فى الفترة الممتدة مف وفى الواقع يمكف رصد عدة مالمح لنظاـ اإلدارة الم
 (:2تتمثؿ فيما يمى)

                                                 
 (

1
 . 13-78حسٍ ػثذ انًطهة انؼهٕاَٗ، يشجغ سثك ركشِ، ص ص  (

 (
2

(، 8812( د. يحًذ ػثًاٌ إسًاػيم حًيذ، د. حًذٖ يظطفٗ يغاصٖ، اإلداسج انؼايح تيٍ انُظشيح ٔانتطثيك، )انماْشج: داس انُٓضح انؼشتيح، 

 . 788-781ص ص 

  ثالثة مستويات  1923وضع دستور

لإلدارة المحلية فى مصر: المديرية 

 والمدينة والقرية.

 1960لعام  124يعتبر القانون 

البداية الحقيقة لنظام اإلدارة المحلية 

بمفهومه الحديث فى مصر حيث قسم 

محافظات ومدن وقرى البالد الى  

على أن ترتبط بتنظيم على درجتين 

هما المحافظة، ثم المدينة أو القرية 

واعترف لكل منها بالشخصية 

 المعنوية. 

 وتعديالته  1971جاء دستور ثم

 163، 161،162واضًعا فى المواد 

المبادئ األساسية للنظام المحلى فى 

 .مصر

 فصال مستقال  2012جعل دستور

 مواد 10لية احتوى على لإلدارة المح

 ليجعل لإلدارة  2014ثم جاء دستور

مواد ولكن يعاملها في  9المحلية 

 إطار السلطة التنفيذية 
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أحكاًما خاصة بالمبادئ  8813وبعد الثورة استمر االىتماـ بنظاـ اإلدارة المحمية حيث تضمف دستور 
والذى يعتبره  8838لعاـ  871األساسية لنظاـ اإلدارة المحمية، ثـ صدر قانوف اإلدارة المحمية رقـ 

الحقيقية لمنظاـ المحمى بمفيومو الحديث فى مصر. حيث قسـ الدولة الى محافظات البعض البداية 
ومدف وقرى عمى أف ترتبط فى تنظيـ عمى درجتيف ىما المحافظة ثـ المدينة أو القرية، وجعؿ لكؿ منيا 

 مجمًسا واعترؼ لكؿ منيا بالشخصية المعنوية. 

المبادئ األساسية لمنظاـ المحمى  831، 838،837وتعديالتو واضًعا فى المواد  8828ثـ جاء دستور 
لسنة  12فى مصر، كما توالت التشريعات المنظمة لإلدارة المحمية فى مصر حيث صدر القانوف رقـ 

، 8818لعاـ  18وتعديالتو )القانوف رقـ  8828لعاـ  11، والقانوف 8821لسنة  17، والقانوف 8828
 (. 8883 لعاـ 11، والقانوف 8811لعاـ  811والقانوف 

إلى  811فصال مستقال لإلدارة المحمية، واحتوى عمى عشرة مواد )مف  ليفرد، 7887ثـ جاء دستور 
( تتعمؽ بالتدرج في تطبيؽ النظاـ الجديد في 711(، باالضافة إلى مادة في األحكاـ االنتقالية )887

تور المصري إلى سنوات مف تاريخ العمؿ بالدستور. كما أنو ألوؿ مرة يشار في الدس 88خالؿ 
حوؿ إمكانية قياـ رئيس الجميورية  811المحافظ حيث ورد ذكر المحافظ مرتيف مرة في المادة 

بتفويض اختصاصاتو لممحافظيف. ونقؿ الدستور بعض المواد الواردة في قانوف اإلدارة المحمية وجعؿ 
كما استحدث الدستور منيا مواد دستورية كعدـ جواز حؿ المجالس الشعبية المحمية بقرار شامؿ. 

المتعمقة بطريقة اختيار المحافظيف وروؤساء الوحدات  812مجموعة مف المواد الجديدة مثؿ المادة 
اإلدارية حيث ترؾ األمر لمقانوف، والمادة الخاصة بأف قرارات المجالس الشعبية المحمية نيائية في 

لتي ال يجوز ليا التدخؿ إال في ثالث حدود اختصاصاتيا، وفي حالة االختالؼ مع السمطة التنفيذية ا
حاالت فقط، تقوـ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجمس الدولة بالفصؿ فيو عمى وجو 
االستعجاؿ. لكف ىذا الدستور ترد عميو عدة مالحظات أيًضا، منيا التزيد الذي احتوت عميو المادة 

ت اإلدارية، والنقطة األخطر واألىـ وىي منح ، وعدـ النص عمى موازنة وحساب ختامي لموحدا811
ممثميف عف أجيزة السمطة التنفيذية بالوحدة المحمية عضوية المجالس بدوف أف يكوف ليـ صوت 
معدود. وىذا األمر بالتأكيد كاف مف الممكف أف يؤثر في أداء المجالس الشعبية المحمية ويجعؿ مف 

 .7888اير ين 71حركتيا ال تختمؼ كثيرا عما قبؿ ثورة 
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 811 (، باالضافة إلى المادة811إلى  821عمى تسعة مواد )مف  7881وأخيًرا، احتوى دستور 
الخاصة بجواز قياـ رئيس الجميورية بتفويض بعض مف 

في األحكاـ  717اختصاصاتو لممحافظيف، والمادة 
االنتقالية الخاصة بالتدرج في التطبيؽ خالؿ خمس 

جم اال مواد ىذا الدستور سنوات وليس عشر كسابقو. وا 
في كثير منيا جيدة حيث تالفي عيوب بعض المواد 
التي وردت في الدستور السابؽ، إال أف ىذا الدستور 
تضمف نًصا إشكالًيا كاف مف الممكف أف يورد في 

والخاصة بانتخاب  818األحكاـ االنتقالية وىو المادة 
عمى أف المجالس الشعبية المحمية حيث نص "..

عدد المقاعد لمشباب دوف خمس وثالثيف  يخصص ربع
سنة، وربع العدد لممرأة، عمى أال تقؿ نسبة تمثيؿ العماؿ 
والفالحيف عف خمسيف بالمائة مف إجمالي عدد المقاعد، 
وأف تتضمف تمؾ النسب تمثيال مناسًبا لممسيحييف وذوي 

كما أف ىذه المادة ذاتيا نزعت في فقرتيا  ."اإلعاقة
س الشعبية أي دور في إعداد خطة التالية عف المجال

التنمية المحمية حيث يقتصر دورىا عمى متابعة تنفيذ 
الخطة والرقابة، لكنو نص عمى االستجواب كأداة مف 

 األدوات الرقابية التي طالت المطالبة بيا.

 

 وتعديالتو: 1979لعام  43نظام اإلدارة المحمية فى مصر وفق القانون رقم 

اسية لإلدارة المحمية فى مصر طبًقا لمباب األوؿ مف القانوف وما طرأ عميو مف تتمثؿ التنظيمات األس
 تعديالت فى ثالثة ىى:

-1وحدات اإلدارة المحمية التى تتمثؿ فى المحافظات والمراكز والمدف واألحياء والقرى )المواد  . أ
4.) 

 على مستوى  1971منذ عام

فى باقى  1975المحافظة، وعام 

المستويات المحلية، أصبح هناك 

مجلسان هما: المجلس الشعبى 

 المحلى، والمجلس التنفيذى.

وى للمركز تم استحداث مست

لعام   52ومستوى للحى وفًقا للقانون 

، وهكذا أصبح هناك خمس 1975

أنماط للوحدات المحلية: المحافظات، 

والمراكز، والمدن، واألحياء، 

 والقرى.  

 1979لعام  43وفًقا للقانون 

وتعديالته هناك عدة تنظيمات لإلدارة 

المحلية فى مصر: وحدات اإلدارة 

لمحافظات المحلية المتمثلة فى ا

والمراكز والمدن واألحياء والقرى، 

والمجلس األعلى لإلدارة المحلية، 

واألقاليم االقتصادية وهيئات التخطيط 

 اإلقليمى. 

 حل مجلس  1979فى عام

المحافظين محل اللجنة الوزارية 

حل  1981للحكم المحلى، وفى عام 

المجلس األعلى لإلدارة المحلية محل 

ن الناحية مجلس المحافظين. لكن م

الواقعية يعقد مجلس المحافظين 

 اجتماعات بصفة دورية.
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 (6، 5المجمس األعمى لإلدارة المحمية )المادتاف  . ب

 (.9-7ئات التخطيط اإلقميمي )المواد مف األقاليـ االقتصادية وىي . ج

بعد تعديميا  8828لعاـ  11ووفًقا لما نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة األولى مف القانوف رقـ 
فإف وحدات الحكـ المحمى ىى المحافظات والمراكز والمدف واألحياء  8818لعاـ  18بالقانوف رقـ 

ية. وتجدر اإلشارة الى أف كؿ مف مستوى المركز ومستوى والقرى، ويكوف لكؿ منيا الشخصية االعتبار 
أضيفت المدف ذات الطبيعة الخاصة  8818، وفى عاـ 8821الحى قد تـ استحداثيما فى عاـ 

كوحدات محمية عمى مستوى المحافظة. وعمى كؿ حاؿ فإف المستويات المحمية فى مصر تتراوح بيف 
 افظات عمى النحو التالى:مستوييف وأربعة مستويات باختالؼ طبيعة المح

المحافظات الحضرية )مثؿ القاىرة، والسويس، وبورسعيد( ىناؾ مستوياف ىما المحافظة،  . أ
 واألحياء

المحافظات الريفية التى توجد بيا أحياء مثؿ االسكندرية والغربية والدقيمية ىناؾ أربعة  . ب
 مستويات ىى: المحافظة، والمراكز، والمدف والقرى، واألحياء.

ات ال توجد بيا أحياء مثؿ الوادى الجديد والبحر األحمر وأسواف فيناؾ ثالثة مستويات محافظ . ج
 ىى: المحافظة، والمركز، والمدف والقرى.  

 ( نظاـ اإلدارة المحمية فى مصر1شكؿ رقـ )

 

 

 المجلس األعلى لإلدارة المحليت

 

 المجلس التنفيذى

 المجلس التنفيذى

 المجلس الشعبى المحلى 

 المجلس الشعبى المحلى 

 المجلس التنفيذى الشعبى المحلىالمجلس 

 الشعبى المحلىالمجلس 
 المجلس التنفيذى

 مزكزى عام/

 المحافظت

 المزكز

 القزيت والمزكز

 الحى 
 )فى المدن الكبزى(
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لغاء المحافظات والمدف ذات الطبيعة الخاصة بقرار مف رئيس الجميورية  ويتـ إنشاء وتحديد نطاؽ وا 
موافقة مجمس الوزراء، وبناء عمى اقتراح الوزير المختص باإلدارة المحمية )وزير التنمية المحمية(، بعد 

لغائيا بقرار مف رئيس مجمس الوزراء بعد  أما المراكز والمدف واألحياء فيتـ انشائيا وتحديد نطاقيا وا 
افظ يتـ بناء عمى اقتراح موافقة المجمس الشعبى المحمى لممحافظة. ويمت إنشاء القرى بقرار مف المح

 المجمس الشعبى المحمى لممركز بعد موافقة المجمس الشعبى لممحافظة.

 

 االنتخابات المحمية:

، وعميػػو يتوقػػؼ الحكػػـ تتسػػـ الػػنظـ الديمقراطيػػة بعػػدة سػػمات تفػػرؽ بينيػػا وبػػيف نظػػـ الحكػػـ األخػػرى
تمثػػؿ تعناصػػر أو السػػمات، و عمػػى مػػدى ديمقراطيػػة النظػػاـ المطبػػؽ فػػى دولػػة مػػا عمػػى مػػدى تػػوافر ىػػذه ال

 أىـ عناصر أو سمات النظاـ الديمقراطى فى:

o العالقة بيف الحاكـ والمحكوميف وجود دستور لمدولة ينظـ 

o ة تتمثؿ فى وجود أحزاب سياسية قوية وفاعمة تستطيع أف تتنافس فيما ية سياسيدوجود تعد
 ختيار مف بينيا بينيا عمى السمطة ولكؿ منيا برنامج واضح يستطيع المواطنيف اال

o  تداوؿ سممى لمسمطة مف خالؿ نظاـ انتخابات حرة ونزيية تجرى بصفة دورية 

o ى قوى بكافة تنظيماتو سواء تمثمت فى منظمات غير حكومية )جمعيات نوجود مجتمع مد
ومؤسسات أىمية( أو نقابات أو اتحادات، أو مراكز بحوث ودراسات وغيرىا. ويقصد بالمجتمع 

 الفراغ ما بيف الدولة والعائمة.  ات التى تمؿءظمالمدنى تمؾ المن

o  مشاركة فاعمة مف قبؿ المواطنيف فى الشئوف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية
 لموطف. 

o تاحة المعمومات لممواطنيف حرية وسائؿ اإلعالـ فى الرقابة والتعبير  . وا 

ومحتـر فى التطبيؽ يعتبر مف الركائز  وعمى ىذا األساس فإف وجود نظاـ انتخابى واضح المعالـ
حيػث تعتبػر االنتخابػات مػف أىػـ الوسػائؿ التػي يسػتطيع المواطنػوف مػف األساسية ألى نظػاـ ديمقراطػى. 

مة ممثمػييـ فيمػا يتعمػؽ بالنتػائج التػي ئخالليا المشػاركة فػي اتخػاذ القػرارات التػي تػؤثر عمػى حيػاتيـ ومسػا
كسػػاب يحققونيػػا. وبالتػػالي فػػإف االنتخابػػات ذ ات المصػػداقية تعػػد نقطػػة اإلرتكػػاز الرئيسػػية فػػى تكػػويف وا 
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ف النظػػاـ االنتخػػابي الػػذي ال ُيعػػد ويجػػدر التحػػذير بػػأالشػػرعية لمحكػػاـ والقػػائميف عمػػى األمػػر فػػى بمػػد مػػا. 
بػأف فرصػة الفػوز متاحػة  الػذي ال يعطػي المعارضػة انطباًعػا أو"عاداًل" مف وجية نظر القػوى المتنافسػة 

يحضض ا الخاسضضرين عمضضى العمضضل مضضن خضضاري النظضضام السياسضضي وعمضضى  لمقبمػػة، مػػف شػأنو أف:ليػا فػػي المػرة ا
. "بعض  األحيضان يفض عنفيَّضة الطضاب بضل وقضد تكضون تمضك الوسضائل المجوء إلى وسضائل ييضر ديمقراطيضة، 

 والنظـ االنتخابية عند صياغتيا البد واف تعمؿ عمى تحقيؽ عدة أىداؼ عمى رأسيا:

o  سواء عمى المستوى القومى )البرلماف( أو عمى  صفة تمثيمية اتذ مجالس شعبيةضماف قياـ
 . المستوى المحمى )المجالس الشعبية المحمية(

o كؿ مواطف تتوافر فيو  التأّكد مف أف االنتخابات ىي في متناوؿ الناخب العادي وأنيا صحيحة(
 . الشروط يستطيع وبسيولة ممارسة حقو السياسى فى التصويت واالنتخاب(

o ع التوافؽ بيف أحزاب متنافسة عمى السمطةتشجي . 

o القومى والمحمى تعزيز شرعية السمطات القائمة بالبالد عمى المستوييف . 

o عمى المستوييف المركزى والمحمى تشجيع قياـ حكومة مستقرَّة وفعَّالة . 

o والمواطنيف تنمية حّس المسؤولية إلى أعمى درجة لدى الحكومة والنواب المنتخبيف . 

o وتكويف إئتالفات وتحالفات سياسية وانتخابية ع التقارب داخؿ األحزاب السياسيةتشجي . 

o بمورة معارضة وطنية وقوية داخؿ المجالس المنتخبة عمى جميع المستويات . 

o  مكانيات الدولة مراعاة طاقات  اإلدارية والمالية. وا 

تخابػػات عمػػى المسػػتوييف وتجػػدر اإلشػػارة الػػى أنػػو تجػػرى بجميوريػػة مصػػر العربيػػة العديػػد مػػف االن
سػنوات(، انتخابػات مجمػس  1القومى والمحمى بصفة دوريػة تتمثػؿ فػى انتخابػات رئاسػة الجميوريػة )كػؿ 

)كؿ خمس سنوات(، انتخابات المجالس الشعبية المحمية )كػؿ أربػع سػنوات(. ولتوعيػة المػواطنيف  نوابال
بػػيف  ينتخابيػػة تنبػػع أىميػػة ىػػذا الػػدليؿ الػػذبحقػػوقيـ السياسػػية وبأىميػػة المشػػاركة الفاعمػػة فػػى العمميػػة اال

لألحداث التي تمػر بيػا الػبالد  أىمية خاصة نظًرا القادمة  وتكتسب االنتخابات المحمية حضراتكـ. يأيد
والتػػي تػػؤرخ لحقبػػة جديػػدة فػػي التػػاريخ السياسػػػي  7888فػػي أعقػػاب ثػػورة الخػػامس والعشػػريف مػػف ينػػػاير 

يؿ الذى نضعو بػيف أيػديكـ، يركػز عمػى االنتخابػات المحميػة فقػط والجزء التالي مف الدلالمعاصر لمبالد. 
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دوف غيرىا، وقد روعى فيو سيولة المغة ووضوحيا وشموؿ المعمومات التػى احتواىػا بحيػث يسػيؿ عمػى 
 مستخدمو أف يستفيد منو ذاتًيا ودوف الحاجة الى معونة مف أحد. 

 

 :اإلطار الدستورى والقانونى لإلنتخابات المحمية

لـ  7888اإلشارة إلى أف اإلعالف الدستوري الصادر عف المجمس العسكري في مارس تجدر 
مصر يبدأ  إصالحيتضمف أي نص يتعمؽ بالمحميات أو اإلدارة المحمية. وىنا ينبغي التأكيد عمى أف 

ت في الدستور المصري، المحميات يبدأ بإصالح وضع المحميا إصالحالمحميات، إال أف  إصالحمف 
والتي وضعت  818، خاصة المادة 7881نتخابات المحمية بناء عمى ما جاء في دستور وتجرى اال

% مف مقاعد المجالس لمشباب دوف 71أسس تشكيؿ المجالس الشعبية المحمية حيث أعطى الدستور 
% عمى األقؿ لمعماؿ والفالحيف، وتمثيؿ مناسب لكؿ مف األقباط 18% لمنساء، مع 71سنة،  11

 عاقة.  واألشخاص ذوي اإل

وتعديالتػو،  8828لسػنة  11تجرى االنتخابات المحمية وفًقا لقػانوف نظػاـ اإلدارة المحميػة رقػـ كما 
وتعديالتػػو. وتتمثػػؿ التنظيمػػات األساسػػية لػػإلدارة  8813لسػػنة  21وقػػانوف مباشػػرة الحقػػوؽ السياسػػية رقػػـ 

 ثة ىى:وتعديالتو فى ثال 11المحمية فى مصر طبًقا لمباب األوؿ مف القانوف رقـ 

 وحدات اإلدارة المحمية التى تتمثؿ فى المحافظات والمراكز والمدف واألحياء والقرى  .أ 

المجمػػػس األعمػػػى لػػػإلدارة المحميػػػة )ويضػػػـ رئػػػيس مجمػػػس الػػػوزراء أو مػػػف ينيػػػب عنػػػو، والػػػوزير  .ب 
المختص باإلدارة المحمية، والمحافظيف، ورؤسػاء المجػالس الشػعبية المحميػة لممحافظػات(. لمكػف 

ىنػػاؾ اجتماعػػات دوريػػة لمجمػػس عوًضػػا عػػف ىػػذا المجمػػس ال يعتبػػر مفعػػاًل و اقػػع العممػػى فػػى الو 
 المحافظيف. 

يضػـ منيػا  أقػاليـ اقتصػادية، كػؿ 2 ومصػر بيػااألقاليـ االقتصادية وىيئات التخطيط االقميمى.  .ج 
 . محافظاتعدة 

 

 تشكيل المجالس الشعبية المحمية:

فظة وعمى مستوى المركز، وعمى مستوى المدينة، ىناؾ مجالس محمية منتخبة عمى مستوى المحا
 وعمى مستوى الحى، وعمى مستوى القرية. واألشكاؿ التالية توضح أعداد كؿ مجمس منيا. 
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محافظػات )الػػوادى الجديػػد، البحػػر األحمػػر، مطػػروح،  1فيمػػا عػػدا   المجمػس الشػػعبى المحمػػى لممحافظػػة:
 81بورسعيد والتى يمثؿ كؿ قسـ إدارى منيا بعدد شماؿ سيناء، جنوب سيناء، االسماعيمية، السويس، و 

وتبمػغ عػدد أعضػاء.  88عمى مستوى المحافظػات بعػدد  أو المراكز عضًوا( تمثؿ جميع األقساـ اإلدارية
ـ األعضػاء بانتخػاب رئػيس وفػى أوؿ اجتمػاع لممجمػس المنتخػب يقػو محافظة.  72محافظات الجميورية 

 ؿ مف العماؿ أو الفالحيف.ووكيميف، عمى أف يكوف أحدىما عمى األق
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ع لممجمس وفى أوؿ اجتما ،مركز 811وجد عمى مستوى الجميورية عدد يو  المجمس الشعبى لممركز:
 ف يكوف أحدىما عمى األقؿ مف العماؿ أو الفالحيف. أعمى  يتـ انتخاب رئيس ووكيؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مدينػػة، وىنػػاؾ محافظػػات كاممػػة  773لجميوريػػة عػػدد وتوجػػد عمػػى مسػػتوى ا :دينػػةالمجمػػس الشػػعبى لمم
عبػػارة عػػف مدينػػة واحػػدة فقػػط وىػػى )القػػاىرة، السػػويس، وبورسػػعيد(. ومحافظػػات تتكػػوف مػػف عػػدة مراكػػز، 

 المجلس الشعبى المحلى

للمحافظة   

فى المحافظات األخرى 
يمثل كل مركز أو قسم 

أعضاء 10إدارى بـ   

 فى المحافظات الصحراوية 

والقناة يمثل كل مركز أو 
عضًوا 14قسم إدارى بـ   

 المجلس الشعبى المحلى

 للمركز

تمثل باقى الوحدات المحلية 
فى المركز بعشرة أعضاء 

 عن كل وحدة

 12المدينة العاصمة تمثل بـ 
.عضًوا  

المدينة التى تضم أكثر من 
عضًوا 14قسم إدارى بـ   
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وعمى الرغـ مف أنو عػادة مػا يضػـ كػؿ مركػز مدينػة واحػدة، إال أننػا نجػد فػى بعػض األحيػاف أف المركػز 
   خب رئيس ووكيؿ.منتولكؿ مجمس  إفو بأسواف. مركزمثؿ  الواحد قد يضـ أكثر مف مدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حى عمى  28حيث تقسـ بعض المدف خاصة الكبرى عمى عدة أحياء ويوجد  :حىالمجمس الشعبى لم
 رئيس ووكيؿ. ولكؿ مجمس شعبى محمى منتخب عمى مستوى كؿ حى  ،مستوى الجميورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1321وحػػدة قرويػػة عمػػى مسػػتوى الجميوريػػة، كمػػا يوجػػد   8773حيػػث توجػػد  :قريػػةالمجمػػس الشػػعبى لم
 رئيس ووكيؿ.منتخب ولكؿ مجمس كفر ونجع وعزبة وناحية.  73.212قرية، باالضافة الى 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المجلس الشعبى المحلى

 للحى

الحى الذى به قسم 
 18واحد يمثل بـ 

 عضًوا

الحى الذى به أكثر من 
قسم يمثل كل قسم بـ 

عضًوا 12  

 المجلس الشعبى المحلى

 للقرية

الوحدة المحلية التى تتبعها قرى 
تمثل فيها القرية مقر المجلس 
بعضوين على األقل، وتمثل كل 
 قرية تابعة بعضو واحد على األقل

الوحدة المحلية التى ال تتبعها 
قرى تمثل بـ بما ال يزيد عن 

عضًوا24  

 المجلس الشعبى المحلى

 للمدينة

المدينة ذات القسم 
 24الواحد تمثل بـ 

 عضًوا

المدينة التى بها أقسام 
إدارية يمثل كل قسم 

عضًوا 14فيها  بـ   
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 اختصاصات المجالس الشعبية المحمية:

  المجمس الشعبى المحمى لممحافظة:

 لمدولة القياـ بما يمي: تتولى المجالس الشعبية لممحافظات في إطار السياسة العامة 

  .الرقابة عمى مختمؼ المرافؽ واألعماؿ التى تدخؿ فى اختصاص المحافظة 

  إقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ومشروع الموازنة السنوية
 مشروع الحساب الختامي ليا. الموافقة عمى لممحافظة و 

 قرار خطة المشاركة الش عبية بالجيود واإلمكانات الذاتية لممعاونة في المشروعات تحديد وا 
مشروعات تعود  المحمية، ووضع القواعد التي تكفؿ تشجيع مدخرات المواطنيف واستثمارىا في

 بالنفع العاـ عمى المحافظة، وترتفع بمعدؿ التنمية، وتزيد مف فرص العمالة بيا. 

 متطمبات اإلسكاف والتشييد بيفي  بماني الموافقة عمى المشروعات العامة لمتخطيط العمرا
 والتعمير. 

 .الموافقة عمى إنشاء المرافؽ التي تعود بالنفع العاـ عمى المحافظة 

 باألمف الغذائي.  إقرار إنشاء المشروعات اإلنتاجية المحمية وعمى األخص مشروعات 

 اف فترة اإلعفاء فرض الضرائب والرسـو ذات الطابع المحمي أو تعديميا أو تقصير أجميا وسري
 الوزراء. مجمس منيا أو إلغائيا بعد موافقة 

  عداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو األمية وتنظيـ األسرة في نطاؽ المحافظة وتوفير دراسة وا 
 االحتياجات الالزمة ومتابعة تنفيذىا.

 مقة بصيانة النظاـ واألمف المحمىإصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتع . 

  ار القواعد العامة لنظاـ تعامؿ أجيزة المحافظة مع الجماىير في كافة المجاالت. إقر 

  إنشاء مناطؽ حرة أو شركات مشتركة مع رأس ماؿ عربي أو أجنبي بعد موافقة الييئة اقتراح
وكذلؾ القياـ بمشروعات مشتركة مع  ،العامة لالستثمار العربي واألجنبي والمناطؽ الحرة

 أو الوحدات المحمية أو األشخاص االعتبارية األخرى بالمحافظة. المحافظات األخرى 
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  ،مباشرة االختصاصات المتعمقة بمشروعات المجالس الشعبية المحمية في نطاؽ المحافظة
 والتي ال تتمكف ىذه المجالس مف القياـ بيا. 

 اقشات الموافقة عمى تمثيؿ المجمس في المؤتمرات الداخمية، واالشتراؾ في الندوات والمن
 يا السمطات المركزية. يوالدراسات التي تجر 

  اإلشراؼ والرقابة عمى أعماؿ المجالس الشعبية المحمية األخرى في نطاؽ المحافظة والتصديؽ
أو االعتراض عمى القرارات التي تصدر مف ىذه المجالس والموافقة عمى إنشاء أو إلغاء أو 

 ة. تغيير أسماء الوحدات المحمية في نطاؽ المحافظ

  التصرؼ بالمجاف في ماؿ مف أمواؿ المحافظة الثابتة أو المنقولة إذا كاف ذلؾ بقصد غرض
 . ذي نفع عاـ

  االقتراض لمقياـ بمشروعات إنتاجية أو استثمارية الزمة لممحافظة أو الوحدات المحمية في
ادات الوحدات % مف المجموع الكمي السنوي إليراداتيا الذاتية أو إير 20نطاقيا بما ال يزيد عف 

% مف 40المحمية التي تنشأ فيا ىذه المشروعات بشرط أال يجاوز حد المديونية في أي وقت 
 مجموع اإليرادات إال بموافقة رئيس مجمس الوزراء. 

  تقديـ المعونات المالية والفنية واإلدارية لمجيات ذات األغراض االجتماعية والخيرية والعممية
 في دائرة اختصاص المجمس.

دورًا بػػالغ األىميػة فػػي تػدعيـ الممارسػػة الديمقراطيػػة  ظػاتفلممحا تمعػب المجػػالس الشػعبية المحميػػةو 
لممحػافظ، ورؤسػاء  وطمبػات مناقشػة وتعميقيا، حيػث يتمتػع أعضػاؤىا بحػؽ توجػو أسػئمة وطمبػات إحاطػة

صػػاتيـ، المصػالح ورؤسػاء الييئػػات العامػة فػي المحافظػػة عمػى أف يكػػوف السػؤاؿ داخػاًل فػػي دائػرة اختصا
 ويتعمؽ بأمر مف األمور المحمية وال يكوف متعمقًا بمصمحة خاصة بمقدمو. 

  :ركزالمجمس الشعبى المحمى لمم

مستوى المراكز كوحدة مف الوحدات المحمية وذلؾ  تـ في سبعينيات القرف الماضي استحداث
 صاصات التالية: كحمقة وصؿ بيف التنمية الريفية والحضرية. ويتولى ىذا المجمس القياـ باالخت

 اإلشراؼ والرقابة عمى أعماؿ المجالس المحمية لممدف والقرى الواقعة في نطاؽ المركز. •



                   
 
 

 06  9191لسنة  34وفًقا لمقانون  النتخابات المحميةاإلرشادي لدليل ال د. صالح الشيخ، 

 

الوحدات المحمية في نطاؽ المركز الرقابة عمى مختمؼ المرافؽ ذات الطابع المحمي التي تخدـ  •
 والتصديؽ عمى قراراتيا وفًقا لمقانوف. 

قرار الحساب الختامي. الموازنة السنويةو الخطة  اتإقرار مشروع •  ، ومتابعة تنفيذىا وا 

قرار خطة المشاركة الشعبية بالجيود  •  اإلمكانات الذاتية في المشروعات المحمية. و تحديد وا 

 اقتراح إنشاء مختمؼ المرافؽ ذات النفع العاـ لممركز.  •

قرار القواعد العامة إلدارة واستخداـ ممتمكات المركز والتصرؼ فييا. •  تحديد وا 

 فقة عمى القواعد العامة لتنظيـ تعامؿ أجيزة المركز مع الجماىير فى كافة المجاالتالموا •

 الموافقة عمى القواعد العامة لتنظيـ المرافؽ العامة المحمية ورفع كفاءة العمؿ بيا. •

 اقتراح خطة رفع الكفاية االنتاجية.  •

 المجمس الشعبي المحمي لممدينة: 

 محمية يتولى القياـ باالختصاصات التالية:شأنو شأف باقي المجالس الشعبية ال

الرقابة واإلشراؼ عمى مجالس األحياء والتنسيؽ بينيا والرقابة عمى مختمؼ المرافؽ ذات  •
 الطابع المحمي في نطاؽ المدينة. 

قرار مشروع الحساب  • إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية لممدينة، ومتابعة تنفيذىا وا 
 الختامي. 

قرار خطة المشاركة الشعبية بالجيود الذاتية عمى مستوى المدينة في المشروعات تحديد  • وا 
 المحمية ومتابعة تنفيذىا. 

 اقتراح إنشاء مختمؼ المرافؽ التي تعود بالنفع العاـ عمى المدينة.  •

قرار القواعد العامة إلدارة واستخداـ ممتمكات المدينة والتصرؼ فييا •  تحديد وا 

 عد العامة لتنظيـ تعامؿ أجيزة المدينة مع الجماىير في كافة المجاالت. الموافقة عمى القوا •

 الموافقة عمى القواعد الالزمة لتنظيـ المرافؽ المحمية بالمدينة ورفع كفاءة العمؿ بيا.  •

 اقتراح خطط رفع الكفاية اإلنتاجية.  •
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رمزي بقصد تحقيؽ  التصرؼ بالمجاف في أمواؿ المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيرىا بإيجار •
وبموافقة وزير التنمية المحمية )سمطات مفوضة لممحافظ(، إذا كاف غرض ذي نفع عمـ، 

، وبموافقة رئيس مجمس الوزراء جنيو في السنة المالية الواحدة  يف ألؼعشر  فى حدود التصرؼ
  ألؼ جنيو.  50فيما زاد عمى ذلؾ وبما ال يجاوز 

  :المجالس الشعبية لألحياء

أو المدف الكبرى مثؿ  القاىرة يتـ تقسيـ المحافظات ذات المدينة الواحدة مثؿقت اإلشارة كما سب
وتمارس ىذه المجالس ، المنصورة إلى أحياء ينشأ بكؿ حي منيا مجمس شعبي محمياالسكندرية و 

الحي، كما يختص  نطاؽ في –ذات الطابع المحمي –سمطات الرقابة واإلشراؼ عمى مختمؼ المرافؽ 
 بالقياـ بما يمي:  أيضاً 

قرار الحساب الختامي.  •  إقرار مشروع الخطة والموازنة السنوية لمحي، ومتابعة تنفيذىا وا 

 اقتراح إنشاء كافة المرافؽ التي تعود بالنفع العاـ عمى الحي.  •

قرار الجيود واإلمكانيات الذاتية لممشاركة الشعبية في المشروعات المحمية، وتنفيذىا  • تحديد وا 
 وى الحي.عمى مست

قرار القواعد العامة إلدارة واستخداـ ممتمكات الحي والتصرؼ فييا.  •  تحديد وا 

 وضع القواعد العامة لتنظيـ تعامؿ أجيزة الحي مع الجماىير في كافة المجاالت. •

 الموافقة عمى قواعد تنظيـ المرافؽ العامة المحمية لمحي ورفع كفاءة العمؿ بيا.  •

 قرى:المجالس الشعبية المحمية لم

الرقابة عمى مختمؼ المرافؽ ذات الطابع المحمي في لمقرية يتولى المجمس الشعبي المحمي  
 نطاؽ القرية كما يختص أيضًا بالقياـ بما يمي:

 .قتراح خطة تنمية القرية اقتصادًيا واجتماعًيا وعمرانًياا •

قرار مشروع الحساب الختامي.  ،اقتراح مشروع الموازنة •  وا 

 شاركة الشعبية بالجيود واإلمكانات الذاتية في نطاؽ القرية لرفع مستواىا. اقتراح وسائؿ الم •
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 العمؿ عمى نشر الوعي الزراعي بما يحقؽ تحسيف وتنويع اإلنتاج الزراعي.  •

 اقتراح إنشاء مختمؼ المرافؽ العامة بالقرية. •

 خمقية. العمؿ عمى محو األمية وتنظيـ األسرة ورعاية الشباب، وتعميؽ القيـ الدينية وال •

 مدة المجالس الشعبية المحمية:

مدة المجالس أربع سنوات ميالدية تبدأ مف تاريخ أوؿ اجتمػاع لػو، وتنتيػى مػدة المجػالس الشػعبية 
المحمية الخاضػعة إلشػراؼ ورقابػة مجػالس شػعبية محميػة أخػرى بانقضػاء مػدة ىػذه المجػالس. والمجػالس 

المجػالس الشػعبية لممحافظػات، والمراكػز والمػدف. الشعبية المحمية التى تشرؼ عمى مجالس أخرى ىػى: 
وتجػػػرى االنتخابػػػات لتشػػػكيؿ المجػػػالس الشػػػعبية المحميػػػة خػػػالؿ السػػػتيف يوًمػػػا السػػػابقة عمػػػى انتيػػػاء مػػػدة 

 المجالس الشعبية. 

تعػد السػابعة فػى  7881بريػؿ إوتجدر اإلشارة الى أف االنتخابات المحمية المزمع عقدىا فى شير 
 محمية حيث تـ إجراء ست انتخابات محمية فى مصر حتى اآلف:تاريخ االنتخابات ال

 سنوات( 1)استمرت مجالسيا لمدة  8828 االنتخابات المحمية األولى 

  سنوات( 1)استمرت مجالسيا لمدة  8811االنتخابات المحمية الثانية 

  سنوات( 1)استمرت مجالسيا لمدة 8811االنتخابات المحمية الثالثة 

 سنوات( 1)استمرت مجالسيا لمدة 8887الرابعة  االنتخابات المحمية 

  سنوات( 1)استمرت مجالسيا لمدة 8882االنتخابات المحمية الخامسة 

  سنوات( 3)استمرت مجالسيا لمدة  7887االنتخابات المحمية السادسة 

 انتياء عضوية المجمس الشعبى المحمى:

ًنا فى ثالث حاالت: الوفاة، تنتيى عضوية المجمس الشعبى المحمى قبؿ المدة المقررة قانو 
 واالستقالة، واإلسقاط، وفيما يمى كممة موجزة عف كؿ منيا: 

o  الوفاة: فى ىذه الحالة يعمف المجمس الشعبى المحمى خمو المحؿ ويتـ اتخػاذ اإلجػراءات الالزمػة
 لشغمو.
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o االستقالة قد تكوف صريحة أو ضمنية:االستقالة : 

 لعضػػػو الػػػى رئػػػيس المجمػػػس الشػػػعبى المحمػػػى الػػػذى االسػػػتقالة الصػػػريحة ىػػػى التػػػى يقػػػدميا ا
يعرضػػػيا عمػػػى المجمػػػس فػػػى أوؿ جمسػػػة تاليػػػة لتقػػػديميا، وتعتبػػػر االسػػػتقالة مقبولػػػة بموافقػػػة 
المجمس عمييا. وفى ىذه الحالة يقرر المجمس خمو المحؿ ويخطر رئيس المجمس المحافظ 

 بخمو المحؿ. 

 سات المجمس أو لجانو ألكثر مف االستقالة الضمنية فتكوف فى حالة غياب العضو عف جم
ثػػػالث مػػػرات متتاليػػػة أو عػػػف عػػػدد أربػػػع جمسػػػات لممجمػػػس فػػػى الػػػدور الواحػػػد )دور االنعقػػػاد 
الواحد يبمغ عشػر أشػير(، وذلػؾ بػدوف عػذر مقبػوؿ. وفػى ىػذه الحالػة يصػدر المجمػس قػراًرا 

يخ بػدعوة العضػو لسػماع أقوالػو فػى جمسػة تحػدد بعػػد خمسػة عشػر يوًمػا عمػى األقػؿ مػف تػػار 
إخطػػػار العضػػػو بموعػػػدىا. ويصػػػدر المجمػػػس قػػػراًرا باعتبػػػار العضػػػو مسػػػتقياًل بأغمبيػػػة ثمثػػػي 
أعضائو، وذلؾ إذا لـ يقتنع بما يبديو العضو مف دفاع عف نفسػو أو إذا غػاب العضػو عػف 

 الحضور فى الجمسة المشار إلييا.

o :تسقط عضوية المجمس الشعبى المحمى لألسباب التالية: اإلسقاط 

  العامؿ أو الفالح التى قاـ عمييا انتخابو فى المجمس زواؿ صفة 

   فقداف شرط مف شروط الترشيح 

  مخالفة الحظر المفروض بعدـ التعاقد بالذات أو بالواسطة بيف الوحدة المحميػة
 والعضو فى مجمسيا الشعبى المحمى

  فقداف الثقة أو االعتبار 

  .االخالؿ بواجبات العضوية أو بمقتضياتيا 

ميػػع األحػػواؿ صػػدور قػػرار مػػف المجمػػس بػػإعالف سػػقوط العضػػوية أو إسػػقاطيا وذلػػؾ ويجػػب فػػى ج
بعػػد دعػػوة العضػػو لسػػماع أقوالػػو فػػى جمسػػة تحػػدد بعػػد خمسػػة عشػػر يوًمػػا عمػػى األقػػؿ مػػف تػػاريخ إخطػػار 
العضو بموعدىا، ويصدر القرار بأغمبيػة ثمثػي أعضػائو، وذلػؾ إذا لػـ يقتنػع بمػا يبديػو العضػو مػف دفػاع 

 ذا غاب العضو عف الحضور فى الجمسة المشار إلييا.عف نفسو أو إ
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ذا خال مكاف أحد أعضاء المجمس قبؿ انتياء مدتو ألى سبب مف األسباب يحؿ محمػو المرشػح  وا 
ذا كػػاف .  و بغػػض النظػػر عػػف صػػفة العامػػؿ أو الفػػالح ى عػػدد األصػػوات التاليػػة لػػو مباشػػرةالحاصػػؿ عمػػ ا 

ى انتخاب تكميمى بالطريقة ذاتيا. وفى جميع الحاالت تكػوف المرشح الفردى قد تـ انتخابو بالتزكية فيجر 
 مدة العضو الجديد مكممة لمدة عضوية سمفو. 

الشػػعبى المحمػػى مجموعػػة مػػف الحقػػوؽ لتمكينػػو مػػف القيػػاـ بػػدوره منيػػا حضػػور ولعضػػو المجمػػس 
بػداء الػرأى فػى أيػة مسػألة، والحصػو  ؿ عمػى اجتماعات المجمس ولجانو، تقػديـ اسػئمة وطمبػات إحاطػة، وا 
 مقابؿ نقدى لحضور الجمسات )ىذا المقابؿ فى الحقيقة زىيد جًدا وال يرقى الى درجة التسمية(. 

 حل المجالس الشعبية المحمية:

وفًقا لنصوص قانوف نظاـ اإلدارة المحمية يمكف تمخيص القواعد الخاصػة بحػؿ المجػالس الشػعبية 
 المحمية فى التالى:

 حميػػة بػػإجراء شػػامؿ، كمػػا اليجػػوز أف يحػػؿ المجمػػس الشػػعبى ال يجػػوز حػػؿ المجػػالس الشػػعبية الم
 المحمى مرتيف بسبب واحد.

  ال يجػػوز حػػؿ المجمػػس الشػػعبى المحمػػى إال فػػى حالػػة الضػػرورة أو لسػػبب اإلخػػالؿ بواجباتػػو أو
 المخالفة الجسيمة لمقانوف. 

  مػف  قػراريصدر بحؿ المجمس الشعبي المحمى لممحافظػة أو غػػيرىا مػػف وحػدات اإلدارة المحميػة
مجمس الوزراء بناء عمػى ما يعرضو الوزير المختص باإلدارة المحمية )وزير التنمية المحمية فػى 

تقتضػػييا المصػػػمحة العامػػػػة ويقدرىػػػػا مجمػػس الػػػوزراء  ويتضػػػمف القػػػػرار  الػػوزارة الحاليػػػة( ألسػػػباب
ص. المجمػػػس الشػػػعبي تشػػػكيؿ مجمػػػس مؤقػػػػت بنػػػاء عمػػػػى اقػػػػتراح المحػػػافظ المخػػػت الصػػػادر بحػػػػؿ

المجمػػػس المؤقػػػت اختصاصػػػات المجمػػػس المنحػػػؿ فػػػي المسػػػائؿ الضػػػرورية والعاجمػػػة   ويباشػػػػر
 القرارات التي يتخذىا المجمس المؤقت عمى المجمس الجديد في أوؿ جمسػة يعقػدىا بعػد وتعرض

الجديػد عمييػا زاؿ  تشكيمو التخاذ ما يراه بشأنيا، فإذا لـ تعرض أو عرضػت ولػـ يوافػؽ المجمػس
 .النية ييا مػف أثر دوف مساس بحقوؽ الغير حسنما كاف ل

وتجدر اإلشارة إلى أنو عمى الرغـ مف ىذه النصوص إال أنو قد تـ حػؿ المجػالس الشػعبية وذلػؾ إعمػاال 
 لمشرعية الثورية، إال أنو لـ يتـ حتى اآلف تشكيؿ بديؿ ليا 



                   
 
 

 20  9191لسنة  34وفًقا لمقانون  النتخابات المحميةاإلرشادي لدليل ال د. صالح الشيخ، 

 

 :2008وحتى عام  1960تطور نظام االنتخابات المحمية فى مصر منذ عام 

شيدت النظـ اإلنتخابية المتبعة فى تشكيؿ المجالس الشعبية المحمية عدة تحوالت عبر المراحؿ 
 الزمنية المختمفة يمكف تمخيصيا فيما يمى:

 ( 1975-1960الجمع بيف االنتخاب والتعييف) 

 ( 1981-1975نظاـ االنتخاب الفردى المباشر) 

 ( 1988-1981نظاـ القوائـ الحزبية المطمقة) 

 (1997-1988مع بيف القوائـ الحزبية المطمقة والمقعد الفردى )نظاـ الج 

  (.2008، 2002، 1997)انتخابات  1997منذ عاـ  يالفرد االنتخابلى نظاـ إالعودة 

بمعنى  ي،وفًقا لنظاـ االنتخاب الفرد ولـ يتـ حتى اآلف نوع النظاـ االنتخابي وىؿ ستجري االنتخابات
العديد مف األشخاص فرادى. ويقـو المواطنوف أو الييئة الناخبة أف ىناؾ مقعد واحد يتنافس عميو 

أـ ىؿ يتـ االعتماد عمى القوائـ، باختيار ممثمييـ مباشرة وبسرية )أى ليس عمى درجتيف وليس عمنى(.  
   أـ ىؿ سيتـ الدمج بيف النظاـ في إطار النظاـ المختمط.

 محمية؟الييئة الناخبة: من لو حق التصويت فى االنتخابات ال -9

الحقػػوؽ السياسػػية وحػػؽ مباشػػرة  تكفػؿ األطػػر الدسػػتورية والقانونيػػة فػػي مصػػر لممػػواطنيف جممػػة مػػف
بداء الرأي في االستفتاء والمساىمة فػى الحيػاة العامػة. فىذه الحقوؽ.  مممواطف حؽ االنتخاب والترشيح وا 

 ويشترط فى الناخب توافر عدة شروط:

 نة ميالدية عمى األقؿ.أف يكوف بالغًا مف العمر ثمانى عشرة س  

 .أف يكوف مقيًدا بالجداوؿ االنتخابية ويحمؿ بطاقة انتخابية 

  أال يكوف قد لحؽ بو أى مانع مف موانع مباشرة الحقوؽ السياسية 

 قد مضت خمس سنوات عمى األقؿ عمى إكتسابو  مصرى الجنسية أو أف يكوف أف يكوف
 التجنس. الجنسية المصرية إذا كاف ممف حصموا عمييا بطريؽ
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 موان  ممارسة الحقوق السياسية.. -0

 وفًقا لمقانوف، يحـر مف الحؽ في االنتخاب والذىاب إلى التصويت:

  كؿ مواطف )أو مواطنة( يحكـ عميو في جناية ولـ يرد إليو اعتباره، وكؿ مواطف يصدر في
س سنوات حقو حكـ مف محكمة القيـ بمصادرة أموالو، وفي ىذه الحالة يكوف الحرماف لمدة خم

 .مف ممارسة الحؽ في المشاركة في االنتخابات
  كؿ مواطف حكـ عميو بعقوبة الحبس في سرقة أو رشوة أو خيانة أمانة أو إصدار شيؾ بدوف

رصيد، أو تزوير أوراؽ رسمية واستعماليا، وأيضا جرائـ ىتؾ العرض وانتياؾ حرمة اآلداب، 
 أو التيرب مف الضرائب.

 لتيرب مف الخدمة العسكرية والوطنيةكؿ مواطف ارتكب جريمة ا 
  كؿ مواطف كاف يعمؿ في القطاع العاـ بالدولة وتـ فصمو مف العمؿ ألسباب مخمة بالشرؼ ما

 لـ تنقض خمس سنوات مف تاريخ الفصؿ أو ألغى قرار الفصؿ نفسو وحكـ لصالحو.
 ور عمييـ.كؿ مواطف ال يتمتع باألىمية )يعانى مف الجنوف أو العتو أو السفو(، والمحج 

كما أف ىناؾ مجموعة أخرى غير ممنوعة مف ممارسة الحقوؽ السياسية ولكنيا معفاة مف أداء ىذا 
الواجب، بعبارة أخرى إذا زاؿ سبب اإلعفاء أصبح مف حقيـ المشاركة بشكؿ مباشر مثؿ رجاؿ القوات 

لتقاعد مثال أصبح مف المسمحة ورجاؿ الشرطة بعبارة أخرى متى تركوا الخدمة بتقديـ االستقالة أو ا
 حقيـ الترشح.

وبالنسبة لممواطنيف الذيف اكتسبوا الجنسية المصرية عف طريؽ التجنس، ىؿ ليـ حؽ المشاركة 
 السياسية بالتصويت في االنتخابات العامة؟ 

ولكف بشروط، فبعد الحصوؿ عمى الجنسية التي تأخذ وقًتا وفًقا لقانوف الجنسية، يجب  اإلجابة.. نعم..
  مر فترة خمس سنوات عمى قيدىـ في جداوؿ االنتخابات حتى تتـ ممارسة ىذا الحؽ.أف ت

 الموطن االنتخابى: -3

الجية االنتخابات وؿ اد فى جدقي  الموطف اإلنتخابى ىو الجية التى ُيقيد فييا الناخب. فالناخب يُ 
 كما ىو مسجؿ في الرقـ القومي. يقيـ فييا عادة يالت
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 ى المحميات: سير العممية االنتخابية ف

ىناؾ عدة خطوات تمر بيا العممية االنتخابية فى المحميات، حيث تبدأ بدعوة رئيس الجميورية 
ويمى ذلؾ قياـ يمى ذلؾ تشكيؿ المجاف االنتخابية، لمناخبيف بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحمية، 

بالتقدـ بأوراؽ ترشيحيـ، ثـ يف فرادى أو مستقمالمرشحيف األحزاب السياسية بتسمية مرشحييا أو قياـ 
، ثـ تجرى االنتخابات ويتـ والبت فييا الطعوف تمقىيتـ إعالف القوائـ النيائية لممرشحيف، يمييا مرحمة 

ومرة أخرى لـ يتـ حتى عمى نتائج االنتخابات.  عمف النتائج، ثـ تأتى مرحمة الطعوففرز األصوات وت
سوؼ يتـ إتباعو في االنتخابات المحمية واف كنا نفضؿ  اآلف تحديد طبيعة النظاـ االنتخابي الذي

 القائمة النسبية.

 االنتخابات المحمية: تسمية المرشحين فى -9

تتفاوت الطريقة التى يتـ بيا تسمية المرشحيف لإلنتخابات المحمية، واألصؿ فييا قياـ األحزاب 
تى يسمكيا كؿ حزب لتسمية ، وتختمؼ الطريقة المية األعضاء المرشحيف لإلنتخاباتالسياسية بتس

أعضاءه المرشحيف لإلنتخابات المحمية. وكذلؾ يحؽ لمف تتوافر فييـ الشروط ويروف فى أنفسيـ القدرة 
 عمى الترشح وال ينتموف الى أية أحزاب سياسية القياـ بترشيح أنفسيـ فرادى كمستقميف. 

 شروط الترشح لإلنتخابات المحمية: -0

 الس الشعبية المحمية ما يأتى:يشترط فيمف يرشح عضًوا بالمج

 أف يكوف متمتًعا بجنسية جميورية مصر العربية -1

 .فتح باب الترشحسنة ميالدية عمى األقؿ يـو  21أف يكوف بالًغا مف العمر  -2

أف يكوف مقيًدا بالجداوؿ االنتخابية بالوحدة المحمية التى يرشح نفسو فى دائرتيا ولو محؿ  -3
 إقامة فى نطاقيا.

، أو معرفة القراءة والكتابة بالنسبة أو مايعادليا ادة اتماـ التعميـ االساسىالحصوؿ عمى شي -4
 . 1970الى مواليد ما قبؿ يناير 

 . أف يكوف قد أدى الخدمة العسكرية أو االلزامية أو أعفى مف أدائيا طبًقا لمقانوف -5

 



                   
 
 

 24  9191لسنة  34وفًقا لمقانون  النتخابات المحميةاإلرشادي لدليل ال د. صالح الشيخ، 

 

 ترشح لإلنتخابات المحمية:المطموبة لم المستندات -3

جالس الشعبية المحمية كتابة الى المحافظة أو الى إحدى وحدات اإلدارة يقدـ طمب الترشيح لعضوية الم
 المحمية الكائنة بنطاقيا حسب األحواؿ ويكوف مصحوًبا بالمستندات اآلتية:

 أو مستخرج رسمى منيا أو صورة مف بطاقة الرقـ القومى عقب اإلطالع  شيادة ميالد المرشح
ثبات بموغ المرشح خمس وعشريف سنة ميالدية إلالثبات جسنيتو المصرية و عمى األصؿ وذلؾ 

 عمى األقؿ يـو االنتخاب.

  شيادة االنتخاب "ذات الموف الوردى"، أو شيادة رسمية مف مأمور المركز أو القسـ المختص
تفيد بأف طالب الترشيح مقيد فى جداوؿ االنتخاب الخاصة بالوحدة المحمية التى يرشح نفسو 

 نطاقيا. فى دائرتيا ولو محؿ إقامة فى

  اإليصاؿ الداؿ عمى إيداع مبمغ مائة جنيو إذا كاف الترشيح لعضوية المجمس الشعبى المحمى
لممحافظة وخمسيف جنيًيا إذا كاف الترشيح لعضوية المجمس الشعبى المحمى لممركز، أو 
المدينة، أو الحى، وخمسة وعشريف جنيًيا إذا كاف الترشيح لعضوية المجمس الشعبى المحمى 

 . (1)يةلمقر 

  صحيفة الحالة الجنائية التى تثيت خمو المرشح مف السوابؽ المانعة مف مباشرة الحقوؽ
 السياسية، ويعفى مف تقديميا رجاؿ القوات المسمحة والشرطة.

  شيادة رسمية تفيد تقديـ االستقالة إذا كاف طالب الترشيح مف أعضاء الييئات القضائية، أما
 فيجب تقديـ شيادة رسمية تفيد قبوؿ االستقالة. رجاؿ القوات المسمحة والشرطة 

  شيادة رسمية تفيد تقديـ االستقالة مف العمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحمية ومديرى
المصالح ورؤساء األجيزة التنفيذية، إذا كاف ترشيحيـ فى الوحدات المحمية التى تدخؿ فى 

 نطاؽ اختصاص وظائفيـ قبؿ تقديـ االستقالة منيا.

 ادة أداء الخدمة العسكرية اإللزامية، أو اإلعفاء مف أدائيا طبًقا لمقانوف.شي 
                                                 

1
جُيّ يظشٖ تظشف انُظش ػٍ انًستٕٖ  8888ج انٗ أٌ تؼغ سدد تأٌ يثهغ انتأييٍ لذ ٔطم انٗ ( تجذس اإلشاس(

انزٖ يتمذو إنيّ انًششح. كًا أٌ انًثهغ انزٖ أٔدػّ طانة انتششيح انٗ حساب انخذياخ ٔانتًُيح انًحهيح تانًحافظح 

تٗ أَشئ يٍ أجهٓا ْزا انحساب. يٍ نهظشف يُّ ػهٗ إصانح انًهظماخ، ٔيا صاد ػهٗ رنك يخظض نتًٕيم األغشاع ان

( نهًحافظ انحك فٗ أٌ يضيم تانطشيك اإلداسٖ ػهٗ َمفح انًششح كافح انًهظماخ 18َاحيح أخشٖ يؼطٗ انمإٌَ )و

 ٔٔسائم انذػايح األخشٖ.
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  مستند حيازة األراضى الزراعية إلثبات صفة الفالح لممتقدـ لمترشيح، بشرط أال يحوز ىو
وزوجتو وأوالده القصر ممًكا أو إيجاًرا أكثر مف عشرة أفدنة، أًيا كاف الوجو القانونى لمحيازة، 

دة مف مأمور المركز أو القسـ بأف الزراعة مصدر رزقو الوحيد وانو يقيـ فى كما يقدـ شيا
الريؼ، ويجوز أف يكتفى فى إثبات ذلؾ ببطاقة الحيازة الزراعية، أو شيادة مف الجمعية 

أو مستند إثبات صفة العامؿ، بتقديـ شيادة مف رب العمؿ مصدًقا عمييا مف مكتب  التعاونية.
لتابع لو تفيد العمؿ واألجر والمؤىالت الدراسية الحاصؿ عمييا مقدـ التأمينات االجتماعية ا

الطمب حسب الثابت فى ممؼ خدمتو. وكذلؾ شيادة مف النقابة العمالية التى ىو عضو بيا 
تفيد رقـ قيده ونوع عضويتو وتاريخيا، فإذا كاف حاصاًل عمى مؤىؿ جامعى أو عاؿ، أو 

أنو بدأ حياتو عاماًل قبؿ حصولو عمى المؤىؿ إحدى الكميات العسكرية، قدـ ما يثبت 
 الجامعى، وأنو ما زاؿ مقيًدا فى نقابتو العمالية.  

 :(1)المحمية لالنتخاباتإجراءات الترشح  -3

تقيد طمبات الترشيح بحسب تاريخ ورودىا فى سجؿ وتعطى عنو إيصاالت ويتبع فى شأف  -
 تقديميا االجراءات التى يحددىا المحافظ بقرار منو.

 دد لكؿ مرشح رمز يصدر بو قرار مف المحافظ يح -

تقوـ لجنة االنتخابات فى دائرة الوحدة المحمية بعرض كشؼ يتضمف أسماء المرشحيف والصفة  -
التى تثبت لكؿ منيـ، وذلؾ خالؿ الخمسة أياـ التالية إلقفاؿ باب الترشيح وبالطريقة التى 

 يعينيا المحافظ بقرار منو.  

لـ يدرج اسمو فى الكشؼ المعد لذلؾ أف يطمب مف المجنة التى كونيا لكؿ مف تقدـ لمترشيح و  -
 المحافظ وفى خالؿ المدة المنصوص عمييا إدراج اسمو. 

يكوف لكؿ مرشح االعتراض عمى إدراج اسـ أى مف المرشحيف، أو عمى اثبات صفة غير  -
مدة عرض صحيحة أماـ اسمو أو اسـ غيره مف المرشحيف فى الكشؼ المدرج فيو اسمو طواؿ 

 الكشؼ المذكور. 
                                                 

1
)

 
سثيم انًثال لاو تؼغ  ( تجذس اإلشاسج انٗ تُٕع اإلجشاءاخ انتٗ يهجأ إنيٓا انًششحٌٕ نإلػتشاع تضاف انٗ يا ٔسد تانمإٌَ، فؼهٗ

نٕلف انمشاساخ انسهثيح تًُغ انًششحيٍ يٍ انتمذو تانًحافظح تإسسال إخطاساٍخ إنٗ انُائة انؼاو ٔانًحايي انؼاو ٔسئيس يحكًح انًششحيٍ 

ّ إنٗ انُياتح نتمذيى شكٕٖ خاطح تؼذوتإحذٖ انًحافظاخ، لياو انشاغثيٍ فٗ انتششح تانالَتخاتاخ انًجانس انًحهيح  يختظًيٍ ٔسالٓى ألثٕل  تٕجَّ

 انًأيٕس، كًا أٌ تؼغ انًششحيٍ انزيٍ نى يجذٔا أسًائٓى فٗ لٕائى انتششيح لايٕا تانهجٕء انٗ انمضاء اإلداسٖ نهطؼٍ. 
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تقوـ المجنة بالفصؿ فى االعتراضات خالؿ مدة أقصاىا خمسة عشر يوًما مف تاريخ إقفاؿ  -
 باب الترشيح. 

بعد ذلؾ يتـ نشر كشوؼ المرشحيف فى جميع وحدات اإلدارات المحمية بمصقيا عمى مقر  -
 المحافظة ومقر المجمس الشعبى المحمى المختص.

رة رسمية معفاة مف رسـ الدمغة مف جدوؿ الناخبيف فى الوحدة لممرشح الحصوؿ عمى صو  -
المحمية المرشح فييا مقابؿ رسـ يحدد بقرار مف المحافظ، عمى أال يتجاوز ىذا الرسـ جنيييف. 

 أياـ عمى األكثر مف تاريخ تقديـ الطمب.  10وتسمـ الصورة الرسمية لممرشح خالؿ 

ال اعتبر مرشًحا فى الوحدة التى قيد فى أكثر مف وحداليجوز ألحد أف يرشح نفسو  - ة محمية وا 
 فييا ترشيحو أواًل. 

 يمـز المرشح اتباع آداب الدعاية االنتخابية التى يصدر بيا قرار مف وزير الداخمية -

 :فى االنتخابات المحمية التنازل عن الترشيح -5

لى المحافظ لكؿ مرشح الحؽ فى التنازؿ عف الترشيح بإعالف عمى يد محضر، أو بطمب يقدمو ا
ذا تـ التنازؿ بعد ىذا الميعاد أثُ   سـ المرشحإبت المختص قبؿ يوـ االنتخاب بسبعة أياـ عمى األقؿ، وا 

يد فيو، ويعمؽ التنازؿ يـو فى كشؼ المرشحيف فى الوحدة المحمية إذا كاف قد قُ  )المتنازؿ عف الترشيح(
التى تجرى فييا االنتخابات وذلؾ لتنبيو  االنتخاب عمى باب مقر المجنة االنتخابية والمجاف الفرعية ليا

القاعدة تنطبؽ عمى مف توفاه اهلل مف  نفسو  .الناخبيف باستبعاد اسمو مف التصويت وعدـ اختياره
   المرشحيف قبؿ موعد إجراء االنتخابات.

 نظيم الدعاية االنتخابية:قواعد ت -9

لكؿ مرشح حؽ التعبير عف نفسو والقياـ بأى نشاط يستيدؼ إقناع الناخبيف باختياره والدعاية 
لبرنامجو االنتخابى، وذلؾ عف طريؽ االجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد 

إلعالـ المسموعة والمرئية والمطبوعة الدعاية االنتخابية ووضع المصمقات والالفتات واستخداـ وسائؿ ا
وذلؾ بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور  وااللكترونية وغيرىا مف األنشطة

 والقانوف والموائح النافذة وبأحكاـ ىذا القرار. 
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 يتعيف اللتزاـ فى الدعاية االنتخابية بالقواعد اآلتية:

 ألى مف المرشحيف عدـ التعرض لحرمة الحياة الخاصة 

  المحافظة عمى الوحدة الوطنية واالمتناع عف استخداـ شعارات أو رموز أو القياـ بأنشطة
 لمدعاية االنتخابية ذات طابع دينى أو عمى أساس التفرقة بسبب الجنس أو األصؿ.

 حظر استخداـ المبانى والمنشآت ووسائؿ النقؿ واالنتقاؿ الممموكة لمدولة أو لشركات القطاع 
 العاـ أو قطاع األعماؿ العاـ ولمشركات التى تساىـ الدولة فى رأسماليا فى الدعاية االنتخابية.

  حظر إنفاؽ األمواؿ العامة، وأمواؿ شركات القطاع العاـ وقطاع األعماؿ العاـ والشركات التى
 تساىـ الدولة فى رأسماليا فى أغراض الدعاية االنتخابية.

  المدارس والجامعات وغيرىا مف مؤسسات التعميـ فى الدعاية حظر استخداـ دور العبادة و
 االنتخابية.

  حظر تمقى أمواؿ مف الخارج مف شخص أجنبى، أو مف جية أجنبية أو دولية، أو مف يمثميا
فى الداخؿ لإلنفاؽ فى الدعاية االنتخابية، أو إلعطائيا لمناخبيف مقابؿ االمتناع عف إبداء 

 معيف.الرأى، أو إبدائو عمى وجو 

  االمتناع عف استخداـ العنؼ أو التيديد باستخدامو، أو مقاومة السمطات العامة، وذلؾ لتحقيؽ
عالف النتجية أو أى غرض  أى أغراض تتعمؽ بالدعاية االنتخابية أو بإجراءات االنتخاب وا 

 آخر. 

  لسابؽ النيائية لممرشحيف وتوقؼ فى اليوـ اتبدأ الحممة االنتخابية مف وقت إعالف الكشوؼ
 عمى االنتخاب، ويمتنع بأية وسيمة مف الوسائؿ إجراء الدعاية االنتخابية فى غير تمؾ المدة. 

  يكوف الحد األقصى لما ينفقو كؿ مرشح فى الحممة االنتخابية عشريف آلؼ جنيو، وال يجوز
ثير لممرشح بالذات أو بالوساطة بإعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينيو أو شخصية لمناخبيف لمتأ

 بيا فى نزاىة االنتخابات.

  عمى المرشح أف يخطر كتابة بطمب موقع منو مركز أو قسـ الشرطة المختص بأسماء
 األشخاص الذيف ينوبوف عنو فى تنظيـ عممية الدعاية االنتخابية وذلؾ قبؿ البدء فى تنفيذىا.
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 خاص لذلؾ.  يجوز لكؿ مرشح عقد االجتماعات االنتخابية فى السرادقات التى تقاـ بتصريح
عمى أف يتقدـ بطمب كتابى موقًعا منو الى مديرية األمف قبؿ الموعد المحدد إلقامتو بأربع 
وعشريف ساعة عمى األقؿ، وتتولى مديرية األمف فحص الطمب عمى ضوء الضوابط القانونيةف 

ثر مف واالعتبارات األمنية الموضوعة لتنظيـ إقامة تمؾ السرادقات. ويراعى أال يتـ اجتماع أك
مرشح واحد فى ذات الوقت فى نطاؽ شياخة أو حصة واحدة بدائرة القسـ، أو فى القرية 
الواحدة التى تتبع المركز، ويتولى مركز أو قسـ الشرطة المختص تحديد األماكف التى يجوز 

لعاـ  66االنتخابية بأشكاليا المختمفة عمييا عمى ضوء ما ورد فى القانوف  وضع اإلعالنات
 لخاص بتنظيـ اإلعالنات بعد الحصوؿ عمى الترخيص مف السمطة المختصة. وا 1956

  اليجوز استخداـ مكبرات الصوت فى الدعاية االنتخابية، ويجوز استخداـ السماعات الداخمية
 والتى ال يتجاوز صوتيا مكاف االجتماع االنتخابى. 

 مية االنتخابية بيف المرشحيف، يمتـز رجاؿ الشرطة بإنفاذ كافة الضوابط القانونية المنظمة لمعم
 وتييئة المناخ السميـ لمتنافس المشروع بيف المتنافسيف فى حدود القانوف.  

 التصويت فى يوم االنتخابات: -9

تناوؿ قانوف مباشرة الحقوؽ السياسية وتعديالتو بياف الخصائص العامة لحؽ التصويت فى 
و بغير إنابة كقاعدة عامة ويرد عمييا استثناء النظاـ اإلنتخابى بأنو حؽ شخصى يمارسو المواطف بنفس

فى حؽ الناخبيف المكفوفيف ومف فى حكميـ فى إنابة غيرىـ مع إثبات ذلؾ فى محضر لجنة 
وأنو حؽ إجبارى عمى الناخب  ،حؽ التصويت حؽ يمارسة المواطف بطريقة سرية. كما أف اإلنتخاب

 ،يمارس أماـ لجنة انتخابية معينةحؽ أنو و  ،ويعاقب مف تخمؼ بغير عذر بغرامة مائة جنيو مصرى
  وأخيًرا مساواة الناخبيف فى ممارسة ىذا الحؽ.

عميو فى البداية أف ينظر فى كشوؼ أو جداوؿ االنتخابات المعمقة عمى مداخؿ المجاف فالناخب 
إلشارة الى االنتخابية والمرتبة أبجدًيا لمتأكد مف رقمو ورقـ المجنة التى مف حقو التصويت فييا، تجدر ا

أف كؿ ناخب حتى مف ال يجيد القراءة والكتابة سوؼ يجد مف يساعده فى القياـ بذلؾ سواء كاف ذلؾ 
 القائـ بالمساعدة عضو حزبى أو مساند لمرشح معيف أو حتى متطوع. 
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الى المجنة االنتخابية حاماًل معو البطاقة االنتخابية وبطاقة تحقيؽ أو الناخب يدخؿ بعد ذلؾ 
لشخصية )الرقـ القومى(، ويتـ مطابقة ىذه المستندات مع اسمو كما ىو وارد فى كشوؼ إثبات ا

يعطى الناخب بطاقة انتخابية حيث يختار منيا ما يشاء مف  التاـ الناخبيف، وفى حالة التطابؽ
مرشحيف فى مكاف بعيد عف األعيف )داخؿ ستارة( حتى يتـ حماية خصوصيتو وحقو فى االختيار 

ذلؾ يطوى ىذه البطاقة ويدخميا فى الصندوؽ اإلنتخابى المعد لذلؾ والذى يجب أف يكوف  السرى، وبعد
 وفي حالة القائمة يختار الناخب قائمة واحدة لكؿ مستوى محمي. شفاًفا ومغمًقا بالشمع األحمر. 

ع عضػًوا تػوز  44حػوالى  وعمى الناخب وفًقا لمقانوف أف يبدى رأيو باختيار العدد المطموب انتخابػو
أعضاء عف المركػز لعضػوية المجمػس الشػعبى لممحافظػة، أمػا بالنسػبة لممجمػس  92)عمى النحو التالى 

أعضاء عف بقية الوحػدات  92عضو عف المدينة العاصمة، و 12الشعبى لممركز فيختار الناخب عدد 
أمػػا بالنسػػبة  عضػػًوا،  24فيػػتـ اختيػار  ذات القسػـ الواحػػد المحميػة، أمػػا بالنسػػبة لممجمػس الشػػعبى لممدينػػة

وتعتبػر باطمػة  القػروى المحمػى(،المحمػي عضػًوأ لممجمػس  03يقػـو باختيػار لمناخب الذى يقيـ فػى قريػة ف
جميع األصوات المعمقة عمى شرط، أو التى تعطػى ألكثػر مػف العػدد المطمػوب، أو أقػؿ مػف نصػؼ ىػذا 

لمجنػػة، أو عمػػى ورقػػة عمييػػا العػػدد، أو إذا أثبػػت الناخػػب رأيػػو عمػػى بطاقػػة غيػػر التػػى سػػمميا إليػػو رئػػيس ا
 توقيع الناخب أو أى إشارة أو عالمة أخرى تدؿ عميو. 

، ويبػػدأ دور ىػػؤالء المػػراقبيف فػػى لكػػؿ مرشػػح الحػػؽ فػػى اختيػػار منػػدوبيف لمراقبػػة العمميػػة االنتخابيػػة
التأكػد مػف خمػو الصػندوؽ بمجػرد قدومػو الػى المقػر االنتخػابى مػف أيػة بطاقػات انتخابيػة، ومراقبػة عمميػة 
إغالقو بالشمع األحمر، ثـ مراقبة عممية التصويت خالؿ اليوـ االنتخابى، وأخيًرا التحرؾ مػع الصػناديؽ 

 .ومراقبة عممية الفرز

لكف تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ العديد مف الصعوبات التي واجيت ىذا النظاـ عند التطبيؽ عمى 
 أف يوصؼ بالفعالية.األرض، فمف الصعوبة بمكاف في ظؿ معدالت األمية المرتفعة 

عالن النتائج: -1  فرز األصوات وا 

 ئزيف بالتزكيػة وذلػؾ اسػبوع عػف الفػأقبؿ بػدء االنتخابػات ب، ف المجنة المشرفة عمى االنتخاباتتعم
بعبػارة  كثر مف االعداد المطموبة في الوحػدة االنتخابيػة.أفى الدوائر التي لـ يتقدـ بيا مرشحوف 
كيػػػة فػػػى حالػػػة مػػػا إذا تقػػػدـ لمترشػػػيح عػػػدد مسػػػاو لمعػػػدد أخػػػرى يصػػػبح المرشػػػحوف فػػػائزوف بالتز 
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ذا كاف عدد المتقدميف لمترشيح أقػؿ مػف العػدد المطمػوب أعمػف فػوزىـ، عمػى أف يػتـ  المطموب. وا 
 استكماؿ باقى العدد المطموب فى انتخابات تكميمية. 

  الس % عمػى األقػؿ مػف أعضػاء المجػ50مع مراعاة النسػبة المقػررة لمعمػاؿ والفالحػيف حيػث أف
شػػػعبى الشػػػعبية المحميػػػة يجػػػب أف يكونػػػوا مػػػف العمػػػاؿ أو الفالحػػػيف، ينتخػػػب عضػػػو المجمػػػس ال

المحمػى باألغمبيػة النسػػبية لعػدد األصػوات الصػػحيحة التػى أعطيػت فػػى االنتخػاب، بعبػارة أخػػرى 
 3000صػوت، وحصػؿ الثػانى عمػى  2000لػو لػدينا ثالثػة مرشػحيفل حصػؿ األوؿ عمػى عػدد 

 صوت، يصبح المرشح الثانى ىو الفائز.  2500صوت، وحصؿ الثالث عمى 

 كػػؿ مػػنيـ فػػى حالػػة تسػػاوى أكثػػر مػػف مرشػػح فػػى عػػدد األصػػوات الصػػحيحة التػػى حصػػؿ عمييػػا، 
يقتضى إعالف فوز مرشح واحػد السػتكماؿ العػدد المطمػوب انتخابػو لممجمػس الشػعبى  فإف األمر
يعمػف فػوز مػف أسػفرت عنػو تجػرى بيػنيـ قرعػة بمعرفػة رئػيس المجنػة العامػة عالنيػة، و و المحمى، 

  نتيجة القرعة.  

 مراقبة العممية االنتخابية:  -1

قضػػػت محكمػػػة القضػػػاء االداري بحػػػؽ جماعػػػات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف والمنظمػػػات األىميػػػة فػػػي مراقبػػػة 
. وكانت المنظمات األىمية وجماعات حقوؽ اإلنساف قد رفعػت قضػية 2005االنتخابات البرلمانية لعاـ 
قػػوؿ فييػػا إف ىػػذه الييئػػة المعينػػة مػػف الحكومػػة وضػػعت شػػروطا تمنػػع المراقبػػة ضػػد المجنػػة االنتخابيػػة ت

المستقمة لعمميات التصويت. ورفعت القضية المنظمػة المصػرية لحقػوؽ اإلنسػاف والمجنػة القوميػة لمراقبػة 
االنتخابػات وجماعػة التنميػة الديموقراطيػػة نيابػة عػف عشػرات المنظمػػات التػي طالبػت بمراقبػة التصػػويت. 

المجنة االنتخابية قد قالت إف الرقابة ستتـ فقط مف قبؿ المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف ، أو مف  وكانت
 خاللو بالحصوؿ عمى تصريح خاص. 

إال أف المحكمة وصفت االنتخابات بأنيػا حجػر الزاويػة لمديموقراطيػة فػي الػبالد وبالتػالي يجػب أف 
بية والديموقراطية. ووفقا لتفسيرات قانونية فإف الحكػـ تتمكف الجماعات األىمية مف مراقبة العممية االنتخا

عطي حؽ المراقبة لممنظمات المدنية في مراقبة التصويت داخؿ وخػارج مراكػز التصػويت. ووفقػا لمحكػـ ي
فػػإف المجتمػػع المػػدني حصػػؿ عمػػي حػػؽ المراقبػػة بشػػكؿ قػػانوني الى انتخابػػات تجػػري فػػي مصػػر وىػػو مػػا 

 ينسحب عمى االنتخابات المحمية.
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قػػػػد قامػػػػت منظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني بمراقبػػػػة انتخابػػػػات مجمسػػػػي الشػػػػعب والشػػػػورى وسػػػػتراقب و 
 انتخابات الرئاسة واالنتخابات المحمية.

 حقوق الناخبين ومسئوليات الفائزين فى االنتخابات المحمية: -92

ر غالبا ما يستحوذ السؤاؿ التالي عمى اىتمامات الناخبيف: ما ىي عالقة المرشح الفػائز بالجمػاىي
التي أتت بو إلى منصبو. فالممارسة عمى المستويات الوطنية والمحمية تشػير إلػى أف المرشػحيف يبػذلوف 
جيػػًدا كبيػػًرا لحػػث وتعبئػػة النػػاخبيف قبػػؿ وأثنػػاء االنتخابػػات. وغالًبػػا مػػا يفتػػر حمػػاس وجيػػد المرشػػح بعػػد 

ايػة ولػيس وسػيمة لخدمػة تحقيقو ليدفو وىو الوصوؿ إلى المقعػد السياسػي الػذي يتحػوؿ فػي الواقػع إلػى غ
النػػاخبيف فػػي الػػدائرة. والتواصػػؿ مػػع النػػاخبيف بعػػد االنتخابػػات يعتبػػر حقًػػا لمناخػػب ومسػػئولية لمعضػػو بعػػد 
انتخابػػػو. ولألسػػػباب السياسػػػية وحتػػػى الشخصػػػية التاليػػػة يجػػػب عمػػػى المرشػػػحيف اإلىتمػػػاـ بالتواصػػػؿ مػػػع 

 دوائرىـ االنتخابية بعد االنتخابات:

 ء عمى تسميمو ليـ بالتعبير عف مصالح الناخبيف في دائرتو االنتخابيةاختيار العضو يتـ بنا -

العضو لف يستطيع التعبير عف مصالح الناخبيف بدوف الرجوع الييـ ومعرفة مشكالتيـ وآرائيـ  -
 واقتراحاتيـ

 التفويض الممنوح لمعضو المنتخب متوقؼ عمى رضاء الناخبيف عف ممثميـ الذي تـ اختياره -

راطية تقضي خضوع العضو المنتخب لكؿ أشكاؿ المساءلة التي يتفؽ عمييا الممارسة الديمق -
 الناخبوف في الدائرة االنتخابية

تيح لو الفرصة لرصد المشكالت التي يعانييا المجتمع يتواصؿ العضو المنتخب مع الناخبيف  -
 المحمي مما يسيؿ عميو آداء دوره الرقابي في المجالس المنتخبة

لعضو يتوقؼ عمى الخدمات والحموؿ وحتى المساىمات التي يحققيا ضماف إعادة انتخاب ا -
 العضو في الفترة األولي مف انتخابو ومدى تواصميـ مع ىذا الجميور. 

وىناك مجموعة من اآلليات التي يمكن أن يعتمد عمييا األعضاء المنتخبين لمتواصل م  
 الناخبين في دوائرىم االنتخابية ومنيا:
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ي منطقة دائرتو االنتخابية ليتقابؿ فيو أسبوعًيا مع الناخبيف وذلؾ في تخصيص العضو مكاف ف -
حاطتيـ عمًما بتطورات  موعد محدد ويتـ فيو تمقي طمبات الناخبيف والتعرؼ عمى مشكالتيـ وا 

 القضايا والمشكالت التي يثيرونيا، وكذلؾ موقفو مما يحدث.

 ت الناخبيف يومًيا لعرضيا عميو. تحديد العضو لبعض المساعديف لو لتمقي طمبات واستفسارا -

تحديد العضو مكاف وزماف اللتقاء الناخبيف داخؿ مقر المجمس وذلؾ لإلطالع عمى مشكالت  -
حاطتيـ عمًما بما يتـ.  الناخبيف وتمقي طمباتيـ وا 

قياـ العضو بجوالت داخؿ دائرتو االنتخابية لمتعرؼ عمى مشكالت الناخبيف عف قرب وعرض  -
 بيا لخدمة الناخبيف. األنشطة التي يقوـ

 تخصيص صندوؽ في مكاف داخؿ الدائرة لتمقي الطمبات واالقتراحات مف الناخبيف -

 .تخصيص خط ساخف أو بريد ألكترونى )إيميؿ( لتمقي طمبات الناخبيف واقتراحاتيـ -

موافاة الناخبيف بالمعمومات الخاصة بدائرتيـ االنتخابية مف خالؿ المطبوعات أو الوسائؿ  -
 .او البصريةالسمعية 

اسػػػػتطالع رأي النػػػػاخبيف فػػػػي الخػػػػدمات المقدمػػػػة ليػػػػـ واالقتراحػػػػات التػػػػي يرونيػػػػا لتحسػػػػيف ىػػػػذه  -
 .الخدمات

  :الدور الرقابي لممجالس الشعبية المحمية

تتشارؾ كؿ مف األجيزة التنفيذية والشعبية المحمية في عمميات التخطيط المحمي ووضع خطط التنمية 
كما أف تنفيذية المحمية أدوارىا في عممية تنفيذ مشروعات ىذه الخطة. و المحمية، وتتحمؿ األجيزة ال

لألجيزة التنفيذية المحمية أدوارىا في عمميات المتابعة والرقابة عمى األنشطة والمشروعات المنفذة 
 محمًيا، فإف لممجالس الشعبية المحمية أدوارىا الرقابية المحددة في ىذا الشأف وفًقا لمقانوف. 

ظ التفتيش عمى األجيزة التنفيذية لموحدات المحمية في نطاؽ المحافظة والمرافؽ الخاضعة فمممحاف
إلشرافيا ولو أف يكمؼ بإجراء ىذا التفتيش أجيزة الرقابة المختصة أو مف يختاره مف الفنييف واإلدارييف 

 مف قانوف اإلدارة المحمية(.  135مادة ) المختصيف مف العامميف المدنييف بالمحافظة
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لممحافظة في سبيؿ ممارسة سمطة الرقابة عمى مختمؼ المرافؽ واألعماؿ في ولممجمس الشعبي المحمي 
نطاؽ المحافظة أف يطمب مف المحافظ موافاتو بتقارير عف نشاط تمؾ المرافؽ مدعمة بالبيانات 

شاكؿ اإلحصائية ومعدالت اإلنتاج والخدمات عمى أف تتضمف تمؾ التقارير ما يواجو المرفؽ مف م
زالتيا.  ومعوقات والمقترحات الالزمة لحميا وا 

ولممجمس الشعبي المحمى لممحافظة أف يطمب مف المحافظ تقارير دورية تتعمؽ بتنفيذ الخطط الخاصة 
بالتنمية المحمية لمتابعة تنفيذىا عمى النحو الذي يتفؽ مع أغراضيا وإليجاد الحموؿ الالزمة لمواجية ما 

 مف الالئحة التنفيذية لقانوف اإلدارة المحمية(. 40قات. )ـ يعترضيا مف مشاكؿ ومعو 

 وحق المجالس الشعبية المحمية في الرقابة والمتابعة مصون بحكم القانون عمى النحو التالي:

يتولى المجمس الشعبي المحمى لممحافظة في حدود السياسة العامة لمدولة  عمى مستوى المحافظة:
 (. 12ألعماؿ التي تدخؿ في اختصاص المحافظة )المادة عمى مختمؼ المرافؽ وا الرقابة

يتولى المجمس الشعبي المحمى لممركز في نطاؽ السياسة العامة لممحافظة  عمى مستوي المركز:
اإلشراؼ والرقابة عمى أعماؿ المجالس المحمية لممدف والقرى الواقعة في نطاؽ المركز والتصديؽ 

الالئحة التنفيذية. كما يتولى الرقابة عمى مختمؼ المرافؽ ذات  عمى قراراتيا في الحدود التي تقررىا
 مف القانوف(. 41الطابع المحمى التي تخدـ أكثر مف وحدة محمية في نطاؽ المركز )ـ 

يتولى المجمس الشعبي المحمى لممدينة في نطاؽ السياسة العامة لممركز الرقابة  عمى مستوي المدن:
لتنسيؽ بينيا والرقابة عمى مختمؼ المرافؽ ذات الطابع المحمى في واإلشراؼ عمى مجالس األحياء وا

 مف القانوف(. 49نطاؽ المدينة )ـ 

يتولى المجمس الشعبي المحمى لمحى في نطاؽ السياسة العامة لممدينة الرقابة  عمى مستوي األحياء:
 ف(.مف القانو  61واإلشراؼ عمى مختمؼ المرافؽ ذات الطابع المحمى في نطاؽ الحي )ـ 

يتولى المجمس الشعبي المحمى لمقرية في نطاؽ السياسة  عمى مستوي الوحدات المحمية القروية:
 مف القانوف(. 68العامة لممركز الرقابة عمى مختمؼ المرافؽ ذات الطابع المحمى في نطاقو )ـ 

 

 

 فيتدخؿ  التيلجانا متخصصة لدراسة الموضوعات  انعقادبداية كؿ دور  فييشكؿ المجمس الشعبي المحمى مف بيف أعضائو 
س الشعبي المحمى غير األحواؿ العاجمة عرض أي موضوع عمى المجم فيقبؿ عرضيا عمى المجمس وال يجوز  اختصاصو

أوؿ  فيشأنو وتنتخب كؿ لجنة مف لجاف المجمس رئيسيا  فيقبؿ إحالتو إلى المجنة المختصة وعرض تقريرىا عمى المجمس 
 مف قانوف اإلدارة المحمية( 107)ـ ليا.  اجتماع
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 لمتابعة المستنديةا

 تمقي تقارير متابعة من األجيزة التنفيذية: .9

لشعبية المحمية مف الجياز التنفيذي كؿ في نطاقو )محافظة، مركز، مدينة، حي، تتمقى المجالس ا
قرية( تقارير متابعة دورية شيرية حوؿ التقدـ الجاري في تنفيذ مشروعات التنمية المحمية وذلؾ وفًقا 

قرية لمبرنامج الزمني لممشروعات الواردة في خطة تنمية المحافظة أو المركز أو المدينة أو الحي أو ال
التي أعدتيا األجيزة المحمية ووافقت عمييا المجالس الشعبية المحمية في بداية العاـ المالي، ويستعاف 
في ذلؾ بممؼ المشروع التنموي والذي تعده األجيزة التنفيذية كؿ في مستواه لكؿ مشروع مدرج في 

 خطط التنمية المحمية.

 مى النحو التالي:وتسير اإلجراءات داخؿ المجمس فور تمقي التقرير ع

إف -يقـو السيد رئيس المجمس الشعبي المحمي بعرض التقرير عمى لجنة المتابعة في المجمس  -
أو أية لجنة تقوـ بأعماؿ المتابعة حتى ولو لـ تحمؿ ىذا االسـ  -كانت ىناؾ لجنة متابعة

 )لجنة متابعة تنفيذ القرارات، لجنة العالقات العامة، لجنة االتصاؿ.....(. 
حالة عدـ وجود لجنة متابعة أو لجنة تقوـ بأعماؿ المتابعة داخؿ المجمس، يجوز لممجمس في  -

تشكيؿ لجنة خاصة ليذا الغرض عمى أف يراعي في تشكيميا تمثيؿ المجاف ذات العالقة 
 بموضوع المجنة وكذلؾ الخمفيات المينية والعممية لمسادة األعضاء.

وتقديـ تقرير عف نتائج المناقشات وعرضو عمى تقوـ المجنة بمناقشة التقرير محؿ العرض  -
المجمس الشعبي المحمي. ولمجنة اتخاذ كافة اإلجراءات التي مف شأنيا استيفاء جميع جوانب 

 الموضوع محؿ العرض مثؿ:
o  دعوة المسئوليف التنفيذييف لمحضور والمشاركة في المناقشة وتوضيح بعض األمور

 تفسارات األعضاء مع مراعاة مستوى المجمس.ذات العالقة بالتقرير واإلجابة عف اس
o  لرؤساء المصالح ومديري ورؤساء اإلدارات واألجيزة التنفيذية أو غيرىا مف الجيات

ذات الشأف في المسائؿ المعروضة عمى المجنة حضور اجتماعاتيا مع مراعاة مستوى 
ومكاف  المجمس، وعميو فالبد مف مخاطبة ىذه الجيات بجدوؿ أعماؿ المجنة وتواريخ

انعقاد اجتماعاتيا لممسئوليف التنفيذييف حتى يتمكنوا مف الحضور بمدة ال تقؿ عف 
 أسبوع قبؿ اجتماع المجمس. 
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o لحضور اجتماعاتيا مف  دعوة مف ترى اإلفادة بخبرتو مف ذوى الكفاءات وليا أف تدعو
 تتصؿ أعماليـ بالموضوعات المعروضة عمييا في التقرير محؿ المناقشة. 

o  مف يحضر اجتماعات المجنة مف غير أعضائيا في المناقشة والدراسة دوف أف يشترؾ
 يكوف ليـ صوت معدود في مداوالتيا. 

فور تمقي رئيس المجمس التقرير الذي أعدتو لجنة الموضوع، يقوـ رئيس المجمس المختص  -
ضور بإدراجو عمى جدوؿ أعماؿ أوؿ جمسة يعقدىا المجمس، مع مراعاة القواعد الخاصة بالح

حيث ال يكوف االجتماع  1979لسنة  43والتصويت الواردة في قانوف نظاـ اإلدارة المحمية 
صحيًحا إال بحضور أغمبية أعضاء المجمس، وتصدر قراراتو باألغمبية المطمقة لمحاضريف 

 (. 22وفى حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منو الرئيس )المادة 
 متابعة من األجيزة التنفيذية:التقدم باقتراح بطمب تقارير  .0

لممجالس الشعبية المحمية الحؽ في طمب تقارير مف المجالس التنفيذية عف سير العمؿ في مشروعات 
خطة التنمية المحمية، وكذلؾ ليا أف تطمب أي إيضاحات أو تقديـ أية استفسارات حوؿ مستوى التقدـ 

 الحادث في مشروعات التنمية المحمية.

 ت داخؿ المجمس لطمب التقارير عمى النحو التالي:وتسير اإلجراءا

لكؿ عضو مف أعضاء المجمس الشعبي المحمى كؿ في نطاقو الحؽ في أف يتقدـ باقتراح الى  -
رئيس المجمس بإدراج "طمب تقرير متابعة لمشروعات التنمية المحمية مف الجياز التنفيذي" في 

مف ، وعمى رئيس المجمس أف يحيؿ  جدوؿ أعماؿ المجمس قبؿ انعقاده بأسبوع عمى األقؿ
 المجنة المختصة.الطمب الى 
جميع األحواؿ ال يجوز أف تناقش بالمجمس الموضوعات غير المدرجة بجدوؿ أعماؿ لكف في 
 الجمسة.

عداد تقرير حولو  - تقـو المجنة المختصة )لجنة المتابعة أو أي كاف أسميا( بمناقشة االقتراح وا 
 المحمي. وتقديمو الى المجمس الشعبي

لممجمس الشعبي المحمى مناقشة تقرير المجنة المختصة وتوصياتيا والتصويت عميو وفًقا  -
 لإلجراءات المتبعة في ىذا الشأف. 
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في حالة الموافقة عمى االقتراح يقوـ رئيس المجمس الشعبي المحمي بطمب التقرير مف األجيزة  -
 التنفيذية المختصة.

يزة التنفيذية المختصة يقوـ رئيس المجمس بعرضو عمى فور ورود تقرير المتابعة مف األج -
  (1.1)عمى الوجو المفصؿ في المجنة المختصة والتي تقوـ بإعداد تقريرىا حوؿ األمر 

يقوـ رئيس المجمس الشعبي المحمي بعرض تقرير المجنة عمى المجمس الشعب المحمي  -
 لممناقشة والتصويت.

رورة ػ جمسات المجمس الشعبي المحمى، كما يحضر المحافظ أو مف يحؿ محمو ػ عند الض -
يحضرىا رؤساء المصالح والوحدات المحمية ورؤساء الييئات العامة ممف تتصؿ اختصاصاتيـ 

 بالمسائؿ المعروضة عمى المجمس.
يحضر رئيس كؿ وحدة محمية جميع جمسات المجمس الشعبي المحمى لموحدة كما يحضرىا مف  -

حضورىـ مف مديري اإلدارات أو األجيزة ممف تتصؿ يرى رئيس الوحدة المحمية ضرورة 
 اختصاصاتيـ بالمسائؿ المعروضة عمى المجمس.

 توجيو سؤال حول سير العمل بإحدى مشروعات خطة التنمية المحمية: .3

لكؿ عضو مف أعضاء المجمس الشعبي المحمى لممحافظة أف يوجو لممحافظ، أو نائبي المحافظ 
الييئات العامة في نطاؽ المحافظة أسئمة في الشئوف التي تدخؿ ولكؿ مف رؤساء المصالح ورؤساء 

 في اختصاصاتيـ حوؿ سير العمؿ بمشروعات أو بإحدى مشروعات التنمية المحمية. 

عضاء المجالس الشعبية المحمية األخرى توجيو أسئمة لرؤساء الوحدات المحمية لكؿ عضو مف أو 
نطاؽ الوحدة المحمية  يورؤساء الييئات العامة العاممة ف اإلدارات ولرؤساء األجيزة التنفيذية ولمديري
 .ي اختصاصاتيـتدخؿ ف يالشئوف الت يأسئمة ف

 وتسير اإلجراءات داخؿ المجمس في ىذا الشأف عمى النحو التالي:

كتابة بسؤالو الى رئيس المجمس الشعبي المحمي حوؿ سير العمؿ  فقطيتقدـ عضو واحد  -
 طة التنمية المحمية ويشترط في السؤاؿ ما يمي:بإحدى المشروعات الواردة بخ

o يجب أف يكوف السؤاؿ في أمر مف األمور المحمية 
o يجب أال يكوف السؤاؿ متعمًقا بمصمحة خاصة بمقدمو أو تكوف لو صفة شخصية 
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o  يعنيا بدوف أ االستفياـا عمى األمور المراد ا ومقصورً أف يكوف السؤاؿ واضحً يجب 
 تعميؽ

o  أو أي تجاوزات. ا مف العبارات غير الالئقةخاليً  السؤاؿأف يكوف يجب 
لمعضو مقدـ السؤاؿ الحؽ في سحب السؤاؿ في أي وقت قبؿ اإلجابة عميو مف قبؿ األجيزة  -

 التنفيذية المختصة.
يقـو رئيس المجمس الشعبي المحمي لممحافظة بإبالغ السؤاؿ الى السيد المحافظ والذي يقـو  -

مصالح والييئات العامة بالمحافظة باألسئمة الموجية إلييـ ويتابع رؤساء البدوره بإبالغ السادة 
ـ رؤساء المجالس الشعبية المحمية لممراكز والمدف واألحياء كما يقو  .إعداد اإلجابة عمييا

 ويقوـ رئيس الوحدة المحميةبالسؤاؿ الموجو إلييـ كتابة، المحمية بتبميغ رؤساء الوحدات والقرى 
اإلدارات بالوحدة المحمية  يؤساء المصالح والييئات العامة ومدير بإبالغو إلى ر  المختص

 الموجية إلييـ ويتابع إعداد الرد عمييا.
يمكف لمسيد رئيس المجمس الشعبي المحمي أيًضا أف يحيؿ السؤاؿ الى المجنة المختصة  -

لمناقشتو وعمؿ تقرير حولو ينتيي بتوصيات تعرض عمى المجمس والمجمس ىو صاحب القرار 
 ي ىذا الشأف، كما يمكنو أف يعرض السؤاؿ عمى أكثر مف لجنة.ف

يمكف لمسيد رئيس المجمس الشعبي المحمي أيًضا أف يعرض السؤاؿ عمى المجنة الدائمة  -
وتصبح ىي صاحبة القرار حيث تتولي وضعو في جدوؿ أعماؿ المجمس أو تعرضو عمي 

مرد، وقد تحيؿ السؤاؿ الى أمانة المجنة المختصة أو تعرضو عمى الجياز التنفيذي المختص ل
المجمس لمرد عمى العضو فيما انتيي إليو إذا ما كاف السؤاؿ قد تـ عرضو في دور انعقاد 

 سابؽ.
يتـ إدراج السؤاؿ في جدوؿ أعماؿ أقرب اجتماع بعد انقضاء سبعة أياـ مف تاريخ إبالغو إلى  -

حالة االستعجاؿ وباالتفاؽ مع  المحافظ أو رئيس الوحدة المحمية المختص، ويجوز لممجمس في
المحافظ أو رئيس الوحدة المحمية المختص تقصير ىذا الميعاد وترسؿ صورة السؤاؿ مع جدوؿ 

 األعماؿ إلى األعضاء.
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عمى السيد المحافظ أو غيره مف المسئوليف التنفيذييف عمى جميع المستويات الذيف توجو إلييـ  -
مس الشعبي المحمى لممحافظة ويجوز االكتفاء برد أسئمة األعضاء اإلجابة عمييا بجمسة المج

 مكتوب مف المسئوؿ التنفيذي في الحاالت التالية:
o  .في حالة طمب عضو المجمس مقدـ السؤاؿ برد مكتوب فقط 
o  إذا رأى المجمس الشعبي المحمي االكتفاء برد مكتوب عنيا 
o  مجرد الحصوؿ عمى بيانات أو معمومات إحصائيةإذا كاف غرض السؤاؿ 

أو السيد رئيس الوحدة المحمية الذي وجو إليو السؤاؿ يرسؿ السيد المحافظ وفى ىذه الحالة 
خالؿ أسبوعيف لتبميغيا إلى مقدـ الشعبي المحمي المختص اإلجابة إلى السيد رئيس المجمس 

 وفى جميع األحواؿ تنشر األسئمة واألجوبة عمييا بممحؽ مضبطة المجمس. السؤاؿ.
فظ أف ينيب في الرد عمى األسئمة الموجية إليو رؤساء المصالح والييئات يجوز لمسيد المحا -

عمى رؤساء المصالح الحكومية أو رؤساء الييئات العامة اإلجابة بأنفسيـ عمى العامة،  و 
جدوؿ األعماؿ، و ليـ أف يطمبوا تأجيؿ اإلجابة لجمسة تالية  يأسئمة األعضاء المدرجة ف

 يحددىا المجمس.
كما يرسؿ رئيس ا، خطر رئيس المجمس بتأجيؿ إجابتو لمدة ال تتجاوز شيرً لممحافظ أف ي -

المحمى المختص  يأو القرية اإلجابة إلى رئيس المجمس الشعب يالمركز أو المدينة أو الح
 .خالؿ أسبوعيف لتبميغيا إلى مقدـ السؤاؿ

ائمة لممجمس عمى إذا غاب مقدـ السؤاؿ يكوف لمف وجو إليو أف يودع اإلجابة عميو بالمجنة الد -
 أف تثبت بممحؽ مضبطة المجمس. وفى ىذه الحالة يجوز لمجنة أف تعمؽ عمى اإلجابة.

إذا كاف العضو مقدـ السؤاؿ حاضًرا الجمسة، فميو وحده دوف غيره مف األعضاء أف يستوضح  -
مف وجو إليو السؤاؿ وأف يعمؽ عمى إجابتو بإيجاز مرة واحدة، ومع ذلؾ فمرئيس المجمس أف 

 ذف حسب تقديره لعضو آخر بتعميؽ موجز.يأ
نو إلى أش يجميع األحواؿ أف يحيؿ السؤاؿ واإلجابة عنو والتعميقات ف يلرئيس المجمس ف -

خطار المجمس بنتيجة دراستيا.  المجنة المختصة لدراسة موضوعو وا 
 التقدم بطمبات إحاطة حول مستوى التقدم في تنفيذ مشروع أو مشروعات التنمية المحمية: .3
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كؿ عضو مف أعضاء المجمس الشعبي المحمى لممحافظة أف يطمب إحاطة المحافظ أو غيره مف ل
نائبي المحافظ أو مف رؤساء المصالح ورؤساء الييئات العامة في المحافظة عمًما بأمر لو أىمية 
عامة وعاجمة في الشئوف الداخمة في اختصاصاتيـ والتي يقع في مقدمتيا بالطبع مشروعات خطة 

 ية المحمية. التنم

وألعضاء المجمس الشعبي المحمى في المركز أو المدينة أو الحي أو القربة توجيو طمبات اإلحاطة 
لرؤساء وحدات اإلدارة المحمية المختصيف ولمديري اإلدارات ولرؤساء األجيزة التنفيذية المحمية 

 ورؤساء الييئات العامة العاممة في نطاؽ الوحدة المحمية.

 ءات داخؿ المجمس في ىذا الشأف عمى النحو التالي:وتسير اإلجرا

ألعضاء المجمس الشعبي المحمي الحؽ في تقديـ طمبات إحاطة حوؿ سير العمؿ بمشروع أو  -
 أكثر مف مشروعات التنمية المحمية ويشترط عند تقديـ الطمب ما يمي:

o يقدـ طمب إحاطة لممحافظ مف ربع أعضاء المجمس أو مف ستة مف أعضائو أييما 
 أكثر، 

o  يقدـ طمب اإلحاطة لكؿ مف رؤساء المصالح الحكومية والييئات العامة والوحدات
 االقتصادية عمى مستوى المحافظة مف أربعة أعضاء عمى األقؿ.

o  يقدـ طمب إحاطة لرؤساء وحدات اإلدارة المحمية كؿ في نطاقو مف ربع أعضاء
 المجمس أو مف ستة مف أعضائو أييما أكثر،

o لمديري اإلدارات ولرؤساء األجيزة التنفيذية المحمية ورؤساء حاطة يقدـ طمب اإل
 مف أربعة أعضاء عمى األقؿ. الييئات العامة العاممة في نطاؽ الوحدة المحمية

يقدـ طمب اإلحاطة كتابة إلى رئيس المجمس مبيًنا بو بصفة عامة موضوع طمب اإلحاطة  -
يبمغ طمب اإلحاطة إلى المحافظ ويقـو واألمور التي يتضمنيا وصفتيا العامة والعاجمة و 

المحافظ بمتابعة إعداد الرد عميو إذا كاف متعمًقا برؤساء المصالح ورؤساء الييئات العامة 
 بالمحافظة.

ال تجوز المناقشة في موضوع طمب اإلحاطة قبؿ مضي سبعة أياـ عمى األقؿ عمى تقديمو إال  -
يدرج رئيس المجمس طمب اإلحاطة في جدوؿ إذا قبؿ مف ُوجو إليو الطمب مناقشتو قبؿ ذلؾ و 

 أوؿ جمسة بعد إبالغو لممحافظ وبموافقتو وذلؾ لتحديد موعد المناقشة.
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يتـ ضـ طمبات اإلحاطة ذات الموضوع الواحد والمرتبطة ارتباًطا وثيًقا لمناقشتيا في وقت  -
 واحد.

حاطة ثـ يقـو في الجمسة المحددة لمناقشة طمب اإلحاطة يشرح أحد مقدمي الطمب طمب اإل -
 مف وجو إليو الطمب بالرد 

يقـو السيد رئيس المجمس بعدئذ بفتح باب المناقشة وبعد االنتياء منيا يعرض الرئيس  -
ذا لـ تكف ىناؾ اقتراحات أعمف انتياء المناقشة  االقتراحات التي تكوف قد قدمت في شأنو وا 

 واالنتقاؿ إلى جدوؿ األعماؿ.
لممحافظة أف يرفع تقريرًا إلى مجمس المحافظيف لمنظر فيما لرئيس المجمس الشعبي المحمى  -

أسفرت عنو نتيجة مناقشة طمب اإلحاطة مف أمور لـ تتخذ األجيزة التنفيذية بالمحافظة 
 اإلجراءات الالزمة لتداركيا.

ال يجوز الكالـ عند عرض االقتراحات الخاصة بطمب اإلحاطة إال لمقدـ االقتراح ليشرح  -
ولممجمس أف يحيؿ االقتراحات المقدمة أو بعضيا إلى إحدى لجانو لتقديـ تقرير اقتراحو بإيجاز 

 عنيا قبؿ أخذ الرأي عمييا.
يدرج طمب اإلحاطة في جدوؿ األعماؿ قبؿ األسئمة مباشرة، بعبارة أخرى إذا كانت ىناؾ أسئمة  -

ؿ مقدمة مف األعضاء وطمبات إحاطة، فإف طمب أو طمبات اإلحاطة تأتى فى جدوؿ أعما
 المجمس قبؿ األسئمة.  

ال يجوز لمقدمي طمب اإلحاطة استرداد طمبيـ بعد إدراجو بجدوؿ األعماؿ إال إذا وافؽ  -
 المجمس عمى طمب استرداده.

التقدم بطمب طرح موضوع سير العمل في تنفيذ مشروع أو مشروعات التنمية المحمية  .5
  لممناقشة العامة:

المجمس الشعبي المحمي أف يطمبوا كتابة مف رئيس يجوز لعدد ال يقؿ عف خمسة مف أعضاء  -
المجمس الشعبي المحمي طرح موضوع عاـ يتصؿ بالمحافظة أو بغيرىا مف الوحدات المحمية في 
نطاقيا لممناقشة العامة فيو، بعبارة أخرى ليـ الحؽ في طرح موضوع سير العمؿ في تنفيذ إحدى 

 المشروعات الواردة فى خطة التنمية المحمية. 
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يرفع رئيس المجمس المختص الطمب إلى المحافظ أو إلى رئيس الوحدة المحمية المختص حسب  -
األحواؿ ويقوـ المحافظ أو رئيس الوحدة المحمية بإحالة تقرير المجمس التنفيذي المختص عف بحث 

ذ القرار ودراسة الطمب مشفوًعا برأيو إلى المجمس الشعبي المحمي المختص لمناقشتو وتبادؿ الرأي واتخا
 أو التوصية الالزمة بشأنو مع مراعاة االعتبارات المحمية.

لرئيس المجمس المختص أف يقترح إقفاؿ باب المناقشة إذا رأي أف الموضوع قد استوفي بحثو كما  -
يجوز اقتراح إقفاؿ باب المناقشة بناء عمي طمب كتابي موقع عميو مف خمس أعضاء المجمس عمى 

 تراح عمى المجمس.األقؿ ويعرض ىذا االق

 

 

 

 

 يممؾ المجمس الشعبي أداة األستجواب أيًضا.  2014وتجدر اإلشارة إلى أنو وفًقا لدستور 

 المتابعة الميدانية

بالمتابعة الميدانية  بمفردهيجب التأكيد بداية أنو ال يجوز ألي عضو مجمس شعبي محمي أف يقوـ 
خرى يمنع عضو المجمس الشعبي المحمي أف يتفقد ألعماؿ األجيزة التنفيذية عمى مستواه، بعبارة أ

بمفرده أو أف يقوـ بزيارة ميدانية ألي موقع أو مشروع محمي وأف ينصب مف نفسو مراقًبا ومقيًما وحاكًما 
لألعماؿ فيو، وال يقتصر ىذا األمر عمى مشروعات التنمية المحمية بؿ يمتد الى جميع المسائؿ 

 لمستوي المحمى بدوف تكميؼ مف المجمس المختص. المتعمقة بالمرافؽ العامة عمى ا

مرة أخرى نؤكد عمى أنو ال يجوز أف يقوـ مجموعة مف أعضاء أي مجمس شعبي محمي بالقياـ بزيارة 
ميدانية لممشروعات أو إحدى المشروعات المنفذة في إطار خطة التنمية المحمية أو عموًما بدوف 

 تكميؼ رسمي مف المجمس المختص بذلؾ. 

ى قاـ أي عضو بالمجمس بذلؾ فإف ذلؾ يعد مخالًفا لمقواعد والموائح المنظمة لعمؿ المجالس ومت
الشعبية المحمية ويعد خروًجا عف مقتضي الواجب الوظيفي حيث أف ىذا يعد تدخاًل وتعطياًل لدوالب 

أف يحضر جمسات المجمس أو لجانو إذا كانت لو  المجمس الشعبي المحمىيحظر عمى عضو 
 فىبائو أو أصياره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصمحة شخصية أو ألحد أقر 

 مادة) مثؿ ىذه المصمحة فيياعمف لو  ا أو وكيالً ا أو قيمً المسألة المعروضة أو إذا كاف وصيً 
 . مف قانوف اإلدارة المحمية( 93
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امت العمؿ اليومي وعمى المجمس أف يتخذ ما يراه في شأف ىذا العضو أو مجموعة األعضاء التي ق
 بذلؾ.

لكن يحق لممجمس الشعبي المحمي تشكيل لجنة أو لجان لممتابعة الميدانية لتفقد األعمال في أي 
 مشروع من مشروعات خطة التنمية المحمية والوقوف عمى سير العمل فيو....

 وتسير اإلجراءات داخؿ المجمس في ىذا الشأف عمى النحو التالي: 

بتشكيؿ لجنة متابعة لمقياـ بزيارة ميدانية ألحد  يحؽ ألي عضو بالمجمس تقديـ اقتراح -
 المشروعات الواردة في خطة التنمية المحمية أو أي مرفؽ محمي في نطاقو.

 يمر االقتراح بالمراحؿ السابؽ اإلشارة إلييا عند الحديث عف تقديـ االقتراحات -
بالزيارة الميدانية  إذا وافؽ المجمس عمى االقتراح، يدعو رئيس المجمس الى تشكيؿ لجنة لمقياـ -

 لممشروع وفى حالة موافقة المجمس يجوز أف تكوف المجنة:
o  لجنة خاصة مف أعضاء المجمس لموقوؼ عمى الموضوع عمى الطبيعة ولفحص

 ودراسة الموضوع 
o  لجنة مشتركة تضـ في عضويتيا أعضاء مف المجمس الشعبي المختص وأعضاء مف

 تقرر كيفية إجراء المتابعة الميدانية. الجياز التنفيذي المختص وىى التي يجب أف
يتولي رئيس المجمس الشعبي المحمى المختص إبالغ األجيزة التنفيذية في مستواه بالمجنة  -

وتشكيميا وخطة عمميا وجدوؿ زيارتيا الميدانية مع أىمية اإلشارة الى ضرورة أف تتخذ األجيزة 
عيا مف يرافقيا لتوضيح أية أمور تتعمؽ التنفيذية الالـز تجاه تسييؿ مأمورية المجنة وترسؿ م

 بطبيعة عمميا.  
عمى المجنة أف تعد تقريًرا بنتائج الزيارة وتقدمو لرئيس المجمس الشعبي المحمي المختص،  -

والذي يجب أف يقوـ بإرساؿ نسخة منو الى الجياز التنفيذي المختص، ولو أف يدرج الموضوع 
 عمى جدوؿ أعماؿ المجمس.

تنفيذية أف تقوـ باتخاذ جميع اإلجراءات لحؿ المشكالت التي ظيرت أثناء يجوز لألجيزة ال -
الزيارة الميدانية وليـ أف يرسموا تقريًرا لمجنة والمجمس حوؿ ما تـ اتخاذه مف إجراءات بعد 

 الزيارة.
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في حالة وجود أي قصور في تنفيذ الخطة لممجمس الشعبي المحمي المختص أف يطالب  -
ص باتخاذ إجراءات تصحيحية، ولممجالس التنفيذية أف توضح كيفية القياـ الجياز التنفيذ المخت

 بذلؾ.
في حالة عدـ استجابة الجياز التنفيذي في المستوى األدنى لمطالب المجمس الشعبي المحمي  -

 يرفع األمر الى المستويات األعمى ولممجمس الشعبي المحمي أف يصدر قراًرا في ىذا الشأف. 
يس الوحدة المحمية المختصة االعتراض عمى أي قرار يصدر مف المجمس أو رئيجوز لممحافظ  -

الشعبي المحمى بالمخالفة لمخطة العامة لمدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي عمػى أية مخػالفة 
لمقػوانيف أو المػوائح أو يخػرج عػف اختصاصات المجمػس المحػددة في القانوف ولو في ىذه الحالة 

رار إلى المجمس الشعبي المحمى الذي أصدره مشفوعا بمالحظاتو واألسباب التي إعادة ىذا الق
 يبنى عمييا اعتراضو، وذلؾ خػالؿ خمسة عشػر يومػا مػف تاريػخ إبالغو القرار. 

إذا أصػر المجمس الشعبي المحمى لممحافظة عمػى قراره، عرض الوزير المختص باإلدارة  -
 خالؿ ثالثيف يوًما مف تاريخ إبالغو بو.  المحمية األمػر عمػى مجمػس الوزراء

يقوـ مجمس الوزراء بالبت في القػرارات المعػترض عمييا خػالؿ ثالثوف يوًما مف تاريخ عرض  -
 األمر عميو، ويكوف قرار المجمس في ىذا الشأف نيائًيا. 

، وفى حالة إصرار أي مف المجالس الشعبية المحمية لموحدات المحمية األخرى عمػى قػراره -
يخطر المحافظ المختص رئيس المجمس الشعبي المحمى لممحافظة ويعرض األمر عمى 
الوزير المختص باإلدارة المحمية، ويقوـ الوزير بالبت في القػرارات المعترض عمييا خػالؿ 

 ثالثيف يوًما مػف تاريخ عرضيا عميو، ويكوف قراره في ىذا الشأف نيائًيا. 

 المتابعة المالية:

اؿ متابعة المجمس الشعبي المحمي الى المسائؿ المالية حيث تقوـ األجيزة ال تمتد أعم -
المختصة بذلؾ بيذا النوع مف المتابعة والرقابةل بعبارة أخرى ىناؾ أجيزة مركزية ومحمية 

والجياز  تقوـ بالمتابعة المالية مثؿ وزارة المالية وممثمييا بالوحدات الحسابية المختمفة
ًقا لقانوف الموازنة العاـ وقانوف الجياز المركزي لممحاسبات فيي المركزي لممحاسبات طب

 المكمفة بمراجعة حسابات الوحدات المحمية بالنسبة إليراداتيا ومصروفاتيا.
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ويكوف ممثمو وزارة المالية في ىذه الوحدات مسئوليف عف صحة ىذه الحسابات ومطابقتيا  -
بيا وذلؾ عمى النحو المفصؿ في الالئحة لمقوانيف والموائح والتعميمات المالية المعموؿ 

التنفيذية لقانوف اإلدارة المحمية، ويخطر الجياز المركزي لممحاسبات المجمس الشعبي 
المحمى لممحافظة والمحافظ المختص بالتقارير التي يعدىا عف حسابات المحافظة والوحدات 

 (. 136)مادة  المحمية األخرى الخاضعة إلشرافيا
ات الختامية تقوـ األجيزة المالية المختصة بالمحافظة بتقديـ مشروعات بالنسبة لمحساب -

الحسابات الختامية السنوية لممحافظة والوحدات المحمية التابعة ليا إلى كؿ مف وزارة المالية 
والجياز المركزي لممحاسبات وذلؾ في المواعيد ووفقا لمقواعد واإلجراءات المنصوص عمييا 

 مف قانوف اإلدارة المحمية(.  123عامة لمدولة )المادة في قانوف الموازنة ال
يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامي السنوي لممحافظة شاماًل لمشروعات الحسابات  -

الختامية لموحدات المحمية في نطاقيا عمى المجمس الشعبي المحمي لممحافظة مرفًقا بيا 
اسبات وذلؾ في المواعيد ووفقا لمقواعد مالحظات وزارة المالية وتقارير الجياز المركزي لممح

 مف قانوف اإلدارة المحمية(.   124واإلجراءات التي يصدر بيا قرار مف وزير المالية )المادة 
قراره وفًقا لإلجراءات  - يقـو المجمس الشعبي المحمي لممحافظة بمراجعة الحساب الختامي وا 

 المعتمدة في ىذا الصدد، وتسميمو الى السيد المحافظ 
يقدـ المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد إقرارىا مف المجمس الشعبي المحمى  -

لممحافظة إلى وزير المالية ويعرض الحساب الختامي لكؿ محافظة في قسـ خاص مف 
 124الحساب الختامي لمدولة ويسرى عميو ما يسرى عمى ىذا الحساب مف أحكاـ )المادة 

 مف قانوف اإلدارة المحمية(.   
ئيس المجمس الشعبي المحمي الحؽ في إحالة أي موضوعات إلى مجمس الدولة لإلفتاء لر  -

بداء الرأي القانوني، كما تتولي إدارة قضايا الدولة مباشرة الدعاوي التي تكوف الوحدات  وا 
 مف القانوف(.  137المحمية طرًفا فييا )ـ 
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المحميةة ادار بشأن اإل 9979لسنة  34قانون رقم 

 باسـ الشعب 
 رئيس الجميكرية 

 بعد اإلطالع عمى الدستكر: 
 : ى، بإصدار قانكف نظاـ الحكـ المحم5975لسنة  55كعمى القانكف رقـ 
 : ىقرر القانكف اآلت
  الماادة األولى

 . المحميةة دار فؽ بشأف نظاـ اإليعمؿ بأحكاـ القانكف المرا
  الماادة الثانية

ارض مع ما ال يتعيفتاريخ العمؿ بيذا القانكف  فىيستمر العمؿ بأحكاـ المكائح كالقرارات التنظيمية العامة السارية 
 . أحكاـ القانكف المرافؽ

  الماادة الثالثة
 ختصاصنقؿ اإل ىالتات الكاردة بالمكازنة العامة لمدكلة كالخاصة بالمرافؽ عتمادتتخذ اإلجراءات الالزمة لنقؿ اإل

مف السنة المالية  إلى مكازنات ىذه الكحدات اعتباران  المحميةة دار بشأنيا بمقتضى ىذا القانكف إلى كحدات اإل
 . مف القانكف المرافؽ 545 المادةكمع مراعاة أحكاـ  5981

  الماادة الرابعة
قرارات المكممة لو بشأف المكارد كال 5975لسنة  539رقـ  المحميةة دار يعمؿ بأحكاـ قرار الكزير المختص باإل

 .القانكف المرافؽ فىكاـ الكاردة كذلؾ حتى تحدد ىذه المكارد كالرسكـ طبقا لألح المحميةالمالية كالرسـك 
القرار المشار إليو كذلؾ  فىكيجكز زيادة الرسكـ المشار إلييا بما ال يجاكز مثمى الفئات المنصكص عمييا  

قتراحك  المحميةة دار عمى عرض الكزير المختص باإلبقرار مف مجمس الكزراء بناء  المحمى  ىالشعبالمجمس  ا 
 .لممحافظة المختصة

  الماادة الخامسة
لعمؿ ذية لمقانكف المرافؽ خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ ايفتصدر بقرار مف رئيس مجمس الكزراء الالئحة التن

 بأحكامو. 
  الماادة الساادسة
ات لتشكيؿ المجالس الجديدة، نتخابإلى نياية مدتيا، عمى أف تجرل اإل الحالىبتشكيميا  المحميةتستمر المجالس 

 . الحاليةمى انتياء مدة المجالس كفقا ألحكاـ القانكف المرافؽ خالؿ الستيف يكما السابقة ع

الملحق االول :- 
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  الماادة السابعة
شركعات بإنشاء صندكؽ تمكيؿ م 5976لسنة  517مف القانكف  6، 5، 4المكاد  فىعدا ما نص عميو  فيما

يمغى الصندكؽ المشار إليو كتكزع حصيمة مكارد ىذا الصندكؽ عمى المحافظات كفقا  لقتصاداإلسكاف اإل
 المالية كاإلسكاف.  لفاؽ مع كزير يضعيا مجمس المحافظيف باالت التىلمقكاعد كالنسب 
  الماادة الثامنة

 ىالشعبالقكانيف كالمكائح عبارتا "المجمس  ىف" أينما كردتا المحميةيستبدؿ بعبارتي "المجمس المحمى" ك"المجالس 
 ". المحمية الشعبيةى" ك"المجالس المحم

يخالؼ أحكاـ القانكف  بإصدار قانكف نظاـ الحكـ المحمى كما يمغى كؿ نص 5975لسنة  55كيمغى القانكف رقـ 
  .المرافؽ
  التاسعة ماادة

 ، كيعمؿ بو مف تاريخ نشره. كتككف لو قكة القانكف ،الجريدة الرسمية فىينشر ىذا القرار 
 ( 5979يكليك سنة  51) 5399ب سنة رج 55 فىصدر برئاسة الجميكرية 

                                                                                                                                         

 الساداتأنكر                                                                                                                 
  المحميةة ادار م اإلقانون نظا
  المحميةة ادار ة لإلالتنظيمات األساسي: الباب األول
ختصاصو  المحميةة ادار وحادات اإل: الفصل األول   اتهاا 

ظات كالمراكز كالمدف كاألحياء كالقرل، كيككف لكؿ منيا الشخصية المحاف ىى المحميةة دار كحدات اإل: 9 ماادة
لغائيا عمى النحك التالكيتـ إنشاء ىذه الكحدات كتحديد نطاقيا كتغيير أ االعتبارية  : ىسمائيا كا 

  )أ( المحافظات:
  .بقرار مف رئيس الجميكرية كيجكز أف يككف نطاؽ المحافظة مدينة كاحدة

  حياء:)ب( المراكز والمادن واأل
  .المحمى لممحافظة ىشعببقرار مف رئيس مجمس الكزراء بعد مكافقة المجمس ال

  :)ج( القرى
 ىالمحمى لممركز المختص كمكافقة المجمس الشعب الشعبيالمجمس  إقتراحبقرار مف المحافظ بناء عمى 

 لممحافظة. 
كيككف لممحافظات ذات المدينة  ،لمقرية مجمكعة مف القرل المتجاكرة المحميةكيجكز أف يشمؿ نطاؽ الكحدة 

 ات المقررة لممحافظة كالمدينة. ختصاصالكاحدة المكارد كاإل
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 ىخؿ فال تد ىلمقرية بالنسبة لمقرل الت المحميةات الكحدة إختصاصبحسب األحكاؿ  ىكيباشر المركز أك الح
 . نطاؽ كحدات محمية قركية

دار سة العامة كالخطة العامة لمدكلة إنشاء ك حدكد السيا ىف المحميةة دار تتكلى كحدات اإل : 2 ماادة ة جميع ا 
 دائرتيا.  ىافؽ العامة الكاقعة فالمر 

تتكالىا الكزارات بمقتضى القكانيف  التىات ختصاصيا جميع اإلإختصاصنطاؽ  فىكما تتكلى ىذه الكحدات كؿ 
يصدر بيا قرار مف رئيس  تىالعدا المرافؽ القكمية أك ذات الطبيعة الخاصة  فيماكالمكائح المعمكؿ بيا كذلؾ 

دار تتكلى المحافظات إنشاءىا ك  التىية المرافؽ التنفيذكتحدد الالئحة  ،الجميكرية تتكلى إنشاءىا  التىتيا كالمرافؽ ا 
دار ك   . المحميةة دار كحدات األخرل لإلتيا الا 

ىذه  ىمييا فات المنصكص عختصاصالكحدات مف اإل ىكما تبيف الالئحة ما تباشره كؿ مف المحافظات كباق
 . المادة

 األخرل.  المحميةتص بيا الكحدات ال تخ ىات المتعمقة بالمرافؽ العامة التختصاصكتباشر المحافظات جميع اإل
يـ عف إنتخابمحمى يشكؿ مف أعضاء يتـ  ىمجمس شعب المحميةة دار يككف لكؿ كحدة مف كحدات اإل:  4 ماادة

كاـ ىػػذا القانكف، عمى أف يككف نصؼ عدد األعضاء عمى األقؿ العاـ كفقا ألح السرلالمباشػر  نتخابطريؽ اإل
 فى 5975لسنة  38القانكف رقـ  فىمف العماؿ كالفالحيف كذلؾ طبقا لتعريؼ العامؿ كالفالح المنصكص عميو 

 شأف مجمس الشعب. 
مف المجالس  لأك تعديؿ نطاقيا أك إلغاؤىا بتشكيؿ أ المحميةة دار كال يخؿ إنشاء كحدة جديدة مف كحدات اإل

 قائمة كذلؾ إلى أف تنتيي مدتيا. ال المحمية الشعبية
 مكاجية الغير.  ىأماـ القضاء كف المحمى رئيسو ىكيمثؿ المجمس الشعب

أماـ  األخرل رئيسيا كذلؾ المحميةة دار يمثؿ المحافظة محافظيا، كما يمثؿ كؿ كحدة مف كحدات اإل:  3 ماادة
 مكاجية الغير.  فىالقضاء ك 

الكزير المختص  إقتراحيجكز بقرار مف رئيس الجميكرية بعد مكافقة مجمس الكزراء كبناء عمى  : مكرر 3 ماادة
 . كالنيكض بمرافقيا إصدار تنظيـ خاص لبعض المدف ذات األىمية الخاصة ييدؼ إلى تنميتيا ،المحميةة دار باإل

  المحميةة ادار المجمس األعمى لإل: الفصل الثاني
 مس الكزراء أك مف ينيبو كعضكية: برئاسة رئيس مج المحميةة دار ى لإليشكؿ مجمس أعم:  5 ماادة
 المحميةة دار الكزير المختص باإل.  
 المحافظيف. 
 لممحافظات المحمية الشعبيةجالس رؤساء الم. 
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 ات المجمس مف الكزراء أك غيرىـ. كلرئيس المجمس دعكة مف يرل حضكره جمس
كؿ  فىية كيتكلى النظر التنفيذتحددىا الالئحة  التىالمكاعيد  فىكيجتمع المجمس بدعكة مف رئيسو بصفة دكرية 

قتراحمف حيث دعمو كتطكيره ك  المحميةة دار ما يتعمؽ بنظاـ اإل ت التأثير عمى القكانيف كالمكائح كالقرارات ذا ا 
 . المجتمع المحمى

كتتكلى الشئكف المشتركة لمكحدات  ،المحميةة دار الكزير المختص باإل المحميةة دار تتبع األمانة العامة لإل:  6 ماادة
 . ضكعات الكاردة مف تمؾ الكحداتككذلؾ دراسة كبحث المك  المحمية

كشئكف التدريب لمعامميف  المحميةة دار المتعمقة باإل المحميةالمؤتمرات الدكلية ك  فىكما تتكلى تنظيـ االشتراؾ 
المسائؿ  فىالصادر  ىالقانكن لمؿ عمى تكحيد الرأكالع المحميةة دار كتقديـ المشكرة لكحدات اإل .المحميةباألجيزة 

 . بعض المحافظات فىارب الرائدة كتعميـ التج المحميةة دار المتعمقة بشئكف اإل
 التىإعداد الدراسات كاألبحاث المتعمقة بالمكضكعات  فى المحميةة دار كما تقكـ بمعاكنة الكزير المختص باإل

بالغ القرارات إلى الكحدات  المحميةة دار ى لإليعرضيا عمى مجمس الكزراء كالمجمس األعم كمتابعة  المحميةكا 
 ذىا. يفتن

  ىية وهيئات التخطيط االقميمقتصااداألقاليم اإل: الفصل الثالث
ية يضـ كؿ منيا محافظة أك أكثر كيككف لكؿ إقميـ إقتصادتقسـ جميكرية مصر العربية إلى أقاليـ :  7 ماادة

 ر بو قرار مف رئيس الجميكرية. صدي لعاصمة كذلؾ عمى النحك الذ
 : ىقميمى تشكؿ عمى النحك التاللجنة لمتخطيط اإل لإقتصادينشأ بكؿ إقميـ :  8 ماادة

 .المحافظات المككنة لإلقميـ ىافظمحافظ اإلقميـ، كلو الرئاسة كيككف بالتناكب سنكيا مف بيف مح -
 .محافظك المحافظات المككنة لإلقميـ -
  .لممحافظات المككنة لإلقميـ ميةالمح الشعبيةرؤساء المجالس  -
 .أمينا عاما لمجنة - ىيط اإلقميمرئيس ىيئة التخط -
 . ؿ منيـ قرار مف الكزير المختصختيار كإممثمك الكزارات المختصة كيصدر ب -

 : ىكتختص ىذه المجنة بما يأت
قرار األكلكيات  .5 تتخذ أساسا  لتىاك  اإلقميمىتقترحيا ىيئة التخطيط  التىالتنسيؽ بيف خطط المحافظات كا 

 . لمكارد المتاحة محميا كمركزياكضع بدائؿ لخطة اإلقميـ كذلؾ عمى ضكء ا فى
 اإلقميمىتقترحيا ىيئة التخطيط  التىالخطة كدراسة التعديالت  تنفيذالتقارير الدكرية لمتابعة  فىالنظر  .5

لمجمس ات عمى اىا، كيعرض ما تصدره المجنة مف التكصيتنفيذتكاجو  التىالخطة كفقا لمظركؼ  فى
  .المحميةة دار األعمى لإل
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تتبع كزير التخطيط كيصدر بتنظيميا كتحديد  اإلقميمىية ىيئة لمتخطيط قتصادتنشأ بكؿ مف األقاليـ اإل:  9 ماادة
  .يط باالتفاؽ مع محافظ اإلقميـات التخطيط كالمتابعة بالمحافظات قرار مف كزير التخطإدار العالقة بينيا كبيف 

 : ىكتختص باآلت
القياـ بالبحكث كالدراسات الالزمة لتحديد إمكانيات كمكارد اإلقميـ الطبيعية كالبشرية ككسائؿ تطكيرىا  .5

قتراحكاستخداماتيا المثمى، ك   ية لإلقميـ. جتماعية كاإلقتصادإلالمشركعات الالزمة لمتنمية ا ا 
 ؿ التخطيط عمى مستكل اإلقميـ. القياـ بإعداد األجيزة الفنية الالزمة لمقياـ بالدراسات كالبحكث كأعما .5

  ى:الباب الثان
 .لممحافظات المحمية الشعبيةجالس الم: الفصل األول
  .لممحافظات المحمية الشعبيةتشكيل المجالس  :الفرع األول

 . لإدار عف كؿ مركز أك قسـ  محمى مف عشرة أعضاء ىكؿ محافظة مجمس شعب فىيشكؿ : 51 ماادة
شماؿ سيناء الجديد ك  لالقناة كمطركح كالكاد كؿ مف محافظات منطقة فى لإدار  كيككف تمثيؿ كؿ مركز أك قسـ

 . لبحر األحمر بأربعة عشر عضكان جنكب سيناء كاك 
يصدر بتحديدىا قرار مف رئيس الجميكرية مجمس شعبي محمى عاؿ  التىكيككف لممدينة ذات الطابع الخاص 

المحمى  الشعبيةلو كافة الصالحيات المقررة لممجمس يشكؿ طبقا لنص الفقرة األكلى مف ىذه المادة كتككف 
 ىذا القانكف.  فىالمنصكص عمييا  لممحافظة

 فىيف الذيف يمثمكف مدينة كمركز األقصر يالحالالمحمى األعمى لألقصر مف األعضاء  الشعبيكيشكؿ المجمس 
 المحمية الشعبيةمجالس لالمحمى لمحافظة قنا، كتعتبر عضكيتيـ سارية لحيف انتياء مدة ا الشعبيالمجمس 
 . الحالية
 لالعاد نعقادلدكر اإل إجتماعأكؿ  فىالمحمى لممحافظة مف بيف أعضائو  الشعبيينتخب المجمس :  55 ماادة

 ك الفالحيف. كلمدة ىذا الدكر رئيسا لو كككيميف، عمى أف يككف أحدىما عمى األقؿ مف العماؿ أ
التناكب بينيما كتككف الرئاسة ألكبر األعضاء سنا إذا غاب كيحؿ محؿ الرئيس عند غيابو كؿ مف الككيميف ب
ذا خال مكاف أحدىـ انتخب المج  مس مف يحؿ محمو إلى نياية مدتو. الرئيس كالككيالف كا 

  -:لممحافظات المحمية الشعبيةات المجالس إختصاص: الفرع الثاني
لعامة لمدكلة الرقابة عمى مختمؼ حدكد السياسة ا فىالمحمى لممحافظة  ىالشعبيتكلى المجمس :  55 ماادة

 ( مف ىذا القانكف. 5فقا لممادة )المحافظة ك  إختصاص فىتدخؿ  التىالمرافؽ كاألعماؿ 
ىا ية كغير قتصادكلو أف يطمب عف طريؽ المحافظ أية بيانات تتعمؽ بنشاط الكحدات األخرل اإلنتاجية كاإل

  .دائرة المحافظة فىالعاممة 
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بالقانكف  كمتابعتيا كذلؾ عمى النحك المبيف المحميةالخطط الخاصة بالتنمية  نفيذتكما يتكلى اإلشراؼ عمى 
  .يةالتنفيذكالالئحة 
 : ىة القكانيف كالمكائح بما يأتإطار الخطة العامة كالمكازنة المعتمدة كبمراعا فىكيختص 

ممحافظة كمتابعة ية كمشركع المكازنة السنكية لجتماعية كاإلقتصادإقرار ممشركعات خطط التنمية اإل .5
  .فقة عمى مشركع الحساب الختاميىا كالمكاتنفيذ

قرار خطة المشاركة  .5   .المحميةالمشركعات  فىبالجيكد كاإلمكانات الذاتية لممعاكنة  الشعبيةتحديد كا 
قتراحبمتطمبات اإلسكاف كالتشييد ك  فىالمكافقة عمى المشركعات العامة بما ي .3 ات التخطيط مشركع ا 

  .ميرالعمرانى كالتع
  .كد بالنفع العاـ عمى المحافظةتع التىالمكافقة عمى إنشاء المرافؽ  .4
  ى.شركعات المتعمقة باألمف الغذائكعمى األخص الم المحميةإقرار إنشاء المشركعات اإلنتاجية  .5
 لضرائب ذات الطابع المحمى. فرض ا إقتراح .6
تعديميا أك تقصير أجؿ سريانيا أك  فرض الرسكـ ذات الطابع المحمى ػ كفقا ألحكاـ ىذا القانكف ػ أك .7

 غاؤىا بعد مكافقة مجمس الكزراء. اإلعفاء منيا أك إل
عداد الخطط كالبرامج الخاصة بمحك األمية كتنظيـ األسرة  .8 تكفير نطاؽ المحافظة ك  فىدراسة كا 

 ىا. تنفيذالالزمة لذلؾ كمتابعة  حتياجاتاإل
  .يانة النظاـ كاألمف المحمىبص المقترحات كالخطط المتعمقة فىإصدار التكصيات  .9

  .كافة المجاالت فىمع الجماىير إقرار القكاعد العامة لنظاـ تعامؿ أجيزة المحافظة  .51
إنشاء مناطؽ حرة كشركات استثمار مشتركة مع رأس ماؿ عربي أك أجنبي ككذلؾ القياـ  إقتراح .55

اص االعتبارية األخرل خأك األش المحميةبمشركعات مشتركة مع المحافظات األخرل أك مع الكحدات 
 ىاستثمار الماؿ العربكذلؾ بعد مكافقة جيات التخطيط المختصة كبمراعاة أحكاـ قانكف  ،بالمحافظة
 كاألجنبي.

ال  التىنطاؽ المحافظة ك  فى المحمية الشعبيةات المتعمقة بمشركعات المجالس ختصاصمباشرة اإل .55
 مكف ىذه المجالس مف القياـ بيا. تت

 التى الندكات كالمناقشات كالدراسات فىالمؤتمرات الداخمية كاالشتراؾ  فىثيؿ المجمس المكافقة عمى تم .53
 تجرييا السمطات المركزية. 

ىذه  فىت المنصكص عمييا اختصاصالمحمى إصدار القرارات الالزمة لدعـ ممارستو لإل الشعبيةكلممجمس 
 المادة. 
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قتراحكيبمغ رئيس المجمس قراراتو كتكصياتو ك   خمسة عشر يكما مف تاريخ صدكرىا. المحافظ خالؿ اتو إلى ا 
نطاؽ  فىاألخرل  المحمية الشعبيةالمحمى لممحافظة بالنسبة لممجالس  الشعبييختص المجمس :  53 ماادة

 ية بما يأتي: التنفيذكف كالئحتو ىذا القان فىالمحافظة كطبقا لمقكاعد المقررة 
 اإلشراؼ كالرقابة عمى أعماؿ كنشاط ىذه المجالس  .أ 
تقررىا الالئحة  التى الحدكد فىتصدر مف ىذه المجالس  التىالتصديؽ أك االعتراض عمى القرارات  .ب 

  .يةالتنفيذ
نطاؽ المحافظة أك تغيير  فى المحميةات المجالس بإنشاء أك إلغاء الكحدات إقتراحالمكافقة عمى  .ج 

 أسمائيا. 

 .يكما مف تاريخ صدكرىا خمسة عشر كيبمغ رئيس المجمس قرارات المجمس إلى المحافظ خالؿ
ماؿ مف أمكاليا الثابتة أك المنقكلة أك  فىالمحمى لممحافظة التصرؼ بالمجاف  الشعبيةيجكز لممجمس :  54 ماادة

تأجيره بإيجار اسمي أك بأقؿ مف أجر المثؿ بقصد تحقيؽ غرض ذم نفع عاـ كذلؾ إذا كاف التصرؼ أك 
أك الييئات العامة أك ألحد األشخاص االعتبارية العامة أك التأجير إلحدل الكزارات أك المصالح الحككمية 

  .ؤسسات الخاصة ذات النفع العاـشركات القطاع العاـ كالجمعيات كالم
كمع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ القكانيف الخاصة بتممؾ األجانب لمعقارات يجكز لممجمس بعد مكافقة رئيس مجمس 

سمي أك بأقؿ مف أجر المثؿ ألحد األشخاص االعتبارية الخاصة الكزراء التصرؼ بالمجاف أك التأجير بإيجار ا
 كيجب مكافقة ،ض ذم نفع عاـالسنة المالية الكاحدة كلغر  فىحدكد خمسيف ألؼ جنية  فىأك لجية أجنبية 
  .يجاكز ذلؾ فيمامجمس الكزراء 

خاص االعتبارية الخاصة أك ألحد األش المادةالتصرؼ أك التأجير كفقا ألحكاـ ىذه  فييايككف  التىاألحكاؿ  فىك 
يجب أال تزيد مدة اإليجار عمى ثالثيف سنة يجكز تحديدىا بقرار مف مجمس الكزراء كما يجب بقاء  ،لجية أجنبية

فإذا زاؿ ىذا  ،ذم تـ التصرؼ أك التأجير مف أجمواألمكاؿ مكضكع التصرؼ أك التأجير مخصصة لمغرض ال
اعتبر التصرؼ أك عقد اإليجار  ،أم كقت فىيو أك المستأجر تصرؼ إلالغرض ألم سبب أك إذا أخؿ بو الم

ىذه الحالة تسترد المحافظة األمكاؿ مكضكع  فىمفسكخا مف تمقاء نفسو دكف حاجة إلى حكـ قضائي أك إنذار ك 
  .مدار ؼ أك التأجير بالطريؽ اإلالتصر 
 الشعبيةيجكز لممجمس  5979لسنة  43مف القرار بقانكف رقـ  559مع عدـ اإلخالؿ بحكـ المادة :  55 ماادة

حدكد الخطة كالمكازنة المعتمدة أف يقترض لمقياـ بمشركعات إنتاجية أك استثمارية الزمة  فىالمحمى لممحافظة 
% مف المجمكع السنكم لإليرادات  41نطاقيا بشرط أال يجاكز حد المديكنية  فى المحميةلممحافظة أك الكحدات 

 ىذه المشركعات.  فيياتنشأ  التى ميةالمحالذاتية لممحافظة أك لمكحدة 
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 إال بمكافقة رئيس مجمس الكزراء. كال يجكز زيادة النسبة المشار إلييا أك االقتراض مف جية أجنبية 
حدكد المكازنة المعتمدة أف يقرر تقديـ المعكنة المالية كالفنية  فىالمحمى لممحافظة  الشعبيةلممجمس :  56 ماادة
و كالمكافقة عمى إقراض إختصاصدائرة  فىية كالخيرية كالعممية جتماعغراض اإلية لمجيات ذات األدار كاإل

دار الجمعيات التعاكنية كمساعدتيا فنيا ك   اتيا. إختصاصيمكنيا مف القياـ بيا بما ا 
ة دار اإل فىأف يقرر تمثيؿ المنتفعيف  ،المحمى لممحافظة باالتفاؽ مع المحافظ الشعبيةيجكز لممجمس :  57 ماادة

 فىة كتسيير المشركعات كالخدمات العامة إدار تقكـ عمى  التىؼ عمى المشركعات كاألجيزة كالكحدات كاإلشرا
  .يةالتنفيذتحددىا الالئحة  التىالمجاالت كطبقا لألكضاع كاإلجراءات  فىالمحافظة 

 ة شركط اختيار ممثمي المنتفعيف. كتحدد الالئح
سير العمؿ  فىكال يجكز لو التدخؿ  ،بيؽ أحكاـ قانكف العقكباتتط فىكيعتبر ممثؿ المنتفعيف مكمفا بخدمة عامة 

يمثؿ المنتفعيف لدييا كما ال يجكز لو تقاضى أية مبالغ أك الحصكؿ عمى  التىالجيات  فىم التنفيذم أك دار اإل
  .أم تعامؿ معيا فىمعاممة خاصة أية مزايا مف ىذه الجيات أك معاممتو أية 

لكزراء يرل المحافظ أك ا التىالمكضكعات  فىالمحمى لممحافظة رأيو  الشعبييبدل المجمس :  58 ماادة
 . فيياالمختصكف استشارتو 

المحمى المتعمقة بالحاجات العامة  ىالشعبكعمى المحافظ أف يعرض عمى رئيس مجمس الكزراء رغبات المجمس 
 ىا محميا. تنفيذال يمكف  التىة ك لممحافظ

  طةاألسئمة وطمبات اإلحا: الفرع الثالث
أك نائبي المحافظ  ،المحمى لممحافظة أف يكجو لممحافظ الشعبيلكؿ عضك مف أعضاء المجمس :  59 ماادة

 فىتدخؿ  التىالشئكف  فىنطاؽ المحافظة أسئمة  فىكلكؿ مف رؤساء المصالح كرؤساء الييئات العامة 
بمقدمو أك  بمصمحة خاصة كأال يككف متعمقا المحميةأمر مف األمكر  فىاتيـ كيجب أف يككف السؤاؿ إختصاص

  .تككف لو صفة شخصية
المحمى إال إذا  الشعبيكعمى المحافظ أك غيره ممف تكجو إلييـ أسئمة األعضاء اإلجابة عمييا بجمسة المجمس 

 لمجمس االكتفاء برد مكتكب عنيا. رأل ا
 العامة.  رؤساء المصالح كالييئاتالرد عمى األسئمة المكجية إليو  فىكيجكز لممحافظ أف ينيب 

  .اع تقديـ األسئمة كالرد عميياإجراءات كأكض الشعبيةكتنظـ الالئحة الداخمية لممجمس 
المحمى لممحافظة أف يطمب إحاطة المحافظ أك غيره مف  الشعبيلكؿ عضك مف أعضاء المجمس  :51 ماادة

ر لو أىمية عامة كعاجمة المحافظة عمما بأم فىنائبي المحافظ أك مف رؤساء المصالح كرؤساء الييئات العامة 
  .اتيـإختصاص فىالشئكف الداخمة  فى
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يتضمنيا كيبيف صفتيا العامة كالعاجمة كتنظـ الالئحة الداخمية  التىكعمى مقدـ طمب اإلحاطة أف يحدد األمكر 
  .طمبات اإلحاطة كاإلجابة عنيا لممجمس إجراءات كأكضاع تقديـ

  لممحافظات المحمية شعبيةالنظام سير العمل بالمجالس : الفرع الرابع
مف  فىالمحمى كلجانو بعاصمة المحافظة كيمحؽ بالمجمس العدد الكا الشعبيةد مقر لممجمس يع: 29 ماادة

ـ كلو بالنسبة ليـ سمطة العامميف الالزميف لحسف سير العمؿ بالمجمس كيككف لرئيس المجمس اإلشراؼ عميي
 الكزير. 

المحمى كتكضع ىذه  الشعبيات الالزمة لمكاجية نفقات المجمس عتمادكما تدرج بمكازنة المحافظة سنكيا اإل
  .حمى باعتباره اآلمر بالصرؼالم الشعبيات تحت تصرؼ رئيس المجمس عتماداإل

   .ممحافظات عشرة أشير عمى األقؿالمحمى ل الشعبيةالعادم لممجمس  نعقاددكر اإل:  22 ماادة
ف ا عاديا مرة عمى األقؿ كؿ شير بدعكة مإجتماعلمحافظة المقر المعد لو بعاصمة ا فىكيجتمع المجمس  

  .المكعد الذل يحدده فىرئيسو 
المحافظ أك ثمث  حالة الضركرة بناء عمى طمب رئيس المجمس أك فىغير عادل  جتماعكيجكز دعكة المجمس إل

  .أعضاء المجمس
ر أغمبية أعضائو كتصدر المجمس صحيحا إال بحضك  إجتماععدا ما كرد بشأنو نص خاص ال يككف  فيماك 

يرجح  اتو باألغمبية المطمقة لمحاضريف كعند تساكل األصكاتإختصاص فىالمسائؿ الداخمة  فىقرارات المجمس 
  .الجانب الذم منو الرئيس

المحمى، كما يحضرىا  الشعبييحضر المحافظ أك مف يحؿ محمو ػ عند الضركرة ػ جمسات المجمس :  24 ماادة
بالمسائؿ المعركضة عمى اتيـ إختصاصكرؤساء الييئات العامة ممف تتصؿ  المحميةات رؤساء المصالح كالكحد

  .المجمس
المحمى لممحافظة  الشعبيالمحافظة حضكر جمسات المجمس  فىألعضاء مجمسي الشعب كالشكرل :  23 ماادة

صكت  يككف ليـ ات كاألسئمة كطمبات اإلحاطة دكف أفقتراحمناقشتيا، كيككف ليـ حؽ تقديـ اإل فىكالمشاركة 
  .اتخاذ القرارات فىمعدكد 

  المحافظون: الفصل الثاني
عفائو مف:  55 ماادة  منصبو قرار مف رئيس الجميكرية.  يككف لكؿ محافظة محافظ يصدر بتعيينو كا 

 . المحمية الشعبيةل أك بالمجالس كال يجكز لممحافظ أف يككف عضكا بمجمس الشعب أك مجمس الشكر 
 الكزير مف حيث المرتب كالمعاش.  ممةكيعامؿ المحافظ معا

 : ىالتالكيقسـ المحافظ أماـ رئيس الجميكرية قبؿ مباشرتو أعماؿ كظيفتو اليميف 
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"أقسـ باهلل العظيـ أف أحافظ مخمصا عمى النظاـ الجميكرم كأف أرعى مصالح الشعب كسالمة الكطف كأف أحتـر 
 كأف أؤدم عممي بالذمة كالصدؽ".  الدستكر كالقانكف

 فىكيعتبر المحافظكف مستقيميف بحكـ القانكف بانتياء رئاسة رئيس الجميكرية كال يترتب عمى ذلؾ سقكط حقيـ 
لجميكرية الجديد المحافظيف مباشرة أعماؿ كظائفيـ إلى أف يعيف رئيس ا فىالمعاش أك المكافأة كيستمركف 

 . الجدد
السياسة العامة لمدكلة كعمى  تنفيذظة كيشرؼ عمى ية بالمحافالتنفيذيعتبر المحافظ ممثال لمسمطة :  56 ماادة

 نطاؽ المحافظة.  فىمات كاإلنتاج مرافؽ الخد
كالنيكض بو كلو أف يتخذ كافة  ىكالصناع ىكرفع كفاءة اإلنتاج الزراع ىكيككف مسئكال عف كفالة األمف الغذائ

  .حدكد القكانيف كالمكائح فىلؾ مة بتحقيؽ ذيفاإلجراءات الك
إطار السياسة  فىذلؾ مدير األمف  فىئكال عف األمف كاألخالؽ كالقيـ العامة بالمحافظة يعاكنو كما يككف مس

يضعيا كزير الداخمية كعمى مدير األمف أف يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ عمى أمف  التى
تخاذ التدابير الالزمة إل بالحكادث ذات األىمية الخاصة كيمتـز مدير األمف بإخطاره فكران  ،ىاعتمادالمحافظة إل

مة بحماية أمالؾ الدكلة العامة كالخاصة يفكلممحافظ أف يتخذ جميع اإلجراءات الك ،ىذا الشأف باالتفاؽ بينيما فى
زالة ما يقع عميي  . لدار ا مف تعديات بالطريؽ اإلكا 

 المحميةة دار ات اإلكحد إختصاص فىتدخؿ  التىيتكلى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافؽ العامة :  57 ماادة
ية المقررة لمكزراء بمقتضى القكانيف كالمكائح التنفيذات ختصاصكفقا ألحكاـ ىذا القانكف جميع السمطات كاإل

 . المحميةجميع األجيزة كالمرافؽ و رئيسا لإختصاصدائرة  فىكيككف المحافظ 
تتكلى  التىات الييئات العامة إدار لس كتككف لممحافظ السمطة المقررة لمكزير بالنسبة لمقرارات الصادرة مف مجا

 نطاؽ المحافظة.  فىعامة لمخدمات مرافؽ 
اتيا إختصاصلـ تنقؿ  التىكيتكلى اإلشراؼ عمى المرافؽ القكمية بدائرة المحافظة ككذلؾ جميع فركع الكزارات 

قتراحالحظات ك عدا الييئات القضائية كالجيات المعاكنة ليا كذلؾ بإبداء الم فيما المحميةإلى الكحدات  الحمكؿ  ا 
  .تدابير المالئمة لحماية أمنياشأف اإلنتاج كحسف األداء، كما يتكلى بالنسبة لجميع المرافؽ اتخاذ ال فىالالزمة 

تقع  التىيعمؿ المحافظ عمى دعـ التعاكف بيف أجيزة المحافظة كالجامعات كالمعاىد العميا : )مكررا( 57 ماادة
  .ة كالنيكض بالمجتمع المحمىبيئبدائرة المحافظة لخدمة ال

لمجامعات  تفاؽ بيف المحافظ كمجمس الجامعة المختص كالمجمس األعمىكيتـ إنشاء الكميات كالمعاىد العميا باإل
كالكزير المختص بالتعميـ العالي، عمى أف يككف المحافظ كرئيس الجامعة مسئكليف عف األمف بالجامعات كذلؾ 

  .يةالتنفيذالذم تبينو الالئحة عمى النحك 
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نقمت  التىالجيات  فىنطاؽ المحافظة  فىيككف المحافظ رئيسا لجميع العامميف المدنييف : ( 5)مكرران  57 ماادة
 ات الكزير. إختصاصنسبة ليـ جميع كيمارس بال المحميةاتيا إلى الكحدات إختصاص

يا إلى الكحدات إختصاصينقؿ لـ  التىكيختص المحافظ بالنسبة لمعامميف المدنييف بفركع الكزارات كالجيات 
 الجيات المعاكنة ليا بما يأتي : عدا الييئات القضائية ك  فيما المحمية
 . ال يتالءـ مع المصمحة العامة يايفعامؿ مف المحافظة إذا تبيف أف كجكده  لنقؿ أ إقتراح .أ 
  صدكر القرار مف السمطة المختصة.ترقية كنقؿ العامميف بالمحافظة قبؿ  فىإبداء الرأم  .ب 

 . الحدكد المقررة لمكزارة فىية اإلحالة إلى التحقيؽ كتكقيع الجزاءات التأديب .ج 

قتراحنطاؽ المحافظة ك  فىتمارس نشاطيا  التىطمب التحقيؽ مع العامميف التابعيف لمييئات العامة  .د   ا 
 . يبية عمييـ مف السمطة المختصةتكقيع الجزاءات التأد

األحكاؿ السابقة خالؿ  فىا اتخذه مف إجراء أك اصدر مف قرارات كيجب أف يخطر المحافظ السمطة المختصة بم
 . بعة أياـ مف تاريخ اتخاذه لياس

بعض  فىفكض المحافظ أف ي المحميةات كزارتيـ إلى الكحدات إختصاصكيجكز لكؿ كزير ممف لـ تنقؿ 
 . اتوإختصاص

عيا يض التىحدكد القكاعد العامة  فىالمحمى لممحافظة ك  ىالشعبيجكز لممحافظ بعد مكافقة المجمس :  28 ماادة
 فى المحميةة دار المعدة لمبناء المممككة لمدكلة ككحدات اإل ىاألراض فىأف يقرر قكاعد التصرؼ  ،مجمس الكزراء

المتاخمة كالممتدة  ىالقابمة لالستزراع داخؿ الزماـ كاألراض ىاألراض فىنطاؽ المحافظة كقكاعد التصرؼ 
، عمى أف تعطى ىلى المحافظة استصالحيا بعد أخذ رأل كزارة استصالح األراضتتك  التىلمسافة كيمك متريف 

كيجكز أف تنظـ ىذه القكاعد  ،دائرتيا فىالعامميف  فييامقيميف ىذا التصرؼ ألبناء المحافظة ال فىاألكلكية 
 ىاألراضالح دكف مقابؿ ألغراض التعمير كاإلسكاف كاستص ىىذه األراض فىالتصرؼ  فييايتـ  التىالحاالت 

 . كتييئتيا لمزراعة
ىا كزارة استصالح تنفيذككف استصالحيا كفؽ خطة قكمية تتكلى فىالكاقعة خارج الزماـ  ىيتعمؽ باألراض فيماك 

كتحديد  ىىذه األراض فىتحددىا بالتنسيؽ مع المحافظة المختصة كيككف التصرؼ  التىكالجيات  ىاألراض
ائح المعمكؿ القكانيف كالمك  فىالقكاعد كاإلجراءات المنصكص عمييا قيمتيا طبقا لألحكاـ ك  فىنصيب المحافظة 

 .ىذا الشأف فىبيا 
 فىات كزير المالية المنصكص عمييا إختصاصات الكزير المختص ككذلؾ إختصاصيككف لممحافظ :  29 ماادة

 ،كألجيزتيا كمكازناتيا ةالمحمينقمت إلى الكحدات  التىية بالنسبة لممرافؽ دار المسائؿ المالية كاإل فىالمكائح كذلؾ 
 كف ربط المكازنة العامة لمدكلة. كذلؾ بما ال يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقان



 92 9979لسنة  34قانون اإلدارة المحلية رقن —د. صالح الشيخ، دليل النظام المحلي واالنتخابات المحلية

 

اتو المنصكص عمييا ختصاصيككف المحافظ مسئكال أماـ رئيس مجمس الكزراء عف مباشرتو إل: مكررًا  29 ماادة
مختمؼ  فىعف نتائج األعماؿ  المحميةة دار المختص باإل كيمتـز بتقديـ تقارير دكريو إلى الكزير ،ىذا القانكف فى

 ،فظات األخرل أك الكزارات المعنيةتزاكليا المحافظة كأية مكضكعات تحتاج إلى تنسيؽ مع المحا التىاألنشطة 
 فىعمى رئيس مجمس الكزراء تقريرا دكريا عف نتائج األعماؿ  المحميةة دار عمى أف يعرض الكزير المختص باإل

 . تقدـ لو مف المحافظيف التىات المختمفة كذلؾ بعد دراسة التقارير الدكرية المحافظ
ات دكرية مشتركة بيف الكزراء كالمحافظيف لمناقشة كسائؿ دعـ التعاكف إجتماعكلرئيس مجمس الكزراء أف يعقد 

 المحميةة دار إلحدات اأسمكب تذليؿ ما قد يعترض نشاط ك  فى لكالتنسيؽ بيف الكزارات كالمحافظات كتبادؿ الرأ
 مف عقبات. 

عفاءه مف منصبة قرار مف رئيس :  43 ماادة يجكز أف يككف لممحافظ نائب أك أكثر لممحافظ يصدر بتعيينو كا 
 الجميكرية. 

 . المحمية الشعبيةكال يجكز لنائب المحافظ أف يككف عضكا بمجمس الشعب أك مجمس الشكرل أك بالمجالس 
 الكزير مف حيث المرتب كالمعاش. كيعامؿ نائب المحافظ معاممو نائب

المادة  فىيف المنصكص عمييا كيقسـ نائب المحافظ أماـ رئيس الجميكرية قبؿ مباشرتو أعماؿ كظيفتو اليم
(55) . 

 الو تحت أشراؼ المحافظ كتكجييو. كيباشر نائب المحافظ أعم
 قانكف بانتياء رئاسة الجميكرية. كيعتبر نكاب المحافظ مستقيميف بحكـ ال

مباشرة أعماؿ كظائفيـ إلى أف يعيف  فىالمعاش أك المكافأة كيستمركف  فىكال يترتب عمى ذلؾ سقكط حقيـ 
 افظيف. رئيس الجميكرية الجديد النكاب الجدد لممح

ختصاصكيككف لكؿ محافظة سكرتير عاـ لو سمطات ك  ية المنصكص دار المسائؿ المالية كاإل فىات ككيؿ الكزارة ا 
 ح بالنسبة لديكاف عاـ المحافظة. كالمكائ القكانيف فىعمييا 

 كما يككف لكؿ محافظة سكرتير عاـ مساعد يعاكف السكرتير العاـ، كيحؿ محمو عند غيابو. 
  .المحمية الشعبيةضكا بالمجالس كال يجكز ألل مف شاغمي المناصب السابقة أف يككف ع

ختصاصلممحافظ أف يفكض بعض سمطاتو ك :  49 ماادة أك إلى سكرتير عاـ المحافظة أك اتو إلى نكابو ا 
 األخرل.  المحميةرؤساء الكحدات  السكرتير العاـ المساعد أك إلى رؤساء المصالح أك

 برئاسة المحافظ كعضكية :  ىتنفيذمجمس يشكؿ بكؿ محافظة :  42ماادة 
 نكاب المحافظ  - 5
الذيف نطاؽ المحافظة  فىلعامة رؤساء المراكز كالمدف كاألحياء كرؤساء المصالح كاألجيزة كالييئات ا - 5
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 ية التنفيذتحددىـ الالئحة 
  .المحافظة كيككف أمينا لممجمس سكرتير عاـ - 3

 المكاف الذم يحدده.  فىكيجتمع ىذا المجمس بدعكة مف المحافظ مرة عمى األقؿ كؿ شير 
 ات اآلتية: ختصاصم لممحافظة اإلالتنفيذيتكلى المجمس : 33 ماادة

 ية لممحافظة كتقييـ مستكل األداء كحسف انجاز المشركعاتالتنفيذتتكالىا األجيزة  التىؿ )أ( متابعة األعما
  .كالخدمات عمى مستكل المحافظة

قتراح)ب( إعداد مشركع مكازنة المحافظة ك  عمى  -ىا إعتمادبعد  -ات المخصصة لالستثمارات عتمادتكزيع اإل ا 
  .المحميةالكحدات 

ية كالمالية الالزمة لشئكف المحافظة كلكضع القرارات كالتكصيات دار لخطط اإلكضع ا فى)ج( معاكنة المحافظ 
 . التنفيذالمحمى مكضع  الشعبيمس الصادرة مف المج
 بالمحافظة.  التنفيذية ك دار ة اإلتكفؿ حسف سير العمؿ باألجيز  التى)د( كضع القكاعد 

 . فيياكاتيا كالتصرؼ حافظة كممتمة كاستثمار أراضى المدار )ق( كضع القكاعد العامة إل
  .ات اإلسكاف كالتخطيط العمراني)ك( كضع القكاعد الخاصة بمشركع

بداء الرأم  ي المحمى لممحافظة مف النكاح الشعبيستعرض عمى المجمس  التىالمكضكعات  فى)ز( دراسة كا 
 ية كالقانكنية. دار الفنية كاإل

بداء الرأم   تتكالىا المحافظة.  التىتثمارية المكضكعات االس فى)ح( دراسة كا 
 المحمى مف المكضكعات.  الشعبي)ط( دراسة كبحث ما يحيمو إليو المحافظ أك المجمس 

و يفيشترؾ  جتماعيجكز لممحافظ أف يدعكا أعضاء مجمسي الشعب كالشكرل بالمحافظة إل: مكررًا  44 ماادة
ية بالمحافظة جتماعية كاإلصادقتم أك بعضيـ كذلؾ لمناقشة أسمكب تحقيؽ التنمية اإلالتنفيذأعضاء المجمس 

يطرح مف مكضكعات، كلنصؼ أعضاء مجمسي  فيماالخطط كالبرامج المتعمقة بيذا الشأف كلتبادؿ الرأم  تنفيذك 
  .جتماعالدعكة إلى عقد ىذا اإل فىالشكرل بالمحافظة الحؽ ك  الشعب
حالة غيابيـ يحؿ  فىة غيابو ك حال فىيحؿ أقدـ نكاب المحافظ كفقا لترتيب أقدميتيـ محؿ المحافظ :  43 ماادة

  .اتوإختصاصؿ محؿ المحافظ جميع مدير األمف ثـ أقدـ رؤساء المصالح محؿ المحافظ كيباشر مف يح
  المواراد المالية لممحافظات: الثالفصل الث

 تشمؿ مكارد المحافظات ما يأتي : :  45 ماادة
  ائر المحافظات كتتضمف ما يأتي :أكالن: المكارد المشتركة مع س

نصيب المحافظة فى الضريبة االضافية عمى الصادرات كالكارادات التى تقع فى دائرتيا، كيحدد القانكف )أ( 
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كيحدد القانكف سعر ىذه الضريبة كتختص المحافظة بنصؼ حصيمتيا كيكدع النصؼ االخر فى رصيد المكرد 
 . المشتركة

  .ة األرباح التجارية كالصناعيةلمنقكلة كضريبعمى ضريبة القيـ ا اإلضافيةالضريبة  فى)ب( نصيب المحافظة 
  .رصيد المكارد المشتركة فىكيكدع النصؼ اآلخر  ،كتختص المحافظة بنصؼ حصيمة ىذه الضريبة

ذا اختمؼ المركز الرئيسي إلحدل المنشآت عف مركز نشاطيا الفعمي، اختص المجمس  المحمى  يالشعبكا 
كتحتفظ ىذه المحافظة بنصؼ  اإلضافيةلفعمي بفرض الضريبة دائرتو مركز النشاط ا فىلممحافظة الكائف 

 رصيد المكارد المشتركة.  فىآلخر حصيمة ىذه الضريبة كيكدع النصؼ ا
 . شتركة عمى المحافظات المختمفةبتكزيع حصيمة المكارد الم المحميةة دار كيصدر قرار مف الكزير المختص باإل

 ما يأتي:  كتتضمف ،ة بالمحافظةثانيان: المكارد الخاص
 اإلضافيةالمحافظة ككذلؾ ربع حصيمة الضريبة  فى)أ( ربع حصيمة الضريبة األصمية المقررة عمى األطياف 

 المحافظة.  فىعمى ضريبة األطياف 
 )ب( ضرائب كرسكـ السيارات كالمكتكسيكالت كالعربات كالدراجات ككسائؿ النقؿ المرخص بيا مف المحافظة. 

يرادا)ج( حصيمة استثمار أمكا   .تياإدار تقكـ ب التىت المرافؽ ؿ المحافظة كا 
  .تفرض لصالح المحافظة التىحمى )د( الضرائب كالرسـك األخرل ذات الطابع الم

 )ق( اإلعانات الحككمية. 
منيا مف ىيئات أك )ك( التبرعات كاليبات كالكصايا، بشرط مكافقة رئيس مجمس الكزراء عمى قبكؿ ما يرد 

 أشخاص أجنبية. 
البنديف )أ، ب( مف )ثانيا( عمى الكحدات  فىالمحمى تكزيع جزء مف مكارده المشار إلييا  الشعبيتكلى المجمس كي

 اعاة ظركؼ كؿ كحدة كاحتياجاتيا. يقررىا بمر  التىو بالنسبة إختصاصنطاؽ  فىالداخمة  المحمية
تتككف مكارده مف  ،ظةينشأ بكؿ محافظة حساب ألغراض استصالح األراضي عمى مستكل المحاف: 46 ماادة

  .( مف ىذا القانكف58) مادةال فىاألراضي الزراعية كالمستصمحة المشار إلييا  فىحصيمة التصرؼ 
تتككف مكارده  ،ل المحافظةم عمى مستك قتصادكما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمكيؿ مشركعات اإلسكاف اإل

 مف: 
 ( مف ىذا القانكف. 58) المادة فىإليو  األراضي المعدة لمبناء المشار فىحصيمة التصرؼ  - 5
 5976لسنة 517مف القانكف رقـ  6، 5، 4المكاد  فىسندات اإلسكاف المشار إلييا  فىحصيمة االكتتاب  - 5

 م. قتصاددكؽ مشركعات اإلسكاف اإلبإنشاء صن
انكف تكجيو كتنظيـ حاالت اإلعفاء مف قيكد االرتفاع كفقا ألحكاـ ق فىحصيمة مقابؿ االنتفاع الذم يؤدل  - 3
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  .كل المحافظةأعماؿ البناء كذلؾ عمى مست
 . ألغى - 4
 تعقدىا الدكلة.  التىاالتفاقيات  فىالمحافظات  فىم قتصادالمبالغ المختصة ألغراض اإلسكاف اإل - 5
  .يؾ المساكف المممككة لممحافظةحصيمة إيجارات كأقساط تمم - 6
 . القركض - 7
  .كاليبات كالكصايات كالتبرعات اإلعانا - 8
الث أقيمت بمدف القناة الث التىحصيمة استثمار أمكاؿ ىذا الحساب كقيمة إيجار المساكف التعكيضية  - 9

 كأقساط تمميؾ تمؾ المساكف. 
مف قانكف تكجيو كتنظيـ أعماؿ البناء  55 مادةيقضى بيا طبقا لمفقرة األكلى مف ال التىحصيمة الغرامات  - 51
  .كذلؾ عمى مستكل المحافظة 5976لسنة  516رقـ 

 فىكتعتبر مكارد كؿ مف الحسابيف المشار إلييما مف المكارد الذاتية لممحافظة كيرحؿ فائض كؿ مف الحسابيف 
  .لية إلى مكازنة السنة التاليةنياية كؿ سنة ما
دار كتنظـ قكاعد ك  كما تحدد بقرار منو ة كؿ مف ىذيف الحسابيف كقكاعد الصرؼ منيما بقرار مف مجمس الكزراء، ا 

  .سندات اإلسكاف فىالكتتاب بيا تمتـز شركات التأميف با التى قتصادباالتفاؽ مع كزير اإل
 تتككف مكارده مف :  المحميةنمية المحمى لممحافظة حسابا لمخدمات كالت الشعبيينشىء المجمس :  47 ماادة

 ىذا الحساب  محمى لممحافظة لصالحال الشعبييفرضيا المجمس  التىالرسـك  - 5
 يمكليا الحساب المذككر  التىجية أرباح المشركعات اإلنتا - 5
 المحمى لممحافظة عمى تخصيصيا ليذا الحساب  الشعبييكافؽ المجمس  التىالتبرعات كاليبات كالكصايا  - 3
 المكازنة  فىظة عف الربط المقدر لممحاف المحميةالمكارد  فىتتحقؽ  التى% مف الزيادة  51 - 4
ى لممحافظة المحم الشعبيتستخدـ مكارد حساب الخدمات كالتنمية بالمحافظة كفقا لما يقرره المجمس : 48 اادةم
 األغراض اآلتية:  فى
عتمادكفقا لخطة محمية يتـ تكزيعيا ك  المحميةتمكيؿ المشركعات اإلنتاجية كالخدمات  - 5 إطار الخطة  فى ىاا 

  .العامة لمدكلة
مكازنة  فىات المالية المدرجة ليا عتماداإل فىال تك التىالخطة العامة  فىلكاردة استكماؿ المشركعات ا - 5

نشاء المشركع   .تقاـ بالجيكد الذاتية التىات المحافظة إلتماميا كا 
  .المحميةأداء الخدمات العامة  رفع مستكل - 3
  .دمات العامة الحيكية العاجمةالصرؼ عمى الخ - 4
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  .صكالتنمية قرار مف المحافظ المخت كيصدر بتنظيـ حساب الخدمات
 فيمايتعمؽ بتطبيؽ قانكف العقكبات ك  فيماكتعامؿ أمكاؿ ىذا الحساب معاممة األمكاؿ العامة كبصفة خاصة 

  .عامةكال يؤكؿ فائض ىذا الحساب إلى الخزانة ال ،يختص بالتحصيؿ كالصرؼ كالرقابة
 المراكز : الباب الثالث
  لممراكز المحمية بيةالشعالمجالس : الفصل األول

المدينة عاصمة المركز باثني عشر عضكا،  فيوكؿ مركز مجمس شعبي محمى تمثؿ  فىيشكؿ :  39 ماادة
ية دار ساـ اإلم بأربعة عشر عضكا، مع مراعاة تمثيؿ جميع األقإدار تضـ أكثر مف قسـ  التىكتمثؿ المدينة 
  .المككنة لممدينة

 كحدة. لمركز بعشرة أعضاء عف كؿ انطاؽ  فى المحميةكتمثؿ باقي الكحدات 
ه العادم كلمدة ىذا إنعقادلدكر  إجتماعأكؿ  فىالمحمى مف بيف أعضائو  الشعبيينتخب المجمس :  41 ماادة

 ى األقؿ مف العماؿ أك الفالحيف. الدكر رئيسا كككيال لو عمى أف يككف أحدىما عم
ذا غاب الرئيس ك  ذا ر األعضاء سنا. الككيؿ تككف الرئاسة ألكبكيحؿ الككيؿ محؿ رئيس المجمس عند غيابو كا  كا 

 مس مف يحؿ محمو إلى نياية مدتو. خال مكاف أحدىما انتخب المج
نطاؽ السياسة العامة لممحافظة اإلشراؼ كالرقابة عمى  فىالمحمى لممركز  الشعبييتكلى المجمس : 45 ماادة

تقررىا  التىالحدكد  فىكالتصديؽ عمى قراراتيا نطاؽ المركز  فىلممدف كالقرل الكاقعة  المحميةأعماؿ المجالس 
 ية. التنفيذالالئحة 

نطاؽ المركز  فىتخدـ أكثر مف كحدة محمية  التىكما يتكلى الرقابة عمى مختمؼ المرافؽ ذات الطابع المحمى 
 د القكانيف كالمكائح بما يأتي: حدك  فىكيختص 

قرارتنفيذز كمتابعة إقرار مشركع الخطة كمشركع المكازنة السنكية لممرك - 5  . مشركع الحساب الختامي ىا كا 
قرار خطة المشاركة  - 5 ركعات المش فىبالجيكد كاإلمكانيات الذاتية عمى مستكل المركز  الشعبيةتحديد كا 

 ىا. تنفيذكمتابعة  المحمية
  .تعكد بالنفع العاـ عمى المركز التىإنشاء مختمؼ المرافؽ  إقتراح - 3
قرار ال - 4   .فيياممتمكات المركز كالتصرؼ  ة كاستخداـدار قكاعد العامة إلتحديد كا 
  .كافة المجاالت فىمع الجماىير المكافقة عمى القكاعد العامة لتنظيـ تعامؿ أجيزة المركز  - 5
  .بالمركز كرفع كفاءة العمؿ بيا المحميةالمكافقة عمى القكاعد الالزمة لتنظيـ المرافؽ العامة  - 6
 .جيةرفع الكفاية اإلنتا خطط إقتراح - 7

ماؿ مف أمكاؿ  فىالمحمى لممركز بعد مكافقة المحافظ التصرؼ بالمجاف  الشعبيةيجكز لممجمس :  32 ماادة
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نفع عاـ  لالمركز الثابتة أك المنقكلة أك تأجيره بإيجار اسمي أك بأقؿ مف أجر المثؿ بقصد تحقيؽ غرض ذ
لح الحككمية أك الييئات العامة أك شركات القطاع العاـ كذلؾ إذا كاف التصرؼ إلحدل الكزارات أك المصا

  .ؤسسات الخاصة ذات النفع العاـكالجمعيات كالم
لخاصة بتممؾ ( مف ىذا القانكف كمع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ القكانيف ا54) مادةكبمراعاة حكـ الفقرة الثالثة مف ال

  .األجانب لمعقارات
أك بأقؿ مف أجر المثؿ ألحد األشخاص االعتبارية  ىجير بإيجار اسمال يجكز لممجمس التصرؼ بالمجاف أك التأ

 فىإذا كاف ذلؾ  المحميةة دار نفع عاـ كبمكافقة الكزير المختص باإل لالخاصة أك لجية أجنبية إال لغرض ذ
جاكز زاد عمى ذلؾ كبما ال ي فيماالسنة المالية الكاحدة كبمكافقة رئيس مجمس الكزراء  فىحدكد عشريف ألؼ جنيو 

  .يجاكز ذلؾ فيمامجمس الكزراء  كتجب مكافقة ،خمسيف ألؼ جنيو
  المواراد المالية لممركز: الفصل الثاني

 تشمؿ مكارد المركز ما يأتي: :  43 ماادة
 ممحافظة مف مكارده لصالح المركز ل الشعبيةما يخصصو المجمس  - 5
يرادات المرافؽ حصيمة استثمار أمكاؿ المرك - 5  ىا يدير  التىز كا 
 نة الحككمية اإلعا - 3
منيا مف ىيئات أك  التبرعات كاليبات كالكصايا بشرط مكافقة رئيس مجمس الكزراء عمى قبكؿ ما يرد - 4

 أشخاص أجنبية 
  .يعقدىا المجمس التىالقركض  - 5

ار مف المحمى لممركز حسابا لمخدمات كالتنمية لممركز كيصدر بتنظيـ ىذا الحساب قر  الشعبيكينشىء المجمس 
يختص  فيمايتعمؽ بتطبيؽ قانكف العقكبات ك  فيماالمحافظ كتعتبر أمكاؿ ىذا الحساب أمكاال عامة كبصفة خاصة 

 ض ىذا الحساب إلى الخزانة العامة. بالتحصيؿ كالصرؼ كالرقابة كال يئكؿ فائ
 رئيس المركز : الفصل الثالث

ركز يختاره رئيس مجمس الكزراء كتككف لو يككف لكؿ مركز رئيس ىك رئيس المدينة عاصمة الم:  33 ماادة
 ية بالنسبة ألجيزة كمكازنة المركز عمى النحكدار المسائؿ المالية كاإل فىسمطات ككيؿ الكزارة كرئيس المصمحة 

 ية. التنفيذالذم تبينو الالئحة 
  .اتوإختصاصبعض  فىكيجكز بقرار مف المحافظ تعييف نائب لرئيس المركز كلرئيس المركز تفكيضو 

حالة غيابيما يحؿ مأمكر المركز محؿ رئيس  فىحالة غيابو، ك  فىكيحؿ نائب رئيس المركز محؿ رئيس المركز 
 اتو. إختصاصحؿ رئيس المركز جميع المركز، كيباشر مف يحؿ م
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 الشعبي( مف ىذا القانكف أماـ المجمس 55) مادةكيقسـ رئيس المركز قبؿ مباشرتو ألعمالو اليميف المبينة بال
 مركز. حمى لمالم

 ئاسة رئيس المركز كعضكية كؿ مف: م بر تنفيذيشكؿ بكؿ مركز مجمس :  35 ماادة
 فىالمدف كالقرل الكاقعة  ية كرؤساءالتنفيذات الخدمات كاإلنتاج بالمركز الذيف تحددىـ الالئحة إدار مديرم  - 5

 نطاقو 
 كيككف أمينا لمجنة سكرتير المركز  - 5

 المكاف الذم يحدده.  فىأسبكعيف  رئيسو مرة عمى األقؿ كؿ كيجتمع ىذا المجمس بدعكة مف
ية كالمالية الالزمة لشئكف دار كضع الخطط اإل فىم بمعاكنة رئيس المركز التنفيذيختص المجمس :  36 ماادة

 لقياـ بما يأتي: المحمى لممركز كما يتكلى ا الشعبيقرارات المجمس  تنفيذالمركز كل
 اتيا إختصاصية كفنية لمباشرة إدار مزميا مف أجيزة تزكيد المدف كالقرل بما ي - 5
ره حدكد ما يقر  فىتقصر مكاردىا الذاتية عف الكفاء باحتياجاتيا ك  التىتقديـ العكف المالى لممدف كالقرل  - 5

 المحمى لممركز  الشعبيالمجمس 
 مدف كالقرل عف القياـ بيا تعجز ال التىالمشركعات  تنفيذ - 3
قتراحدراسة ك  - 4  ثر مف كحدة محمية بدائرة المركز تخدـ أك التىلقياـ بالمشركعات المشتركة ا ا 
 المحمى لممركز  الشعبييـ المجمس التنسيؽ بيف مشركعات المدف كالقرل طبقا لتكجييات كتقي - 5
كعات ية لممركز كتقييـ مستكل األداء كحسف انجاز المشر التنفيذتتكالىا األجيزة  التىمتابعة األعماؿ  - 6
 الخدمات عمى مستكل المركز ك 
قتراحإعداد مشركع مكازنة المركز ك  - 7 عمى  -ىا إعتمادبعد  -ات المخصصة لالستثمارات عتمادتكزيع اإل ا 

 المختمفة  المحميةالكحدات 
ز، ح، ط كذلؾ عمى ( فقرات د، 33) المادة فىات المنصكص عمييا ختصاصكما يتكلى ىذا المجمس مباشرة اإل

 مستكل المركز. 
 المادن : الباب الرابع
  لممادن المحمية الشعبيةالمجالس : الفصل األول

م بأربعة عشر عضكا، كيككف تمثيؿ إدار كؿ قسـ  فيوكؿ مدينة مجمس شعبي محمى يمثؿ  فىيشكؿ  : 47 ماادة
  .سـ الكاحد بأربعة كعشريف عضكاالمدينة ذات الق

ه العادم كلمدة ىذا إنعقادلدكر  إجتماعأكؿ  فىالمحمى مف بيف أعضائو  الشعبيينتخب المجمس :  48 ماادة
الدكر رئيسا كككيال لو عمى أف يككف أحدىما عمى األقؿ مف العماؿ أك الفالحيف كيحؿ الككيؿ محؿ رئيس 
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ذا غاب الرئيس كالككيؿ تككف الرئاسة ألكبر األعضاء سنا   .المجمس عند غيابو كا 
ذا خال مكاف أحدىما انتخب المج  إلى نياية مدتو. مس مف يحؿ محمو كا 

نطاؽ السياسة العامة لممركز الرقابة كاإلشراؼ عمى  فىالمحمى لممدينة  الشعبييتكلى المجمس :  49 ماادة
 فىنطاؽ المدينة كيختص  فىمجالس األحياء كالتنسيؽ بينيا كالرقابة عمى مختمؼ المرافؽ ذات الطابع المحمى 

 .( عمى مستكل المدينة45) المادة( مف 7-5البنكد ) فى حدكد القكانيف كالمكائح بالمسائؿ المنصكص عمييا
ماؿ مف أمكاؿ  فىالمحمى لممدينة بعد مكافقة المحافظ التصرؼ بالمجاف  الشعبيةيجكز لممجمس :  51 ماادة

المدينة الثابتة أك المنقكلة أك تأجيره بإيجار اسمي أك بأقؿ مف أجر المثؿ بقصد تحقيؽ غرض ذم نفع عاـ 
لتصرؼ إلحدل الكزارات أك المصالح الحككمية أك الييئات العامة أك شركات القطاع العاـ أك كذلؾ إذا كاف ا
  .ؤسسات الخاصة ذات النفع العاـالجمعيات كالم

( مف ىذا القانكف كمع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ القكانيف الخاصة بتممؾ 54) المادةكبمراعاة حكـ الفقرة الثالثة مف 
لممجمس التصرؼ بالمجاف أك التأجير بإيجار اسمي أك بأقؿ مف أجر المثؿ ألحد األجانب لمعقارات ال يجكز 

 المحميةة دار األشخاص االعتبارية الخاصة أك لجية أجنبية إال لغرض ذم نفع عاـ كبمكافقة الكزير المختص باإل
زاد عمى  فيمااء السنة المالية الكاحدة كبمكافقة رئيس مجمس الكزر  فىحدكد عشريف ألؼ جنيو  فىإذا كاف ذلؾ 

 . يجاكز ذلؾ فيمامجمس الكزراء  كيجب مكافقة ،ذلؾ كبما ال يجاكز خمسيف ألؼ جنيو
  المواراد المالية لممادينة: الفصل الثاني

 تشمؿ مكارد المدينة ما يأتي : :  55 ماادة
المقررة  افيةاإلضالمجمس كالضرائب  إختصاصدائرة  فىأكالن: حصيمة الضريبة عمى العقارات المبنية الكاقعة 

 تيا طبقا لمقانكف ألغراض قكمية. عمييا ما عدا الضرائب المخصصة حصيم
  .دائرة المدينة فىالمفركضتيف  ثانيان: حصيمة ضريبتي المالىي كالمراىنات

%  75المدينة ك  إختصاصدائرة  فى% مف حصيمة الضريبة األصمية المقررة عمى األطياف الكائنة  75ثالثا:( 
  .المقررة عمى ىذه األطياف اإلضافيةضريبة مف حصيمة ال

 المحمى لممحافظة لصالح المدينة مف المكارد المقررة لممحافظة  الشعبيرابعان: ما يخصصو المجمس 
انتفعت مف أعماؿ المنفعة العامة بالفئات ككفقا  التىخامسان: حصيمة مقابؿ التحسيف المفركض عمى العقارات 

يف بسبب أعماؿ يطرأ عمييا تحس التىالخاص بفرض مقابؿ تحسيف عمى العقارات  القانكف فىلمقكاعد المقررة 
  .المنفعة العامة

 القكانيف كالمكائح عمى ما يأتي: حدكد  فىنطاقو  فىالمحمى لممدينة  الشعبييفرضيا المجمس  التىسادسان: الرسكـ 
 قيد المكاليد كاإلجراءات الصحية مستخرجات  - 5
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 مناجـ كرخص الصيد خص المحاجر كالر  - 5
 ل كأشغاؿ الطرؽ كالحدائؽ العامة أعماؿ التنظيـ كالمجار  - 3
 دية كالمحاؿ الصناعية كالتجارية المحاؿ العمكمية كاألن - 4
 ر كالكالب كالدكاب كما ماثؿ ذلؾ حيكانات الج - 5
 نكاعيا ؿ كالعائمات عمى اختالؼ أالمراكب التجارية كمراكب الصيد كالنزىة كمعادل الني - 6
 المذابح العامة أك النقط المستعممة لذلؾ  فىما يذبح  - 7
 تيا لألشخاص الخاصة إدار  فىمرخص األسكاؽ ال - 8
استغالؿ % مف قيمة االستيالؾ إذا لـ يتكؿ المجمس  5حدكد  فىار الكيربائي كالغاز التىاستيالؾ المياه ك  - 9

 ىذه المرافؽ بنفسو 
 كاحؿ أك استغالليا بالشكاطئ كالساالنتفاع  - 51
% عمى األكثر مف 4يؤدييا شاغمك العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المباني لغاية  التىاإليجارات  - 55

قيمتيا اإليجاريو كذلؾ مع مراعاة أحكاـ القانكف المنظـ لمعالقة بيف المؤجر كالمستأجر كعمى مالؾ العقارات 
المكاعيد المحددة ألداء  فىمكاتب التحصيؿ  فىمف شاغمييا كأداؤه  المبنية أك المنتفعيف بيا تحصيؿ ىذا الرسـ

  .الضريبة عمى العقارات المبنية
تديرىا  التىسابعان: المقابؿ الذم يفرضو المجمس عمى االستغالؿ أك االنتفاع بالمرافؽ العامة التابعة لممدينة أك 

 تديرىا المدينة.  التىلعامة ؾ اأك عمى استعماؿ كاستغالؿ األمال فيياية التنفيذاألجيزة 
 أمالكيا الخاصة.  فىنطاؽ المدينة مف إيجار المباني كأراضى البناء الفضاء الداخمة  فىثامنان: حصيمة الحككمة 

يرادات األسكاؽ العامة الكاقعة  التىتاسعان: إيرادات استثمار أمكاؿ المدينة كالمرافؽ   نطاقيا.  فىتتكالىا كا 
ككمية كالتبرعات كالكصايا كاليبات بشرط مكافقة رئيس مجمس الكزراء عمى قبكؿ ما يرد عاشران: اإلعانات الح

 منيا مف ىيئات أك أشخاص أجنبية. 
 يعقدىا المجمس.  التىشر: القركض حادم ع

 السابقة:  المادةسادسا( مف  55البند ) فىمف الرسـك المنصكص عمييا  فىيع:  55 ماادة
 المحميةلمكحدات  المحمية الشعبيةارات كالمصالح كالييئات العامة كالمجالس تشغميا الكز  التىالعقارات  - 5

 ات الخاصة المشيرة طبقا لمقانكف كالجمعيات كالمؤسس
 ف الضريبة عمى العقارات المبنية العقارات المعفاة م - 5
 األجنبية بشرط المعاممة بالمثؿ  العقارات المممككة لمدكؿ - 3

( نافذا إال بعد مكافقة 55) المادة فىشأف فرض الرسكـ المنصكص عمييا  فىلمجمس ال يككف قرار ا:  53 ماادة
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 المحمى لممركز كالمحافظ.  الشعبيالمجمس 
يعكد  فيماكيجكز لممحافظ أف يطمب مف المجمس تقرير أك تعديؿ رسـ محمى معيف تمكينا لو مف مباشرة أعمالو 

إلغاء الرسـ أك تعديمو أك تقصير أجؿ سريانو إذا رأل أف بالنفع المحمى كما يجكز لو أف يطمب إلى المجمس 
  .ية أك المالية لمدكلةقتصاداإلبقاءه ال يتفؽ كالسياسة 
ذا رفض المجمس  المحمى لممحافظة  الشعبيالحاالت المذككرة إجابة الطمب يعرض األمر عمى المجمس  فىكا 

 ىذا الشأف نيائيا.  فىككف قراره لكزراء، كيما يراه، فإذا استمر الخالؼ عرض األمر عمى مجمس ايو فيقرر 
المحمى لممدينة حسابا لمخدمات كالتنمية لممدينة كيصدر بتنظيـ ىذا الحساب  الشعبيينشىء المجمس :  54 ماادة

يتعمؽ بتطبيؽ قانكف العقكبات  فيماقرار مف المحافظ كتعتبر أمكاؿ ىذا الحساب أمكاال عامة كبصفة خاصة 
 ذا الحساب إلى الخزانة العامة.كالصرؼ كالرقابة كال يؤكؿ فائض ى يختص بالتحصيؿ فيماك 

  رئيس المادينة: الفصل الثالث
ية بالنسبة دار المسائؿ المالية كاإل فىيككف لكؿ مدينة رئيس لو سمطات ككيؿ الكزارة كرئيس المصمحة :  55 ماادة

س ( أماـ مجم55) مادةقسـ اليميف المبينة بالية كيالتنفيذألجيزة كمكازنة المدينة عمى النحك الذم تبينو الالئحة 
 المدينة قبؿ مباشرتو ألعمالو. 

 اسة رئيس المدينة كعضكية كؿ مف: م برئتنفيذيشكؿ بكؿ مدينة مجمس :  56 ماادة
 ية التنفيذتحددىـ الالئحة ات الخدمات كاإلنتاج بالمدينة الذيف إدار مديرم  - 5
 تير المدينة كيككف أمينا لممجمس سكر  - 5

 حالة غياب فىالمكاف الذم يحدده، ك  فىكيجتمع ىذا المجمس بدعكة مف رئيسو مرة عمى األقؿ كؿ أسبكعيف 
 الرئيس يحؿ محمو مأمكر المركز. 

ية كالمالية الالزمة لشئكف دار كضع الخطط اإل فىمعاكنة رئيس المدينة  لالتنفيذيتكلى المجمس : 57 ماادة
 المحمى لممدينة.  الشعبيالمجمس  قرارات تنفيذدينة كلالم

المحمى أك رئيس المدينة مف المكضكعات كيتكلى المجمس  الشعبيكما يقكـ بدراسة كبحث ما قد يحيمو المجمس 
 دكد القكانيف كالمكائح ما يأتي: ح فىبكجو خاص 

تكل األداء كحسف انجاز المشركعات ية لممدينة كتقييـ مسالتنفيذتتكالىا األجيزة  التىمتابعة األعماؿ  .5
 كالخدمات عمى مستكل المدينة 

قتراحأعداد مشركع مكازنة المدينة ك  .5 عمى  -ىا إعتمادبعد  -ات المخصصة لالستثمارات عتمادتكزيع اإل ا 
 مشركعات األحياء المختمفة 

 ف نكعيا مراقبة تحصيؿ مكارد المدينة أيا كا .3
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  محميةالرافؽ كالمنشآت كاألجيزة مساعدة الم .4
 ة أعماؿ أك مرافؽ لحساب الكحدتيف كذلؾ بعد مكافقةإدار إنشاء أك  فىاالشتراؾ مع كحدة محمية أخرل  .5

 كالمحمى لممدينة  الشعبيةالمجمس 
 ينة ية بالمدالتنفيذية ك دار تكفؿ حسف سير العمؿ باألجيزة اإل التىكضع القكاعد  .6
 .ز، ح، ط كذلؾ عمى مستكل المدينة فقرات 33 مادةال فىات المنصكص عمييا ختصاصمباشرة اإل .7

 األحياء : الباب الخامس
  لألحياء المحمية الشعبيةالمجالس : الفصل األول

  .دة أك المدف الكبرل إلى أحياءيجكز تقسيـ المحافظة ذات المدينة الكاح:  58 ماادة
يشكؿ المجمس م باثني عشر عضكا، ك إدار كؿ قسـ  فيوكؿ حي مجمس شعبي محمى يمثؿ  فىيشكؿ :  59 ماادة
  .يا كاحدا مف ثمانية عشر عضكاإدار يضـ قسما  لالمحمى لمحى الذ ىالشعب
ه العادم كلمدة ىذا إنعقادلدكر  إجتماعأكؿ  فىالمحمى مف بيف أعضائو  الشعبيينتخب المجمس :  63 ماادة

 ى األقؿ مف العماؿ أك الفالحيف. الدكر رئيسا كككيال لو عمى أف يككف أحدىما عم
ذا غاب الرئيس كالككيؿ تكيحؿ الك   ككف الرئاسة ألكبر األعضاء سنا. كيؿ محؿ الرئيس عند غيابو كا 

ذا خال مكاف أحدىما انتخب المج  مس مف يحؿ محمو إلى نياية مدتو. كا 
نطاؽ السياسة العامة لممدينة الرقابة كاإلشراؼ عمى مختمؼ  فىالمحمى لمحى  الشعبييتكلى المجمس :  69 ماادة

 فىحدكد القكانيف كالمكائح بالمسائؿ المنصكص عمييا  فىنطاؽ الحي كيختص  فىالطابع المحمى المرافؽ ذات 
 . ى( عمى مستكل الح45) المادة( مف 7 - 5البنكد مف )

( 55) المادة فىنطاقو تحصيؿ المكارد المنصكص عمييا  فىيتكلى كؿ حي مف أحياء المدينة :  62 ماادة
المحمى لممدينة تحصيميا مباشرة بكاسطة  الشعبييقرر المجمس  التىكارد عدا الم فيمالحساب المدينة كذلؾ 

 اسطة األجيزة الحككمية المختصة. أجيزة المدينة األخرل أك بك 
  .ت كؿ حيتغطى مصركفا التىات عتمادالمحمى لممدينة بتقرير اإل الشعبيكيقـك المجمس 
  ىرئيس الح: الفصل الثاني

ية، دار المسائؿ المالية كاإل فىككف لو سمطات ككيؿ الكزارة كرئيس المصمحة رئيس كت ىيككف لكؿ ح:  64 ماادة
 المحمى لمحى.  الشعبيماـ المجمس ( أ55) بالمادةكيقسـ رئيس الحي قبؿ مباشرتو ألعمالو اليميف المبينة 

 برئاسة رئيس الحي كعضكية كؿ:  لتنفيذيشكؿ بكؿ حي مجمس :  63 ماادة
 ية التنفيذالذيف تحددىـ الالئحة  ىنطاؽ الح فى يةالتنفيذرؤساء األجيزة  - 5
 فىكيجتمع ىذا المجمس بدعكة مف رئيسو مرة عمى األقؿ كؿ أسبكعيف سكرتير الحي كيككف أمينا لمجنة  - 5
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 ية. التنفيذرؤساء األجيزة  أقدـ غياب الرئيس يحؿ محمو فىالمكاف الذم يحدده، ك 
 . ىة كالمالية الالزمة لشئكف الحيدار كضع الخطط اإل فى ىيس الحمعاكنة رئ لالتنفيذيتكلى المجمس :  65 اادةم

كما يقكـ بدراسة كبحث ما قد يحيمو إليو المجمس المحمى أك رئيس الحي مف المكضكعات كيتكلى المجمس بكجو 
 ي: حدكد القكانيف كالمكائح ما يأت فىخاص 
 ( 55) المادة فىمراقبة تحصيؿ المكارد المنصكص عمييا  .5
 . ىية بالحالتنفيذية ك دار يزة اإلتكفؿ حسف سير العمؿ باألج التىاعد كضع القك  .5
 . ىت ز، ح، ط كذلؾ عمى مستكل الح( فقرا33) المادة فىات المنصكص عمييا ختصاصمباشرة اإل .3
كعات ية لمحى كتقييـ مستكل األداء كحسف انجاز المشر التنفيذتتكالىا األجيزة  التىمتابعة األعماؿ  .4

  .ىكل الحكالخدمات عمى مست
  .ىتخصص لالستثمارات عمى مستكل الح التىات عتماداإل إقتراح .5

 القرى : الباب الساادس
  لمقرى المحمية الشعبيةالمجالس : الفصل األول

 عبي محمى مف أربعة كعشريف عضكا. كؿ قرية تمثؿ كحدة محمية مجمس ش فىيشكؿ :  66 ماادة
مقر المجمس  فييا التىعة مف القرل المتجاكرة، تمثؿ القرية لمقرية يشمؿ مجمك  المحميةفإذا كاف نطاؽ الكحدة 

 بعضك كاحد لكؿ منيا عمى األقؿ.  بعضكيف عمى األقؿ، كباقي القرل
جميع األحكاؿ أف يزيد عدد أعضاء المجمس عف أربعة كعشريف عضكا إال بالعدد الذم يقتضيو  فىكال يجكز 

 لمقرية.  المحمية نطاؽ الكحدة فىتمثيؿ كؿ قرية مف القرل الداخمة 
ه العادم كلمدة ىذا إنعقادلدكر  إجتماعأكؿ  فىالمحمى مف بيف أعضائو  الشعبيينتخب المجمس :  67 ماادة

 ى األقؿ مف العماؿ أك الفالحيف. الدكر رئيسا كككيال لو عمى أف يككف أحدىما عم
ذا غاب الرئيس كالككيؿ تككف ا ،كيحؿ الككيؿ محؿ رئيس المجمس عند غيابو كاذا  ،لرئاسة ألكبر األعضاء سناكا 

  .س مف يحؿ محمو إلى نياية مدتوخال مكاف أحدىما انتخب المجم
نطاؽ السياسة العامة لممركز الرقابة عمى مختمؼ المرافؽ  فىالمحمى لمقرية  الشعبييتكلى المجمس :  68 ماادة

  د القكانيف كالمكائح بما يأتي:حدك  فىنطاقو كيختص  فىذات الطابع المحمى 
جتماعيا ك إقتصادية خطة تنمية القر  إقتراح .5  يا كعمرانيا ا 
قرار مشركع الحساب الختامي  ،ةمشركع المكازن إقتراح .5  كا 
 نطاؽ القرية لرفع مستكاىا  فىية بالجيكد كاإلمكانيات الذات الشعبيةكسائؿ المشاركة  إقتراح .3
 اعي ؽ تحسيف كتنكيع اإلنتاج الزر العمؿ عمى نشر الكعي الزراعي بما يحق .4
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 ء مختمؼ المرافؽ العامة بالقرية إنشا إقتراح .5
  .كتعميؽ القيـ الدينية كالخمقيةالعمؿ عمى محك األمية كتنظيـ األسرة كرعاية الشباب  .6

  المواراد المالية لمقرية: الفصل الثاني
 تشمؿ مكارد القرية ما يأتي: :  69 ماادة

حصيمة ف % م75نطاؽ القرية ك فىائنة % مف حصيمة الضريبة األصمية المقررة عمى األطياف الك75 .5
  .المقررة عمى ىذه األطياف اإلضافيةالضريبة 

  .نطاؽ القرية فىكضة المفر  ىحصيمة ضريبة المالى .5
  .تياإدار تقـك ب التىكالمرافؽ  مكارد أمكاؿ القرية .3
 لقرية. المحمى لممحافظة مف مكارد المحافظة لصالح ا الشعبيما يخصصو المجمس  .4
 ككمية. اإلعانات الح .5
مف ىيئات أك  التبرعات كاليبات كالكصايا بشرط مكافقة رئيس مجمس الكزراء عمى قبكؿ ما يرد منيا .6

 أشخاص أجنبية. 
  .يعقدىا المجمس التىالقركض  .7
 بيا تتككف مكارده مف :  المحمية ينشأ بكؿ قرية حساب خاص لمخدمات كالتنمية: 71 ماادة

  .نطاؽ القرية فى( المحصمة 37) المادةحكاـ % مف حصيمة الرسـك المفركضة طبقا أل75 .5
 نطاؽ القرية. فىس الماؿ الدائر تدار عمى أساس رأ التىأمكاؿ المشركعات  .5
 يتكلى حساب الخدمات إنشاءىا.  التىنطاؽ القرية  فىمقابؿ تمميؾ المباني  .3
 يتكلى حساب الخدمات إنشاءىا.  التىالسكنية كالمرافؽ  ىإيجارات المبان .4
  .ؽ القريةنطا فىية مف أرباح الجمعيات التعاكنية الزراعية جتماعت اإلحصة الخدما .5
 المحمى لمقرية.  الشعبييكافؽ عمى تخصيصيا المجمس  التىاإلعانات كالتبرعات كاليبات كالكصايا  .6

ة محمى لمقريال الشعبيلمقرية كفقا لما يقرره المجمس  المحميةتستخدـ مكارد حساب الخدمات كالتنمية : 75 ماادة
 األغراض اآلتية:  فى

عتمادكفقا لخطة محمية يتـ كضعيا ك  المحميةتمكيؿ المشركعات اإلنتاجية كالخدمات  .5 ىا مف المجمس ا 
 إطار الخطة العامة لمدكلة.  فىة المحمى لممحافظ الشعبي

ية مكازنة القر  فىات المقررة ليا عتماداإل فىال تك التىالخطة العامة  فىاستكماؿ المشركعات الكاردة  .5
نشاء المشركعات   الشعبييقترحيا المجمس  التىتقاـ بالجيكد الذاتية كفقا لألكلكيات  التىالتماميا كا 

  .قرىا مجمس شعبي محمى المحافظةالمحمى لمقرية كي
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  .المحميةع مستكل أداء الخدمات رف .3
ة العامة كبصفػة خاصممة األمكاؿ كيصدر بتنظيـ ىذا الحساب قرار مف المحافظ كتعامؿ أمكاؿ ىذا الحساب معا

ذا يختص بالتحصيؿ كالصرؼ كالرقابة كال يؤكؿ فائض أمكاؿ ى فيمايتعمؽ بتطبيؽ قانكف العقكبات ك  فيما
  .الحساب إلى الخزانة العامة

 رئيس القرية : الفصل الثالث
بة ألجيزة ية بالنسدار المسائؿ المالية كاإل فىيككف لكؿ قرية رئيس تككف لو سمطات رئيس المصمحة :  75 ماادة

المحمى  الشعبي( أماـ المجمس 55) بالمادةكمكازنة القرية كيقسـ الرئيس قبؿ مباشرتو ألعمالو اليميف المبينة 
 لمقرية. 

 ئاسة رئيس القرية كعضكية كؿ مف: م بر تنفيذيشكؿ بكؿ قرية مجمس :  73 ماادة
 ية نفيذالتلذيف تحددىـ الالئحة ية بدائرة القرية االتنفيذرؤساء األجيزة  - 5
  .أمينا لمجنةسكرتير القرية كيككف  - 5

حالة غياب  فىالمكاف الذم يحدده ك  فىكيجتمع ىذا المجمس بدعكة مف رئيسو مرة عمى األقؿ كؿ أسبكعيف 
 ية بالقرية. التنفيذساء األجيزة الرئيس يحؿ محمو أقدـ رؤ 

ية كالمالية الالزمة لشئكف دار اإل كضع الخطط فىم بمعاكنة رئيس القرية التنفيذيختص المجمس  :74 ماادة
  .المحمى لمقرية الشعبيالمجمس  قرارات كتكصيات تنفيذكل ،القرية

 المحمى أك رئيس القرية مف المكضكعات.  الشعبيكما يقكـ بدراسة كبحث ما قد يحيمو إليو المجمس 
 دكد القكانيف كالمكائح ما يأتي: ح فىكيتكلى المجمس بكجو خاص 

  يؿ مكارد القرية أيا كاف نكعيامراقبة تحص - 5
  المحميةرافؽ كالمنشآت كاألجيزة مساعدة الم - 5
 ية بالقرية التنفيذية ك دار زة اإلتكفؿ حسف سير العمؿ باألجي التىكضع القكاعد  - 3
ية جتماعية كاإلقتصادبحث احتياجات القرية مف المرافؽ كالخدمات كالمشركعات الالزمة لمتنمية اإل - 4

  .نية لمقريةكالعمرا

  المحمية الشعبيةس أحكام عامة لممجال: الباب السابع
  المحمية الشعبيةعضوية المجالس : الفصل األول

 ما يأتي:  المحمية الشعبيةمجالس يرشح عضكا بال فيمفيشترط :  75 ماادة
 تعا بجنسية جميكرية مصر العربية أف يككف متم .5
  نتخابمة عمى األقؿ يـك اإلسنة ميالدية كام 55أف يككف بالغا مف العمر  .5
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 فىدائرتيا كلو محؿ إقامة  فىيرشح نفسو  التى المحميةبالكحدة  نتخابجداكؿ اإل فىأف يككف مقيدا  .3
  نطاقيا

 أف يجيد القراءة كالكتابة  .4
كال يجكز ألفراد القكات مف أدائيا طبقا لمقانكف  فىأك أعأف يككف قد أدل الخدمة العسكرية اإللزامية  .5

تقديـ  قبؿ المحمية الشعبيةك الشرطة أك أعضاء الييئات القضائية الترشيح لمعضكية بالمجالس المسمحة أ
  .استقاالتيـ مف كظائفيـ

 فىية التنفيذأك مديرم المصالح أك رؤساء األجيزة  المحميةكما ال يجكز لمعمد أك المشايخ أك رؤساء الكحدات 
نطاؽ  فىتدخؿ  التى المحميةلمكحدات  المحمية يةالشعبنطاؽ ىذه الكحدات الترشيح لعضكية المجالس 

كمع مراعاة القكاعد المنظمة لالستقالة مف القكات المسمحة ئفيـ قبؿ تقديـ االستقالة منيا. كظا إختصاص
  .سابقتيف مقبكلة بمجرد تقديمياالفقرتيف ال فىتعتبر االستقاالت المشار إلييا  ،كالشرطة

 نتخابعمى اختالؼ مستكياتيا عف طريؽ اإل المحمية الشعبيةاء المجالس أعض إنتخابيككف  :مكرران  75 ماادة
 العاـ.  السرلالمباشر 

 ح رمز يصدر بو قرار مف المحافظ. كيحدد لكؿ مرش
و. كتعتبر باطمة جميع األصكات المعمقة عمى شرط، إنتخابكعمى الناخب أف يبدل رأيو باختيار العدد المطمكب 

دد المطمكب، أك أقؿ مف نصؼ العدد، أك إذا أثبت الناخب رأيو عمى بطاقة غير تعطى ألكثر مف الع التىأك 
 سمميا إليو رئيس المجنة، أك عمى كرقة عمييا تكقيع الناخب أك أم إشارة أك عالمة أخرل تدؿ عميو.  التى
ة دار اإلالمحمى كتابة إلى المحافظة، أك إحدل كحدات  الشعبييقدـ طمب الترشيح لعضكية المجمس :  76 ماادة

ياـ مف يحددىا المحافظ، عمى أال تقؿ عف عشرة أ التىالكائنة بنطاقيا حسب األحكاؿ، كذلؾ خالؿ المدة  المحمية
  .تاريخ فتح باب الترشيح

المحمى  الشعبيكيككف طمب الترشيح مصحكبا بإيصاؿ بإيداع مبمغ مائة جنيو إذا كاف الترشيح لعضكية المجمس 
المحمى لممركز أك المدينة أك الحي،  الشعبيذا كاف الترشيح لعضكية المجمس لممحافظة، كخمسيف جنييا إ

  .المحمى لمقرية الشعبيالمجمس  كخمسة كعشريف جنييا إذا كاف الترشيح لعضكية
يحددىا كزير الداخمية بقرار منو إلثبات تكافر الشركط الالزمة  التىكيجب أف يرفؽ بطمب الترشيح المستندات 

ية المرشح الذم تجاكز عمره السف القانكنية لمتجنيد مف تقديـ شيادة أداء الخدمة العسكر  فىلمترشيح، كيع
 اإللزامية، أك اإلعفاء منيا. 
  .تطبيؽ أحكاـ قانكف العقكبات فىيقدميا المرشح أكراقا رسمية  التىكتعتبر األكراؽ كالمستندات 

شأف  فىخاص كتعطى عنيا إيصاالت كيتبع سجؿ  فىتقيد طمبات الترشيح بحسب تكاريخ كركدىا : 77ادة ام
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 يحددىا المحافظ بقرار منو.  التىتقديميا اإلجراءات 
كؿ قسـ كمركز كمدينة برئاسة أحد أعضاء الييئات  فىتشكؿ بقرار مف المحافظ لجنة أك أكثر :  78 ماادة

مثؿ لممحافظة األمف، كمالقضائية مف درجة قاض أك ككيؿ نيابة أك ما يعادليا كعضكية ممثؿ لمديرية 
 المختصة. 

عداد كشكؼ المرشحيف  المحمية الشعبيةكتتكلى ىذه المجاف فحص طمبات الترشيح لعضكية المجالس   كا 
تثبت لكؿ منيـ، كذلؾ  التىكشؼ يتضمف أسماء المرشحيف كالصفة  المحميةدائرة الكحدة  فىيعرض :  79 ماادة

 يعينيا المحافظ بقرار منو.  التىالطريقة كب ،خالؿ الخمسة األياـ التالية إلقفاؿ باب الترشيح
 مادةال فىالكشؼ المعد لذلؾ أف يطمب مف المجنة المشار إلييا  فىكلكؿ مف تقدـ لمترشيح كلـ يدرج أسمو 

  .الفقرة السابقة، إدراج اسمو فىخالؿ المدة المنصكص عمييا  فىالسابقة، ك 
يف، أك عمى إثبات صفو غير صحيحة أماـ اسمو كيككف لكؿ مرشح االعتراض عمى إدراج اسـ أم مف المرشح

 مو طكاؿ مدة عرض الكشؼ المذككر. اس فيوالكشؼ المدرج  فىأك أسـ غيره مف المرشحيف 
الفقرة الثانية  فىتصدر مف المجنة المشار إلييا  التىاالعتراضات المقدمة عف القرارات  فىكتفصؿ 

كؿ محافظة برئاسة أحد  فىأك أكثر تشكؿ بقرار مف المحافظ  تقدـ كفقا لمفقرة الثالثة لجنة التىكاالعتراضات 
أعضاء الييئات القضائية مف درجة مستشار أك ما يعادليا عمى األقؿ يختارىما كزير العدؿ كممثؿ عف كؿ مف 

ما مف تاريخ إقفاؿ ىذه االعتراضات خالؿ مدة أقصاىا خمسة عشر يك  فىمديرية المف كالمحافظة، كيتـ الفصؿ 
ر بمصقيا عمى مقر المحافظة كمق المحميةة دار جميع كحدات اإل فىكيتـ نشر كشكؼ المرشحيف رشيح. باب الت
 المحمى المختص.  الشعبيالمجمس 

 المحميةالكحدة  فىلممرشح الحصكؿ عمى صكرة رسمية معفاة مف رسـ الدمغة مف جدكؿ الناخبيف :  81 ماادة
مى أال يتجاكز ىذا الرسـ جنيييف. كتسمـ إلى المرشح ىذه مقابؿ رسـ يحدد بقرار مف المحافظ ع فيياالمرشح 

  .األكثر مف تاريخ تقديمو الطمبالصكرة الرسمية خالؿ عشرة أياـ عمى 
كيجكز لممحافظ صدر بيا قرار مف كزير الداخمية. ي التىية نتخابيمـز المرشح بإتباع آداب الدعاية اإل:  85 ماادة

تتـ عمى خالؼ أحكاـ  التىمرشح كافة الممصقات ككسائؿ الدعاية األخرل م عمى نفقة الدار أف يزيؿ بالطريؽ اإل
 إليو. القرار المشار 

قيد  التىحدة الك  فىأكثر مف كحده محميو ك إال أعتبر مرشحا  فىال يجكز ألحد أف يرشح نفسو :  85 ماادة
 أكال.  فيياترشيحو 

، أك بطمب يقدمو إلى المحافظ المختص لكؿ مرشح أف يتنازؿ عف الترشيح بإعالف عمى يد محضر:  83 ماادة
ذا تـ التنازؿ بعد ىذا الميعاد أثبت أماـ اسـ المرشح  نتخابقبؿ يكـ اإل كشؼ  فىبسبعة أياـ عمى األقؿ، كا 
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ية نتخابعمى باب مقر المجنة اإل نتخاب، كيعمؽ التنازؿ يكـ اإلفيوإذا كاف قد قيد  المحميةالكحدة  فىالمرشحيف 
  .اكالمجاف الفرعية لي

( ك 79( ك )76المكاد ) فىالظركؼ االستثنائية أف يقصر المكاعيد المنصكص عمييا  فىلممحافظ :  84 ماادة
  .مف ىذا القانكف( 83)

المحمى باألغمبية النسبية  الشعبيمع مراعاة النسبة المقررة لمعماؿ كالفالحيف، ينتخب عضك المجمس :  85 ماادة
 . نتخاباإل فىأعطيت  التىلعدد األصكات الصحيحة 

حصؿ عمييا كيقتضى األمر إعالف فكز  التىعدد األصكات الصحيحة  فىحالة تساكل أكثر مف مرشح  فىك 
المحمى، تجرل بينيـ قرعة بمعرفة رئيس  الشعبيةو لممجمس إنتخابمرشح كاحد منيـ الستكماؿ العدد المطمكب 

 مف أسفرت عنو نتيجة القرعة.المجنة العامة عالنية، كيعمف فكز 
ذا تقدـ لمترشيح عدد مساك لمعد  د المطمكب أعمف فكزىـ بالتزكية.كا 

ذا كاف عدد المتقدميف لمترشيح أقؿ مف العدد المطمكب أعمف فكزىـ، عمى أف يتـ استكماؿ باقي العد د المطمكب كا 
 ات تكميمية. إنتخاب فى

لعضكية  نتخابمف عممية اإلية، تجرل مديرية األالتنفيذمع مراعاة أحكاـ ىذا القانكف كالئحتو :  86 ماادة
بتنظيـ  5956لسنة  73القانكف رقـ  فىطبقا لمقكاعد كاإلجراءات المنصكص عمييا  المحمية الشعبيةالمجالس 

 المحميةلكحدة با نتخابجداكؿ اإل فىالناخبكف المقيدة أسماؤىـ  نتخاباإل فىمباشرة الحقكؽ السياسية، كيشترؾ 
 .جتماعالمنتخبة إلى اإل المحمية الشعبيةكيدعك المجالس  نتخابتيجة اإلكيعمف المحافظ ن .فييايجرل  التى
 . نتخابمف تاريخ إعالف نتيجة اإلجميع األحكاؿ يجب أف تجتمع ىذه المجالس خالؿ ثالثيف يكما  فىك 

بالمحافظة لمصرؼ  المحميةيؤكؿ المبمغ الذم أكدعو طالب الترشيح إلى حساب الخدمات كالتنمية :  87 ماادة
مف  التىمف ىذا القانكف، كما زاد عمى ذلؾ يخصص لتمكيؿ األغراض  85 مادةعمى إزالة الممصقات كفقا لم منو

 . أجميا أنشئ ىذا الحساب

 رة مياـ العضكية اليميف اآلتية: المحمى أماـ المجمس قبؿ مباش الشعبييقسـ عضك المجمس :  88 ماادة
كطف كالنظاـ الجميكرم كأف أرعى مصالح الشعب كأف أحتـر "اقسـ باهلل العظيـ أف أحافظ مخمصا عمى سالمة ال

 انكف ". الدستكر كالق
لو كتنتيي مدة  إجتماعأربع سنكات ميالدية تبدأ مف تاريخ أكؿ  المجمس الشعبي المحمىمدة :  89 ماادة

ة ليذه المدة القانكني الخاضعة إلشراؼ كرقابة مجالس شعبية محمية أخرل بانقضاء المحمية الشعبيةالمجالس 
 المجالس.

 لسنة خامسة. المحمية الشعبيةلس كيجكز لرئيس الجميكرية ألسباب يقدرىا أف يقرر استمرار المجا
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 يكما السابقة عمى انتياء مدتو.  خالؿ الستيف المجمس الشعبي المحمىلتجديد  نتخابكيجرل اإل
كيجكز منح أعضاء  ،ابؿ عمموأية ركاتب أك مكافآت مق المجمس الشعبي المحمىال يتقاضى عضك :  91 ماادة

 . يةالتنفيذلما تحدده الالئحة  ية مقابؿ ما يتكبدكنو مف أعباء طبقاالتنفيذكالمجالس  المحمية الشعبيةالمجالس 
ات كمناقشات المجمس إجتماععما يبديو مف آراء أثناء  المجمس الشعبي المحمىال يسأؿ عضك :  95 ماادة

 كلجانو. 
، بما يتخذ مف إجراءات جنائية ضد أعضاء المجمس الشعبي المحمىإخطار كيجب عمى السمطات المختصة 

المجمس خالؿ ثماف كأربعيف ساعة عمى األكثر مف تاريخ اتخاذ ىذه اإلجراءات، كما يتعيف إخطاره قبؿ مباشرة 
اع الخاص م لمدكلة أك القطاع العاـ أك القطدار أية إجراءات تأديبية ضدىـ إذا كانكا مف العامميف بالجياز اإل

نقؿ أحد  تنفيذقبؿ  المجمس الشعبي المحمىجميع الحاالت يبمغ المجمس بنتيجة التحقيؽ كيتعيف أخذ مكافقة  فىك 
المجمس يعمؿ بيا عضك  التىأعضاء المجمس مف كظيفتو إال إذا كاف النقؿ بناء عمى طمبو، كعمى الجية 

  .يةالتنفيذتحددىا الالئحة  التىلمقكاعد كاألكضاع  أف تيسر لو أداء كاجبات العضكية كذلؾ طبقا الشعبي المحمى
أك نقميـ إلييا أثناء  المحميةة دار كظائؼ كحدات اإل فى المجمس الشعبي المحمىكال يجكز تعييف أعضاء 

 المجمس الشعبي المحمىالمختص كأغمبية أعضاء  المجمس الشعبي المحمىعضكيتيـ إال بمكافقة ثمثي أعضاء 
 لممحافظة. 

المحمى كمع  الشعبيةمجمسيا  فىكأم عضك  المحميةيحظر التعاقد بالذات أك بالكاسطة بيف الكحدة :  95 ماادة
أف يبـر العقد مع العضك بعد مكافقة  المحميةحالة كجكد مصمحة محققة لمكحدة  فىذلؾ يجكز عند الضركرة ك 

 . محافظ المختصكال المجمس الشعبي المحمىأغمبية أعضاء 
أف يحضر جمسات المجمس أك لجانو إذا كانت لو أك  المجمس الشعبي المحمىعضك يحظر عمى :  93 ماادة

المسألة المعركضة أك إذا  فىألحد أقربائو أك أصياره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أك بالكاسطة مصمحة شخصية 
 مثؿ ىذه المصمحة.  فييا عمف لو كاف كصيا أك قيما أك ككيال

 فىإلى رئيسو كيجب عميو عرضيا عمى المجمس  المجمس الشعبي المحمىضكية تقدـ االستقالة مف ع: 94 ماادة
ىذه الحالة يقرر المجمس خمك  فىأكؿ جمسة تالية لتقديميا كتعتبر االستقالة مقبكلة بمكافقة المجمس عمييا ك 

 ئيس المجمس المحافظ بخمك المحؿ. المحؿ كيخطر ر 
أك لجانو أكثر مف ثالث مرات متكالية أك عف  المحمى المجمس الشعبيإذا غاب العضك عف جمسات :  95 ماادة

الدكر الكاحد كذلؾ بدكف عذر مقبكؿ أصدر المجمس قرارا بدعكة العضك لسماع  فىربع عدد جمسات المجمس 
  .مف تاريخ إخطار العضك بمكعدىاجمسة تحدد بعد خمسة عشر يكما عمى األقؿ  فىأقكالو 

تقيال بأغمبية ثمثي أعضائو كذلؾ إذا لـ يقتنع بما يبديو العضك مف كيصدر المجمس قرارا باعتبار العضك مس
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 الجمسة المشار إلييا.  فىالحضكر دفاع عف نفسو أك إذا غاب العضك عف 
قاـ عمييا  التىعمف تزكؿ عنو صفة العامؿ أك الفالح  المجمس الشعبي المحمىتسقط عضكية :  96 ماادة
ط الالزمة لمترشيح كيجب إسقاط العضكية عمف تثبت مخالفتو المجمس أك بفقد شرط مف الشرك  فىو إنتخاب

حالة إخالؿ العضك بكاجبات  فى( أك مف يفقد الثقة أك االعتبار كما يجكز إسقاط العضكية 95) المادةألحكاـ 
  .تياالعضكية األخرل أك بمقتضيا

بإسقاطيا كذلؾ بعد دعكة جميع األحكاؿ السابقة صدكر قرار مف المجمس بإعالف سقكط العضكية أك  فىكيجب 
 السابقة.  مادةال فىالمكاعيد كطبقا لمقكاعد كباألغمبية المنصكص عمييا  فىالعضك لسماع أقكالو 

قبؿ  المجمس الشعبي المحمىمع مراعاة النسبة المقررة لمعماؿ كالفالحيف إذا خال مكاف أحد أعضاء :  97 ماادة
صكات الصحيحة التالية لو مباشرة، فإف لـ يكجد يجرل انتياء مدة عضكيتو حؿ محمو الحاصؿ عمى عدد األ

  .( مف ذات القانكف66) مادةكذلؾ مع مراعاة حكـ ال ،تكميمي بالطريقة ذاتيا إنتخاب
بيف أدكار  فيماأك لشغؿ المقاعد الخالية  ،المحمية الشعبيةات التكميمية الستكماؿ تشكيؿ المجالس نتخابكتجرل اإل

 . المحمية الشعبيةس عادية لممجالال نعقاداإل
 الجديد مكممة لمدة عضكية سمفو.  جميع األحكاؿ تككف مدة العضك فىك 

  المحمية الشعبيةالمجالس  فىنظام سير العمل : الفصل الثاني
المحمى كلجانو مقر خاص كيمحؽ بو العدد الضركرم مف العامميف الالزميف  الشعبيةيعد لممجمس :  98 ماادة

 اإلشراؼ عمييـ كلو بالنسبة إلييـ السمطة المجمس الشعبي المحمىكيككف لرئيس  لحسف سير العمؿ بالمجمس
 . المحميةالمقررة لرئيس الكحدة 

نطاؽ  فىاألخرل  المحمية الشعبيةبالمحافظة بالنسبة لمعامميف بالمجالس  المجمس الشعبي المحمىكيككف لرئيس 
 المحافظة السمطة المقررة لمكزير. 

ات تحت تصرؼ عتمادات الالزمة لمكاجية نفقات المجمس كتكضع ىذه اإلعتماداإل المحميةة كتدرج بمكازنة الكحد
المجمس ية كتككف لرئيس دار كتككف لو ذات السمطة المقررة ماليا لرئيس الكحدة اإل المجمس الشعبي المحمىرئيس 

  .لسمطة المالية المقررة لمكزيرىذا الشأف ا فىلممحافظة  الشعبي المحمى
ية كيككف التنفيذتحددىا الالئحة  التىالمكاعيد  فىكينتيي  المحمية الشعبيةالمجالس  إنعقاديبدأ دكر :  99 ماادة
المقر  فى المجمس الشعبي المحمىعشرة أشير عمى األقؿ كيجتمع  المجمس الشعبي المحمى إنعقاددكر 

الذم يحدده كيجكز دعكة المكعد  فىا عاديا مرة عمى األقؿ كؿ شير بدعكة مف رئيسو إجتماعالمخصص لو 
حالة الضركرة أك عند نظر مكضكع عاجؿ بناء عمى طمب  فىغير عادل  جتماعإل المجمس الشعبي المحمى

  .أك ثمث أعضاء المجمس المحمية رئيس المجمس أك رئيس الكحدة
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المجمس صحيحا إال بحضكر أغمبية أعضائو كتصدر  إجتماععدا ما كرد بشأنو نص خاص ال يككف  فيماك 
  .يرجح الجانب الذم منو الرئيس قرارات المجمس باألغمبية المطمقة لألعضاء الحاضريف كعند تساكل األصكات

لممحافظة يؤجؿ  المجمس الشعبي المحمى نعقادحالة عدـ تكامؿ العدد القانكني الالـز إل فى:  511 ماادة
  .األقؿ كسبعة أياـ عمى األكثر لمدة ثالثة أياـ عمى جتماعاإل

الجديد  جتماعاإل فىفإذا كاف عدد الحاضريف  جتماعف بحضكر اإلفىرئيس المجمس عمى األعضاء المتخمكينبو 
بتقرير  المحميةة دار أك المحافظ الكزير المختص باإل المجمس الشعبي المحمىاقؿ مف العدد القانكني أخطر رئيس 

  .فيوجمس الكزراء إلجراء شئكنو عف ذلؾ لعرض األمر عمى م
  .األخرل المحمية الشعبيةالس لممحافظة بالنسبة لممج مس الشعبي المحمىالمجكيخطر 

أك ثمث  المحميةعمنية ما لـ يطمب رئيس المجمس أك رئيس الكحدة  المجمس الشعبي المحمىجمسات :  515 ماادة
المكضكع  فىجمسة سرية ما إذا كانت المناقشة  فىىذه الحالة يقرر المجمس  فىاألعضاء جعميا سرية.. ك 

 جمسة سرية أك عمنية.  فىالمطركح تستمر 
( مف ىذا القانكف يحضر رئيس كؿ كحدة محمية جميع جمسات 53) المادةمع مراعاة أحكاـ :  515 ماادة

ضركرة حضكرىـ مف مديرم  المحميةلمكحدة كما يحضرىا مف يرل رئيس الكحدة  المجمس الشعبي المحمى
  .لمسائؿ المعركضة عمى المجمساتيـ باإختصاصات أك األجيزة ممف تتصؿ دار اإل

كافة مستكياتيا  فى المحمية الشعبيةالمحافظة حضكر جمسات المجالس  فىكيجكز ألعضاء مجمس الشعب 
ت دكف أف يككف ليـ صك  ،ات كاألسئمة كطمبات اإلحاطةقتراحكيككف ليـ حؽ تقديـ اإل ،مناقشاتيا فىكالمشاركة 

  .اتخاذ القرارات فىدكد مع
 المحمية الشعبيةكلكؿ عضك مف أعضاء المجالس  المحميةحافظ كلكؿ مف رؤساء الكحدات لمم:  513 ماادة

المجمس كطبقا  إختصاص فىالمسائؿ الداخمة  فىالمختص كذلؾ  المجمس الشعبي المحمىاتيـ إلى إقتراحالتقدـ ب
 تحددىا الالئحة الداخمية.  التى لألكضاع كاإلجراءات

 فىأف يطمب مف رئيسو إدراج مكضكع معيف  مس الشعبي المحمىالمجلكؿ عضك مف أعضاء : 514 ماادة
ه بأسبكع عمى األقؿ كعمى الرئيس أف يحيؿ إلى المجنة المختصة ما يقدمو إنعقادجدكؿ أعماؿ المجمس قبؿ 

 ات كمكضكعات. إقتراحاألعضاء مف 
 الجمسة. ير المدرجة بجدكؿ أعماؿ جميع األحكاؿ ال يجكز أف تناقش بالمجمس المكضكعات غ فىك 

أف يطمبكا طرح مكضكع عاـ  المجمس الشعبي المحمىيجكز لعدد ال يقؿ عف خمسة مف أعضاء :  515 ماادة
 لعامة. نطاقيا لممناقشة ا فى المحميةيتصؿ بالمحافظة أك بغيرىا مف الكحدات 

دىا الالئحة تحد التىكلممجمس مناقشة ىذه المكضكعات كتبادؿ الرأم بشأنيا كذلؾ كفقا لألكضاع كاإلجراءات 
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  .يةالتنفيذ
المركز أك المدينة أك الحي أك القربة تكجيو األسئمة كطمبات  فى المجمس الشعبي المحمىألعضاء :  516 ماادة

كرؤساء  المحميةية التنفيذات كلرؤساء األجيزة دار المختصيف كلمديرم اإل المحميةة دار اإلحاطة لرؤساء كحدات اإل
  .المحميةالكحدة  نطاؽ فىعاممة الييئات العامة ال

مف ىذا القانكف، مع مراعاة مستكل الكحدة  51، 59كتسرل بشأف ىذا األسئمة كطمبات اإلحاطة أحكاـ المادتيف 
  .المحمية
 ممغاةمكررا  516 ماادة
 ممغاة 5مكرر  516 ماادة
لدراسة لجانا متخصصة  إنعقادبداية كؿ دكر  فىمف بيف أعضائو  المجمس الشعبي المحمىيشكؿ :  517 ماادة

غير األحكاؿ العاجمة عرض  فىو قبؿ عرضيا عمى المجمس كال يجكز إختصاص فىتدخؿ  التىالمكضكعات 
 فىقبؿ إحالتو إلى المجنة المختصة كعرض تقريرىا عمى المجمس  المجمس الشعبي المحمىأم مكضكع عمى 

  .ليا إجتماعأكؿ  فىجمس رئيسيا شأنو كتنتخب كؿ لجنة مف لجاف الم
 المحمية الشعبيةسمكؾ أعضاء المجالس  فىلممحافظة لجنة قيـ تقكـ بالنظر  لمجمس الشعبي المحمىاكتشكؿ ب

قتراحك   التى اإلجراء الذم يتخذ عند إخالؿ العضك بمقتضيات السمكؾ الكاجب كذلؾ كفقا لمقكاعد كالضكابط ا 
  .يضعيا مجمس المحافظيف

ية أك غيرىا مف الجيات ذات الشأف التنفيذت كاألجيزة ادار عمى رؤساء المصالح كمديرم رؤساء اإل: 518 ماادة
  .اتيا مع مراعاة مستكل المجمسإجتماعحضكر  المجمس الشعبي المحمىالمسائؿ المعركضة عمى لجاف  فى

االستعانة بمف ترل اإلفادة بخبرتو مف  المجمس الشعبي المحمىم أك ألية لجنة مف لجاف التنفيذكيجكز لممجمس 
  .يـ بالمكضكعات المعركضة عمييااتيا مف تتصؿ أعمالإجتماعف تدعك لحضكر ذكل الكفاءات كأ

يـ صكت معدكد المناقشة كالدراسة دكف أف يككف ل فىات المجاف مف غير أعضائيا إجتماعكيشترؾ مف يحضر 
 مداكالتيا.  فى

عضكية لجاف ذات  فىية أك االشتراؾ تنفيذأم أعماؿ  فى المحمية الشعبيةكال يجكز اشتراؾ أعضاء المجالس 
ة دار تشكؿ إل التىلجاف الخدمات بالمناطؽ الصناعية كالمجاف  فىم عدا اشتراكيـ تنفيذ إختصاصطابع أك 

 . المحميةالمشركعات المشتركة بيف الكحدات 
  المحمى أنكاع لجانو كعدد أعضاء كؿ لجنة كنظاـ سير العمؿ بيا. الشعبيةكتحدد الالئحة الداخمية لممجمس 

مف رؤساء لجانو كبرئاسة رئيس  المحمية الشعبيةكؿ مجمس مف المجالس  فىتشكؿ لجنة دائمة :  519 ماادة
بداء   يمي:  فيماالرأم المجمس كتختص ىذه المجنة بإعداد جداكؿ أعماؿ المجمس كدراسة كا 
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 لمكازنة كالخطة كالحساب الختامي )أ( السياسة العامة لممجمس كمشركع ا
 طة المقدمة مف األعضاء بات اإلحا)ب( األسئمة كطم

 كافة األمكر المتعمقة بالعضكية  )ج(
  المجمس الشعبي المحمىميا إلييا يحي التى)د( المسائؿ األخرل 

ه بالنسبة لممسائؿ الضركرية إنعقادبيف أدكار  فيما الشعبيةات المجمس إختصاصكتتكلى ىذه المجنة مباشرة 
صدكرىا ليقرر ما تاؿ ل إجتماعأكؿ  فى المجمس الشعبي المحمىالعاجمة عمى أف تعرض قرارات ىذه المجنة عمى 

 شأنيا.  فىيراه 
لممحافظة كبعد أخذ رأل كزراء  المجمس الشعبي المحمى إقتراحيجكز بقرار مف المحافظ بناء عمى :  551 ماادة

نشاء لالتخطيط كالمالية كالصناعة كالقكل العاممة تحديد نطاؽ المناطؽ الصناعية بالم جاف لمخدمات حافظة كا 
 بيا. 

 المجمس الشعبي المحمىعضكيتيا مف يختارىـ  فىكيصدر مف المحافظ قرار بتشكيؿ ىذه المجاف، بحيث يشترؾ 
المختصة كرؤساء الكحدات  المحميةدائرتو المنطقة الصناعية، مف أعضائو كرؤساء الكحدات  فىالذم تقع 

 محافظة. عف العماؿ كنقاباتيـ بالالصناعية بالمنطقة، كممثمكف 
المختص العمؿ  المجمس الشعبي المحمىتتكلى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت إشراؼ :  555 ماادة
قة كما مقترحات اإلصالح كالتنمية بالمنط تنفيذالخدمات الالزمة لممناطؽ العمالية كاإلشراؼ عمى  تكفيرعمى 

 تتكلى بكجو خاص ما يأتي: 
ة ذات الطابع فىية كالثقاجتماعاحتياجات المنطقة مف الخدمات العمرانية كاإلتتعمؽ ب التىإجراء الدراسات  - 5

  .ما يتقرر منيا تنفيذلكياتيا لالمحمى كالتنسيؽ بينيا حسب أك 
  .تقدـ لمعالجة ىذه المشاكؿ التىالمقترحات  تنفيذبحث مشاكؿ المنطقة كدراسة  - 5
نطاؽ المنطقة كطبقا لألحكاـ  فىالشركات الكاقعة  يتـ الصرؼ عمييا مف أرباح التىتحديد المشركعات  - 3

ية جتماع% المخصصة مف حصيمة الخدمات اإل51ىذا الشأف كذلؾ مف النسبة المخصصة مف الػ  فىالمقررة 
  .ية كخدمات اإلسكافجتماعات اإل% المخصصة لمخدم5المركزية ككذلؾ حصيمة الػ 

كتحديد العقارات المراد نزع ممكيتيا كاالستيالء المؤقت عمييا تقرير صفة المنفعة العامة لممشركعات  إقتراح - 4
  .المنطقة فىلممشركعات الداخمة كذلؾ بالنسبة 

 المادة فىاتيا المنصكص عمييا إختصاصتتكلى لجاف الخدمات بالمناطؽ الصناعية مباشرة :  555 ماادة
 ة لذلؾ مف بيف المكارد التالية: حدكد المكارد المخصص فىالسابقة 

 رباح الكحدات الصناعية بالمنطقة أ فىما يخص مف نصيب العامميف  - 5
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 كالكصايا المخصصة ألغراض المجنة التبرعات كاليبات  - 5
ة الكحدات الصناعية إدار لممحافظة أك مجالس  المجمس الشعبي المحمىتحدد بقرار مف  التىالمكارد األخرل  - 3

 لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية خاص لمصرؼ منيا بقرار مفحساب  فىبالمنطقة كتدرج حصيمة ىذه المكارد 

 المختص.  المجمس الشعبي المحمىؼ عمى األغراض المخصصة ليا تحت إشرا
لرئيس مجمس الكزراء اتخاذ أم إجراء أك القياـ بأم عمؿ مف شأنو التنسيؽ بيف عدد مف : مكررا  555 ماادة

مشركعات المشتركة، كذلؾ بناء عمى عرض الكزير المختص يتعمؽ بالمرافؽ كالخدمات كال فيماالمحافظات 
 كأخذ رأل المحافظيف المختصيف.  المحميةة دار باإل
المختصة كبعد أخذ رأل  المحمية الشعبيةالمجالس  إقتراحلمحافظ اإلقميـ مف تمقاء نفسو أك بناء عمى : 553 ماادة

لممحافظة أك المحافظات المختصة أف يقرر  المجمس الشعبي المحمىلممركز كمكافقة  المجمس الشعبي المحمى
  .حافظات أك مدف أك قرل متجاكرةم فيياتشترؾ  التىة المشركعات ذات النفع العاـ دار تشكيؿ لجنة مشتركة إل

ىذه المجنة كيجب أف ينضـ إلى  فىكيحدد محافظ اإلقميـ عدد األعضاء الذيف ينتخبيـ كؿ مجمس شعبي محمى 
تار محافظ اإلقميـ رئيس ؼ مف الخبراء كالعامميف الذيف ليـ صمة بالمشركع كيخعضكية ىذه المجنة عدد كا

 المجنة. 
المحمى أف يضع الئحة داخمية  الشعبيةية يجكز لممجمس التنفيذمع مراعاة أحكاـ ىذا القانكف كالئحتو : 554 ماادة

 ة ممارستو لكظيفتو. فىعمؿ بو ككيلتنظيـ ال
نطاؽ  فىاألخرل  المحمية الشعبيةحافظة المكائح الداخمية لممجالس لمم المجمس الشعبي المحمىكيعتمد 

 المحافظة. 
 المحميةة دار يضعيا المجمس األعمى لإل التى المحمية الشعبيةكتسرل أحكاـ الالئحة النمكذجية الداخمية لممجالس 

ال يرد  التىالمسائؿ  فىال تضع ليا الئحة داخمية. كما تسرل تمؾ الالئحة  التى المحمية الشعبيةعمى المجالس 
  .المحمية الشعبيةخمية لممجالس المكائح الدا فىبشأنيا خاص 
  المحميةة ادار التخطيط والشئون المالية لوحادات اإل: الفصل الثالث
  التخطيط: الفرع األول

ية أك صادقتاالرتباط بأية مشركعات أك أعماؿ تتعمؽ بمجاالت التنمية اإل المحميةال يجكز لمكحدات : 555 ماادة
 . قميميةاإلىا بما يخالؼ الخطة العامة لمدكلة أك الخطة تنفيذية أك الطبيعية أك تمكيميا أك جتماعاإل

االرتباط بأية مشركعات استثمارية مشتركة مع رأس ماؿ عربي أك أجنبي إال بعد  المحميةكما ال يجكز لمكحدات 
  .ر كالمناطؽ الحرةامة لالستثمامكافقة جيات التخطيط المختصة كالييئة الع

تنمية شاممة أساسيا مككنات  المحميةمسئكلة عف تنمية المجتمعات  المحمية الشعبيةالمجالس : 556 ماادة
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مكانيات المجتمع المحمى كعمييا كشؼ الفرص االستثمارية  نطاؽ كؿ منيا كحسف تكزيع المكارد عمى  فىكا 
 . المحميةخططيا  فىيتيا الفعمية االحتياجات حسب أكلك 

 اإلقميمىكىيئات التخطيط  اإلقميمىلمتخطيط بمعاكنة المجاف العميا لمتخطيط  المحميةتقكـ األجيزة : 557 ماادة
التخطيط بما يحقؽ حسف استغالؿ اإلمكانيات المتاحة لمكفاء باحتياجات  فى المحمية الشعبيةكالمجالس 

  .يةقتصادية كاإلجتماعتنمية اإلالجماىير كتحقؽ ال
كلى كؿ محافظة إبالغ مضمكف تكجييات السياسية العامة كالخطكط الرئيسية لخطة التنمية لمدكلة تت: 558 ماادة
 بدائرة المحافظة.  المحميةكحدات إلى ال

مشركع خطة محمية يتـ  فىاحتياجاتيا بحسب األكلكيات المدركسة كتجمعيا كتنسقيا  المحميةكتحدد الكحدات 
المالية المحمى لممحافظة قبؿ بدء السنة  الشعبيةختص كتبمغ لممجمس الم المجمس الشعبي المحمىإقرارىا مف 

  .بخمسة أشير عمى األقؿ
كالكزارات المعنية بدراسة مشركعات  اإلقميمىكتقكـ أجيزة التخطيط بالمحافظة باالشتراؾ مع ىيئة التخطيط 

امؿ بيف مختمؼ القطاعات نطاقيا كيجرل التنسيؽ كالتك فى المحمية الشعبيةالتخطيط المقدمة مف المجالس 
 المجمس الشعبي المحمىبالمحافظة إلعداد مشركع الخطة السنكية ليا لعرضيا مع مشركع المكازنة السنكية عمى 

  .لمالية بأربعة أشير عمى األقؿإلقرارىا قبؿ بدء السنة ا اإلقميمىلممحافظة ككذا المجنة العميا لمتخطيط 
 اإلقميمىكالمجاف العميا لمتخطيط  المحمية الشعبيةقرارىا مف المجالس كترتفع مشركعات خطط المحافظات بعد إ

إلى كزير التخطيط كيتكلى الكزير الربط كالتنسيؽ بينيا كبيف الخطة العامة لمدكلة باالتفاؽ مع الكزير المختص 
  .تكازف كفؽ خطة التنمية العامةكالكزراء المختصيف ليتحقؽ النمك الم المحميةة دار باإل
 فىالمكاعيد المحددة كتقكـ أجيزة المتابعة  فىالمعتمدة  المحميةالخطة  تنفيذنطاقيا  فىى كؿ محافظة كتتكل

لممحافظة كالمحافظ كذلؾ طبقا  المجمس الشعبي المحمىكرفع تقارير شيرية إلى  التنفيذالمحافظة بمتابعة كتقييـ 
 ية. التنفيذتحددىا الالئحة  التىلمقكاعد 

  ازنة والحساب الختاميالمو : الفرع الثاني
تحدد األجيزة المالية المختصة بكؿ كحدة محمية مشركع مكازنتيا السنكية شامال إليراداتيا : 559 ماادة

كضع مكازنة الدكلة كترفعو إلى المحافظة كذلؾ قبؿ بدء السنة المالية  فىكمصركفاتيا كفقا لمقكاعد المعمكؿ بيا 
تقديرات اإليرادات بنيت عمييا  التىمشركع جميع البيانات كالمستندات بخمسة أشير عمى األقؿ عمى أف يرفؽ بال

  .كالمصركفات
يتكلى الجياز المالي بالمحافظة إعداد مشركع مكازنة المحافظة شامال مشركعات مكازنات الكحدات :  551 ماادة

قراره قبؿ بدء لممحافظة لمناقش المجمس الشعبي المحمىنطاقيا كيعرض المحافظ المشركع عمى  فى المحمية تو كا 
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 المجمس الشعبي المحمىالسنة المالية بأربعة أشير عمى األقؿ، كترسؿ كؿ محافظو مشركع مكازناتيا فكر إقرار 
لى كزيرم لبحثو مع المحافظ المختص، ثـ إرسػالو مشػػفكعا بمالحظاتو إ المحميةة دار لو إلى الكزير المختص باإل

  .الماليػػػة كالتخطيط
 افظات إذا أغفمت كميا أك بعضيا: ب إدراج المبالغ اآلتية بمشركعات مكازنات المحيج:  555 ماادة

 نطاقيا ممتزمة بيا  فى المحميةة دار تككف المحافظة أك إحدل كحدات اإل التىااللتزامات  - 5
 يا ىذا القانكف أك أم قانكف آخر يفرض التىاالستخدامات  - 5
محافظة أك لتتكالىا ا التىمنشآت أك األعماؿ ة لحسف سير المرافؽ كالة أك الصيانة الالزمدار مصركفات اإل - 3

  .نطاؽ المحافظة فى المحميةة دار كحدات اإل
قسـ خاص بالمكازنة العامة لمدكلة كتعتبر جزءا منيا كيسرل عمييا ما  فىتدرج مكازنة كؿ محافظة :  555 ماادة

 مكازنة العامة لمدكلة مف أحكاـ. يسرل عمى ال
عمى األجيزة المالية المختصة بالمحافظة تقديـ مشركعات الحسابات الختامية السنكية لممحافظة :  553 ماادة

المكاعيد ككفقا  فىالتابعة ليا إلى كؿ مف كزارة المالية كالجياز المركزم لممحاسبات كذلؾ  المحميةكالكحدات 
  .قانكف المكازنة العامة لمدكلة فىلمقكاعد كاإلجراءات المنصكص عمييا 

يعرض المحافظ مشركع الحساب الختامي السنكم لممحافظة شامال لمشركعات الحسابات الختامية :  554 ماادة
لممحافظة مرفقا بيا مالحظات كزارة المالية كتقارير  المجمس الشعبي المحمىنطاقيا عمى  فى المحميةلمكحدات 

  .صدر بيا قرار مف كزير الماليةي التىجراءات المكاعيد ككفقا لمقكاعد كاإل فىالجياز المركزم لممحاسبات كذلؾ 
لممحافظة إلى كزير المالية  المجمس الشعبي المحمىكيقدـ المحافظ مشركعات الحسابات الختامية بعد إقرارىا مف 

يسرل عمى  قسـ خاص مف الحساب الختامي لمدكلة كيسرل عميو ما فىكيعرض الحساب الختامي لكؿ محافظة 
 ـ. ىذا الحساب مف أحكا

  المحميةالضرائب والرسوم والمواراد : الفرع الثالث
جراءات حساب جميع الرسكـ ذات الطابع التنفيذتبيف الالئحة :  555 ماادة ية القكاعد الخاصة بتحديد أسس كا 

جراءات تخالمحمى كطريقة    .ضيافىالتظمـ منيا كا 
جراءات حساب جميع ىذه الرسـك كلكؿ مجمس مف المجالس  كيجكز أف تتضمف ىذه الالئحة عدة نظـ ألسس كا 

  .المحميةذم يالءـ ظركؼ الكحدة أف يختار منيا النظاـ ال المحمية الشعبية
سقكطيا  فىاإلعفاء منيا ك  فىك  المحميةتحصيؿ الضرائب كالرسكـ المقررة لمكحدات  فىيتبع :  556 ماادة

 ة بشأف الضرائب كالرسـك العامة. بالتقادـ القكاعد المقرر 
بعد المصاريؼ  فىكف تمؾ الضرائب كالرسكـ ديكنا ممتازة عمى جميع أمكاؿ المدينيف بيا كتستك كتعتبر دي
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 ائية كالضرائب الحككمية مباشرة. القض
 المحميةتخص الكحدات  التىكيجكز أف تتكلى األجيزة الحككمية المختصة ربط كتحصيؿ الضرائب كالرسكـ 

  لممحافظة. الشعبي المحمىالمجمس كأداء الحصيمة إلييا كذلؾ بعد مكافقة 
أك أم مصدر مف مصادر الثركة  المحميةال يجكز منح التزاـ استغالؿ أم مرفؽ مف المرافؽ العامة :  557 ماادة

الكحدة الحمية إال بعد الحصكؿ عمى مكافقة  إختصاصنطاؽ  فىعدا البتركؿ كالثركة المعدنية  فيماالطبيعية 
 المختص.  المجمس الشعبي المحمى

ه عمى سمطة المجمس أك تنفيذالمحمى قبكؿ التبرعات المقيدة بشرط يخرج  الشعبيةال يجكز لممجمس : 558 ماادة
أف يغير تخصيصيا إال بمكافقة المحافظ، كيجب مكافقة رئيس مجمس الكزراء عمى قبكؿ التبرعات كالمساعدات 

 تقدميا ىيئات أك أشخاص أجنبية.  التى
الخطة أك  فىإبراـ أم قرض أك االرتباط بأم مشركع غير كارد  المحميةة ار دال يجكز لكحدات اإل:  559 ماادة

فترة مقبمة إال بعد مكافقة مجمس الشعب كذلؾ مع مراعاة أحكاـ  فىالمكازنة إذا كاف يترتب عميو إنفاؽ مبالغ 
 (. 55) المادة
ف كالمكائح المالية المطبقة القكاني المحميةعدا ما كرد بشأنو نص خاص.. تسرل عمى الكحدات  فيما: 531 ماادة
تمؾ الكحدات مف جميع  فىالقكاعد المقررة ألمكاؿ الحككمة كتع المحميةالحككمة كتسرل عمى الكحدات  فى

 منيا الحككمة.  فىتع التىلرسـك الضرائب كا
  المحميةة ادار قابة عمى وحادات اإلاإلشراف والر : الفصل الرابع

ية إلى تحقيؽ التناسؽ التنفيذكأجيزتيا  المحمية الشعبيةأعماؿ المجالس ييدؼ اإلشراؼ كالرقابة عمى : 535 ماادة
 المحمية الشعبيةكالترابط بينيما بما يتفؽ كأىداؼ السياسة العامة لمدكلة ككذلؾ تقديـ المشكرة كالمساعدة لممجالس 

 . المحميةة دار يؽ أىداؼ نظاـ اإلبما يكفؿ تحق
ىػذا القانػكف  فىات المقررة ليا ختصاصحػدكد اإل فىنافذة  المحمية بيةالشعتعتبر قػرارات المجالػس : 535 ماادة

 دة كبمراعاة القكانيف كالمكائح. إطار الخطة العامة لمدكلة كالمكازنة المعتم فىك 
 المجمس الشعبي المحمىالمختصة االعتراض عمى أم قرار يصدر مف  المحميةكيجكز لممحافظ أك رئيس الكحدة 

لعامة لمدكلة أك المكازنة المعتمدة أك ينطكم عمػى أية مخػالفة لمقػكانيف أك المػكائح أك يخػرج عػف بالمخالفة لمخطة ا
 المجمس الشعبي المحمىىذه الحالة إعادة ىذا القرار إلى  فىىػذا القانكف كلو  فىات المجمػس المحػددة إختصاص

مػا مػف تاريػخ كذلؾ خػالؿ خمسة عشػر يك  ،ويبنى عمييا اعتراض التىالذم أصدره مشفكعا بمالحظاتو كاألسباب 
  .إبالغو القرار
األمػر عمػى  المحميةة دار لممحافظة عمػى قراره، عرض الكزير المختص باإل المجمس الشعبي المحمىفإذا أصػر 
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  .ثيف يكما مف تاريخ إبالغو بومجمػس الكزراء خالؿ ثال
مييا خػالؿ ثالثكف يكما مف تاريخ عرض األمر عميو، القػرارات المعػترض ع فىكيقكـ مجمس الكزراء بالبت 

 ىذا الشأف نيائيا.  فىار المجمس كيككف قر 
األخرل عمػى قػراره، يخطر المحافظ  المحميةلمكحدات  المحمية الشعبيةحالة إصرار أم مف المجالس  فىك 

كيقـك  ،المحميةة دار إللممحافظة كيعرض األمر عمى الكزير المختص با المجمس الشعبي المحمىالمختص رئيس 
ىذا  فىكف قراره كيك ،القػرارات المعترض عمييا خػالؿ ثالثيف يكما مػف تاريخ عرضيا عميو فىالكزير بالبت 
  .الشأف نيائيا

يتكلى مجمس الكزراء الرقابة عمى أعماؿ المحافظات كتقييـ أدائيا ألعماليا طبقا ألحكاـ ىذا القانكف : 533 ماادة
 ، كتستيدؼ ىذه الرقابة ما يمي: ةيالتنفيذكالئحتو 

  .العامة كالخطة العامة لمدكلةالسياسة  تنفيذمراعاة  -5 
نسيؽ بيف تكفؿ الت التىىا لمتكجييات تنفيذكتقييـ أدائيا ك  ،تحقيؽ المحافظات لألىداؼ المقررة ليا -5 

  .المحافظات كالكزارات
كبعد أخذ رأل المحافظ المختص أف  المحميةة دار كلرئيس مجمس الكزراء بناء عمى عرض الكزير المختص باإل

القياـ بو كفقا لمخطة  المحمية الشعبيةيتخذ أم أجراء أك أف يقكـ بأم عمؿ كاف يتعيف عمى أم مف المجالس 
أك تفرضو القكانيف كالمكائح، إذا كاف امتناعو عف ذلؾ غير قائـ عمى سبب  ،أك المكازنة المعتمدة ،العامة لمدكلة

  .ف قد تـ تنبييو إلى القياـ بونكف ككايقره القا
لرئيس مجمس الشعب تقريرا سنكيا عف نشاط كانجازات  المحميةة دار يقدـ الكزير المختص باإل: )مكرران( 533 ماادة

كبيانا  ،ه مف خطط التنمية كالمكازنات الخاصة بكؿ محافظةتنفيذيتضمف ما تـ  المحمية الشعبيةالمجالس 
 التىكالقرارات  المحمية الشعبيةالمجالس  فىتمت مناقشػػتيا  التىػػات الميمة قتراحطة كاإلباألسئمة كطمبات اإلحا

  .صدرت بشأنيا
 كزارتو:  إختصاصنطاؽ  فىلكؿ مف الكزراء : 534 ماادة

 المحميةككذلؾ إبالغ الكحدات  ،ىا مف الناحية الفنيةتنفيذإبالغ المحافظات بالخطة العامة لمدكلة كمتابعة  - 5
المرافؽ العامة بما يتفؽ مع السياسة  فىيراه مف إرشادات كتكجييات فنية تؤدل إلى حسف سير الخدمات  بما

  .ي كشئكف التمكيف كتسعير السمعيتعمؽ بالسياسة الزراعية كالتركيب المحصكل فيماالعامة لمدكلة كخاصة 
مالة الفنية بيف المحافظات كفؽ كضع خطة سنكية باالتفاؽ مع المحافظيف المعنييف لتكزيع كتنسيؽ الع - 5

  .ىاتنفيذذ اإلجراءات الالزمة لاحتياجاتيا كتبميغ ىذه الخطة إلى المحافظيف التخا
ىذه الكحدات بعد االتفاؽ  إختصاص فىاألعماؿ كالمشركعات الداخمة  فى المحميةالمساىمة مع الكحدات  - 3
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  .معيا
نطاؽ المحافظة كالمرافؽ  فى المحميةية لمكحدات لتنفيذايتكلى المحافظ التفتيش عمى األجيزة : 535 ماادة

ييف دار الخاضعة إلشرافيا كلو أف يكمؼ بإجراء ىذا التفتيش أجيزة الرقابة المختصة أك مف يختاره مف الفنييف كاإل
 ف العامميف المدنييف بالمحافظة. المختصيف م

بات طبقا لقانكف المكازنة العاـ، كقانكف الجياز تتكلى كؿ مف كزارة المالية كالجياز المركزم لممحاس: 536 ماادة
 بالنسبة إليراداتيا كمصركفاتيا.  المحميةالمركزم لممحاسبات مراجعة حسابات الكحدات 

ىذه الكحدات مسئكليف عف صحة ىذه الحسابات كمطابقتيا لمقكانيف كالمكائح  فىكيككف ممثمك كزارة المالية 
 ية. التنفيذالذم تفصمو الالئحة  لؾ عمى النحككالتعميمات المالية المعمكؿ بيا كذ

يعدىا  التىلممحافظة كالمحافظ المختص بالتقارير  المجمس الشعبي المحمىكيخطر الجياز المركزم لممحاسبات 
 األخرل الخاضعة إلشرافيا.  المحميةعف حسابات المحافظة كالكحدات 

 .المحميةة دار انكنية المتعمقة بكحدات اإلالمكضكعات الق فىيتكلى مجمس الدكلة اإلفتاء : 537 ماادة
 . فيياتككف ىذه الكحدات طرفا  التىة قضايا الحككمة مباشرة الدعاكل إدار كما تتكلى 

لممحافظة أك مف المحافظ  المجمس الشعبي المحمىكتتـ إحالة المكضكعات القانكنية المشار إلييا مف رئيس 
  .ختص أك مف ينيبو بحسب األحكاؿالم

  المحميةة ادار العاممون بوحادات اإل: لخامسالفصل ا
مجاؿ  فىيككف لكؿ مديرية مف مديريات المحافظة ىيكؿ تنظيمي مستقؿ يشمؿ جميع العامميف : 538 ماادة

ة كاحدة، مع فىكؿ مديرية مف ىذه المديريات كحدة كظي فىنطاؽ المحافظة، كيككف العاممكف  فىيا إختصاص
 ية. التنفيذتحددىا الالئحة  التىعد مراعاة تخصصاتيـ كذلؾ طبقا لمقكا

يصدر بالتعييف أك الندب لشغؿ مناصب السكرتيريف العاميف كالسكرتيريف العاميف المساعديف : 539 ماادة
ة دار كنقميـ إلى أجيزة اإل المحميةة دار كرؤساء المدف كاألحياء، كما يصدر بنقميـ مف مناصبيـ بيف كحدات اإل

 االتفاؽ مع المحافظات المختصيف. يس مجمس الكزراء بالمختمفة قرار مف رئ المحمية
اؽ نط فىالداخمة  المحميةة دار اإلكيصدر بالتعييف كالندب لشغؿ مناصب رؤساء القرل كنقميـ بيف كحدات 

 المحافظة، قرار مف المحافظة. 
عف الكظائؼ  المحمية ةدار مع مراعاة األحكاـ المطبقة عمى العامميف المدنييف بالدكلة تعمف كحدات اإل: 541 ماادة

المتعمقة بالكظيفة كشركط بقرار مف المحافظ كيتضمف اإلعالف البيانات  فييايككف التعييف  التىالخالية بيا ك 
 شغميا. 

الكظائؼ  فىكيككف التعييف  ،تشغؿ بدكف امتحاف التىتحاف كتمؾ يككف شغميا بام التىكيحدد المحافظ الكظائؼ 
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الترتيب تككف  فىقية الكاردة بالترتيب النيائي لنتائج االمتحاف، كعند التساكم تشغؿ بامتحاف بحسب األسب التى
 . التعييف ألبناء المحافظة فىة األكلكي

كيجكز بقرار مف المحافظ أف يككف االمتحاف مقصكرا عمى أبناء المحافظة كيعتبر مف أبناء المحافظة مف يقيـ 
 بدائرتيا إقامة عادية. 

تقتضى تفرغ شاغمييا  التىحدكد المكازنة المعتمدة أف يشغؿ بعض الكظائؼ  فىظ يجكز لممحاف: 545 ماادة
  .ىذا الشأف فىالعامة الصادرة  بطريؽ التعاقد مقابؿ مكافأة شاممة يحددىا العقد كذلؾ كفقا لمقكاعد

ضى ميارة أك تقت التىكما يجكز لممحافظ أف يعيف بأقساـ الكحدة بطريؽ التعاقد صناعا ممتازيف لألعماؿ الفنية 
  .خبرة خاصة كذلؾ نظير أجر يحدده العقد

اتيا إختصاصنقمت  التىالجيات  فىات المالية الخاصة بالعامميف عتمادتنقؿ بقكة القانكف اإل: 545 ماادة
  .إلى المكازنات الخاصة بيذه الكحدات المحميةة دار بمقتضى ىذا القانكف إلى كحدات اإل

 فىىذا القانكف األحكاـ كالقكاعد الخاصة بالعامميف المدنييف  فىشأنو نص  فىلـ يرد  فيماتسرل : 543 ماادة
 . المحميةة دار مدنييف بكحدات اإلالدكلة عمى العامميف ال

  الشعبيةحل المجالس : الفصل الساادس
 المجمس الشعبي المحمىبإجراء شامؿ، كما ال يجكز أف يحؿ  المحمية الشعبيةال يجكز حؿ المجالس : 544 ماادة

 رتيف لسبب كاحد. م
قرار مف مجمس  المحميةة دار لممحافظة أك لغيرىا مف كحدات اإل المجمس الشعبي المحمىيصدر بحؿ : 545 ماادة

ة العامة كيقدرىا مجمس ألسباب تقتضييا المصمح المحميةة دار الكزراء بناء عمى ما يعرضو الكزير المختص باإل
 الكزراء. 

الجريدة الرسمية كيخطر بو مجمس الشعب خالؿ  فى لشعبي المحمىالمجمس اكينشر القرار الصادر بحؿ 
 أسبكعيف مف تاريخ صدكره. 

المحافظ  إقتراحمجمس مؤقت بناء عمى  المجمس الشعبي المحمىالقرار الصادر بحؿ  فىيشكؿ : 546 ماادة
مس المؤقت مباشرة كيتكلى المج المحميةا مف قيػػػادات التنظيمات فىالمختػص كيجب أف يضػـ تشكيمو عػػددا كا

 المجمس الشعبي المحمىات المجمس المنحؿ بالنسبة لممسائؿ الضركرية كالعاجمة حتى يتـ تشكيؿ إختصاص
  .يكما التالية لصدكر قرار الحؿات لتشكيؿ ىذا المجمس الجديد خالؿ الستيف نتخابالجديد كيجب إجراء اإل

أكؿ جمسة يعقدىا بعد تشكيمو التخاذ ما  فىس الجديد يتخذىا المجمس المؤقت عمى المجم التىكتعرض القرارات 
 .يةالتنفيذتحددىا الالئحة  التىيراه بشأنيا كذلؾ طبقا لمقكاعد 

 



الملحق الثاني :- 





Ď

ȴɆǵȀȱǟ ȸƥȀȱǟ ǃǟ ȴȆǣ

ǠȹǿɀǪȅǻ ǟǾȽ

مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين لإلنسانية.
مص��ر العربية - بعبقرية موقعه��ا وتاريخها - قلب العال��م كله، فهى ملتقى 
حضارات��ه وثقافاته، ومفت��رق طرق مواصالته البحري��ة واتصاالته، وهى رأس 

أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل.
هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سالم ومحبة لكل الشعوب.

ف��ى مطلع التاريخ، الح فجر الضمير اإلنس��انى وتجلى ف��ى قلوب أجدادنا 
العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة، وأسس��وا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت 
حي��اة المصريين على ضفاف النيل، وأبدع��وا أروع آيات الحضارة، وتطلعت 

قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف األرض األديان السماوية الثالثة.
مصر مهد الدين، وراية مجد األديان السماوية. 

فى أرضها ش��ب كليم اهلل موس��ى عليه الس��الم، وتجلى ل��ه النور اإللهى، 
وتنزلت عليه الرسالة فى طور سنين.

وعلى أرضها احتضن المصريون الس��يدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آالف 
الشهداء دفاعًا عن كنيسة السيد المسيح عليه السالم.

وحين ُبعث خاتم المرسلين محمد عليه الصالة والسالم، للناس كافة، ليتمم 
مكارم األخالق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور اإلس��الم، فكنا خير أجناد األرض 

جهادا فى سبيل اهلل، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين فى العالمين.



ď

هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا.
وفى العصر الحديث، اس��تنارت العقول، وبلغت اإلنسانية ُرشدها، وتقدمت 
أمم وش��عوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد 
على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى، ودعا ابن األزهر رفاعة أن 
يكون الوطن “محاًل للس��عادة المشتركة بين بنيه”، وجاهدنا - نحن المصريين- 
للح��اق برك��ب التقدم، وقدمنا الش��هداء والتضحيات، فى العدي��د من الهّبات 
واالنتفاضات والثورات، حتى انتصر جيش��نا الوطنى لإلرادة الشعبية الجارفة فى 
ثورة “25 يناير – 30 يونية” التى دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت 

ظالل العدالة االجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة.
هذه الثورة امتداد لمس��يرة نضال وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى، 
ومصطف��ى كام��ل، ومحم��د فريد، وتتوي��ج لثورتي��ن عظيمتين ف��ى تاريخنا 

الحديث: 
ث��ورة 1919 التى أزاحت الحماية البريطانية ع��ن كاهل مصر والمصريين، 
وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى زعيمها سعد 
زغل��ول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية، مؤكدين أن »الحق 
فوق القوة، واألمة فوق الحكومة«، ووضع طلعت حرب خاللها حجر األس��اس 

لالقتصاد الوطنى.
وثورة “ 23 يولي��ة 1952” التى قادها الزعيم جمال عبد الناصر، واحتضنتها 
اإلرادة الش��عبية، فتحقق حلم األجيال فى الجالء واالس��تقالل، وأكدت مصر 
انتماءها العربى وانفتحت على قارتها األفريقية، والعالم اإلس��المى، وس��اندت 
حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة 

االجتماعية.
هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى 
بين الشعب المصرى وجيشه الوطنى، الذى حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن، 
والتى حققنا بفضلها االنتصار فى معاركنا الكبرى، من دحر العدوان الثالثى عام 
1956، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر الذى منح للرئيس أنور السادات مكانة 

خاصة فى تاريخنا القريب.



Đ

وثورة 25 يناير- 30 يونية، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ اإلنسانية، 
بكثافة المش��اركة الش��عبية التى ُقدرت بعش��رات الماليين، وبدور بارز لشباب 
متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات واإليديولوجيات نحو آفاق 
وطنية وإنس��انية أكثر رحابة، وبحماية جيش الش��عب لإلرادة الشعبية وبمباركة 
األزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضًا فريدة بسلميتها وبطموحها أن 

تحقق الحرية والعدالة االجتماعية معًا.
هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضرًا، وبشارة بمستقبل 

تتطلع إليه اإلنسانية كلها.
فالعالم اآلن يوش��ك أن يطوى الصفحات األخي��رة من العصر الذى مزقته 
صراعات المصالح بين الش��رق والغرب، وبين الش��مال والجنوب، واش��تعلت 
فيه النزاعات والحروب، بين الطبقات والش��عوب، وزادت المخاطر التى تهدد 
الوجود اإلنس��انى، وتهدد الحياة على األرض التى اس��تخلفنا اهلل عليها، وتأمل 
اإلنس��انية أن تنتقل من عصر الرش��د إلى عص��ر الحكمة، لنبنى عالمًا إنس��انيًا 
جديدًا تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق اإلنسان، ونحن - 

المصريين - نرى فى ثورتنا عودة إلسهامنا فى كتابة تاريخ جديد لإلنسانية.
نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضى وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق 

الطريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا.
نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق فى العيش على أرض هذا الوطن فى أمن 

وأمان، وأن لكل مواطن حقًا فى يومه وفى غده.
نح��ن نؤم��ن بالديمقراطية طريقًا ومس��تقباًل وأس��لوب حي��اة، وبالتعددية 
السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونؤكد على حق الشعب فى صنع مستقبله، 
هو - وحده - مصدر الس��لطات، الحرية والكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية 

حق لكل مواطن، ولنا وألجيالنا القادمة - السيادة فى وطن سيد.
نحن اآلن نكتب دس��تورًا يجس��د حلم األجيال بمجتم��ع مزدهر متالحم، 

ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.



đ

 نح��ن - اآلن - نكتب دس��تورًا يس��تكمل بن��اء دولة ديمقراطي��ة حديثة، 
حكومتها مدنية.

نكتب دس��تورًا نغلق به الباب أمام أى فساد وأى استبداد، ونعالج فيه جراح 
الماضى من زمن الفالح الفصيح القديم، وحتى ضحايا اإلهمال وشهداء الثورة 

فى زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذى عانى طوياًل.
نكتب دستورًا يؤكد أن مبادئ الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسى للتشريع، 
وأن المرجع فى تفس��يرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدس��تورية 

العليا فى ذلك الشأن)1).
نكتب دس��تورًا يفتح أمامنا طريق المس��تقبل، ويتس��ق مع اإلعالن العالمى 

لحقوق اإلنسان الذى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه.
نكتب دس��تورًا يصون حرياتنا، ويحمى الوط��ن من كل ما يهدده أو يهدد 

وحدتنا الوطنية.
نكتب دستورًا يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى تمييز.

نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصرى، السيد فى الوطن السيد، 
هذه إرادتنا، وهذا دستور ثورتنا.

هذا دستورنا.

)1)  يتم إيداع األحكام فى المضابط.



Ē

ȯȿɉǟ ǡǠǤȱǟ
ǦȱȿǼȱǟ

(Č) ǥǻǠȵ
جمهورية مص�ر العربية دولة ذات س��ي�ادة، وهى موح�دة ال تقبل التجزئة، 
وال ُين��زل عن ش��ىء منها، ونظامها جمه��ورى ديمقراطى، يقوم على أس��اس 

المواطنة وسيادة القانون.
 الشعب المصرى جزء من األمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر 
جزء من العالم اإلسالمى، تنتمى إلى القارة األفريقية، وتعتز بامتدادها اآلسيوى، 

وتسهم فى بناء الحضارة اإلنسانية.
(č) ǥǻǠȵ

اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
المصدر الرئيسى للتشريع. 

(Ď) ǥǻǠȵ
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات 

مة ألحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. المنظِّ
(ď) ǥǻǠȵ

السيادة للشعب وحده، يمارس��ها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون 
وحدته الوطنية التى تقوم على مبادىء المس��اواة والع��دل وتكافؤ الفرص بين 

جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
(Đ) ǥǻǠȵ

يقوم النظام السياس��ى على أس��اس التعددية السياس��ية والحزبية، والتداول 
السلمى للس��لطة، والفصل بين الس��لطات، والتوازن بينها، وتالزم المسئولية مع 

السلطة، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.
(đ) ǥǻǠȵ

الجنس��ية حق لمن يولد ألب مصرى أو ألم مصرية، واالعتراف القانونى به 
ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. 

ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.



ē

 ƅǠǮȱǟ ǡǠǤȱǟ
ȜȶǪǲȶȲȱ ǦɆȅǠȅɉǟ ǧǠȵɀȪƫǟ
 ȯȿɉǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɆȝǠȶǪǱɍǟ ǧǠȵɀȪƫǟ

(Ē) ǥǻǠȵ
األزهر الش��ريف هيئة إسالمية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على 
كافة شئونه، وهو المرجع األساسى فى العلوم الدينية والشئون اإلسالمية، ويتولى 

مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.  
وتلتزم الدولة بتوفير االعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ األزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين 
أعضاء هيئة كبار العلماء.

(ē) ǥǻǠȵ
يقوم المجتمع على التضامن االجتماعى.

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير س��بل التكافل االجتماعى، 
بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.

(Ĕ) ǥǻǠȵ
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.

(Čċ) ǥǻǠȵ
األسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق والوطنية، وتحرص الدولة 

على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
(ČČ) ǥǻǠȵ

تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور.

 وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثياًل مناسبًا 
ف��ى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها 



Ĕ

فى تولى الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات 
والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها.

 وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة 
من التوفي��ق بين واجبات األس��رة ومتطلبات العمل. كما تلت��زم بتوفير الرعاية 

والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجًا.
(Čč) ǥǻǠȵ

العم��ل حق، وواجب، وش��رف تكفله الدولة. وال يج��وز إلزام أى مواطن 
بالعم��ل جبرًا، إال بمقتضى قانون، وألداء خدمة عام��ة، لمدة محددة، وبمقابل 

عادل، ودون إخالل بالحقوق األساسية للمكلفين بالعمل.
(ČĎ) ǥǻǠȵ

تلت��زم الدولة بالحفاظ على حقوق العم��ال، وتعمل على بناء عالقات عمل 
متوازن��ة بين طرفى العملية اإلنتاجية، وتكفل س��بل التفاوض الجماعى، وتعمل 
على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر ش��روط األمن والس��المة والصحة 

المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
(Čď) ǥǻǠȵ

الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، 
وتكليف للقائمي��ن بها لخدمة الش��عب، وتكفل الدولة حقوقه��م وحمايتهم، 
وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، وال يجوز فصلهم بغير الطريق 

التأديبى، إال فى األحوال التى يحددها القانون.
(ČĐ) ǥǻǠȵ

اإلضراب السلمى حق ينظمه القانون.
(Čđ) ǥǻǠȵ

تلت��زم الدولة بتكريم ش��هداء الوطن، ورعاية مصابى الث��ورة، والمحاربين 
القدماء، والمصابين، وأس��ر المفقودين فى الحرب وم��ا فى حكمها، ومصابى 



Čċ

العمليات األمني��ة، وأزواجهم وأوالدهم ووالديه��م، وتعمل على توفير فرص 
العمل لهم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

وتش��جع الدول��ة مس��اهمة منظم��ات المجتم��ع المدنى ف��ى تحقيق هذه 
األهداف.

(ČĒ) ǥǻǠȵ
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين االجتماعى. 

ولكل مواطن ال يتمتع بنظام التأمين االجتماعى الحق فى الضمان االجتماعى، 
بم��ا يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفس��ه وأس��رته، وفى 

حاالت العجز عن العمل، والشيخوخة والبطالة.
 وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين، والعمال الزراعيين 

والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفًقا للقانون. 
وأموال التأمينات والمعاش��ات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأش��كال 
الحماية المقررة لألموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وُتستثمر 

استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون.
 وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

(Čē) ǥǻǠȵ
لكل مواطن الحق فى الصحة وف��ى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير 
الج��ودة، وتكفل الدول��ة الحفاظ على مراف��ق الخدمات الصحي��ة العامة التى 
تقدم خدماتها للش��عب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى 

العادل. 
 وتلتزم الدولة بتخصيص نس��بة من اإلنفاق الحكوم��ى للصحة ال تقل عن 
3 % م��ن الناتج القوم��ى اإلجمالى تتصاعد تدريجيًا حت��ى تتفق مع المعدالت 

العالمية.
 وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى ش��امل لجميع المصريين يغطى كل 



ČČ

األمراض، وينظم القانون إس��هام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا 
لمعدالت دخولهم.

 وُيجرم االمتناع عن تقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حاالت 
الطوارئ، أو الخطر على الحياة. 

وتلتزم الدولة بتحس��ين أوضاع األطب��اء وهيئات التمري��ض والعاملين فى 
القطاع الصحى.

 وتخضع جميع المنش��آت الصحية، والمنتجات والمواد، ووس��ائل الدعاية 
المتعلق��ة بالصحة لرقاب��ة الدولة، وتش��جع الدولة مش��اركة القطاعين الخاص 

واألهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
(ČĔ) ǥǻǠȵ

التعليم ح��ق لكل مواطن، هدفه بناء الش��خصية المصري��ة، والحفاظ على 
الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتش��جيع 
االبتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح 
وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره 

وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
 والتعلي��م إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوي��ة أو ما يعادلها، وتكفل الدولة 

مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.
وتلت��زم الدولة بتخصيص نس��بة من اإلنفاق الحكوم��ى للتعليم ال تقل عن 
4% م��ن الناتج القوم��ى اإلجمالى، تتصاعد تدريجيًا حت��ى تتفق مع المعدالت 

العالمية.
 وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة 

بالسياسات التعليمية لها.
(čċ) ǥǻǠȵ

تلتزم الدولة بتش��جيع التعلي��م الفنى والتقنى والتدري��ب المهنى وتطويره، 
والتوس��ع ف��ى أنواعه كافة، وفق��ا لمعايير الج��ودة العالمية، وبما يتناس��ب مع 

احتياجات سوق العمل.



Čč

(čČ) ǥǻǠȵ
تكفل الدولة استقالل الجامعات، والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم 
الجامع��ى وفقًا لمعايير الج��ودة العالمية، وتعمل على تطوي��ر التعليم الجامعى 

وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقًا للقانون. 
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للتعليم الجامعى ال تقل 
ع��ن 2% من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدالت 

العالمية. 
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات األهلية التى ال تستهدف الربح، 
وتلتزم الدولة بضم��ان جودة التعليم فى الجامعات الخاص��ة واألهلية والتزامها 
بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، 

وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
(čč) ǥǻǠȵ

المعلم��ون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة األساس��ية للتعليم، 
تكفل الدول��ة تنمية كفاءاتهم العلمي��ة، ومهاراتهم المهني��ة، ورعاية حقوقهم 

المادية واألدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
(čĎ) ǥǻǠȵ

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق 
السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص 
له نسبة من اإلنفاق الحكومى ال تقل عن 1% من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد 

تدريجيًا حتى تتفق مع المعدالت العالمية. 
كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص واألهلى وإسهام 

المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
(čď) ǥǻǠȵ

اللغة العربي��ة، والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى بكل مراحله مواد أساس��ية 
ف��ى التعليم قبل الجامعى، الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس 



ČĎ

حقوق اإلنسان والقيم، واألخالق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
(čĐ) ǥǻǠȵ

تلتزم الدولة بوضع خطة ش��املة للقضاء على األمي��ة الهجائية والرقمية بين 
المواطنين فى جميع األعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمش��اركة مؤسسات 

المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
(čđ) ǥǻǠȵ

إنشاء الرتب المدنية محظور.

 ƅǠǮȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɅǻǠȎǪȩɍǟ ǧǠȵɀȪƫǟ

(čĒ) ǥǻǠȵ
يه��دف النظام االقتص��ادى إلى تحقيق الرخاء فى الب��الد من خالل التنمية 
المس��تدامة والعدالة اإلجتماعية، بما يكفل رف��ع معدل النمو الحقيقى لالقتصاد 
القومى، ورفع مستوى المعيش��ة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدالت البطالة، 

والقضاء على الفقر.
 ويلتزم النظام االقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية 
وتشجيع االس��تثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات 
االحتكاري��ة، م��ع مراعاة االتزان المال��ى والتجارى والنظ��ام الضريبى العادل، 
وضبط آليات الس��وق، وكفالة األنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح 

األطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
 ويلتزم النظام االقتص��ادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل 
لعوائ��د التنمي��ة وتقليل الف��وارق بين الدخ��ول وااللتزام بح��د أدنى لألجور 
والمعاش��ات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى ف��ى أجهزة الدولة لكل من 

يعمل بأجر، وفقًا للقانون.



Čď

(čē) ǥǻǠȵ
األنش��طة االقتصادي��ة اإلنتاجية والخدمي��ة والمعلوماتية مقومات أساس��ية 
لالقتص��اد الوطنى، وتلتزم الدول��ة بحمايتها، وزيادة تنافس��يتها، وتوفير المناخ 
الج��اذب لالس��تثمار، وتعمل على زي��ادة اإلنتاج، وتش��جيع التصدير، وتنظيم 

االستيراد.
 وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمش��روعات المتوس��طة والصغيرة ومتناهية 

الصغر فى كافة المجاالت، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
(čĔ) ǥǻǠȵ
الزراعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطنى. 

 وتلت��زم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادته��ا، وتجريم االعتداء عليها، 
كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مس��توى معيش��ة س��كانه وحمايتهم من المخاطر 
البيئية، وتعمل على تنمية اإلنتاج الزراعى والحيوانى، وتش��جيع الصناعات التى 

تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل 
الزراعية األساس��ية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفالح، وذلك باالتفاق مع 
االتح��ادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نس��بة 
من األراضى المس��تصلحة لصغار الفالحين وشباب الخريجين، وحماية الفالح 

والعامل الزراعى من االستغالل، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
(Ďċ) ǥǻǠȵ

تلتزم الدولة بحماية الثروة الس��مكية وحماي��ة ودعم الصيادين، وتمكينهم 
من مزاولة أعمالهم دون إلح��اق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى 

ينظمه القانون.
(ĎČ) ǥǻǠȵ

أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساس��ى من منظومة االقتصاد واألمن القومى، 
وتلت��زم الدولة باتخاذ التدابي��ر الالزمة للحفاظ عليه، عل��ى النحو الذى ينظمه 

القانون.



ČĐ

(Ďč) ǥǻǠȵ
موارد الدولة الطبيعية ملك للش��عب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وُحسن 

استغالله�ا، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق األجيال القادمة فيها.
كما تلتزم الدولة بالعمل على االس��تغالل األمثل لمصادر الطاقة المتجددة، 
وتحفيز االستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها. وتعمل الدولة على 
تشجيع تصنيع المواد األولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى االقتصادية.

وال يجوز التصرف ف��ى أمالك الدولة العامة، ويكون منح حق اس��تغالل 
الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة ال تتجاوز ثالثين عامًا.

 ويكون منح حق استغالل المحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات، أو منح 
التزام المرافق العامة لمدة ال تتجاوز خمسة عشر عامًا بناًء على قانون.

 ويح��دد القانون أحكام التص��رف فى أمالك الدول��ة الخاصة، والقواعد 
واإلجراءات المنظمة لذلك.

(ĎĎ) ǥǻǠȵ
تحمى الدول��ة الملكية بأنواعها الثالثة، الملكي��ة العامة، والملكية الخاصة، 

والملكية التعاونية.
(Ďď) ǥǻǠȵ

للملكية العامة حرمة، ال يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
(ĎĐ) ǥǻǠȵ

الملكية الخاصة مصونة، وحق اإلرث فيها مكفول، وال يجوز فرض الحراسة 
عليه��ا إال فى األحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، وال تنزع الملكية إال 

للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.
(Ďđ) ǥǻǠȵ

تعم��ل الدولة على تحفيز القط��اع الخاص ألداء مس��ئوليته االجتماعية فى 
خدمة االقتصاد الوطنى والمجتمع.
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(ĎĒ) ǥǻǠȵ
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، 

ودعمها، ويضمن استقاللها. 
وال يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى.

(Ďē) ǥǻǠȵ
يهدف النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، 

وتحقيق العدالة االجتماعية، والتنمية اإلقتصادية.
 ال يكون إنش��اء الضرائ��ب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤه��ا، إال بقانون، وال 
يج��وز اإلعفاء منها إال فى األح��وال المبينة فى القانون. وال يجوز تكليف أحد 

أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إال فى حدود القانون.
ويراعى فى فرض الضرائ��ب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب 
على دخول األفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل 
النظام الضريبى تش��جيع األنش��طة االقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى 

التنمية االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية.
 تلت��زم الدولة باالرتقاء بالنظام الضريبى، وَتَبنِّ��ى النظم الحديثة التى تحقق 
الكفاءة واليسر واإلحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات 
تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصالت سيادية أخرى، وما يودع منها فى 

الخزانة العامة للدولة.
وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.

(ĎĔ) ǥǻǠȵ
االدخ��ار واجب وطنى تحميه الدولة وتش��جعه، وتضمن المدخرات، وفًقا 

لما ينظمه القانون.
(ďċ) ǥǻǠȵ

المصادرة العامة لألموال محظورة. 
وال تجوز المصادرة الخاصة، إال بحكم قضائى.
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(ďČ) ǥǻǠȵ
تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج س��كانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدالت 
النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم االستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين 

خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
(ďč) ǥǻǠȵ

يك��ون للعاملين نصيب فى إدارة المش��روعات، وف��ى أرباحها، ويلتزمون 
بتنمية اإلنتاج، وتنفيذ الخطة ف��ى وحداتهم اإلنتاجية، وفقًا للقانون. والمحافظة 

على أدوات اإلنتاج واجب وطنى.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، بنسبة خمسين 
فى المائة م��ن عدد األعضاء المنتخبين، ويك��ون تمثيلهم فى مجالس إدارات 

شركات قطاع األعمال العام وفقًا للقانون.
 وينظ��م القانون تمثيل صغ��ار الفالحين، وصغار الحرفيين، بنس��بة ال تقل 
عن ثمانين ف��ى المائة فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية 

والحرفية.
(ďĎ) ǥǻǠȵ

تلتزم الدولة بحماية قناة الس��ويس وتنميتها، والحف��اظ عليها بصفتها ممرًا 
مائي��ًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قط��اع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا 

متميزًا.
(ďď) ǥǻǠȵ

تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة 
به، وترش��يد االس��تفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم 
الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوس��ائل الكفيل��ة بتحقيق األمن المائى 

ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.
 وح��ق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه 
أو اإلضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليها من تعديات، وذلك 

على النحو الذى ينظمه القانون.
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(ďĐ) ǥǻǠȵ
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها 

الطبيعية.
ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق 
كل مواطن ف��ى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المس��احة 
الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية 
المع��رض منها لالنقراض أو الخطر، والرفق بالحي��وان، وذلك كله على النحو 

الذى ينظمه القانون.
(ďđ) ǥǻǠȵ

لكل شخص الحق فى بيئة صحية س��ليمة، وحمايتها واجب وطنى. وتلتزم 
الدول��ة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها، وعدم اإلضرار بها، واالس��تخدام 
الرش��يد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المس��تدامة، وضمان حقوق 

األجيال القادمة فيها.

 ǬȱǠǮȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɆȥǠȪǮȱǟ ǧǠȵɀȪƫǟ 

(ďĒ) ǥǻǠȵ
تلتزم الدول��ة بالحفاظ على الهوي��ة الثقافية المصري��ة بروافدها الحضارية 

المتنوعة.
(ďē) ǥǻǠȵ

الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية 
بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع 
الجغراف��ى أو غير ذلك. وتولى اهتمامًا خاص��ًا بالمناطق النائية والفئات األكثر 

احتياجًا، وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
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(ďĔ) ǥǻǠȵ
تلت��زم الدول��ة بحماية اآلثار والحف��اظ عليها، ورعاية مناطقه��ا، وصيانتها، 
وترميمها، واس��ترداد ما ُأس��تولى علي��ه منها، وتنظيم التنقيب عنها واإلش��راف 

عليه. 
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها. 

واالعتداء عليها واالتجار فيها جريمة ال تسقط بالتقادم.
(Đċ) ǥǻǠȵ

تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله 
الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، واإلس��المية، ثروة قومية وإنس��انية، تلتزم 
الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى واألدبى 
والفنى بمختل��ف تنوعاته، واالعتداء على أى من ذل��ك جريمة يعاقب عليها 
القان��ون. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالحفاظ عل��ى مكونات التعددية الثقافية 

فى مصر.
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ǬȱǠǮȱǟ ǡǠǤȱǟ
ǦȵǠȞȱǟ ǧǠǤǱǟɀȱǟȿ ǧǠɅȀƩǟȿ ȧɀȪƩǟ 

(ĐČ) ǥǻǠȵ
الكرامة حق لكل إنس��ان، وال يجوز المس��اس بها، وتلتزم الدولة باحترامها 

وحمايتها.
(Đč) ǥǻǠȵ

التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة ال تسقط بالتقادم.
(ĐĎ) ǥǻǠȵ

المواطن��ون لدى القانون س��واء، وهم متس���اوون فى الحق��وق والحريات 
والواجبات العامة، ال تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو األصل، 
أو الع��رق، أو اللون، أو اللغة، أو اإلعاقة، أو المس��توى االجتماعى، أو االنتماء 

السياسى أو الجغرافى، أو ألى سبب آخر. 
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. 

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم 
القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

(Đď) ǥǻǠȵ
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة ال ُتمس، وفيما عدا حالة التلبس، 
ال يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إال بأمر 

قضائى ُمسبَّب يستلزمه التحقيق.
 ويج��ب أن ُيبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأس��باب ذلك، ويحاط بحقوقه 
كتابة، وُيمٌكن من االتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن ُيقّدم إلى سلطة التحقيق 

خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
 وال يب��دأ التحقيق معه إال فى حض��ور محاميه، فإن لم يكن له محام، ُندب 
له محام، مع توفير المس��اعدة الالزمة ل��ذوى اإلعاقة، وفقًا لإلجراءات المقررة 

فى القانون.
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 ول��كل من ُتقيَّد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك اإلجراء، 
والفصل فيه خالل أسبوع من ذلك اإلجراء، وإال وجب اإلفراج عنه فورًا.

 وينظ��م القانون أح��كام الحبس االحتياط��ى، ومدته، وأس��بابه، وحاالت 
اس��تحقاق التعويض ال��ذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحب��س االحتياطى، أو عن 

تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم الُمنفَّذة بموجبه.
وفى جميع األحوال ال يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس 

ل أو ُمنتدب. فيها إال بحضور محام ُموكَّ
(ĐĐ) ǥǻǠȵ

كل من ُيقبض عليه، أو ُيحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه 
كرامت��ه، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، وال إكراهه، وال إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، 
وال يكون حجزه، أو حبسه إال فى أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانيًا وصحيًا، 

وتلتزم الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص ذوى اإلعاقة.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة ُيعاَقب مرتكبها وفقًا للقانون.

 وللمته��م حق الصمت. وكل قول يثبت أن��ه صدر من محتجز تحت وطأة 
شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر وال ُيعّول عليه.

(Đđ ) ǥǻǠȵ
السجن دار إصالح وتأهيل. 

تخضع الس��جون وأماكن االحتجاز لإلشراف القضائى، وُيحَظر فيها كل ما 
ينافى كرامة اإلنسان، أو يعرض صحته للخطر. 

وينظم القانون أحكام إصالح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة 
الكريمة لهم بعد اإلفراج عنهم.

(ĐĒ) ǥǻǠȵ
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة ال تمس. 

وللمراسالت البريدية، والبرقية، واإللكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها 
من وس��ائل االتصال حرمة، وسريتها مكفولة، وال تجوز مصادرتها، أو االطالع 
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عليه��ا، أو رقابتها إال بأمر قضائى ُمس��بَّب، ولمدة مح��ددة، وفى األحوال التى 
يبينها القانون. 

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل االتصال العامة 
بكافة أش��كالها، وال يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بش��كل 

تعسفى، وينظم القانون ذلك.
(Đē) ǥǻǠȵ

للمن��ازل حرمة، وفيما عدا حاالت الخط�ر، أو االس��تغاثة ال يجوز دخولها، 
وال تفتيش��ها، وال مراقبته��ا أو التنصت عليه��ا إال بأمر قضائى ُمس��بَّب، يحدد 
المكان، والتوقيت، والغرض من��ه، وذلك كله فى األحوال المبينة فى القانون، 
وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، 

وإطالعهم على األمر الصادر فى هذا الشأن.
(ĐĔ) ǥǻǠȵ

الحي��اة اآلمنة حق لكل إنس��ان، وتلتزم الدول��ة بتوفير األم��ن، والطمأنينة 
لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها. 

(đċ) ǥǻǠȵ
لجس��د اإلنس��ان حرمة، واالعتداء عليه، أو تش��ويهه، أو التمثيل به، جريمة 
يعاقب عليها القانون. ويحظر االتجار بأعضائه، وال يجوز إجراء أية تجربة طبية، 
أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفًقًا لألسس المستقرة فى مجال العلوم 

الطبية، على النحو الذى ينظمه القان�ون.
(đČ) ǥǻǠȵ

التبرع باألنسجة واألعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء 
جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موث�َّقة، وتلتزم الدولة 

بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع باألعضاء وزراعتها وفقًا للقانون.
(đč) ǥǻǠȵ
حرية التنقل، واإلقامة، والهجرة مكفولة. 

وال يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، وال منعه من العودة إليه. 
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وال يك��ون منعه من مغادرة إقليم الدول����ة، أو فرض اإلق�امة الجبرية عليه، 
أو حظر اإلقامة فى جهة معينة عليه، إال بأمر قضائى ُمسبًّب ولمدة محددة، وفى 

األحوال المبينة فى القانون.
(đĎ) ǥǻǠȵ

يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة 
ذلك جريمة ال تسقط بالتقادم.

(đď) ǥǻǠȵ
حرية االعتقاد مطلقة.

وحري��ة ممارس��ة الش��عائر الدينية وإقام��ة دور العبادة ألصح��اب األديان 
السماوية، حق ينظمه القانون.

(đĐ) ǥǻǠȵ
حرية الفكر والرأى مكفولة. 

ولكل إنس��ان حق التعبيرع��ن رأيه بالقول، أو الكتاب��ة، أو التصوير، أو غير 
ذلك من وسائل التعبير والنشر.

(đđ) ǥǻǠȵ
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدول��ة برعاية الباحثين والمخترعين 

وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
(đĒ) ǥǻǠȵ

حري��ة اإلبداع الفن��ى واألدبى مكفول��ة، وتلتزم الدولة بالنه��وض بالفنون 
واآلداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع الالزمة 

لذلك.
 وال يج��وز رفع أو تحريك الدع��اوى لوقف أو مص��ادرة األعمال الفنية 
واألدبية والفكرية أو ضد مبدعيه��ا إال عن طريق النيابة العامة، وال توقع عقوبة 
س��البة للحرية فى الجرائم ال�تى ُترتكب بس�بب عالنية الُمَنّتج الف��نى أو األدبى 
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أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين 
أو الطعن فى أعراض األفراد، فيحدد القانون عقوباتها.

 وللمحكمة فى هذه األحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور 
من الجريمة، إضافة إلى التعويضات األصلية المس��تحقة له عما لحقه من أضرار 

منها، وذلك كله وفقًا للقانون.
(đē) ǥǻǠȵ

المعلوم��ات والبيان��ات واإلحصاءات والوثائق الرس��مية ملك للش��عب، 
واإلفص��اح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم 
الدول��ة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بش��فافية، وينظم القانون ضوابط الحصول 
عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، 

كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
 وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فترة العمل 
بها ب��دار الوثائق القومية، وحمايته��ا وتأمينها من الضي��اع أو التلف، وترميمها 

ورقمنتها، بجميع الوسائل واألدوات الحديثة، وفقًا للقانون.
(đĔ) ǥǻǠȵ

تلت��زم الدولة بحماي��ة حق��وق الملكية الفكرية بش��تى أنواعه��ا فى كافة 
المجاالت، وُتنش��ئ جه��ازًا مختصًا لرعاية تلك الحق��وق وحمايتها القانونية، 

وينظم القانون ذلك.
(Ēċ) ǥǻǠȵ

حرية الصحافة والطباعة والنش��ر الورقى والمرئى والمسموع واإللكترونى 
مكفول��ة، وللمصريين من أش��خاص طبيعية أو اعتبارية، عام��ة أو خاصة، حق 
ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وس��ائل اإلعالم المرئية والمسموعة، ووسائط 

اإلعالم الرقمى.
 وتصدر الصح��ف بمجرد اإلخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم 
القانون إجراءات إنش��اء وتملك محطات البث اإلذاع��ى والمرئى والصحف 

اإللكترونية.



čĐ

(ĒČ) ǥǻǠȵ
يحظر ب��أى وجه فرض رقابة على الصحف ووس����ائل اإلعالم المص��رية 
أو مصادرتها أو وقفها أو إغالقها. ويجوز إس��تثناء فرض رقابة محددة عليها فى 

َزمن الحرب أو التعبئة العامة.
 وال توقع عق��وبة س����البة للحرية فى الج��رائم التى ترتكب بطريق النش��ر 
أو العالنية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين 

أو بالطعن فى أعراض األفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
(Ēč) ǥǻǠȵ

تلت��زم الدول��ة بضمان اس��تقالل المؤسس��ات الصحفية ووس��ائل اإلعالم 
المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل اآلراء واالتجاهات السياسية 
والفكرية والمصالح االجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة 

الرأى العام.
(ĒĎ) ǥǻǠȵ

للمواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع 
أش��كال االحتجاجات السلمية، غير حاملين س��الحًا من أى نوع، بإخطار على 

النحو الذى ينظمه القانون. 
وح��ق االجتماع الخاص س��لميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار س��ابق، 

واليجوز لرجال األمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
(Ēď) ǥǻǠȵ

للمواطنين حق تكوين األحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. وال يجوز 
مباش��رة أى نشاط سياس��ى، أو قيام أحزاب سياسية على أس��اس دينى، أو بناًء 
على التفرقة بس����بب الجن��س أو األص�ل أو على أس���اس طائفى أو جغرافى، 
أو ممارسة نش��اط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عس��كرى 

أو شبه عسكرى. 
وال يجوز حل األحزاب إال بحكم قضائى.



čđ

(ĒĐ) ǥǻǠȵ
للمواطني��ن ح��ق تكوين الجمعي��ات والمؤسس��ات األهلية على أس��اس 

ديمقراطى، وتكون لها الشخصية االعتبارية بمجرد اإلخطار .
وتمارس نش����اطها بحرية، وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل فى شئونها، 

أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إال بحكم قضائى.
 ويحظر إنش���اء أو اس��تمرار جمعيات أو مؤس�س��ات أهلية يكون نظ��امها 
أو نش��اطها سريًا أو ذا طابع عس��كرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو 

الذى ينظمه القانون.
(Ēđ) ǥǻǠȵ

إنش��اء النقابات واالتحادات على أس��اس ديمقراطى ح��ق يكفله القانون. 
وتك��ون لها الش��خصية االعتبارية، وتمارس نش��اطها بحرية، وتس��هم فى رفع 

مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتكف��ل الدولة اس��تقالل النقاب��ات واالتحادات، وال يج��وز حل مجالس 

إدارتها إال بحكم قضائى، وال يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية.
(ĒĒ) ǥǻǠȵ

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل 
اس��تقاللها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى 

ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف األخالقية والمهنية.
 وال ُتنش��أ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. وال يجوز فرض الحراسة عليها 
أو تدخ��ل الجهات اإلدارية فى ش��ئونها، كما ال يجوز حل مجالس إدارتها إال 

بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
(Ēē) ǥǻǠȵ

تكف��ل الدولة للمواطنين الحق فى المس��كن المالئم واآلمن والصحى، بما 
يحفظ الكرامة اإلنسانية ويحقق العدالة االجتماعية.



čĒ

 وتلت��زم الدولة بوض��ع خطة وطنية لإلس��كان تراعى الخصوصي��ة البيئية، 
وتكفل إس��هام المب��ادرات الذاتية والتعاوني��ة فى تنفيذها، وتنظيم اس��تخدام 
أراضى الدولة ومدها بالمرافق األساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن 
والقرى واس��تراتيجية لتوزيع الس��كان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية 

الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق األجيال القادمة.
 كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية ش��املة لمواجهة مش��كلة العش��وائيات 
تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية األساس��ية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة 
والصح��ة العامة، كم��ا تكفل توفير الم��وارد الالزمة للتنفيذ خ��الل مدة زمنية 

محددة.
(ĒĔ) ǥǻǠȵ

ل��كل مواطن الحق فى غذاء صح��ى وكاف، وماء نظي��ف، وتلتزم الدولة 
بتأمين الم��وارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل الس��يادة الغذائية بش��كل 
مس��تدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراع��ى وأصناف النباتات 

المحلية للحفاظ على حقوق األجيال.
(ēċ) ǥǻǠȵ

ُيع��د طفاًل كل من لم يبلغ الثامنة عش��رة من عمره، ول��كل طفل الحق فى 
اس��م وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، 

وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
 وتكف��ل الدول��ة حقوق األطف��ال ذوى اإلعاقة وتأهيله��م واندماجهم فى 

المجتمع. 
وتلت��زم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أش��كال العنف واإلس��اءة 

وسوء المعاملة واالستغالل الجنسى والتجارى. 
ل��كل طفل الحق فى التعلي��م المبكر فى مركز للطفولة حتى السادس��ة من 
عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم األساسى، كما يحظر 

تشغيله فى األعمال التى تعرضه للخطر. 



čē

كم��ا تلتزم الدولة بإنش��اء نظام قضائى خ��اص باألطف��ال المجنى عليهم، 
والش��هود. وال يجوز مس��اءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إال وفقًا للقانون وللمدة 
المحددة فيه. وُتوفر له المس��اعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة 
ومنفصل��ة عن أماكن احتج��از البالغين. وتعمل الدولة عل��ى تحقيق المصلحة 

الفضلى للطفل فى كافة اإلجراءات التى ُتتخذ حياله.
(ēČ) ǥǻǠȵ

تلت��زم الدولة بضمان حق��وق األش��خاص ذوى اإلعاقة واألق��زام، صحيًا 
واقتصادي��ًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضي��ًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل 
لهم، مع تخصيص نس��بة منها لهم، وتهيئة المراف��ق العامة والبيئة المحيطة بهم، 
وممارس��تهم لجمي��ع الحقوق السياس��ية، ودمجهم مع غيرهم م��ن المواطنين، 

إعمااًل لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
(ēč) ǥǻǠȵ

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية 
قدراتهم الثقافية والعلمية والنفس��ية والبدنية واإلبداعية، وتشجيعهم على العمل 

الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
(ēĎ) ǥǻǠȵ   

تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، 
وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة 
فى الحياة العامة. وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، 

كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين. 
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

(ēď) ǥǻǠȵ
ممارس��ة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف 
الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. 
وينظم القانون ش��ئون الرياضة والهيئات الرياضية األهلية وفقا للمعايير الدولية، 

وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.



čĔ

(ēĐ) ǥǻǠȵ
لكل فرد حق مخاطبة الس��لطات العامة كتابة وبتوقيعه، وال تكون مخاطبتها 

باسم الجماعات إال لألشخاص االعتبارية.
(ēđ) ǥǻǠȵ

الحفاظ على األمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مس��ئولية وطنية، 
يكفله��ا القانون. والدف��اع عن الوطن، وحماية أرضه ش��رف وواجب مقدس، 

والتجنيد إجبارى وفًقًا للقانون.
(ēĒ) ǥǻǠȵ

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق االنتخاب 
والترشح وإبداء الرأى فى االستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز 

اإلعفاء من أداء هذا الواجب فى حاالت محددة يبينها القانون.
 وتلتزم الدولة بإدراج اس��م كل مواط��ن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب 
من��ه، متى توافرت فيه ش��روط الناخب، كما تلتزم بتنقية ه��ذه القاعدة بصورة 
دورية وفقًا للقانون. وتضمن الدولة سالمة إجراءات االستفتاءات واالنتخابات 
وحيدتها ونزاهتها، ويحظر اس��تخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق 
العامة ودور العبادة ومؤسس��ات قطاع األعمال والجمعيات والمؤسسات األهلية 

فى األغراض السياسية أو الدعاية االنتخابية.
(ēē) ǥǻǠȵ

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة 
حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع 

وإسهامهم فى تنمية الوطن.
 وينظم القانون مشاركتهم فى االنتخابات واالستفتاءات، بما يتفق واألوضاع 
الخاصة به��م، دون التقيد فى ذلك بأح��كام االقتراع والف��رز وإعالن النتائج 
المقررة بهذا الدس��تور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية 

االنتخاب أو االستفتاء وحيادها.



Ďċ

(ēĔ) ǥǻǠȵ
ُتحظر كل صور العبودية واالس��ترقاق والقهر واالستغالل القسرى لإلنسان، 
وتجارة الجنس، وغيرها من أش��كال االتجار فى البش��ر، ويج��رم القانون كل 

ذلك.
(Ĕċ) ǥǻǠȵ

تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى إلقامة ورعاية المؤسسات العلمية، 
والثقافية، والصحية، واالجتماعية وغيرها، وتضمن استقالله، وُتدار شئونه وفقًا 

لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
(ĔČ) ǥǻǠȵ

للدول��ة أن تمنح حق اللجوء السياس��ى لكل أجنبى ُاضطهد بس��بب الدفاع 
عن مصالح الشعوب أو حقوق اإلنس��ان أو السالم أو العدالة. وتسليم الالجئين 

السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
(Ĕč) ǥǻǠȵ

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطياًل وال انتقاصًا. 
وال يجوز ألى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس 

أصلها وجوهرها.
(ĔĎ) ǥǻǠȵ

تلتزم الدول��ة باالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنس��ان التى 
تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لألوضاع المقررة.



ĎČ

 ȜǣǟȀȱǟ ǡǠǤȱǟ
ȷɀȹǠȪȱǟ ǥǻǠɆȅ 
(Ĕď) ǥǻǠȵ
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. 

وتخضع الدولة للقانون، واس��تقالل القض��اء، وحصانته، وحيدته، ضمانات 
أساسية لحماية الحقوق والحريات.

(ĔĐ) ǥǻǠȵ
العقوبة ش��خصية، وال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون، وال ُتوقع عقوبة 

إال بحكم قضائى، وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون.
 

(Ĕđ) ǥǻǠȵ
المته��م برئ حت��ى تثبت إدانته ف��ى محاكمة قانونية عادل��ة، ُتكفل له فيها 
ضمان��ات الدف��اع عن نفس��ه. وينظم القانون اس��تئناف األح��كام الصادرة فى 

الجنايات. 
وتوفر الدول��ة الحماية للمجنى عليهم والش��هود والمتهمين والمبلغين عند 

االقتضاء، وفقًا للقانون.
(ĔĒ) ǥǻǠȵ

التقاض��ى ح��ق مصون ومكف��ول للكافة. وتلت��زم الدول��ة بتقريب جهات 
التقاض��ى، وتعمل على س��رعة الفصل فى القضايا، وُيحظ��ر تحصين أى عمل 
أو ق��رار إدارى من رقابة القضاء، وال يحاكم ش��خص إال أمام قاضيه الطبيعى، 

والمحاكم االستثنائية محظورة.
(Ĕē) ǥǻǠȵ

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واس��تقالل المحاماة وحماية حقوقها 
ضمان لكفالة حق الدفاع. 

ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وس��ائل االلتج��اء إلى القضاء، والدفاع 
عن حقوقهم.



Ďč

(ĔĔ) ǥǻǠȵ
كل اعت��داء عل��ى الحرية الش��خصية أو حرمة الحياة الخاص��ة للمواطنين، 
وغيرها م��ن الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدس��تور والقانون، جريمة 
ال تس��قط الدعوى الجنائية وال المدنية الناش��ئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة 

الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .
وتكف��ل الدولة تعويضًا عاداًل لمن وقع عليه االعت��داء، وللمجلس القومى 
لحقوق اإلنس��ان إبالغ النيابة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى 
الدع��وى المدنية منضمًا إلى المضرور بن��اء على طلبه، وذلك كله على الوجه 

المبين بالقانون.
(Čċċ) ǥǻǠȵ

تصدر األحكام وتنفذ باس��م الش��عب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على 
النحو الذى ينظمه القانون. 

ويكون االمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين 
المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع 
الدعوى الجنائية مباش��رة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناًء على 
طل��ب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ 

الحكم أو المتسبب فى تعطيله.
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ȄȵǠƪǟ ǡǠǤȱǟ
ȴȮƩǟ ȳǠȚȹ
ȯȿɉǟ ȰȎȦȱǟ
 ǦɆȞɅȀȊǪȱǟ ǦȖȲȆȱǟ
(ǡǟɀȺȱǟ ȄȲƭ)
(ČċČ) ǥǻǠȵ

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة 
العامة للتنمية االقتصادية، واالجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة 

على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
(Čċč) ǥǻǠȵ

ُيش��كل مجلس الن��واب من عدد ال يق��ل عن أربعمائة وخمس��ين عضوًا، 
ُينتخبون باالقتراع العام السرى المباشر. وُيشترط فى المترشح لعضوية المجلس 
أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياس��ية، حاصاًل على شهادة إتمام 
التعليم األساس��ى على األقل، وأال تقل س��نه يوم فتح باب الترش��ح عن خمس 

وعشرين سنة ميالدية.
 وُيبين القانون شروط الترش��ح األخرى، ونظام االنتخاب، وتقسيم الدوائر 
االنتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ 
للناخبين، ويجوز األخذ بالنظام االنتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة 
بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من األعضاء فى مجلس النواب 

ال يزيد على 5% ، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
(ČċĎ) ǥǻǠȵ

يتف��رغ عضو مجلس النواب لمهام العضوي��ة، وُيحتفظ له بوظيفته أو عمله 
وفقًا للقانون.

(Čċď) ǥǻǠȵ
ُيش��ترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباش��ر عمله، اليمين 
اآلتية »أقس��م باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم 
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الدس��تور والقانون، وأن أرعى مصالح الش��عب رعاية كاملة، وأن أحافظ على 
استقالل الوطن ووحدة وسالمة أراضيه«.

(ČċĐ) ǥǻǠȵ
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، ال ينفذ 

التعديل إال بدءًا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.
(Čċđ) ǥǻǠȵ

مدة عضوية مجلس النواب خمس س��نوات ميالدي��ة، تبدأ من تاريخ أول 
اجتماع له. 

ويجرى انتخاب المجلس الجديد خالل الس��تين يومًا الس��ابقة على انتهاء 
مدته.

(ČċĒ) ǥǻǠȵ
تختص محكمة النق��ض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، 
وتقدم إليها الطعون خالل مدة ال تج��اوز ثالثين يومًا من تاريخ إعالن النتيجة 
النهائية لالنتخاب، وتفصل فى الطعن خالل ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. 
وف��ى حالة الحك��م ببط��الن العضوية، تبطل م��ن تاريخ إب��الغ المجلس 

بالحكم.
(Čċē) ǥǻǠȵ

إذا خال مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على األقل، 
وجب ش��غل مكانه طبقًا للقانون، خالل س��تين يومًا من تاريخ تقرير المجلس 

خلو المكان.
(ČċĔ) ǥǻǠȵ

ال يج��وز لعضو المجل��س طوال مدة العضوية، أن يش��ترى، أو يس��تأجر، 
بالذات أو بالواس��طة، ش��يئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام 
أو ش��ركات القطاع العام، أو قطاع األعمال العام، وال يؤجرها أو يبيعها شيئًا من 
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أموال����ه، أو يقايض��ها عليه، وال يبرم معها عقد التزام، أو ت�وريد، أو مق���اولة، 
أو غيرها، ويقع باطاًل أى من هذه التصرفات.

 ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، 
وفى نهاية كل عام. 

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها 
إلى الخزانة العامة للدولة. 

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(ČČċ) ǥǻǠȵ

ال يجوز إس��قاط عضوية أحد األعضاء إال إذا فق��د الثقة واالعتبار، أو فقد 
أحد ش��روط العضوية التى اُنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن 

يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
(ČČČ) ǥǻǠȵ

يقبل مجلس النواب اس��تقالة أعضائه، ويجب أن ُتقدم مكتوبة، وُيش��ترط 
لقبوله��ا أال يكون المجل��س قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إس��قاط العضوية ضد 

العضو.
(ČČč) ǥǻǠȵ

ال ُيس��أل عضو مجل��س النواب عما يبديه من آراء تتعل��ق بأداء أعماله فى 
المجلس أو فى لجانه.

(ČČĎ) ǥǻǠȵ
ال يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو 
مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إال بإذن سابق من المجلس. وفى غير 
دور االنعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، وُيخطر المجلس عند أول انعقاد 

بما اُتخذ من إجراء.
 وفى كل األحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ اإلجراء الجنائى ضد العضو 

خالل ثالثين يومًا على األكثر، وإال ُعد الطلب مقبواًل.
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(ČČď) ǥǻǠȵ
مق��ر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف االس��تثنائية عقد 
جلس��اته فى مكان آخر، بناًء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء 
المجل��س. واجتماع المجلس على خالف ذل��ك، وما يصدر عنه من قرارات، 

باطل.
(ČČĐ) ǥǻǠȵ

يدع��و رئيس الجمهورية مجل��س النواب لالنعقاد للدور العادى الس��نوى 
قبل يوم الخميس األول من ش��هر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس 

بحكم الدستور فى اليوم المذكور. 
ويس��تمر دور االنعقاد العادى لمدة تسعة أش��هر على األقل، ويفض رئيس 
الجمهوري��ة دور االنعقاد بعد موافقة المجل��س، وال يجوز ذلك للمجلس قبل 

اعتماد الموازنة العامة للدولة.
(ČČđ) ǥǻǠȵ

يج��وز انعقاد مجلس الن��واب فى اجتماع غير عادى لنظ��ر أمر عاجل، بناًء 
على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من ُعشر أعضاء المجلس على 

األقل.
(ČČĒ) ǥǻǠȵ

ينتخ��ب مجلس النواب رئيس��ًا ووكيلين من بين أعضائ��ه فى أول اجتماع 
لدور االنعقاد الس��نوى العادى لمدة فصل تش��ريعى، ف��إذا خال مكان أحدهم، 
ينتخ��ب المجلس من يحل محل��ه، وتحدد الالئحة الداخلي��ة للمجلس قواعد 
وإج��راءات االنتخاب، وفى حالة إخالل أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث 

أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى األعضاء. 
وفى جميع األحوال، ال يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين ألكثر من 

فصلين تشريعيين متتاليين.
(ČČē) ǥǻǠȵ

يضع مجلس الن��واب الئحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارس��ته 
الختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.
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(ČČĔ) ǥǻǠȵ
يختص مجل��س النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس 

المجلس.
(Ččċ) ǥǻǠȵ

جلسات مجلس النواب علنية. 
ويجوز انعقاد المجلس فى جلس��ة سرية، بناًء على طلب رئيس الجمهورية، 
أو رئي��س مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عش��رين م��ن أعضائه على 
األقل، ثم يق��رر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقش��ة فى الموضوع 

المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
(ČčČ) ǥǻǠȵ

ال يك��ون انعقاد المجل��س صحيحًا، وال ُتتخذ قرارات��ه، إال بحضور أغلبية 
أعضائه. وفى غير األحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات باألغلبية 
المطلقة للحاضرين، وعند تس��اوى اآلراء، يعتبر األمر الذى جرت المداولة فى 

شأنه مرفوضًا.
 وتص��در الموافقة على القوانين باألغلبي��ة المطلقة للحاضرين، وبما ال يقل 

عن ثلث عدد أعضاء المجلس. 
كما تصدر القوانين المكملة للدس��تور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. 
وتع��د القوانين المنظمة لالنتخابات الرئاس��ية، والنيابي��ة، والمحلية، واألحزاب 
السياسية، والس��لطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة 

للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكملة له.
(Ččč) ǥǻǠȵ

لرئي��س الجمهورية، ولمجل��س الوزراء، ولكل عضو ف��ى مجلس النواب 
اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من ُعشر أعضاء 
المجل��س إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير 

عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. 
وال يح��ال االقتراح بقان��ون المقدم من أحد األعضاء إل��ى اللجنة النوعية، 
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إال إذا أجازت��ه اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا 
رفضت اللجنة االقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبّبًا وكل مشروع قانون 

أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، ال يجوز تقديمه ثانية فى دور االنعقاد نفسه.
(ČčĎ) ǥǻǠȵ

لرئيس الجمهورية حق إصدار القواني��ن أو االعتراض عليها. وإذا اعترض 
رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خالل ثالثين 
يومًا من إبالغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مش��روع القانون فى هذا الميعاد ُاعتبر 
قانونًا وُأصدر. وإذا ُرد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى 

أعضائه، ُاعتبر قانونًا وُأصدر.
(Ččď) ǥǻǠȵ

تش��مل الموازن��ة العامة للدولة كاف��ة إيراداتها ومصروفاتها دون اس��تثناء، 
وُيعرض مش��روعها على مجلس النواب قبل تس��عين يوم��ًا على األقل من بدء 

السنة المالية، وال تكون نافذة إال بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
 ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة فى مش��روع الموازنة، عدا التى 

ترد تنفيذًا اللتزام محدد على الدولة.
 وإذا ترت��ب على التعدي��ل زيادة ف��ى إجمالى النفقات، وج��ب أن يتفق 
المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، 
وتص��در الموازنة بقانون يجوز أن يتضم��ن تعدياًل فى قانون قائم بالقدر الالزم 

لتحقيق هذا التوازن.
 وفى جميع األحوال، ال يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من 

شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. 
ويح��دد القانون الس��نة المالية، وطريقة إع��داد الموازنة العام��ة، وأحكام 

موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. 
وتج��ب موافق��ة المجلس على نقل أى مبلغ من ب��اب إلى آخر من أبواب 
الموازن��ة العامة، وعلى كل مص��روف غير وارد بها، أو زائ��د على تقديراتها، 

وتصدر الموافقة بقانون.
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(ČčĐ) ǥǻǠȵ
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، 
خالل مدة ال تزيد على س��تة أش��هر من تاري��خ انتهاء الس��نة المالية، وُيعرض 
معه التقرير الس��نوى للجهاز المركزى للمحاس��بات ومالحظاته على الحساب 

الختامى.
 ويتم التصويت على الحس��اب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون. وللمجلس 

أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
(Ččđ) ǥǻǠȵ

ينظم القانون القواعد األساسية لتحصيل األموال العامة وإجراءات صرفها.
(ČčĒ) ǥǻǠȵ

ال يجوز للس��لطة التنفيذية االقتراض، أو الحصول على تمويل، أو االرتباط 
بمش��روع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترت��ب عليه إنفاق مبالغ من 

الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إال بعد موافقة مجلس النواب.
(Ččē) ǥǻǠȵ

يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاش��ات والتعويضات واإلعانات 
والمكاف��آت التى تتق��رر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حاالت االس��تثناء 

منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
(ČčĔ) ǥǻǠȵ

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، 
أو أح��د نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أس��ئلة ف��ى أى موضوع يدخل فى 

اختصاصاتهم، وعليهم اإلجابة عن هذه األسئلة فى دور االنعقاد ذاته. 
ويجوز للعضو سحب الس��ؤال فى أى وقت، وال يجوز تحويل السؤال إلى 

استجواب فى الجلسة ذاتها.
(ČĎċ) ǥǻǠȵ

لكل عضو فى مجل�س النواب توجي�ه اس��تجواب لرئيس مجلس الوزراء، 
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أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاس��بتهم عن الش��ئون التى تدخل 
فى اختصاصاتهم.

 ويناقش المجلس االستجواب بعد سبعة أيام على األقل من تاريخ تقديمه، 
وبحد أقصى س��تون يومًا، إال فى حاالت االس��تعجال التى يراها، وبعد موافقة 

الحكومة.
(ČĎČ) ǥǻǠȵ

لمجلس النواب أن يقرر س��حب الثقة من رئي��س مجلس الوزراء، أو أحد 
نواب��ه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. وال يجوز عرض طلب س��حب الثقة إال بعد 
استجواب، وبناًء على اقتراح ُعشر أعضاء المجلس على األقل، ويصدر المجلس 

قراره عقب مناقشة االستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية األعضاء.
 وفى كل األحوال، ال يجوز طلب س��حب الثقة فى موضوع سبق للمجلس 
أن فص��ل فيه فى دور االنعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس س��حب الثقة من رئيس 
مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة 
تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة اس��تقالتها، وإذا كان قرار 

سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
(ČĎč) ǥǻǠȵ

يجوز لعش��رين عضوًا من مجلس النواب على األقل طلب مناقشة موضوع 
عام الستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

(ČĎĎ) ǥǻǠȵ
ل��كل عضو من أعضاء مجلس النواب إب��داء اقتراح برغبة فى موضوع عام 

إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
(ČĎď) ǥǻǠȵ

ل��كل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجاًل، 
إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى األمور 

العامة العاجلة ذات األهمية.



ďČ

(ČĎĐ) ǥǻǠȵ
لمجلس النواب أن ُيش��كل لجنة خاص��ة، أو ُيكلف لجنة من لجانه بتقصى 
الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات اإلدارية، أو الهيئات 
العام��ة، أو المش��روعات العامة، وذلك من أجل تقص��ى الحقائق فى موضوع 
معين، وإبالغ المجل��س بحقيقة األوضاع المالي��ة، أو اإلدارية، أو االقتصادية، 
أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من األعمال الس��ابقة أو غيرها، 

ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع 
من ترى س��ماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع 
تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفى جميع األحوال 
لكل عضو فى مجل��س النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات 

من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.
(ČĎđ) ǥǻǠȵ

لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس 
النواب، أو إحدى لجان��ه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناًء على طلب المجلس، 

ولهم االستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. 
ويج��ب أن ُيس��تمع إليهم كلما طلبوا ال��كالم، وعليهم ال��رد على القضايا 

موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
(ČĎĒ) ǥǻǠȵ  

ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجل��س النواب إال عند الضرورة، وبقرار 
ُمس��ّبب، وبعد استفتاء الشعب، وال يجوز حل المجلس لذات السبب الذى ُحل 

من أجله المجلس السابق.
 ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء االستفتاء 
على الحل خالل عشرين يومًا على األكثر، فإذا وافق المشاركون فى االستفتاء 
بأغلبية األص��وات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية ق��رار الحل، ودعا إلى 



ďč

انتخاب��ات جديدة خ��الل ثالثين يومًا عل��ى األكثر من تاريخ ص��دور القرار. 
ويجتمع المجلس الجديد خالل األيام العشرة التالية إلعالن النتيجة النهائية.

(ČĎē) ǥǻǠȵ
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل 
العام��ة، وله أن يقدم إلى المجلس ش��كاوى يحيلها إلى ال��وزراء المختصين، 
وعليهم أن يقدموا اإليضاحات الخاص��ة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط 

صاحب الشأن بنتيجتها.

ƅǠǮȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɅǾɆȦȺǪȱǟ ǦȖȲȆȱǟ
ȯȿɉǟ țȀȦȱǟ
ǦɅǿɀȾȶƨǟ ȄɆǝǿ
(ČĎĔ) ǥǻǠȵ

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح 
الشعب ويحافظ على استقالل الوطن ووحدة أراضيه وسالمتها، ويلتزم بأحكام 

الدستور وُيباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
(Čďċ) ǥǻǠȵ

ُينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع س��نوات ميالدية، تبدأ من اليوم التالى 
النتهاء مدة سلفه، وال يجوز إعادة انتخابه إال لمرة واحدة.

 وتب��دأ إجراءات انتخ��اب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاس��ة بمائة 
وعش��رين يومًا على األقل، ويجب أن ُتعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثالثين 

يومًا على األقل.
 وال يج��وز لرئي��س الجمهورية أن يش��غل أى منصب حزب��ى طوال مدة 

الرئاسة.



ďĎ

(ČďČ) ǥǻǠȵ
ُيشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، 
وأال يك��ون ق��د حمل، أو أّى من والديه أو زوجه جنس��ية دول��ة أخرى، وأن 
يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياس��ية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية 
أو أعفى منها قانونًا، وأال تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميالدية، 

ويحدد القانون شروط الترشح األخرى.
(Čďč) ǥǻǠȵ

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا 
عل��ى األق��ل من أعضاء مجل��س الن��واب، أو أن يؤيده ما ال يقل عن خمس��ة 
وعش��رين ألف مواطن ممن لهم حق االنتخاب فى خمس عشرة محافظة على 

األقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
 وف��ى جميع األحوال، ال يجوز تأييد أكثر من مترش��ح، وذلك على النحو 

الذى ينظمه القانون.
(ČďĎ) ǥǻǠȵ

ُينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع العام الس��رى المباشر، وذلك 
باألغلبية المطلقة لعدد األصوات الصحيح��ة، وينظم القانون إجراءات انتخاب 

رئيس الجمهورية.
(Čďď) ǥǻǠȵ

ُيش��ترط أن يؤدى رئي��س الجمهورية، قب��ل أن يتولى مه��ام منصبه، أمام 
مجلس النواب اليمين اآلتية »أقس��م باهلل العظي��م أن أحافظ مخلصًا على النظام 
الجمهورى، وأن أحترم الدس��تور والقانون، وأن أرعى مصالح الش��عب رعاية 
كاملة، وأن أحافظ على اس����تقالل الوطن ووحدة وس����المة أراضيه« ويكون 
أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدس��تورية العليا فى حالة عدم وجود 

مجلس النواب.

ُ



ďď

(ČďĐ) ǥǻǠȵ
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، وال يجوز له أن يتقاضى أى مرتب 
أو مكافأة أخرى، وال يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر 
فيه��ا، وال يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات 
أو بالواس��طة، مهنة حرة، أو عماًل تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، وال أن يش��ترى، 
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات 
القطاع العام، أو قطاع األعمال العام، وال أن يؤجرها، أو يبيعها ش��يئًا من أمواله، 
وال أن يقايض��ه��ا عليه، وال أن يبرم معه�ا عق��د التزام، أو توريد، أو مق��اولة، 

أو غيرها. ويقع باطال أى من هذة التصرفات.
 ويتعي��ن على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، 

وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وُينشر اإلقرار فى الجريدة الرسمية.
 وال يج��وز لرئيس الجمه�ورية أن يمنح نفس��ه أى أوس��مة، أو نياش��ين، 

أو أنواط. 
وإذا تلقى بال�ذات أو بالواس��طة ه�دية نق��دية، أو عينية، بسبب المنص��ب 

أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
(Čďđ) ǥǻǠȵ

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض 
برنامج��ه على مجلس النواب، فإذا لم تحص��ل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء 
مجلس النواب خالل ثالثين يومًا على األكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا 
لمجل��س الوزراء بترش��يح من الحزب أو االئتالف الحائ��ز على أكثرية مقاعد 
مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب 
خ��الل ثالثين يومًا، ُع��ّد المجلس منحاًل ويدعو رئي��س الجمهورية النتخاب 

مجلس نواب جديد خالل ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
 وفى جميع األحوال يجب أال يزيد مجموع مدد االختيار المنصوص عليها 
فى هذه المادة على س��تين يومًا وفى حالة ح��ل مجلس النواب، يعرض رئيس 
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مجلس الوزراء تش��كيل حكومته، وبرنامجها عل��ى مجلس النواب الجديد فى 
أول اجتماع له. 

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو االئتالف الحائز على أكثرية مقاعد 
مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتش��اور مع رئيس مجلس الوزراء، 

اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
(ČďĒ) ǥǻǠȵ

لرئي��س الجمهورية إعفاء الحكوم��ة من أداء عملها بش��رط موافقة أغلبية 
أعضاء مجلس النواب.

 ولرئي��س الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التش��اور مع رئيس الوزراء 
وموافقة مجلس النواب باألغلبية المطلقة للحاضرين وبما اليقل عن ثلث أعضاء 

المجلس.
(Čďē) ǥǻǠȵ

لرئي��س الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصات��ه لرئيس مجلس الوزراء، 
أو لنواب��ه، أو للوزراء، أو للمحافظين، وال يج��وز ألحد منهم أن يفوض غيره، 

وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(ČďĔ) ǥǻǠȵ

لرئي��س الجمهورية دعوة الحكومة لالجتماع للتش��اور فى األمور المهمة، 
ويتولى رئاسة االجتماع الذى يحضره.

(ČĐċ) ǥǻǠȵ
يض��ع رئيس الجمهورية، باالش��تراك مع مجلس الوزراء، السياس��ة العامة 

للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور. 
ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياس��ة العامة للدولة أمام مجلس 

النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى. 
ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
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(ČĐČ) ǥǻǠȵ
يمثل رئيس الجمهورية الدولة ف��ى عالقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، 
ويص��دق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نش��رها 

وفقًا ألحكام الدستور.
 ويجب دع��وة الناخبين لالس��تفتاء على معاهدات الصل��ح والتحالف وما 
يتعلق بحقوق الس��يادة، وال يتم التصديق عليها إال بعد إعالن نتيج�ة االس��تفتاء 
بالموافق��ة. وف��ى جميع األح��وال ال يجوز إب��رام أية معاه��دة تخالف أحكام 

الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
(ČĐč) ǥǻǠȵ

رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة، وال يعلن الحرب، وال 
يرسل القوات المس��لحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إال بعد أخذ 

رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى األعضاء.
 فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس األعلى للقوات 

المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
(ČĐĎ) ǥǻǠȵ

ُيَعيَّ��ن رئي��س الجمهورية الموظفي��ن المدنيين، والعس��كريين، والممثلين 
السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات 

األجنبية، وفقًا للقانون.
(ČĐď) ǥǻǠȵ

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على 
النح��و الذى ينظم��ه القانون، ويجب عرض هذا اإلع��الن على مجلس النواب 

خالل األيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
 وإذا ح��دث اإلعالن فى غير دور االنعق��اد العادى، وجب دعوة المجلس 

لالنعقاد فورًا للعرض عليه.
 وف��ى جميع األحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعالن 
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حالة الطوارئ، ويكون إعالنها لمدة محددة ال تجاوز ثالثة أش��هر، وال ُتمد إال 
لم��دة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس 
غي��ر قائم، ُيَعرض األمر عل��ى مجلس الوزراء للموافقة، عل��ى أن ُيَعرض على 

مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له .
وال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

(ČĐĐ) ǥǻǠȵ
لرئيس الجمه��ورية بعد أخذ رأى مجلس ال��وزراء العف��و عن العق��وب�ة، 
أو تخفيفه��ا. وال يك��ون العفو الش��امل إال بقانون، ُيقر بموافق��ة أغلبية أعضاء 

مجلس النواب.
(ČĐđ) ǥǻǠȵ

إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب اإلس��راع فى اتخاذ 
تدابي��ر ال تحتم��ل التأخير، يدعو رئي��س الجمهورية المجل��س إلنعقاد طارئ 
لعرض األمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية 
إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقش��تها والموافقة عليها خالل 
خمس��ة عش��ر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا 
عرض��ت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون 
حاج��ة إلى إصدار قرار بذلك، إال إذا رأى المجل��س اعتماد نفاذها فى الفترة 

السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
(ČĐĒ) ǥǻǠȵ

لرئي��س الجمهورية أن يدعو الناخبين لالس��تفتاء فى المس��ائل التى تتصل 
بمصالح البالد العليا، وذلك فيما ال يخالف أحكام الدستور. 

وإذا اش��تملت الدعوة لالستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على 
كل واحدة منها.

(ČĐē) ǥǻǠȵ
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس 

غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
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(ČĐĔ) ǥǻǠȵ
يكون اتهام رئيس الجمهورية بإنتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، 
أو أية جناية أخرى، بناًء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على 
األق��ل، وال يصدر قرار االتهام إال بأغلبية ثلث��ى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق 

يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه.
وبمجرد صدور هذا القرار، ُيَوًقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك 

مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته الختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى.
 ويحاك��م رئيس الجمهوري��ة أمام محكمة خاصة يرأس��ها رئيس مجلس 
القضاء األعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدس��تورية العليا، وأقدم 
نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم االستئناف، ويتولى االدعاء 
أمامه��ا النائب العام، وإذا ق��ام بأحدهم مانع، حل محله م��ن يليه فى األقدمية، 

وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. 
وينظ��م القانون إج��راءات التحقيق، والمحاكم��ة، وإذا ُحكم بإدانة رئيس 

الجمهورية ُأعفى من منصبه، مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى.
(Čđċ) ǥǻǠȵ

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله 
رئيس مجلس الوزراء.

 وعند خلو منصب رئيس الجمهورية لالس��تقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم 
ع��ن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنص��ب. ويكون إعالن خلو المنصب 
بأغلبية ثلثى األعضاء على األقل، إذا كان ذلك ألى سبب آخر. ويخطر مجلس 
النواب الهيئة الوطنية لالنتخابات، ويباش��ر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات 

رئيس الجمهورية.
 وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية 

العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.
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 وف��ى جميع األحوال، يج��ب أن ُينتخب الرئيس الجديد فى مدة ال تجاوز 
تس��عين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاس��ة ف��ى هذه الحالة من 

تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب.
 وال يج��وز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترش��ح له��ذا المنصب، وال أن 

يطلب تعديل الدستور، وال أن يحل مجلس النواب، وال أن يقيل الحكومة.
(ČđČ) ǥǻǠȵ

يجوز لمجلس النواب اقتراح س��حب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء 
إنتخابات رئاسية مبكرة، بناًء على طلب ُمسبَّب وُموقع من أغلبية أعضاء مجلس 
الن��واب على األقل، وموافقة ثلثى أعضائ��ه. وال يجوز تقديم هذا الطلب لذات 

السبب خالل المدة الرئاسية إال مرة واحدة.
 وبمج��رد الموافقة على اقتراح س��حب الثقة، يطرح أمر س��حب الثقة من 
رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاس��ية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من 
رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت األغلبية على قرار سحب الثقة، ُيعفى رئيس 
الجمهورية من منصبه وُيعد منصب رئيس الجمهورية خاليًا، وُتجرى االنتخابات 
الرئاس��ية المبكرة خالل ستين يومًا من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء وإذا كانت 
نتيجة االس��تفتاء بالرفض، ُعد مجلس النواب منحاًل، ويدعو رئيس الجمهورية 

النتخاب مجلس جديد للنواب خالل ثالثين يومًا من تاريخ الحل.
(Čđč) ǥǻǠȵ

إذا تزام��ن خلو منصب رئي��س الجمهورية مع إجراء اس��تفتاء، أو انتخاب 
مجلس النواب، ُتعطى األس��بقية النتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس 

لحين إتمام انتخاب الرئيس.
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ƅǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
ǦȵɀȮƩǟ

(ČđĎ) ǥǻǠȵ
الحكومة هى الهيئ��ة التنفيذية واإلدارية العليا للدول��ة، وتتكون من رئيس 

مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.
ويتول��ى رئيس مجلس الوزراء رئاس��ة الحكومة، ويش��رف على أعمالها، 

ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.
(Čđď) ǥǻǠȵ

يش��ترط فيمن ُيَعين رئيس��ًا لمجلس الوزراء، أن يك��ون مصريًا من أبوين 
مصريي��ن، وأال يحم��ل هو أو زوجه جنس��ية دولة أخ��رى، وأن يكون متمتعًا 
بحقوقه المدنية والسياس��ية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو ُأعفى منها 

قانونًا، وأال تقل سنه عن خمس وثالثين سنة ميالدية فى تاريخ التكليف.
 ويش��ترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يك��ون مصريًا، متمتعًا بحقوقه 
المدنية والسياس��ية وأن يكون قد أدى الخدمة العس��كرية أو ُأعفى منها قانونًا، 

بالغًا من العمر ثالثين سنة ميالدية على األقل فى تاريخ التكليف.
 وال يج��وز الجمع بي��ن عضوية الحكومة، وعضوية مجل��س النواب، وإذا 
عي��ن أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخل��و مكانه فى المجلس من تاريخ 

هذا التعيين.
(ČđĐ) ǥǻǠȵ

يش��ترط أن يؤدى رئيس مجل��س الوزراء، وأعض��اء الحكومة أمام رئيس 
الجمهورية، قبل مباش��رة مه��ام مناصبهم، اليمين اآلتية  »أقس��م باهلل العظيم أن 
أحاف��ظ مخلصًا على النظام الجمه��ورى، وأن أحترم الدس��تور والقانون، وأن 
أرعى مصالح الش��عب رعاية كاملة، وأن أحافظ على اس��تقالل الوطن ووحدة 

وسالمة أراضيه«. 
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(Čđđ) ǥǻǠȵ
يحدد القان��ون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وال يجوز 
ألى منه��م أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخ��رى، وال أن يزاول طوال مدة 
تولي��ه منصبه، بالذات أو بالواس��طة، مهن��ة حرة، أو عماًل تجاري��ًا، أو ماليًا، أو 
صناعيًا، وال أن يش��ترى، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص 
القانون العام، أو ش��ركات القطاع العام، أو قطاع األعمال العام، وال أن يؤجرها، 
أو يبيعها ش��يئا من أمواله، وال أن يقايضها عليه، وال أن يبرم معها عقد التزام، أو 

توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطال أى من هذه التصرفات.
ويتعين على رئي��س مجلس الوزراء، وأعضاء الحكوم��ة تقديم إقرار ذمة 
مالية عن��د توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينش��ر فى الجريدة 

الرسمية.
 وإذا تلق��ى أى منهم، بالذات أو بالواس��طة، هدية نقدية، أو عينية بس��بب 
منصبه، أو بمناس��بته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على 

النحو الذى ينظمه القانون.
(ČđĒ) ǥǻǠȵ

تمارس الحكومة، بوجه خاص، االختصاصات اآلتية:
1 - االش��تراك م��ع رئيس الجمهورية ف��ى وضع السياس��ة العامة للدولة، 

واإلشراف على تنفيذها.
2 - المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

3 - توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق 
بينها، ومتابعتها.

4 - إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
5 - إصدار القرارات اإلدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.

6 - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7 - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

8 - عقد القروض، ومنحها، وفقًا ألحكام الدستور.
9 - تنفيذ القوانين.



Đč

(Čđē) ǥǻǠȵ
يتولى الوزير وضع سياس��ة وزارته بالتنس��يق مع الجه��ات المعنية، ومتابعة 

تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة.
 وتش��مل مناصب اإلدارة العليا لكل وزارة وكي��اًل دائمًا، بما يكفل تحقيق 

االستقرار المؤسسى ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها.
(ČđĔ) ǥǻǠȵ

يج��وز ألى من أعضاء الحكومة إلق��اء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى 
لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.

ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
(ČĒċ) ǥǻǠȵ

يصدر رئي��س مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفي��ذ القوانين بما ليس فيه 
تعطي��ل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إال 

إذا حدد القانون من يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذه.

(ČĒČ) ǥǻǠȵ
يص��در رئيس مجلس الوزراء القرارات الالزمة إلنش��اء المرافق والمصالح 

العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
(ČĒč) ǥǻǠȵ

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.
(ČĒĎ) ǥǻǠȵ

يخضع رئيس مجل��س الوزراء وأعضاء الحكومة للقواع��د العامة المنظمة 
إلج�راءات التحقي��ق والمحاكم�ة، فى حالة ارتكابهم لج��رائم أثناء ممارس��ة 
مهام وظائفهم أو بسببها، وال يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم 

أو االستمرار فيها.
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 وتطبق فى ش��أن اتهامهم بجريم��ة الخيانة العظمى، األح��كام الواردة فى 
المادة )159) من الدستور.

(ČĒď) ǥǻǠȵ
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء باالس��تقالة، وجب تقديم كتاب االس��تقالة 
إلى رئي��س الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء اس��تقالته وج��ب تقديمها إلى 

رئيس مجلس الوزراء.

ǬȱǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
ǦɆȲǶƫǟ ǥǿǟǻɋǟ
(ČĒĐ) ǥǻǠȵ

ُتقس��م الدول��ة إلى وح��دات إداري��ة تتمتع بالش��خصية االعتباري��ة، منها 
المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنش��اء وحدات إدارية أخرى تكون لها 

الشخصية االعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
 ويراعى عند إنش��اء أو إلغ��اء الوحدات المحلية أو تعدي��ل الحدود بينها، 
الظروف االقتصادية واالجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

(ČĒđ) ǥǻǠȵ
تكفل الدولة دعم الالمركزية اإلدارية والمالية واالقتصادية، وينظم القانون 
وس��ائل تمكين الوحدات اإلدارية من توفير المراف��ق المحلية، والنهوض بها، 
وحس��ن إدارته��ا، ويح��دد البرنامج الزمنى لنق��ل الس��لطات والموازنات إلى 

وحدات اإلدارة المحلية.
(ČĒĒ) ǥǻǠȵ

تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوح��دات المحلية من معاونة علمية، وفنية، 
وإداري��ة، ومالية، وتضم��ن التوزيع الع��ادل للمرافق، والخدم��ات، والموارد، 
وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة االجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا 

لما ينظمه القانون.
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(ČĒē) ǥǻǠȵ
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. 

يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرس��وم 
ذات الطاب��ع المحل��ى األصلي��ة، واإلضافية، وتطب��ق فى تحصيله��ا القواعد، 

واإلجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(ČĒĔ) ǥǻǠȵ

ينظ��م القانون ش��روط وطريق��ة تعيين أو انتخ��اب المحافظين، ورؤس��اء 
الوحدات اإلدارية المحلية األخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

(Čēċ) ǥǻǠȵ
تنتخب كل وحدة محلية مجلس��ًا باالقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع 
سنوات، وُيش��ترط فى المترشح أال يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميالدية، 
وينظم القانون شروط الترشح األخرى، وإجراءات االنتخاب، على أن ُيخصص 
ربع عدد المقاعد للش��باب دون سن خمس وثالثين س��نة، وربع العدد للمرأة، 
على أال تقل نسبة تمثيل العمال والفالحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد 

المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثياًل مناسبًا للمسيحيين وذوى االعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط 
المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه 
أس��ئلة، وطلبات إحاطة، واس��تجوابات وغيرها، وفى س��حب الثقة من رؤساء 

الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.
 ويح��دد القانون أختصاصات المجالس المحلية اآلخرى، ومواردها المالية 

وضمانات أعضائها واستقاللها.
(ČēČ) ǥǻǠȵ

قرارات المجلس المحلى الص��ادرة فى حدود اختصاصه نهائية، وال يجوز 
تدّخل السلطة التنفيذية فيها، إال لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو اإلضرار 
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بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجال��س المحلية األخرى. وعند الخالف على 
اختص��اص ه��ذه المجالس المحلية للق��رى أو المراكز أو الم��دن، يفصل فيه 
المجل��س المحلى للمحافظة. وف��ى حالة الخالف عل��ى اختصاص المجالس 
المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه االستعجال الجمعية العمومية لقسمى 

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.
(Čēč) ǥǻǠȵ

يضع كل مجلس محلى موازنته، وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه 
القانون.

(ČēĎ) ǥǻǠȵ
ال يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.

 وينظم القانون طريقة حل أى منها، وإعادة انتخابه.

ǬȱǠǮȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɆǝǠȒȪȱǟ ǦȖȲȆȱǟ
ȯȿɉǟ țȀȦȱǟ
ǦȵǠȝ ȳǠȮǵǕ
(Čēď) ǥǻǠȵ

السلطة القضائية مستقلة، تتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، 
وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صالحياتها، والتدخل فى ش��ئون 

العدالة أو القضايا، جريمة ال تسقط بالتقادم.
(ČēĐ) ǥǻǠȵ

تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، 
يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة 

للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
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(Čēđ) ǥǻǠȵ
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ال سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، 
وهم متس��اوون فى الحقوق والواجب��ات، ويحدد القانون ش��روط وإجراءات 
تعيينه��م، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مس��اءلتهم تأديبي��ًا، وال يجوز ندبهم 
كلي��ًا أو جزئيًا إال للجهات وف��ى األعمال التى يحدده��ا القانون، وذلك كله 
بما يحفظ اس��تقالل القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. 

ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقرره لهم.
(ČēĒ) ǥǻǠȵ

جلسات المحاكم علنية، إال إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، 
أو اآلداب، وفى جميع األحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

ƅǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
ǦȵǠȞȱǟ ǦǣǠɆȺȱǟȿ ǒǠȒȪȱǟ

(Čēē) ǥǻǠȵ
يختص القض��اء بالفصل فى كافة المنازع��ات والجرائم، عدا ما تختص به 
جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، 

ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
(ČēĔ) ǥǻǠȵ

النيابة العامة جزء ال يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة 
الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى.

 ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء األعلى، من بين نواب 
رئيس محكمة النقض، أو الرؤس��اء بمحاكم االس��تئناف، أو الن��واب العامين 
المس��اعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو 
للم��دة الباقية حتى بلوغه س��ن التقاعد، أيهما أقرب، ولم��رة واحدة طوال مدة 

عمله.
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ǬȱǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
ǦȱȿǼȱǟ ȄȲƭ ǒǠȒȩ

(ČĔċ) ǥǻǠȵ
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات 
اإلدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلق��ة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى 
الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده اإلفتاء فى المسائل القانونية للجهات 
التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مش��روعات القوانين والقرارات ذات 
الصفة التش��ريعية، ومراجعة مش��روعات العقود التى تك��ون الدولة، أو إحدى 

الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته األخرى.

ȜǣǟȀȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǠɆȲȞȱǟ ǦɅǿɀǪȅǼȱǟ ǦȶȮǶƫǟ

(ČĔČ) ǥǻǠȵ
المحكم��ة الدس��تورية العليا جه��ة قضائية مس��تقلة، قائمة بذاته��ا، مقرها 
مدين��ة القاهرة، ويجوز ف��ى حالة الضرورة انعقادها ف��ى أى مكان آخر داخل 
البالد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مس��تقلة، يناقش��ها 
مجل��س النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة 
رقمًا واح��دًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على ش��ئونها، ويؤخذ رأيها فى 

مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
(ČĔč) ǥǻǠȵ

تتولى المحكمة الدس��تورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية 
القواني��ن، واللوائح، وتفس��ير النصوص التش��ريعية، والفصل ف��ى المنازعات 
المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع االختصاص بين جهات القضاء، والهيئات 
ذات االختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بش��أن تنفيذ حكمين 



Đē

نهائيي��ن متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات 
اختص��اص قضائى، واآلخر من جهة أخرى منه��ا، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ 
أحكامها، والق��رارات الصادرة منه��ا. ويعين القان��ون االختصاصات األخرى 

للمحكمة، وينظم اإلجراءات التى تتبع أمامها.
(ČĔĎ) ǥǻǠȵ

ُتؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. 
وُتؤل��ف هيئة المفوضي��ن بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤس��اء 

بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.
 وتخت��ار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بي��ن أقدم ثالثة نواب لرئيس 
المحكم��ة، كما تختار نواب الرئي��س، وأعضاء هيئة المفوضي��ن بها، ويصدر 

بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
(ČĔď) ǥǻǠȵ

رئيس ون��واب رئيس المحكمة الدس��تورية العليا، ورئي��س وأعضاء هيئة 
المفوضي��ن بها، مس��تقلون وغير قابلي��ن للعزل، وال س��لطان عليهم فى عملهم 
لغير القانون، ويبين القانون الش��روط الواج��ب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة 
مس��اءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتس��رى بشأنهم جميع الحقوق 

والواجبات والضمانات المقررة ألعضاء السلطة القضائية.
(ČĔĐ) ǥǻǠȵ

تنش��ر فى الجريدة الرس��مية األح��كام والقرارات الص��ادرة من المحكمة 
الدس��تورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية 

مطلقة بالنسبة لهم.
 وينظ��م القانون ما يترتب على الحكم بعدم دس��تورية نص تش��ريعى من 

آثار.



ĐĔ

ȄȵǠƪǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɆǝǠȒȪȱǟ ǧǠǞɆƬǟ
(ČĔđ) ǥǻǠȵ

قضايا الدولة هيئة قضائية مس��تقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها 
من دع��اوى، وفى اقتراح تس��ويتها وديًا فى أى مرحلة م��ن مراحل التقاضى، 
واإلش��راف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز اإلدارى للدولة بالنسبة 
للدعاوى التى تباش��رها، وتقوم بصياغة مش��روعات العقود التى تحال إليها من 
الجهات اإلدارية وتكون الدولة طرفًا فيها، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون. 
ويح��دد القانون اختصاصاتها األخرى، ويك��ون ألعضائها كافة الضمانات 
والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم 

تأديبيًا.
(ČĔĒ) ǥǻǠȵ

النيابة اإلدارية هيئة قضائية مس��تقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات اإلدارية 
والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنس��بة لهذه المخالفات الس��لطات 
المق��ررة لجهة اإلدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها 
أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة 
الدع��اوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجل��س الدولة، وذلك كله وفقًا لما 

ينظمه القانون.
 ويح��دد القان��ون اختصاصاته��ا األخ��رى، ويكون ألعضائه��ا الضمانات 
والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم 

تأديبيًا.



đċ

ȃǻǠȆȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǥǠȵǠǶƫǟ

(ČĔē) ǥǻǠȵ
المحاماة مهنة حرة، تش��ارك الس��لطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة 
القان��ون، وكفالة حق الدفاع، ويمارس��ها المحامى مس��تقاًل، وكذلك محامو 
الهيئات وش��ركات القطاع العام وقطاع األعمال العام. ويتمتع المحامون جميعًا 
أثناء تأديتهم ح��ق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم 
فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق واإلستدالل، ويحظر فى غير 
حاالت التلبس القب��ض على المحامى أو احتجازه أثناء مباش��رته حق الدفاع، 

وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.

ȜǣǠȆȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǒǟƎƪǟ

(ČĔĔ) ǥǻǠȵ
الخب��راء القضائي��ون، وخبراء الطب الش��رعى، واألعضاء الفنيون بالش��هر 
العقارى مس��تقلون فى أداء عمله��م، ويتمتعون بالضمان��ات والحماية الالزمة 

لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.



đČ

ȸȵǠǮȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǦȕȀȊȱǟȿ ǦǶȲȆƫǟ ǧǟɀȪȱǟ
ȯȿɉǟ țȀȦȱǟ
ǦǶȲȆƫǟ ǧǟɀȪȱǟ
(čċċ) ǥǻǠȵ

القوات المسلحة ملك للش��عب، مهمتها حماية البالد، والحفاظ على أمنها 
وس��المة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنش��ىء هذه القوات، وُيحظر على 
أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيالت أو فرق أو تنظيمات عسكرية 

أو شبه عسكرية.
 ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.

(čċČ) ǥǻǠȵ
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، وُيعين من بين ضباطها.

(čċč) ǥǻǠȵ
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين ش��روط الخدم��ة، والترقية، والتقاعد فى 

القوات المسلحة.
 وتخت��ص اللجان القضائي��ة لضباط وأفراد القوات المس��لحة، دون غيرها، 
بالفص��ل فى كافة المنازعات اإلدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى ش��أنهم، 

وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن فى قرارات هذه اللجان.



đč

ƅǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
Ɩȕɀȱǟ țǠȥǼȱǟ ȄȲƭ

(čċĎ) ǥǻǠȵ
ُينش��أ مجلس الدفاع الوطنى، برئاس��ة رئيس الجمهوري��ة، وعضوية رئيس 
مجل��س الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، 
والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المس��لحة، 
وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات 

المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية واإلستطالع.
 ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البالد، وسالمتها، ومناقشة 
موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ 

رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
 ويحدد القانون اختصاصاته األخرى.

وعند مناقش��ة الموازنة، ُيضم رئيس هيئة الش��ئون المالية للقوات المسلحة، 
ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع واألمن القومى بمجلس النواب. 

ولرئي��س الجمهورية أن يدعو من يرى م��ن المختصين، والخبراء لحضور 
اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

ǬȱǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
ɁȀȮȆȞȱǟ ǒǠȒȪȱǟ

(čċď) ǥǻǠȵ
القضاء العس��كرى جه��ة قضائية مس��تقلة، يختص دون غي��ره بالفصل فى 
كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المس��لحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، 

والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
 وال يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إال فى الجرائم التى تمثل 



đĎ

اعتداًء مباش��رًا على المنشآت العسكرية أو معس��كرات القوات المسلحة أو ما 
فى حكمها، أو المناطق العس��كرية أو الحدودي��ة المقررة كذلك، أو معداتها 
أو مركباتها أو أس��لحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها 
العامة أو المصانع الحربي��ة، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل 

اعتداًء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
 ويح��دد القانون تل��ك الجرائم، ويبي��ن اختصاصات القضاء العس��كرى 

األخرى.
 وأعضاء القضاء العس��كرى مس��تقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة 

الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية.

ȜǣǟȀȱǟ țȀȦȱǟ
ɂȵɀȪȱǟ ȸȵɉǟ ȄȲƭ

(čċĐ) ǥǻǠȵ
ُينش��أ مجلس لألمن القومى برئاس��ة رئيس الجمهوري��ة، وعضوية رئيس 
مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، 
والمالي��ة، والعدل، والصحة، واإلتصاالت، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، 

ورئيس لجنة الدفاع واألمن القومى بمجلس النواب.
 ويخت��ص بإق��رار إس��تراتيجيات تحقيق أم��ن الب��الد، ومواجهة حاالت 
الكوارث، واألزمات بشتى أنواعها، وإتخاذ ما يلزم الحتوائها، وتحديد مصادر 
األخطار عل��ى األمن القومى المصرى ف��ى الداخل، والخ��ارج، واإلجراءات 

الالزمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى.
 وللمجل��س أن يدع��و من يرى م��ن ذوى الخب��رة واإلختصاص لحضور 

اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته األخرى، ونظام عمله.



đď

ȄȵǠƪǟ țȀȦȱǟ
ǦȕȀȊȱǟ

(čċđ) ǥǻǠȵ
الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، ووالؤها له، وتكفل للمواطنين 
الطمأنينة واألمن، وتس��هر على حفظ النظام الع��ام، واآلداب العامة، وتلتزم بما 
يفرضه عليها الدس��تور والقانون من واجبات، واحترام حقوق اإلنسان وحرياته 
األساس��ية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الش��رطة لواجباتهم، وينظم القانون 

الضمانات الكفيلة بذلك.
(čċĒ) ǥǻǠȵ

ُيشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة 
الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى 
تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته األخرى، 

ويؤخذ رأيه فى أية قوانين تتعلق بها.

ȜȅǠǪȱǟ ȰȎȦȱǟ
ǧǠǣǠǺǪȹɎȱ ǦɆȺȕɀȱǟ ǦǞɆƬǟ

(čċē) ǥǻǠȵ
الهيئة الوطنية لالنتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة االستفتاءات، 
واالنتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين 
وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، واإلنفاق 
االنتخابى، واإلعالن عنه، والرقابة عليها، وتيس��ير إجراءات تصويت المصريين 

المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من اإلجراءات حتى إعالن النتيجة. 
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.



đĐ

(čċĔ) ǥǻǠȵ
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية لالنتخابات مجلس مكون من عش��رة أعضاء 
ُينتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم 
االستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة اإلدارية، 
يختارهم مجلس القضاء األعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية 
المتقدمة بحس��ب األحوال، من غير أعضائه��ا، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس 
الجمهورية. ويك��ون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها س��ت 
س��نوات، وتكون رئاس��تها ألقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف 

عدد أعضاء المجلس كل ثالث سنوات.
 وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، 

وذوى الخبرة فى مجال االنتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
 يك��ون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تش��كيله، ونظام العمل به، 
وحق��وق وواجب��ات أعضائه وضماناته��م، بما يحقق لهم الحياد واالس��تقالل 

والنزاهة.
(čČċ) ǥǻǠȵ

يتولى إدارة االقتراع، والفرز فى االس��تفتاءات، واالنتخابات أعضاء تابعون 
للهيئ��ة تحت إش��راف مجلس إدارتها، ولها أن تس��تعين بأعض��اء من الهيئات 

القضائية.
 ويت��م االقتراع، والف��رز فى االنتخابات، واالس��تفتاءات الت��ى تجرى فى 
الس��نوات العش��ر التالية لتاريخ العمل بهذا الدس��تور، تحت إشراف كامل من 

أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. 
وتخت��ص المحكمة اإلدارية العليا بالفصل ف��ى الطعون على قرارات الهيئة 
المتعلقة باالس��تفتاءات واالنتخابات الرئاس��ية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن 
عل��ى انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء اإلدارى. ويحدد القانون مواعيد 
الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خالل عشرة أيام 

من تاريخ قيد الطعن.



đđ

ȀȉǠȞȱǟ ȰȎȦȱǟ
ȳɎȝɋǟ ȴɆȚȺǪȱ ɂȲȝɉǟ ȄȲǲƫǟ

(čČČ) ǥǻǠȵ
المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم هيئة مس��تقلة تتمتع بالش��خصية االعتبارية 

واالستقالل الفنى والمالى واإلدارى، وموازنتها مستقلة.
 ويخت��ص المجلس بتنظيم ش��ئون اإلعالم المس��موع والمرئ��ى، وتنظيم 

الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. 
ويكون المجلس مس��ئواًل عن ضم��ان و حماية حري��ة الصحافة واإلعالم 
المقررة بالدس��تور، والحفاظ على استقاللها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع 
الممارس��ات االحتكارية، ومراقبة س��المة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية 
واإلعالمية، ووضع الضوابط والمعايير الالزمة لضمان التزام الصحافة ووس��ائل 
اإلع��الم بأصول المهن��ة وأخالقياتها، ومقتضيات األم��ن القومى، وذلك على 

الوجه المبين فى القانون.
 يحدد القانون تش��كيل المجلس، ونظام عمله، واألوضاع الوظيفية للعاملين 

فيه.
 وُيؤخذ رأى المجلس فى مش��روعات القواني��ن، واللوائح المتعلقة بمجال 

عمله.
(čČč) ǥǻǠȵ

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مس��تقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية 
المملوك��ة للدولة وتطويرها، وتنمي��ة أصولها، وضمان تحديثها واس��تقاللها، 

وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.
ويحدد القانون تش��كيل الهيئة، ونظام عمله��ا، واألوضاع الوظيفية للعاملين 

فيها.
 وُيؤخ��ذ رأى الهيئة ف��ى مش��روعات القوانين، واللوائ��ح المتعلقة بمجال 

عملها.



đĒ

(čČĎ) ǥǻǠȵ
الهيئة الوطنية لإلعالم هيئة مس��تقلة، تقوم على إدارة المؤسسات اإلعالمية 
المرئية واإلذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان 

استقاللها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد.
 ويحدد القانون تش��كيل الهيئة، ونظام عملها، واألوضاع الوظيفية للعاملين 
فيه��ا وُيؤخذ رأى الهيئ��ة فى مش��روعات القوانين، واللوائ��ح المتعلقة بمجال 

عملها.

ȀȊȝ ɁǻǠƩǟ ȰȎȦȱǟ
ǦɆȵɀȪȱǟ ȄȱǠǲƫǟ

ǦɆǣǠȩȀȱǟ ǥȂȾǱɉǟȿ ǦȲȪǪȆƫǟ ǧǠǞɆƬǟȿ
ȯȿɍǟ țȀȦȱǟ
ǦɆȵɀȪȱǟ ȄȱǠǲƫǟ
(čČď) ǥǻǠȵ

يحدد القانون المجالس القومية المس��تقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق 
اإلنس��ان، والمجلس القوم��ى للمرأة، والمجل��س القومى للطفول��ة واألمومة، 
والمجلس القومى لألش��خاص ذوى اإلعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل 
منها، واختصاصاتها، وضمانات اس��تقالل وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبالغ 

السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
 وتتمتع تلك المجالس بالش��خصية االعتبارية واالس��تقالل الفنى والمالى 
واإلدارى، وُيؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال 

أعمالها.



đē

ƅǠǮȱǟ țȀȦȱǟ
ǦɆǣǠȩȀȱǟ ǥȂȾǱɉǟȿ ǦȲȪǪȆƫǟ ǧǠǞɆƬǟ

(čČĐ) ǥǻǠȵ
يحدد القانون الهيئات المس��تقلة واألجهزة الرقابي��ة. وتتمتع تلك الهيئات 
واألجهزة بالش��خصية االعتبارية، واالستقالل الفنى والمالى واإلدارى، ويؤخذ 
رأيها فى مش��روعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك 
الهيئ��ات واألجهزة البن��ك المركزى والهيئ��ة العامة للرقابة المالي��ة، والجهاز 

المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة اإلدارية.
(čČđ) ǥǻǠȵ

يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، 
ونظام عملها، وضمانات استقاللها، والحماية الالزمة ألعضائها، وسائر أوضاعهم 

الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد واالستقالل.
ُيعيَّن رئيس الجمهورية رؤس��اء تلك الهيئات واألجهزة بعد موافقة مجلس 
النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع س��نوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وال ُيعفى 
أى منهم من منصبه إال فى الحاالت المحددة بالقانون، وُيحظر عليهم ما ُيحظر 

على الوزراء.
(čČĒ) ǥǻǠȵ

تقدم الهيئات المس��تقلة واألجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس 
الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها.

 وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ اإلجراء المناس��ب حيالها فى مدة 
ال تجاوز أربعة أش��هر من تاريخ ورودها إليه، وتنش��ر هذه التقارير على الرأى 

العام.
 وتبلغ الهيئات المس��تقلة واألجهزة الرقابية، س��لطات التحقيق المختصة بما 
تكتش��فه من دالئل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ الالزم 

حيال تلك التقارير خالل مدة محددة، وذلك كله وفقًا ألحكام القانون.



đĔ

(čČē) ǥǻǠȵ
تلتزم الدولة بمكافحة الفس��اد، ويحدد القانون الهيئ��ات واألجهزة الرقابية 

المختصة بذلك.
 وتلتزم الهيئات واألجهزة الرقابية المختصة بالتنس��يق فيما بينها فى مكافحة 
الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ 
على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ االس��تراتيجية الوطنية لمكافحة الفس��اد 
بالمش��اركة مع غيرها من الهيئات واألجهزة المعني��ة، وذلك على النحو الذى 

ينظمه القانون.
(čČĔ) ǥǻǠȵ

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، واألشخاص 
االعتبارية العامة، والجهات األخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة 

العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
(ččċ) ǥǻǠȵ

يختص البنك المركزى بوضع السياس��ات النقدية واالئتمانية والمصرفية، 
ويش��رف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجه��از المصرفى، وله وحده حق إصدار 
النقد، ويعمل على س��المة النظام النقدى والمصرفى واستقرار األسعار فى إطار 

السياسة االقتصادية العامة للدولة، على النحو الذى ينظمه القانون.
(ččČ) ǥǻǠȵ

تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة واإلشراف على األسواق واألدوات 
المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود اآلجلة 
وأنش��طة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجي��ر التمويلى، والتخصيم والتوريق، 

وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.



Ēċ

ȃǻǠȆȱǟ ǡǠǤȱǟ
ǦɆȱǠȪǪȹɍǟȿ ǦȵǠȞȱǟ ȳǠȮǵɉǟ
ȯȿɉǟ ȰȎȦȱǟ
ǦȵǠȞȱǟ ȳǠȮǵɉǟ
(ččč) ǥǻǠȵ

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
(ččĎ) ǥǻǠȵ

العلم الوطن��ى لجمهورية مصر العربية مكون من ثالثة ألوان هى األس��ود، 
واألبيض، واألحمر، وبه نس��ر مأخوذ عن »نس��ر صالح الدي��ن« باللون األصفر 
الذهبى، ويحدد القانون ش��عار الجمهورية، وأوس��متها، وش��اراتها، وخاتمها، 

ونشيدها الوطنى.
 وإهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون.

(ččď) ǥǻǠȵ
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، 
وال يج��وز تعديله��ا، وال إلغاؤه��ا إال وفقًا للقواعد، واإلج��راءات المقررة فى 

الدستور.
 وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة ألحكام هذا الدستور.

(ččĐ) ǥǻǠȵ
ُتنش��ر القوانين فى الجريدة الرس��مية خالل خمس��ة عش��ر يومًا من تاريخ 
إصداره��ا، وُيعمل بها بعد ثالثي��ن يومًا من اليوم التالى لتاريخ نش��رها، إال إذا 

حددت لذلك ميعادًا آخر.
 وال تسرى أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك 
يج��وز فى غير المواد الجنائية والضريبية، النص فى القانون على خالف ذلك، 

بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.



ĒČ

(ččđ) ǥǻǠȵ
لرئي��س الجمه�ورية، أو لُخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، 
أو أكث��ر من مواد الدس��تور ، ويج��ب أن ُيذكر فى الطلب الم��واد المطلوب 

تعديلها، وأسباب التعديل. 
وفى جميع األح��وال، يناقش مجلس النواب طل��ب التعديل خالل ثالثين 
يومًا من تاريخ تس����لمه، ويصدر المجل�س قراره بقب��ول طلب التعديل كليًا، 

أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
 وإذا ُرفض الطلب ال يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور 

االنعقاد التالى.
 وإذا وافق المجلس على طل��ب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب 
تعديلها بعد س��تين يوم��ًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق عل��ى التعديل ثلثا عدد 
أعضاء المجلس، عرض على الش��عب الس��تفتائه عليه خ��الل ثالثين يومًا من 
تاريخ صدور ه��ذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا م��ن تاريخ إعالن النتيجة، 

وموافقة أغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين فى االستفتاء.
 وفى جمي��ع األحوال، ال يجوز تعديل النص��وص المتعلقة بإعادة إنتخاب 
رئي��س الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المس��اواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا 

بالمزيد من الضمانات.
(ččĒ) ǥǻǠȵ

يشكل الدس��تور بديباجته و جميع نصوصه نسيجًا مترابطًا، وكالًً ال يتجزأ، 
وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.





ĒĎ

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت لالستقالة، أو الوفاة، أو العجز 
الدائم عن العمل، أو ألى سبب آخر، حل محله بالصالحيات ذاتها أقدم نواب 

رئيس المحكمة الدستورية العليا.
(čĎď) ǥǻǠȵ

يكون تعيين وزي��ر الدفاع بعد موافقة المجلس األعلى للقوات المس��لحة، 
وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل 

بالدستور.
(čĎĐ) ǥǻǠȵ

يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدس��تور قانونًا 
لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارس��ة المس��يحيين لش��عائرهم 

الدينية.
(čĎđ) ǥǻǠȵ

تكف��ل الدولة وض��ع وتنفيذ خطة للتنمي��ة االقتصادية، والعمرانية الش��املة 
للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وس��يناء ومطروح ومناطق النوبة، 
وذلك بمش��اركة أهلها فى مش��روعات التنمية وفى أولوية االستفادة منها، مع 
مراعاة األنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خالل عشر سنوات من تاريخ 

العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
 وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم 

األصلية وتنميتها خالل عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
(čĎĒ) ǥǻǠȵ

تلت��زم الدولة بمواجه��ة اإلرهاب، بكافة صوره وأش��كاله، وتعقب مصادر 
تمويله ، وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان 

الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أح��كام وإجراءات مكافحة اإلرهاب والتعويض العادل عن 

األضرار الناجمة عنه وبسببه.



Ēď

(čĎē) ǥǻǠȵ
تضم��ن الدول��ة تنفيذ التزامه��ا بتخصيص الحد األدنى لمع��دالت اإلنفاق 
الحكومى عل��ى التعليم، والتعليم العالى، والصحه، والبحث العلمى المقررة فى 
هذا الدس��تور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل ب��ه، على أن تلتزم به كاماًل فى 

موازنة الدولة للسنة المالية 2017/2016 .
وتلت��زم الدولة بم��د التعليم اإللزامى حت��ى تمام المرحل��ة الثانوية بطريقة 

تدريجية تكتمل فى العام الدراسى 2017/2016.
(čĎĔ) ǥǻǠȵ

يص��در مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ن��دب القضاة وأعضاء الجهات 
والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية 
أو اللجان ذات االختصاص القضائى أو إلدارة ش��ئون العدالة أو اإلشراف على 
االنتخابات، وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمس س��نوات من تاريخ العمل بهذا 

الدستور.
(čďċ) ǥǻǠȵ

تكفل الدولة توفير اإلمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف األحكام 
الص��ادرة فى الجنايات، وذلك خالل عش��ر س��نوات من تاري��خ العمل بهذا 

الدستور، وينظم القانون ذلك.
(čďČ) ǥǻǠȵ

يلت��زم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدس��تور بإصدار 
قانون للعدالة االنتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة 

الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
(čďč) ǥǻǠȵ

يستمر العمل بنظام اإلدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص 
عليه فى الدستور بالتدريج خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخالل 

بأحكام المادة )180) من هذا الدستور.



ĒĐ

(čďĎ) ǥǻǠȵ
تعم��ل الدولة على تمثيل العمال والفالحي��ن تمثياًل مالئمًا فى أول مجلس 
للن��واب ُينتخ��ب بعد إقرار ه��ذا الدس��تور، وذلك على النح��و الذى يحدده 

القانون.
(čďď) ǥǻǠȵ

تعمل الدولة على تمثيل الش��باب والمسيحيين واألش��خاص ذوى االعاقة 
والمصريين المقيميين فى الخارج، تمثياًل مالئمًا فى أول مجلس للنواب ُينتخب 

بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
(čďĐ) ǥǻǠȵ

ُينق��ل العاملون بمجلس الش��ورى الموجودون بالخدمة ف��ى تاريخ العمل 
بالدس��تور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها فى 
هذا التاريخ، وُيحتفظ لهم بالمرتبات، والبدالت، والمكافآت، وس��ائر الحقوق 
المالية المقررة لهم بصفة ش��خصية، وت��ؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس 

الشورى كاملة.
(čďđ) ǥǻǠȵ

ُيلغى اإلعالن الدستورى الصادر فى الخامس من يولية سنة 2013، واإلعالن 
الدس��تورى الصادر فى الثامن من يولية س��نة 2013، وأى نصوص دستورية أو 
أحكام وردت فى الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية 

تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار.
(čďĒ) ǥǻǠȵ

ُيعم��ل بهذه الوثيقة الدس��تورية من تاريخ إعالن موافقة الش��عب عليها فى 
االستفتاء، وذلك بأغلبية عدد األصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
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