
 

 حزب المصريين األحرار
 ية.عنواللجان ال       

 
 

 حزب المصريين األحرار   -مشروع ق انون مجلس الشيوخ  

   

 الػيس السكتوض / علي عبس العال                

                                                ضئيؼ جملؼ اليواب

حرتإما   وبعد  حتية فائقة وتقديرإ   وإ 

         يطيب لي وحلعب املصطيني األحــطاض التقسو للنجلؼ املوقــط بأطيب األماىي باليجاح 

السائه كنا أتقسو مبشطوع قـاىوٌ ))جملؼ الشيور(( ومت توقيع أكثط مـً عشط أعضاء اجمللؼ 

 وفقًا للنازة 226 مً السغتوض واملازة  158 مً الئخة اجمللؼ الساخلية.

 لــــصا

 ىأمل مً غيازتله ـداش الالظو وإحالة مشطوع القاىوٌ املطفق للجاٌ املدتصة

 ولمك لك الاجالل وإلتقدير.

     

                                                                        مقسمُ لػيازتله

                                                                        اليائب / شطيف ىازي موغي

                                                                             التــوقيع/...........................

                                                                 ضقــــه العضوية     355     

 مرفقات : نص مرشوع قانون جملس إلش يوخ. 

          : كشف توقيع إلسادة إلنوإب.

          : إملذكرة إل يضاحية ملرشوع إلقانون.                                                                
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 2019 لػية....  ضقه قاىوٌ
 جملؼ الشيور بشأٌ

 اٌشعت سُئث

  اٌغّٙٛه٠خ هئ١س

 .9102اٌلسزٛه اٌّعلي ـٟ  عٍٝ ؽالعاإل ثعل

 اٌؾمييٛق ِجبشييوح ثشيي ْ رٕميي١ُ 9105 ٌسييٕخ 54 اٌمييبْٔٛ هلييُ هلييُ ٚعٍييٟ

 .اٌس١بس١خ

 ِغٍس إٌٛاة.ثش ْ  9105ٌسٕخ  54ٚعٍٟ اٌمبْٔٛ هلُ 

 .ثش ْ ٔمبَ األؽياة اٌس١بس١خ 0211ٌسٕخ  51اٌمبْٔٛ هلُ  ٚعٍٟ

ثش ْ اٌؾل األلظٟ ٌٍلفٛي ٚهثطٗ ثبٌؾل  9100ٌسٕخ  959هلُ  مبْٔٛاٌ ٚعٍٟ

 .األكٟٔ

ثش ْ إعواءاد اٌطعٓ أِبَ ِؾىّخ إٌمغ  9109ٌسٕخ  95هلُ  مبْٔٛاٌ ٚعٍٟ

 ـٟ طؾخ اٌعؼ٠ٛخ.

 إلٔزقبثبد ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخ ٌ ِٛاـمخ ٚثعل

 لوه

 (األٌٚٝ اٌّبكح)

 .ِغٍس اٌش١ٛؿ ثش ْ اٌّواـك اٌمبْٔٛ ث ؽىبَ ٠عًّ

 (ضب١ٔخاٌ اٌّبكح)

 ٌزيبه٠ـ اٌزيبٌٟ ا١ٌيَٛ ِيٓ ثٗ ٠ٚعًّ,  اٌوس١ّخ اٌغو٠لح ـٟ اٌمبْٔٛ ٘نا ٠ٕشو

 . ٔشوٖ

                                                                        

 اٌغّٙٛه٠خ هئ١س                                                       

 اٌس١سٟ اٌفزبػ عجل                                                           
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 الشيور جملؼ قاىوٌ مشطوع

 1 مازة
عؼييٛ )صالصّبئييخ عؼييٛات(,٠ٕٚزقت صٍضييب  011اٌشيي١ٛؿ ِييٓ  ِغٍييس ٠زىييْٛ

ٞ اٌّجبشو ٠ٚع١ٓ هئ١س اٌغّٙٛه٠خ اٌضٍش اٌسو اٌعبَ لزواعثبإل أعؼبء اٌّغٍس

 .اٌجبلٟ عٍٟ أْ ٠ىْٛ هثع اٌّع١ٕ١ٓ عٍٟ األلً ِٓ اٌّوأح

 2 مازة
 .اٌش١ٛؿ ثٕمبَ اٌمٛائُ اٌّؽٍمخ اٌّطٍمخ ِغٍس أزقبة ٠ىْٛ

بٌغيلٚي ث 51اٌّيبكح  ؾيلكركٚائيو ٚ 5ٌيٟ إرمسُ عّٙٛه٠خ ِظيو اٌعوث١يخ 

  ؼبء وً كائوح. ِٓ اٌّؾبـمبد ٚعلك أع ٚائواٌّواـك ِىٛٔبد اٌل

 ٌٍيلائور١ٓ ٠ٚقظيض ِٕٙيب ٌىيً ِمعيلات  94 عيلك بّيِٕٙ ٌلائور١ٓ ٠قظض

 األعؼيبء عيلك ِٕٙيب كائيوح ويً عٓ ٠ٕٚزقت ِّٕٙب ٌىً ِمعلات  14 علك فو١٠ٓاأل

 ٌٍسيىبْ اٌعيبكي اٌزّض١يً ٠واعٝ ثّب ثبٌّؾبـمبد اٌسىبْ ٚعلك ٠زٕبست اٌنٜ

 .ٌّؾبـمبدثب

 3 مازة
 اٌعيلك ٠سيبٜٚ اٌّزوشيؾ١ٓ ِٓ علكات  بث١خأزق لبئّخ وً رزؼّٓ أْ ٠غت

 .ٌٗ ِسب٠ٚبت  ؽز١بؽ١١ٓاإل ِٓ علكات  ٚ اٌلائوح ـٝ أزقبثٗ اٌّطٍٛة

 ْأ ٠غيٛى وّيب ؽيية ِٓ وضوأ ِزوشؾٝ اٌٛاؽلح اٌمبئّخ رزؼّٓ ْأ ٠ٚغٛى        

  .ث١ُٕٙ رغّع أْ أٚ ؽياةأل ِٕز١ّٓ ؼ١و ِسزم١ٍٓ ِزوشؾ١ٓ ِٓ اٌمبئّخ رشىً

 ِسيزمالت  اٌّزوشيؼ ويْٛ أٚ اٌؾية سُإ ظٙبهإ ع٠ٓ١ز ؽٛاياأل ع١ّع ٚـٝ

 .اٌزوشؼ أٚهاق ـٝ اٌٛاؽلح اٌمبئّخ ػّٓ

 االىتدابية الصفة غتنطاضإ وجوب

 4 مازة
 ِؾزفمييبت  اٌعؼيٛ ٠ميً أْ اٌشي١ٛؿ ثّغٍيس اٌعؼي٠ٛخ سيزّواهإل ٠شيزوؽ

 ٔزّيبءٖإ ؼ١يو أٚ اٌظيفخ ٘ينٖ ـميل ,ـيئْ أسبسٙب عٍٝ ٔزقبثٗإ رُ اٌزٝ ثبٌظفخ
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 ؽيث١ييبت  اٌّسييزمً طييبه أٚ ,ِسييزمالت  أطييجؼ أٚ أسبسييٗ عٍييٝ إٌّزقييت اٌؾيثييٝ

 .اٌّغٍس أعؼبء صٍضٝ ث ؼٍج١خ اٌش١ٛؿ ِغٍس ِٓ ثمواه اٌعؼ٠ٛخ عٕٗ رسمؾ

 العضوية مسة

 5 مازة
 أٚي ريبه٠ـ ِيٓ رجيلأ ١ِالك٠يخ سٕٛاد فّس اٌش١ٛؿ ِغٍس عؼ٠ٛخ ِلح

 . ٌٗ عزّبعإ

 ٔزٙيبءإ عٍيٝ اٌسبثمخ ٠ِٛبت  اٌسز١ٓ فالي اٌغل٠ل اٌّغٍس أزقبة ٠ٚغوٜ

 .اٌمبئُ اٌّغٍس ِلح

 الثاىي الباب
 العضوية صخة فى والفصل والتعيني الرتشح

 الرتشح شطوطو الرتشح: األول الفصل

 6 مازة
 اٌؾميٛق ِجبشيوح رٕمي١ُ ليبْٔٛ ـيٝ اٌّميوهح ثبألؽىيبَ اإلفالي علَ ِع

 : اٌش١ٛؿ ِغٍس ٌعؼ٠ٛخ ٠زوشؼ ـ١ّٓ ٠شزوؽ اٌس١بس١خ

 اٌّل١ٔخ ثؾمٛلٗ ,ِٚزّزعبت  ِٕفوكح اٌّظو٠خ ثبٌغٕس١خ ِزّزعبت  ِظو٠بت  ٠ىْٛ أْ ي0

 . ٚاٌس١بس١خ

 ٚأال اٌغّٙٛه٠يخ ِؾبـميبد ِيٓ ثي ٜ إٌبفج١ٓ ث١بٔبد ثمبعلح ِلهعبت  ٠ىْٛ أْ ي9

 اٌّيٕمُ ٌٍميبْٔٛ ؽجميب ل١يلٖ هـيع أٚ ؽينؾ ٠سزٛعت سجت ع١ٍٗ ؽوأ لل ٠ىْٛ

 .ٌنٌه

 .١ِالك٠خ خسٕ صالص١ٓٚ فّس عٓ اٌزوشؼ ثبة ـزؼ ٠َٛ سٕٗ رمً أاَلا  ي0

ِيٓ عبِعيخ ؽى١ِٛيخ أٚ ِيب  عٍيٟ األليً ِؤً٘ عيبٌٟ عٍٝ ؽبطال ٠ىْٛ أْ ي5

 .٠عبكٌٗ ِعزّلات ِٓ إؽلٞ اٌغبِعبد اٌؾى١ِٛخ

 .لبٔٛٔبت  أكائٙب ِٓ أعفٝ أٚ اٌعسىو٠خ اٌقلِخ أكٜ لل ٠ىْٛ أْ ي4

أٚ ِغٍيس إٌيٛاة  اٌشي١ٛؿ ِغٍيس ِٓ ثمواه عؼ٠ٛزٗ أسمطذ لل رىْٛ أال ي4

 ٠غيٛى مٌيه ِٚع اٌعؼ٠ٛخ ثٛاعجبد اإلفالي ثسجت أٚ عزجبهٚاإل اٌضمخ ـمل ثسجت

 :االر١ز١ٓ اٌؾبٌز١ٓ ِٓ أٜ ـٝ اٌزوشؼ ٌٗ
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 . عؼ٠ٛزٗ إسمبؽ لواه فالٌٗ طله اٌنٜ اٌزشو٠عٝ اٌفظً ٔمؼبءإ( أ)

 ِييٓ اٌّييبٔع األصييو ثئٌؽييبء ِظييله لييواه اإلسييمبؽ ّغٍييساٌ ِييٓ لييواه طييلٚه( ة)

 ليواه ٠ٚظيله ثٛاعجبرٙيب اإلفيالي ثسجت اٌعؼ٠ٛخ إسمبؽ عٍٝ اٌّزورت اٌزوشؼ

 رٕمّيٗ اٌينٜ إٌؾٛ عٍٝ ٚمٌه أعؼبئٗ صٍضٝ ث ؼٍج١خ اٌؾبٌخ ٘نٖ ـٝ اٌّغٍس

 . ٌٍّغٍس اٌلاف١ٍخ اٌالئؾخ

 الرتشح إجطاءات

 7 مازة
 رزؼيّٓ وبٔيذ سيٛاء ليبٔٛٔٝ ِّضيً أزقبث١يخ لبئّيخ ٌىيً رىْٛ أْ ٠غت

 ؼ١يو م١ٍِٓسيز ِزوشيؾ١ٓ ِيٓ ِشيىٍخ وبٔيذ أٚ أوضو أٚ ٚاؽل ؽية ِزوشؾٝ

 .ث١ُٕٙ رغّع وبٔذ أٚ ألؽياة ِٕز١ّٓ

 ِّضيً ـيٝ رٛاـو٘يب اٌٛاعيت اٌشيوٚؽ ٔزقبثيبدٌإل ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕيخ ٚرؾلك

 .ٚوبٌزٗ إصجبد ٚو١ف١خ اٌمبئّخ

 8 مازة
 عٍٝ ٠ملَ ثطٍت روشؾُٙ إعواءاد رقبمإ االٔزقبث١خ اٌمبئّخ ِّضً ٠زٌٛٝ

 ؽٍيت اٌزوشي١ؼ ِظيؾٛثبت ٠ٚىيْٛ ٌالٔزقبثبد  ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخ رعلٖ اٌنٜ إٌّٛمط

 االر١خ: ثبٌّسزٕلاد

ريي ١ِٓ ٌىييً عؼييٛ ِييٓ أعؼييبء  ثظييفخ ع١ٕييٗ آالؾ فّسييخ ِجٍييػ إ٠ييلاع إ٠ظييبي. 

 هسي١ّخ أٚهاليبت  رميلَ اٌزٝ ٚاٌّسزٕلاد األٚهاق ع١ّع ٚرعزجو اٌمبئّخ األط١ٍخ,

 .اٌعمٛثبد لبْٔٛ أؽىبَ رطج١ك ـٝ

ٚاٌع١ٍّخ  اٌع١ٍّخ ٗفجوار فبطخ ٚثظفخ ٌٍّزوشؼ اٌنار١خ اٌس١وح ٠زؼّٓ ث١بْ ي

 .ٌىً أعؼبء اٌمبئّخ األط١ٍخ ٚاإلؽز١بؽ١خ

 ٌىً أعؼبء اٌمبئّخ األط١ٍخ ٚاإلؽز١بؽ١خ. اٌغٕبئ١خ اٌؾبٌخ طؾ١فخ ي

ٚإليواه ِيٓ  ؽيية إٌيٝ ِٕز١ّيبت  ويبْ ماإ ِٓ اٌؾية ِّٙيٛه ثقيبرُ اٌؾيية ث١بْ ي

 .ٌىً أعؼبء اٌمبئّخ األط١ٍخ ٚاإلؽز١بؽ١خ اٌّوشؼ ِسزمالت 

اٌمظييو ٌىييً أعؼييبء اٌمبئّييخ األطيي١ٍخ  ٚأٚالكٖ ٌٚيٚعييٗ ٌييٗ ب١ٌييخِ مِييخ إلييواه ييي

 .ٚاإلؽز١بؽ١خ
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 .ع١ٍٙب ٌىً أعؼبء اٌمبئّخ األط١ٍخ ٚاإلؽز١بؽ١خ اٌؾبطً اٌلهاس١خ اٌشٙبكح ي

 ؽجميبت  أكائٙيب ِيٓ عفيبءاإل ٠ف١يل ِب أٚ اإلٌيا١ِخ اٌعسىو٠خ اٌقلِخ ر ك٠خ شٙبكح ي

 .ؽ١خٌىً أعؼبء اٌمبئّخ األط١ٍخ ٚاإلؽز١ب ٌٍمبْٔٛ

 ريٛاـو إلصجيبد ٌالٔزقبثيبد ا١ٌٍٙئيخ اٌٛؽ١ٕيخ رؾيلك٘ب اٌزيٝ األفوٜ اٌّسزٕلاد ي

 .ٌٍزوشؼ اٌمبْٔٛ ٠زطٍجٙب اٌزٟ اٌشوٚؽ

 .اٌّعوـخ ـٝ اٌؾك ٌىفبٌخ اٌالىِخ اٌج١بٔبد ٔشو و١ف١خ ١ٙئخاٌ ٚرٕمُ

 9 مازة
 اٌميٛاد هعيبي سيزمبٌخإل إٌّمّيخ ٚاألؽىيبَ ثبٌمٛاعيل اإلفيالي عيلَ ِع

 ٠غيٛى ال اإلكاه٠خ اٌولبثخ ٚأعؼبء اٌعبِخ اٌّقبثواد ٚأعؼبء شوؽخٚاٌ اٌّسٍؾخ

 أٚ هؤسبء أٚ اٌمؼبئ١خ ا١ٌٙئبد أٚ اٌغٙبد أعؼبء روشؼ أٚ روشؾُٙ أٚهاق لجٛي

 ِييٓ سييزمبالرُٙإ رمييل٠ُ لجييً األعٙيحاٌولبث١ييخ أٚ اٌّسييزمٍخ ا١ٌٙئييبد أعؼييبء

 .برمل٠ّٙ ربه٠ـ ِٓ ِمجٌٛخ سزمبٌخاإل ٚرعزجو ِٕبطجُٙ أٚ ٚظبئفُٙ

 10 مازة
 ِيٓ أوضيو ـٝ اٌزوشؼ ٠غٛى ٚال .ـ١ٙب ٠زوشؼ اٌزٝ اٌلائوح اٌّزوشؼ ٠ؾلك

 .أزقبث١خ لبئّخ

 االىتدابى الطمع

 11 مازة
 ٚهِييٛى أسييّبء فز١ييبهإ ػييٛاثؾ رؾل٠ييل ا١ٌٙئييخ اٌٛؽ١ٕييخ ٌإلٔزقبثييبد رزييٌٛٝ

 .اٌمٛائُ

 12 مازة
رعطيٝ ثؾسيت ريٛاه٠ـ ٚهٚك٘يب ـيٝ سيغً , ٚ اٌمٛائُ رم١ل ؽٍجبد روش١ؼ      

ٛؽ١ٕخ خ ا١ٌٙئ٠ظبالد ٠ٚزجع ـٝ ش ْ رمل٠ّّٙب االعواءاد اٌزٝ رؾلك٘ب اٌإعٕٙب 

 ٌالٔزقبثبد ثمواه ِٕٙب .

 13مازة 
اٌّّضيً ٚالع اٌّسزٕلاد اٌزيٝ ٠ميلِٙب  ِٓـؾض ؽٍجبد اٌزوشؼ  ز٠ٌٝٛ

ِميو اٌيلائوح عيلاك وشيٛؾ اٌّوشيؾ١ٓ ٌغٕيخ أٚ أوضيو ـيٝ إٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٍمبئّخ 
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ثلهعييخ هئيي١س ثبٌّؾىّييخ االثزلائ١ييخ ِييٓ اٌفئييخ )أ(  ثوئبسييخ لييبع اإلٔزقبث١ييخ

ألعٍيٝ ٠ٚزيٌٛٝ اٚعؼ٠ٛخ لبػ١١ٓ ثبٌّؾبوُ االثزلائ١خ ٠قزبهُ٘ ِغٍس اٌمؼبء 

األِبٔخ اٌف١ٕخ ٌٍغٕخ ِّضيً ٌيٛىاهح اٌلاف١ٍيخ ٠قزيبهٖ ٚى٠و٘يب , ٠ٚظيله ثزشيى١ً 

 .ٌالٔزقبثبد ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخ٘نٖ اٌٍغبْ ٚأِبٔبرٙب لواه ِٓ 

 14 مازة
ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ إللفيبي ثيبة اٌزوشي١ؼ ثبٌطو٠ميخ ٚاٌّىيبْ اٌينٞ ٠عوع ـٟ 

 ٌّزوشؾٟ اٌمٛائُ. وشؿ رؾلكٖ ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخ ٌالٔزقبثبد

سييّبء اٌّزوشييؾ١ٓ ٚاٌظييفخ اٌزييٟ صجزييذ ٌىييً ِييُٕٙ أ٠ٚزؼييّٓ اٌىشييؿ  

سُ اٌمبئّخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ا١ٌٙب اٌّزوشؼ ٠ٚسزّو عوع اٌىشيؿ ٌّيلح صالصيخ إٚ

الٔزقبثييبد فييالي ا١ٌّعييبك مارييٗ اسييّبء اٌمييٛائُ أ٠ييبَ ٚرٕشييو ا١ٌٙئييخ اٌٛؽ١ٕييخ ٌ

 ٔزشبه.ٚاٌّزوشؾ١ٓ ـٟ ع١ّع اٌلٚائو ـٟ طؾ١فز١ٓ ١ِٛ٠ز١ٓ ٚاسعزٟ اإل

شيزون ـ١ٙيب ٌّّٚضٍيٟ اٌميٛائُ ـيٟ اٌيلائوح إٌٚىً ؽية رملَ ثمبئّخ أٚ 

صجيبد ئثبكهاط اسُ اٞ ِيٓ اٌّزوشيؾ١ٓ اٚ ث االٔزقبث١خ اٌطعٓ عٍٟ لواه اٌٍغٕخ

ؽيل أكهاط إٚ علَ أسُ ؼ١وٖ ِٓ اٌّزوشؾ١ٓ إٚ أسّٗ إِبَ أطفخ ؼ١و طؾ١ؾخ 

 اٌّزوشؾ١ٓ ـٟ اٌىشؿ اٌّقظض ٌنٌه.

  15 مازة
 ٠ىْٛ اٌطعٓ عٍٟ اٌمواه اٌظبكه ِٓ اٌٍغٕخ إٌّظٛص ع١ٍٙب ـٟ اٌّيبكح

كاهٞ اٌزيبثع ٌٙيب ِميو اٌيلائوح فيالي ِٓ ٘نا اٌمبْٔٛ أِبَ ِؾىّخ اٌمؼبء اإل 00

ْ رفظً ـيٟ اٌطعيْٛ أائُ ٚعٍٟ اٌّؾىّخ ٠بَ رجلأ ِٓ ربه٠ـ عوع اٌمٛأصالصخ 

 ٠بَ عٍٟ األوضو.أفالي فّسخ 

كاهٞ ٌٚيٛ ريُ ٚال ٠غٛى ٚلؿ رٕف١ن اٌؾىيُ اٌظيبكه ِيٓ ِؾىّيخ اٌمؼيبء اإل

٠ييخ عٙييخ إال إما لييوهد كائييوح ـؾييض اٌطعييْٛ أِييبَ أاالسزشييىبي ـييٟ رٕف١يينٖ 

 كاه٠خ اٌع١ٍب ٚلؿ اٌزٕف١ن عٕل اٌطعٓ عٍٟ اٌؾىُ.ثبٌّؾىّخ اإل
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 16  مازة
ٚ اٌزٕبىي عيٓ اٌزوشي١ؼ ـ١ٙيب ثطٍيت أاٌزعل٠ً ـٟ ِوشؾٟ اٌمٛائُ غٛى ٠

ؽيياة ٚ األأٌالٔزقبثيبد ِيٓ ا١ٌٙئيخ اٌّقزظيخ ٌٍؾيية  ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخ٠ملَ إٌٝ 

ٔزقبة ثقّسخ عشو ٠ِٛيب عٍيٝ ٚ ِّضً لبئّخ اٌّسزم١ٍٓ لجً اإلأماد اٌظٍخ 

اٌزعل٠ً ٚاٌزٕيبىي  ٌالٔزقبثبد اٌزٕبىي عٓ االٔزقبثبد ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخلً ٚرٕشو األ

ٔزشييبه لجييً اٌّٛعييل ـييٟ اٌمييٛائُ ٚمٌييه ـييٟ طييؾ١فز١ٓ ٠يي١ِٛز١ٓ ٚاسييعزٝ اإل

اٌّؾلك ٌالٔزقبة ثٛلذ وبؾ ٠ٚعٍٓ اٌزٕبىي عٓ اٌزوش١ؼ ٠َٛ االٔزقبة عٍٝ ثبة 

 ِمو اٌلائوح االٔزقبث١خ ٚاٌٍغبْ اٌفوع١خ .

 
 الياخبني بياىات على احلصول فى احلق

 17 مازة
 أٚ ٌالٔزقبثيبد ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕيخ ِٓ اٌؾظٛي مارٙب ئوحثبٌلا اٌمٛائُ ٌّّضٍٝ

 اٌيلائوح ٘ينٖ ـيٝ إٌيبفج١ٓ ث سيّبء ث١يبْ عٍٝ رؾلك٘ب اٌزٝ اٌغٙبد أٚ اٌغٙخ

 ِمبثيً ـ١ٙيب ٚهلّيٗ االٔزقبث١يخ ٌٚغٕزيٗ إٌبفت اسُ ٠زؼّٓ ِلِظ لوص عٍٝ

 .اٌفٟ ع١ٕٗ ِملاهٖ هسُ أكاء

 ربه٠ـ ِٓ األوضو ٍٝع أ٠بَ صالصخ فالي اٌطبٌت إٌٝ اٌّلِظ اٌموص ٠ٚسٍُ

 .اٌوسُ سلاك ثشوؽ اٌطٍت رمل٠ُ

 
 االىتدابية السعاية

 18 مازة
 اٌّج١ٓ اٌٛعٗ عٍٝ اٌلسزٛه ثّجبكا االٔزقبث١خ اٌلعب٠خ ـٝ ٌزياَاإل ٠زع١ٓ

 .اٌس١بس١خ اٌؾمٛق ِجبشوح لبْٔٛ ِٓ اٌواثع ثبٌفظً

 
 صخة الصوت اإلىتدابي

 19 مازة
 .ـمؾ اٌمٛائُ ٜإؽل فز١بهئث هأ٠ٗ ٠جلٜ أْ إٌبفت عٍٝ
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 االىتداب فى الفوظ ىصاب

 20 مازة
 األطيٛاد ٌعلك اٌّطٍمخ األؼٍج١خ عٍٝ ؽظٍذ اٌزٝ اٌمبئّخ أزقبة ٠عٍٓ

 ع١ٍٙيب إٌّظيٛص األؼٍج١يخ رزٛـو ٌُ ـئْ االٔزقبة, ـٝ أعط١ذ اٌزٝ اٌظؾ١ؾخ

 ثي١ٓ االٔزقيبة أع١يل االٔزقبث١خ اٌلائوح ـٝ اٌمٛائُ ِٓ ألٜ اٌسبثمخ اٌفموح ـٝ

 اٌمبئّيخ أزقيبة ٠ٚعٍيٓ األطيٛاد ِيٓ عيلك أوجيو عٍٝ ؽظٍزب اٌٍز١ٓ ّز١ٓاٌمبئ

 .اٌظؾ١ؾخ األطٛاد ِٓ علك أوجو عٍٝ اٌؾبطٍخ

 الوحيسة القائنة

 21 مازة
 اٌمبئّيخ أزقيبة ٠عٍٓ ٚاؽلح لبئّخ إال االٔزقبث١خ اٌلائوح ـٝ ٠زملَ ٌُْ إ

 ثبٌزيو١خ.

  األعضاء أحس ملاٌ خلو

  22 مازة
لجيً إٔزٙيبء ِيلح اٌّغٍيس ثسيزخ  إٌّزقجي١ٓ األعؼيبء أؽيل ِىبْ فال إما

 .ؽز١بؽ١بت إٌٗ  اٌّزوشؼ ِؾٍٗ ؽًأشٙو

 ِيٓ بت أ٠ي ٠ظيعلأٚ فال ِىبْ ِٓ ؽً ثيل٠الت  فب١ٌب ؽز١بؽٝإلا ِىبْ وبْ ـئْ

 .ـٟ اٌّؾبـمخ اٌزور١ت أسجم١خ ٚـك ؽز١بؽ١١ٓاإل

ٚإما فال ِىبْ أؽيل األعؼيبء اٌّع١ٕي١ٓ لجيً إٔزٙيبء ِيلح اٌّغٍيس ثسيزخ 

٠ع١ٓ هئ١س اٌغّٙٛه٠خ ثل٠الت ٌٗ ِع اٌؾفبظ عٍٟ ٔسجخ هثع اٌّع١ٕ١ٓ ِٓ  أشٙو

 اٌّوأح.

 .سٍفٗ عؼ٠ٛخ ٌّلح سزىّبالإ اٌغل٠ل اٌعؼٛ ِلح ٚرىْٛ

 التعيني ضوابط

 23 مازة
 ٚأطيؾبة اٌقجيواء ٌزّض١يً اٌّغٍيس أعؼيبءصٍيش  اٌغّٙٛه٠يخ هئ١س٠ع١ٓ 

 ٌٚيٗ أْ ٠سيزع١ٓ زٍفخاٌّق اٌّغبالد ـٝ ٚاٌع١ٍّخ اٌع١ٍّخ اإلٔغبىاداٌقجواد ٚ

 ٚإٌمبثييبد اٌع١ٍّييخ اٌجؾييٛس ِٚواوييي ٚاٌع١ٍّييخ اٌم١ِٛييخ اٌّغييبٌس زوشيي١ؾبدث
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 ِيٓ ال ٠مً رّض١ً اٌّوأح عٓ هثع اٌّع١ٕ١ٓأعٍٟ  ؼ١و٘ب ِٚٓ ٚاٌعّب١ٌخ ا١ٌّٕٙخ

 :ا٢ر١خ اٌؼٛاثؾ ثّواعبح إٌسبء

 ِغٍييس ٌعؼيي٠ٛخ ٌٍزوشييؼ اٌالىِييخ مارٙييب اٌشييوٚؽ ٠عيي١ٓ ـيي١ّٓ رزييٛـو أْ ييي0

 .اٌش١ٛؿ

 رؽ١١يو إٌيٝ ٠يؤكٜ اٌٛاؽيل اٌؾيثٝ ٔزّبءاإل مٜٚ األشقبص ِٓ علكات  ٠ع١ٓ أال ي9

 .اٌّغٍس ـٝ ا١ٌٕبث١خ األوضو٠خ

 ٠زيٌٛٝ أْ لجيً اٌيوئ١س إ١ٌيٗ ٠ٕزّيٝ ويبْ اٌينٜ اٌؾيية أعؼبء أؽل ٠ع١ٓ أال ي0

 .ِٕظجٗ ِٙبَ

 بامليتدب بالعضو املعني العضو تػاوى

 24 مازة
 ٠ٚىيْٛ اٌوسي١ّخ اٌغو٠يلح ـيٝ ٛؿاٌشي١ ِغٍس عؼبءأ رع١١ٓ لواه ٠ٕشو

 ٌألعؼييبء اٌّمييوهح اٌٛاعجييبد ماد ٚعٍيي١ُٙ اٌؾمييٛق ماد اٌّع١ٕيي١ٓ ٌألعؼييبء

 .ثبٌّغٍس إٌّزقج١ٓ

 25مازة 
ما فال ِىبْ أؽل اٌّوشؾ١ٓ ـٝ لبئّخ لجً ربه٠ـ ثلء االٔزقيبة ثقّسيخ إ

عٍٝ األلً ثسجت اٌزٕبىي أٚ اٌٛـبح أٚ لجٛي اٌٍغٕخ إٌّظٛص ع١ٍٙب  عشو ٠ِٛبت 

ثزظيع١ل ٌزيَ اٌؾيية أٚ ِّضيً اٌمبئّيخ إعزواع عٍٝ روشؾٗ اإل 00اٌّبكح  ٝـ

١ٌىزّييً اٌعييلك اٌّمييوه ١ٌٍٙٚئييخ  اٌّؾبـمييخِييٓ ماد  ؽز١ييبؽٟ اٌقييبص ثييٗاإل

 عيبكح رور١يت ِوشيؾٝ اٌمبئّيخإاٌّقزظخ ٌٍؾية أٚ ِّضً لبئّيخ اٌّسيزم١ٍٓ 

 . ؽز١بؽ١خاإل ـٝ فالي أسجٛع ِٓ ربه٠ـ اسزىّبي اٌمبئّخ اإلؽز١بؽ١خ

فالي ١ِٛ٠ٓ ِيٓ ريبه٠ـ روشيؾٗ وئؽز١بؽ١بت ٠ٚعوع اسُ اٌّوشؼ اٌغل٠ل 

ٚ  05ٚرزجع ـٝ ش ْ االعزواع ع١ٍٗ اٌمٛاعل إٌّظيٛص ع١ٍٙيب ـيٝ اٌّيبكر١ٓ 

لظب٘ب فّسيخ عشيو ٠ِٛيب أعزواع ـٝ ِلح عٍٝ أْ رفظً اٌٍغٕخ ـٝ اإل  04

 ِٓ ربه٠ـ روشؾٗ. 
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فموح األٌٚٝ ثسجت ما فال ِىبْ ـٝ اٌمبئّخ ثعل اٌّٛعل اٌّنوٛه ـٝ اٌإٚ

ِع رظع١ل اٌجل٠ً ِٓ  ـٝ ِٛعل٘ب دة اٌّنوٛهح ـ١ٙب رغوٜ االٔزقبثبِٓ األسجب

 االؽز١بؽ١ييخ هؼييُ ٔمييض عييلك اٌّوشييؾ١ٓ ـييٝ اٌمبئّييخ اٌمبئّييخ اإلؽز١بؽ١ييخ

بد عيٓ ـيٛى اٌمبئّيخ إٌبلظيخ اٌّنوٛهح عٓ اٌعلك اٌّموه ـبما أسفود االٔزقبثي

عٍييٟ أال ٠ييزُ اإلٌزييياَ ثبٌعييلك إسييزّود اٌمبئّييخ االؽز١بؽ١ييخ ثييناد اٌييٕمض 

اٌّقظض ٌٍّؾبـمبد ِٓ اٌمبئّخ االؽز١بؽ١خ ؽبي فٍٛ اؽل االِيبوٓ ِسيزمجالت 

فز١يبه ؽز١بؽٟ ِٓ اٌّؾبـمخ اٌزٟ فال ِٕٙب اٌّمعل ٠ٚزُ اإلإثشوؽ علَ ٚعٛك 

 .لوة عؽواـ١بت األ ثبٌزٕبٚة ث١ٓ اٌّؾبـمبد ؽست

 26مازة  
 ٗٚكعيأاٌّجٍيػ اٌينٜ اٌميٛائُ  ِّضٍيٌٟيٝ إعالْ ٔز١غخ االٔزقبة ٠وك إثعل 

ٚ  8ٚـك اٌّٛاك  ٗع١ٍ ثزلائ١خ ثعل فظُ ِب لل ٠ىْٛ ِسزؾمبت فيأخ اٌّؾىّخ اإل

 .٘نا اٌمبِْٔٛٓ  08

 27 مازة
اٌؾيبٌٟ ِيٓ اٌعيب١ٍِٓ ـيٟ اٌلٌٚيخ  شي١ٛؿعؼبء ِغٍيس اٌأرسوٞ عٍٝ 

عزجيبها ِيٓ ريبه٠ـ اكاء٘يُ إؽىيبَ اٌّميوهح ـيٟ ٘ينا اٌميبْٔٛ ٚاٌمطبع اٌعيبَ األ

 .ِٓ اٌلسزٛه 015 ا١ّ١ٌٓ إٌّظٛص ع١ٍٙب ـٟ اٌّبكح

 
 الثالث الفصل

 العضوية صخة فى الفصل

 28 مازة
 اٌش١ٛؿ ِغٍس أعؼبء عؼ٠ٛخ طؾخ ـٝ ثبٌفظً إٌمغ ِؾىّخ رقزض

 ِيٓ ٠ِٛيبت  صالصي١ٓ رغيبٚى ال ِيلح فالي أكٌزٙب ثج١بْ ِظؾٛثخ اٌطعْٛ إ١ٌٙب ٚرملَ

 اٌغو٠ييلح ـييٝ اٌزع١يي١ٓ لييواه ٔشييو أٚ ٌالٔزقييبة إٌٙبئ١ييخ ز١غييخإٌ إعييالْ رييبه٠ـ

 إ١ٌٙب, ٚهٚكٖ ربه٠ـ ِٓ ٠ِٛبت  سز١ٓ فالي اٌطعٓ ـٝ اٌّؾىّخ ٚرفظً اٌوس١ّخ

 .ثبٌؾىُ اٌّغٍس إثالغ ربه٠ـ ِٓ رجطً اٌعؼ٠ٛخ ثجطالْ اٌؾىُ ؽبٌخ ٚـٝ
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 الثالث الباب
 الشيور جملؼ أعضاء وواجبات حقوق فى

 احلقوق: األول الفصل
 الربملاىية حلصاىةا

 29 مازة
 عؼيٛ ػيل عٕبئٝ إعواء أٜ رقبمإ ثبٌغو٠ّخ اٌزٍجس ؽبٌخ ؼ١و ـٝ ٠غٛى ال

 ٚـيٝ اٌّغٍيس ِيٓ سبثك ثئمْ إال ٚاٌغٕؼ اٌغٕب٠بد ِٛاك ـٝ اٌش١ٛؿ ِغٍس

 أٚي عٕيل اٌّغٍيس ٠ٚقطيو اٌّغٍيس ِىزيت إمْ أفين ٠زعي١ٓ ٔعميبكاإل كٚه ؼ١و

 .إعواء ِٓ رقنأ ثّب ٔعمبكإ

 اٌعؼيٛ ػل اٌغٕبئٝ اإلعواء رقبمإ ؽٍت ـٝ اٌجذ ٠زع١ٓ اياألؽٛ وً ٚـٝ

 .ِمجٛالت  اٌطٍت عل ٚإال. األوضو عٍٝ ٠ِٛبت  صالص١ٓ فالي

 
 30 مازة

 ٚأال٠غٛى اٌغّع ث١ٓ عؼي٠ٛخ ِغٍيس اٌشي١ٛؿ ٚعؼي٠ٛخ ِغٍيس إٌيٛاة 

 .اٌّغبٌس اٌّؾ١ٍخ

 
 31 مازة

ف١خ ِسزمً ثّٛاىٔزخ ٚرج١ٓ اٌالئؾخ اٌلاف١ٍخ ٌٍّغٍس و١ ش١ٛؿِغٍس اٌ

علاك ؽسبثبد إٚؽو٠مخ  ٖلواهإٚ ٗشوٚع ِٛاىٔخ اٌّغٍس اٌس٠ٕٛخ ٚثؾضعلاك ِإ

اٌقزييبِٝ اٌسييٕٜٛ  ةعييلاك اٌؾسييبإاٌّغٍييس ٚرٕم١ّٙييب ِٚوالجزٙييب ٚو١ف١ييخ 

 .ٖعزّبكإٚ

 32 مازة
الئؾييخ ٌزٕميي١ُ شييئْٛ  ٗلزييواػ ِىزجييإثٕييبء عٍييٝ  شيي١ٛؿ٠ؼييع ِغٍييس اٌ

ٔيض ـيٝ  ٗب ٌيُ ٠يوك ـ١يٚرىْٛ ٌٙب لٛح اٌمبْٔٛ ٠ٚسوٜ ع١ٍُٙ ـ١ّ ٗاٌعب١ٍِٓ ث

  .ؽىبَ اٌّطجمخ عٍٝ اٌعب١ٍِٓ اٌّل١١ٔٓ ثبٌلٌٚخاٌالئؾخ األ ٖ٘ن
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ٚٚى٠و اٌّب١ٌخ  اٌّقزض ٠ٚىْٛ ٌوئ١س اٌّغٍس اٌسٍطبد اٌّقٌٛخ ٌٍٛى٠و

كاه٠ييخ إٌّظييٛص ع١ٍٙييب ـييٝ اٌمييٛا١ٔٓ ٚاٌٍييٛائؼ ٠ٚقييزض ِىزييت ٚاٌز١ّٕييخ اإل

ٚ أاٌغّٙٛه٠ييخ ْ ٠ظيله ثٙييب ليواه ِييٓ هئي١س أاٌّغٍيس ثبٌّسييبئً اٌزيٝ ٠غييت 

ٚ أفيين هاٜ  ٚويينٌه اٌّسييبئً اٌزييٝ ـ١ٙييب اٌمييٛا١ٔٓ ٚاٌٍييٛائؼ ث ءِغٍييس اٌييٛىها

 فوٜ.أ٠خ عٙخ أ أٚكاهح ٚ اٌغٙبى اٌّوويٜ ٌٍزٕم١ُ ٚاإلأِٛاـمخ ٚىاهح اٌقيأخ 

 33 مازة
ٌوئ١س اٌغّٙٛه٠خ أْ ٠ؾ١ً إٌيٟ ِغٍيس اٌشي١ٛؿ اٌّٛػيٛعبد اٌلافٍيخ 

 .ـٟ إفزظبطبد اٌّغٍس اٌٛاهكح ـٟ اٌلسزٛه

٠ٚغت عٍٟ ِغٍس اٌش١ٛؿ أْ ٠جلٞ هأ٠ٗ ـ١ّيب أؽ١يً إ١ٌيٗ فيالي ِيلح ال 

هٞ إ١ٌيٗ ٌٚيٗ أْ ٠طٍيت ِيل ٘ينٖ رغبٚى شٙوات ِٓ ريبه٠ـ ٚطيٛي اٌميواه اٌغّٙيٛ

  خ ثّب ال ٠غبٚى ِلح أفوٞ ِّبصٍخ.اٌٍّٙ

 34 مازة 
٠ؾ١ً هئ١س ِغٍس إٌيٛاة إٌيٟ ِغٍيس اٌشي١ٛؿ اٌّٛػيٛعبد اٌلافٍيخ  

 .هكح ـٟ اٌلسزٛهـٟ إفزظبطبد اٌّغٍس اٌٛا

 35 مازة
ٚ أصٕييبء ِييلح اٌعؼيي٠ٛخ ثبٌييناد أـييٝ  شيي١ٛؿال ٠غييٛى ٌعؼييٛ ِغٍييس اٌ

شييقبص ٚ األأِييٛاي اٌلٌٚييخ أِييٓ  عو شيي١ئبت  ٚ ٠سييزأثبٌٛاسييطخ اْ ٠شييزوٜ 

 ْٗ ٠مب٠ؼٙب ع١ٍيأٚال  ِٗٛاٌأِٓ  ٚ ٠ج١عٙب ش١ئبت أْ ٠ؤعو٘ب أعزجبه٠خ اٌعبِخ ٚال اإل

 ٚ ِمبٌٚخ. أٚ رٛه٠ل أْ ٠جوَ ِعٙب عمل اٌزياَ أٚال 

ليواه مِيخ ِب١ٌيخ عٕيل شيؽً اٌعؼي٠ٛخ ٚعٕيل إ٠ٚزع١ٓ عٍٝ اٌعؼٛ رميل٠ُ 

ما رٍمٝ اٌعؼٛ ٘يلا٠ب ٔمل٠يخ إ. ٚٗرووٙب ٚـٝ ٔٙب٠خ وً عبَ ٠عوع عٍٝ ِغٍس

ٚ ثّٕبسييجزٙب رييؤٚي ٍِى١زٙييب اٌييٝ اٌقيأييخ اٌعبِييخ أٚ ع١ٕ١ييخ ثسييجت اٌعؼيي٠ٛخ أ

 ٌٍلٌٚخ.
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 36 مازة
لسيُ أ )) عٍّيخ ا١ٌّي١ٓ االر١يخ ْ ٠جبشيوألجً  ِٗبَ ِغٍسأ٠ؤكٜ اٌعؼٛ 

ؽزيوَ اٌلسيزٛه أْ أعٍيٝ إٌميبَ اٌغّٙيٛهٜ ٚ ؽيبـع ِقٍظيبت أْ أثبهلل اٌعم١ُ 

سيزمالي إؽيبـع عٍيٝ أْ أهعٝ ِظبٌؼ اٌشيعت هعب٠يخ وبٍِيخ ٚأْ أٚاٌمبْٔٛ ٚ

 .ٗ((هاػ١أٚسالِخ ٚٚؽلح اٌٛؽٓ 

 37مازة 
 ٗٚ عٍّأ ٗثٛظ١فز ٌّٗٙبَ اٌعؼ٠ٛخ ٠ٚؾزفع ٌ ش١ٛؿ٠زفوغ عؼٛ ِغٍس اٌ

اٚ  ٕييٛاةعؼييبء ِغٍييس اٌأِييٓ  شيي١ٛؿعزجييو ِييٓ ٠ٕزقييت ٌعؼيي٠ٛخ ِغٍييس ا٠ٌٚ

 ٗثّغوك ر١ٌٛ ٗٚ عٍّأ ٗٚ ٚظ١فزأفوٜ األ ٗعٓ عؼ٠ٛز اٌّغبٌس اٌّؾ١ٍخ ِزق١ٍبت 

ٕبٚي اٌعؼيٛ سيٜٛ ِىبـيبح ال ٠ز ْ ٠زُ اٌزقٍٝ ٔٙبئ١بت أٌٝ إٚ ـٝ اٌّغٍس ٗعٍّ

 .ٚاؽلح

 بوظيفتُ لليائب حتفاظاإل

 38 مازة
ِيٓ اٌعيب١ٍِٓ ـيٝ  رع١١ٕيٗ أٚ ٗٔزقبثيإعٕيل  شي١ٛؿاٌ ما وبْ عؼٛ ِغٍسإ

٠زفيوغ ٌعؼي٠ٛخ اٌّغٍيس  اٌعيبَ األعّيبي لطيبعٚ أٚ ـٝ اٌمطبع اٌعيبَ أاٌلٌٚخ 

ٚ أـييٝ اٌّعييب   ٠ٚٗؾييزفع ٌييٗ ثٛظ١فزييٗ أٚ عٍّييٗ . ٚرؾزسييت ِييلح عؼيي٠ٛز

 ح.اٌّىبـب

 وبْ اٌنٜ هارجٗ ٠زمبػٝ أْ اٌؾبٌخ ٘نٖ ـٝ اٌش١ٛؿ ِغٍس ٌعؼٛ ٠ٚىْٛ

 أٚ ثلالد ِٓ اٌعؼ٠ٛخ وزسبثٗإ ٠َٛ ع١ٍٗ ٠ؾظً وبْ ِب ٚوً ٍّٗع ِٓ ٠زمبػبٖ

 .عؼ٠ٛزٗ ِلح ؽٛاي ٚمٌه ؼ١و٘ب

 أٚ ِعبٍِيخ أ٠يخ ٌيٗ رميوه أْ اٌشي١ٛؿ ثّغٍيس عؼ٠ٛزٗ ِلح أصٕبء ٠غٛى ٚال

 .عٍّٗ أٚ ٚظ١فزٗ ـٝ فبطخ ١ِيح

 ِغٍيس عؼيٛ ٠زمبػيبٖ ِيب ِغّيٛع ٠ي٠يل أْ ٠غيٛى ال األؽٛاي ع١ّع ٚـٝ

 إٌّظيٛص اٌّجيبٌػ ا١ٌٙيب ِؼيبـبت  اٌّيبكح ٘نٖ ألؽىبَ ١مبت رطج ِجبٌػ ِٓ اٌش١ٛؿ

 .لبٔٛٔبت  اٌّموه ٌٍلفٛي األلظٝ اٌؾل عٍٝ اٌمبْٔٛ ٘نا ِٓ 50 اٌّبكح ـٝ ع١ٍٙب
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 39 مازة 
ـٝ اٌؾبٌخ إٌّظٛص ع١ٍٙيب ـيٝ اٌّيبكح  ش١ٛؿال ٠قؼع عؼٛ ِغٍس اٌ

 ط١ٍخ. األ ٗٚ عٍّأ َٗ اٌزمبه٠و اٌس٠ٕٛخ ـٝ عٙخ ٚظ١فزاٌسبثمخ ٌٕمب

فز١يبه ِيٓ ما هليٝ ثبإلإٚ أـ١ٙيب  ٖلل١ِيخ عٕيل ؽٍيٛي كٚهٚرغت رول١زخ ثبأل

عؼيبء اٌّغٍيس أؽل أك٠ج١خ ػل  رقبم اعواءاد رإلل١ِخ. وّب ال ٠غٛى ـٝ األ ١ٍ٠ٗ

اٚ  ٗاٚ عٍّي ٗعّبي ٚظ١فزأٚ ـٝ اٌمطبع اٌعبَ ثسجت أِٓ اٌعب١ٍِٓ ـٝ اٌلٌٚخ 

عيواءاد ٌإل ٌّغٍيس ؽجميبت ال ثعيل ِٛاـميخ اإك٠جٝ  ثؽ١و اٌطو٠ك اٌزي ٗٔٙبء فلِزإ

 اٌلاف١ٍخ. ٗاٌزٝ رموه٘ب الئؾز

 
  40 مازة

ٌٝ اٌٛظ١فخ اٌزٝ إٗ ٔزٙبء ِلح عؼ٠ٛزإثّغوك  ش١ٛؿ٠عٛك عؼٛ ِغٍس اٌ

ٌٝ ا٠خ ٚظ١فخ ِّبصٍيخ إٚ أٚ اٌزٝ ٠ىْٛ لل هلٝ ا١ٌٙب أ ٗوبْ ٠شؽٍٙب لجً أزقبث

 ٌٙب.

 
 41مازة 

ؾ االسيخ فِّىبـيبح شيٙو٠خ ِميلاه٘ب  شي١ٛؿ٠زمبػيٝ عؼيٛ ِغٍيس اٌ

ِيب ٠زمبػيبٖ  ِغّيٛع ٚال ٠غيٛى أْ ٠ي٠يل ,ا١ٌّي١ٓ أكائيٗرسزؾك ِٓ ريبه٠ـ ع١ٕٗ 

ٚال٠غييٛى  ,اٌعؼييٛ ِييٓ اٌّغٍييس رؾييذ أٞ ِسييّٟ عييٓ اٌؾييل األلظييٟ ٌألعييٛه

 اٌزٕبىي عٕٙب اٚ اٌؾغي ع١ٍٙب ٚرعفٝ ِٓ وبـخ أٛاع اٌؼوائت .

 
 42مازة 

ٖ ٌّغّيٛع ِيب ٠زمبػيب خِىبـيبح ِسيب٠ٚ شي١ٛؿ٠زمبػٝ هئ١س ِغٍيس اٌ

 . ٛىهاءاٌهئ١س ِغٍس 

 



 

 حزب المصريين األحرار
 ية.عنواللجان ال       

 
 

 حزب المصريين األحرار   -مشروع ق انون مجلس الشيوخ  

 43مازة 
ِيٚاٌيخ ِٕٙيخ  ٔزقبثيٗ هئ١سيبت إثّغيوك  شي١ٛؿ٠ّزٕع عٍٝ هئ١س ِغٍس اٌ

 ٚ فبطخ .أ خعبِ خ٠خ ٚظ١فأٚ أ خٚ ؼ١و رغبه٠أ خرغبه٠

ؽجيك ـيٝ ؽميٗ ٚ ـيٝ اٌمطيبع اٌعيبَ أ خما وبْ ِٓ اٌعب١ٍِٓ ـٝ اٌلٌٚإٚ

بـيبح ٚثي١ٓ ِع ِواعبح علَ اٌغّع ثي١ٓ ِيب ٠سيزؾك ٌيٗ ِيٓ ِى 08ؽىُ اٌّبكح 

 عٍّٗ االطٍٝ . أِٚورت ٚظ١فزٗ 

 44مازة 
ٔٗ ؽىيُ  ٠ٚطجك ـٝ شي ,خٌٍّغٍس ٌّٙبَ اٌٛوبٌ ٠زفوغ ِٓ ٠ٕزقت ٚو١الت 

ما ويبْ ِيٓ إِيب أ ,ٚ اٌمطيبع اٌعيبَأ خا وبْ ِٓ اٌعب١ٍِٓ ـيٝ اٌلٌٚيمإ 08اٌّبكح 

ؼ١ييوُ٘ ـ١ؾييلك ِىزييت اٌّغٍييس ِييب ٠زمبػييبٖ ِمبثييً رفوؼييٗ .٠ٚزمبػييٝ ٚو١ييً 

ؽىبِٗ . ٚال٠غٛى اٌغّع ث١ٓ أّض١ً اٌّموه ٌٍٛىهاء ٚرسوٜ ع١ٍٗ اٌّغٍس ثلي اٌز

 طٍٝ ِٓ ثلالد .ٚ عٍّٗ األأ٘نا اٌجلي ِٚب لل ٠ىْٛ ِموها ٌٛظ١فزٗ 

 45مازة 
 خط١ٍْ ٠موه رفوغ هٚسبء اٌٍغبْ األ٠غٛى ٌٍّغٍس ٚـك الئؾزٗ اٌلاف١ٍٗ ا

ما وييبْ ِييٓ إ 08 ٠طجييك ـييٝ شييبٔٗ ؽىييُ اٌّييبكح خاٌؾبٌيي ٌٍّٖغٍييس ٚـييٝ ٘يين

ما ويبْ ِيٓ ؼ١يوُ٘ ـ١ؾيلك ِىزيت إِيب أٚ اٌمطيبع اٌعيبَ أ خعب١ٍِٓ ـٝ اٌلٌٚياٌ

 اٌّغٍس ِب ٠زمبػبٖ ِمبثً رفوؼٗ ٌوئبسخ اٌٍغٕخ .

 46 مازة
٠زييٌٟٛ هئيي١س ِغٍييس إٌييٛاة أصٕييبء ـزييوح ؽييً ِغٍييس اٌشيي١ٛؿ ع١ّييع 

 .اإلفزظبطبد اإلكاه٠خ ٚاٌّب١ٌخ اٌّقٌٛخ ٌّىزت اٌّغٍس ٚهئ١سٗ

أصٕيبء ـزيوح ؽيً ِغٍيس إٌيٛاة ع١ّيع ٠ٚزٌٟٛ هئي١س ِغٍيس اٌشي١ٛؿ  

 اإلفزظبطبد اٌّب١ٌخ ٚاإلكاه٠خ اٌّقٌٛخ ٌّىزت اٌّغٍس ٚهئ١سٗ.

٠ٚزييٌٟٛ هئييي١س ِغٍيييس اٌيييٛىهاء أصٕييبء ـزيييوح ؽيييً اٌّغٍسييي١ٓ ع١ّيييع  

 ٌّىزجٟ اٌّغٍس١ٓ ٚهئ١س١ّٙب.اإلفزظبطبد اٌّب١ٌخ ٚاإلكاه٠خ اٌّقٌٛخ 
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 جسول تقػيه السوائط 47املازة 
 عسز مقاعس كل حمافعة ىاتَاملو السائطة ومقطٍا و

1 
دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط 

 الدلتا
 مقرها مديرية أمن القاهرة

 33 القاهرة

 23 القليوبية

 25 الدقهلية

 9 المنوفية

 22 الغربية

 7 كفر الشيخ

7 76 

 دائرة قطاع شرق الدلتا 2
 مقرها مديرية أمن الشرقية

 24 الشرقية

 4 دمياط

 3 بورسعيد

 4 إسماعيلية

 3 السويس

 2 شمال سيناء

 2 جنوب سيناء

7 36 

 دائرة قطاع غرب الدلتا 3
 مقرها مديرية أمن اإلسكندرية

 22 اإلسكندرية

 24 البحيرة

 2 مطروح

4 36 

 دائرة قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد 4
 مقرها مديرية أمن الجيزة

 27 الجيزة

 7 فيومال

 7 بني سويف

 22 المنيا

 9 أسيوط

 2 الوادي الجديد

 21 سوهاج

 7 قنا

 4 األقصر

 4 أسوان

 2 البحر األحمر

22 76 

 200 اإلمجالي
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 حزب المصريين األحرار   -مشروع ق انون مجلس الشيوخ  

 جملؼ الشيور قاىوٌاملصكطة التوضيخية ملشطوع 

 وضحها في النقاط االتية:ن تضمن مشروع القانون موضوعات عدة 

   والاا ي ورد بااد تعااديل نااا  بفنشاااء غرفااة  3129للتعااديل الدسااتوري فااي ابرياال وفقااا

 هو إستحقاق دستوري واجب. دبرلمانية ثانية هي مجلس الشيوخ ففصدار قانون ل

  نارا  األنساب  مان مشاروع القاانون 3الماادة  القاوائم المغلقاةالنظام اإلنتنابي المقترح هو

 لالتي:

 تقسيم دوائر فردية صغيرة.عدد األعضاء المنتنبين ال يسمح ب -2

هناك محافظات صغيرة وال تستحق أكثر من مقعد والتعديل الدستوري ماخنرا  أوجاب علاي  -3

المشرع األن  بعدد سكان المحافظات في توزيع المقاعد ولايس علاي مساتوي الادائرة كماا 

 كان متبع.

ات العلمياة طبيعة مجلس الشيوخ اإلستشارية تتطلب نظام إنتناابي يناساب النباراء والقاما -4

 ليفرز مجلس يخدي مهامد لصالح الوطن.

 .توفيرا  للنفقات يةنظام يضمن شغل المقاعد الشاغرة مستقبال  دون إجراء إنتنابات تكميل -5

تضاامن المشااروع السااماح للقائمااة النجاااح بالتزكيااة تااوفيرأ للنفقااات ولعاادم وجااود ناا   -6

ي حالاة وجاود أكثار مان دستوري يمنع نجااح اي قائماة باني نسابة محاددة مان الناانبين فا

قائمااة فمااا بالنااا فااي حالااة التزكيااة ... ال يسااتقيم أن يجااوز للقااوائم المنافسااة اال يكااون لهااا 

نسبة محددة وياتم إلازام القائماة الوحيادة بنسابة محاددة.... نارا  إلازام غيار دساتوري فاي 

 حين أن التزكية بمثابة رأي في حد  اتد وتفويض ومباركة للقائمة.

مان المالحظاات علاي النظاام الفاردي الا ي يوجاب التصاويت للعادد المنصا  هناك العديد  -7

للاادائرة وفيااد إمكانيااة لنجاااح عاادد أكباار ماان العاادد المنصاا  للاادائرة ماان الجولااة األولااي 

مرشحين في دائرة منصا  لهاا مقعادان فقاط بتنطاي الثالثاة مرشاحين  4)إمكانية نجاح 

 لي(.% المطلوبة للنجاح في الجولة األو61لنسبة الـ 
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 حزب المصريين األحرار   -مشروع ق انون مجلس الشيوخ  

 مان الدساتور التاي  22وفقاا  للماادة  تمثيال المارأة 43فاي الماادة  يضمن مشاروع القاانون

توجب ضمان تمثيل المرأة في كافة المجاالت ومنها السياساية والنيابياة لا ا ورد بمشاروع 

باإلضافة الي عدم منع وجود المارأة  القانون أن تمثل المرأة  بربع المعينين علي األقل ه ا

 م  وهي فرصة إضافية دون المساس بنسبة ربع المعينين.في القوائ

  الجمااع بااين عضااوية المجلااس وعضااوية يساامح مشااروع القااانون لعضااو مجلااس الشاايوخ

 و لك لالتي: الحكومة

ماان الدسااتور تاان  علااي )ال يجااوز الجمااع بااين عضااوية مجلااس الشاايوخ  363المااادة  -2

 حكومة.وعضوية مجلس النواب( وهنا الحظر علي مجلس النواب دون ال

من الدستور والتي تن  علي )رئيس مجلس الوزراء ونوابد والوزراء  364المادة    -3

وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ( وها ا الان  يوضاح 

 أند ال تعارض بين عمل الحكومة ومجلس الشيوخ.

وخ نلات من الدستور والتي تضمنت المواد التي تسري علي مجلس الشاي 365المادة  -4

والتاي تمنااع الجمااع باين عضااوية مجلااس الناواب وعضااوية الحكومااة  275مان المااادة 

 وه   المادة توضح اند ال منع للجمع بين عضوية مجلس الشيوخ والحكومة.

مجلس الشيوخ ليس لاد سالطة الرقاباة علاي الحكوماة فاال تعاارض ا ا  فاي الجماع باين  -5

 عضوية الحكومة ومجلس الشيوخ.

اإلباحااة ومااع عاادم وجااود ناا  دسااتوري يمنااع الجمااع لاا ا يجااب اال  األصاال فااي األمااور -6

 يتضمن القانون حظر ليس لد سند دستوري.

  يساامح مشااروع القااانون لعضااو المجلااس الشاايوخ الجمااع بااين عضااوية المجلااس ومنصااب

لعااادم تعاااارض اإلنتصاصاااات كاااون مجلاااس الشااايوخ ال يراقاااب العمااادة أو شااايخ القرياااة 

فانة ولاايس أجارا  فهاو لاايس مان العااملين بالدولااة أو مكاالعمادة يحصاال علاي الحكوماة..... 

وكاا لك لحساسااية هاا   المناصااب فااي القااري .....  بالقطاااع العااام أو بقطاااع األعمااال العااام 

وحفاظااا  علااي أماان القااري..... وأيضااا  ان ماادة العموديااة حاليااا  نمااس ساانوات تجاادد لماادد 
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 حزب المصريين األحرار   -مشروع ق انون مجلس الشيوخ  

باارات الكبياارة..... وايضاان أنااري )مفتوحااة( وهاا ا السااماح يعماال علااي اإلسااتفادة ماان الن

 في الدستور الحالي ولم تكن في الدساتير السابقة.364استحدثت المادة 

 . حافظ مشروع القانون علي إستمرار الحفاظ علي الصفة السياسية مستقال  كان أو حزبيا 

  ساامح مشااروع القااانون للمسااتقلين الترشااح فااي القااوائم منفااردين أو متحااالفين مااع كيانااات

 سياسية.

 ن مشروع القانون جواز إستكمال السيد رئيس الجمهورية العدد المنصا  للمعيناين تضم

 طوال مدة المجلس تسكينا  للمقاعدة الشاغرة للمعينين.

 .لم يفرق مشروع القانون بين العضو المنتنب والعضو المعين وساوى بينهما 

  وفق البيانات االتية:تم تقسيم الدوائر 

 ق القاهرة م
 اجمالي
 نوابمقاعد ال

نسبة 
 النواب

مقاعد  عدد
 الشيوخ

 نسبة الشيوخ
نسبة 
 السكان

 نالسكا
 مليون211

 10633000 10.633 11 22 11.09 63 القاٍطة 1

 5811000 5.811 6 12 5.63 32 القليوبية 2

 6775000 6.775 7 14 6.51 37 السقَلية 3

 4470000 4.47 4.5 9 4.4 25 امليوفية 4

 5413000 5.413 5.5 11 5.45 31 الغطبية 5

 3600000 3.6 3.5 7 3.52 20 كفط الشيذ 6
 36702000 36.71 %37.5 75/200 %36.6 208/568 ق القاٍطة

 7370000 7.37 6.5 13 6.51 37 الشطقية 1

 1510000 1.51 1.5 3 1.58 9 زمياط 2

 760000 0.76 1 2 0.88 5 بوضغعيس 3

 1337000 1.337 1.5 3 1.4 8 امساعيلية 4

 700000 0.7 1 2 0.88 5 الػويؼ 5

 500000 0.5 0.5 1 1.05 6 مشال غيياء 6

 192000 0.192 0.5 1 0.7 4 جيوب غيياء 7

 12370000 12.37 %12.5 25/200 %12.37 74/568 ق الشطقية
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 حزب المصريين األحرار   -مشروع ق انون مجلس الشيوخ  

 8600000 8.6 8.5 17 8.45 48 اجليعة 1

 3900000 3.9 3.5 7 3.34 19 الفيوو 2

 3240000 3.24 3 6 2.99 17 بين غويف 3

 5800000 5.8 5.5 11 5.45 31 املييا 4

 4700000 4.7 4.5 9 4.4 25 اغيوط 5

 250000 0.25 0.5 1 0.88 5 الوازي اجلسيس 6

 5100000 5.10 5 10 4.93 28 غوٍاج 7

 3450000 3.45 3.5 7 3.34 19 قيا 8

 1300000 1.3 1.5 3 1.4 8 االقصط 9

 1600000 1.6 1.5 3 1.76 10 اغواٌ 10

 400000 0.4 0.5 1 0.88 5 البخط االمحط 11
 38340000 38.34 % 37.5 75 37.82 215 ق الصعيس

 5480000 5.48 5.5 11 5.63 32 اإلغليسضية 1

 6590000 6.59 6.5 13 5.99 34 البخرية 2

 500000 0.5 0.5 1 0.88 5 مططوح 3

 12570000 12.57 %12.5 25/200 %12.5 71/568 ق اإلغليسضية
 

 وحنيل إليه هذا ومبشروع القانون كافة النقاط األخري

 مع خالص إمتناني وإعنسازي

 

                                                                           مقسمُ لػيازتله

                                                                        اليائب / شطيف ىازي موغي

                                                                             التــوقيع/...........................

 355     العضوية هــــضق                                                  

 


