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تمهيد
تــم إعــداد هــذا الدليــل للتعريــف باإلجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن قبــل إدارات مجلــس الشــورى 
لتنفيــذ العمليــات اإلجرائيــة الخاصــة بالمجلــس، وبيــان مســار هــذه العمليــات والجهــات المعنيــة 
بهــا، حســب مــواد الالئحــة الداخليــة للمجلــس، وتنظيماتــه اإلداريــة الداخليــة. ويغطــي هــذا الدليــل 
خمســة أقســام /عمليــات رئيســية خاصــة بأعمــال المجلــس فــي الشــؤون التشــريعية وهــي علــى 

النحــو التالــي:
• المشروع بقانون	
• االقتراحات بقوانين	
• المراسيم بقوانين 	
• المعاهدات واالتفاقيات الدولية	
• إعداد جدول األعمال	

وتتــوزع هــذه العمليــات )االقســام( الخمــس علــى )53( ثــالث وخمســين عمليــة إجرائيــة يبينهــا هــذا 
الدليــل كلٍّ علــى حــدة، بــدًءا وانتهــاًء بمكتــب رئيــس المجلــس.

أهداف  الدليل
• توضيــح آليــات العمــل واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا إلتمــام العمليــات اإلجرائيــة لمجلــس 	

الشــورى وفــق النصــوص التشــريعية والتنظيميــة التــي تحكــم عمــل مجلــس الشــورى 
وأجهزتــه التنفيذيــة.

• تحديــد الجهــات المعنيــة بالنظــر فــي الوثائــق والمســتندات الخاصــة بالعمليــات اإلجرائية 	
المبينــة فــي هــذا الدليــل، ودور كل جهــة فــي هــذه العمليات.

• تحديــد المســار الفنــي لســير العمــل الســتخدامه كدليــل مرجعــي لإلجــراءات الفنيــة لكل 	
عمليــة إجرائيــة كأســاس للتحــول اإللكترونــي التدريجــي فــي عمــل أجهــزة المجلس.

• توفيــر مرجــع عملــي وإجرائــي ينظــم العالقة بيــن أجهــزة المجلس ويحــدد االختصاصات 	
الفنيــة لــكل جهــاز والدوائــر التابعة لــه ولكافة المســتويات اإلداريــة المعنية.

نطاق الدليل
يقتصــر هــذا الدليــل علــى العمليــات اإلجرائيــة ذات المرجعيــة القانونيــة الخاصة بأجهــزة المجلس، 
ــرية  ــوارد البش ــات الم ــة كعملي ــات اإلجرائي ــة بالعملي ــر المرتبط ــة غي ــات اإلداري ــمل العملي وال يش
ــا  ــم توزيعه ــات قــد ت ــة وهــذه العملي ــات اإلداري ــب وغيرهــا مــن العملي ــات العامــة والتدري والعالق
علــى خمســة أقســام وفقــًا لمــا تضمنتــه الالئحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى1 هــي علــى النحــو 

التالــي:

• مشاريع القوانين	
• االقتراحات بقوانين	
• المراسيم بقوانين	
• المعاهدات واالتفاقيات 	
• إعداد جدول األعمال	

1  مرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى وتعديالته.
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إدارات المجلس المعنية باستخدام الدليل
مكتب المجلس2

مكتــب المجلــس هــو أعلــى ســلطة تنفيذيــة للمجلــس تحــت إمــرة رئيــس المجلــس. يتألــف 
المكتــب مــن رئيــس المجلــس ونائبيــه، ورؤســاء اللجــان النوعيــة المنصــوص عليهــا فــي البنــود 
ــة  ــن الالئح ــادة )21( م ــن الم ــى م ــرة األول ــن الفق ــًا م ــًا وسادس ــًا وخامس ــًا ورابع ــًا وثالث أواًل وثاني
الداخليــة للمجلــس بمجــرد انتخابهــم. ويمثــل المكتــب اإلدارة العليــا لمجلــس الشــورى، ومــن أهــم 
ــك  ــس. كذل ــات المجل ــال جلس ــدول أعم ــع ج ــي وض ــر ف ــب، النظ ــا المكت ــص به ــي يخت ــور الت األم
ينظــر المكتــب فــي مشــروع الميزانيــة الســنوية للمجلــس، وفــي مشــروع حســابه الختامــي، ويتابــع 
أعمــال لجــان المجلــس وتقاريرهــا، باإلضافــة إلــى معاونــة اللجــان علــى وضــع القواعــد المنظمــة 
ــن  ــود ع ــا الوف ــدم به ــي تتق ــر الت ــة التقاري ــه نشــاطها ودراس ــن أوج ــيق بي ــا والتنس إلدارة أعماله

مهامهــا وزياراتهــا، وذلــك قبــل عرضهــا علــى المجلــس.

األمانة العامة للمجلس3
األمانــة العامــة للمجلــس هــي جهــاز فنــي وإداري يعمــل تحــت إشــراف رئيــس المجلــس. ويكــون 
للمجلــس أميــن عــام يعيــن بمرســوم بدرجــة وكيــل وزارة. و حيــث تتولــى األمانــة العامة مســؤولية 
ــا تختــص  ــى أداء مهامهــم التشــريعية. كم ــة األعضــاء عل ــن إدارات المجلــس لمعاون التنســيق بي
ــر الجتماعــات المجلــس واجتماعــات لجــان المجلــس  ــة العامــة للمجلــس باإلعــداد والتحضي األمان
ومكتــب المجلــس. كذلــك تتولــى األمانــة العامــة مســؤولية إيصــال المعلومــات البرلمانيــة والفنيــة 

ألعضــاء المجلــس.

الهيكل التنظيمي لألمانة العامة
ــق  ــة الملح ــى مراجع ــة يرج ــة العام ــس واالمان ــة إلدارات المجل ــاكل التنظيمي ــى الهي ــالع عل لالط

ــة 46( . ــق )صفح المرف

لجان المجلس 4
يضــم مجلــس الشــورى 8 لجــان نوعيــة دائمــة متخصصــة لدراســة مــا يحــال إليهــا مــن مشــروعات 
القوانيــن واالقتراحــات بقوانيــن. وتشــكل هــذه اللجــان خــالل األســبوع األول مــن بــدء دور االنعقــاد 

العــادي. هــذه اللجــان هــي:

اللجــان النوعيــة المنصــوص عليهــا فــي البنــود أواًل وثانيــًا وثالثــًا ورابعــًا وخامســًا وسادســًا مــن 
الفقــرة األولــى مــن المــادة )21 ( مــن الالئحــة الداخليــة للمجلــس، والتــي يكتســب رؤســاءها 

عضويــة مكتــب المجلــس بمجــرد إنتخابهــم:

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 1

تتألــف مــن 8 أعضــاء، وتختــص بالنظــر فــي مشــروعات القوانيــن ودراســة مــدى مطابقتهــا ألحكام 
الدســتور، باإلضافــة إلــى معاونــة المجلــس ولجانــه األخــرى فــي صياغــة النصــوص التشــريعية. 
كمــا تختــص هــذه اللجنــة بالنظــر فــي شــؤون األعضــاء، وبحــث حــاالت إســقاط العضويــة، واإلذن 

برفــع الحصانــة، وكل مــا ال يدخــل فــي اختصــاص اللجــان األخــرى .

2   المادة )20( الالئحة الداخلية للمجلس
3   المواد )181-183( الالئحة الداخلية للمجلس

4   المادة )21(  من الالئحة الداخلية للمجلس
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لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني. 2

الدوليــة  السياســية  والتطــورات  الدولــي  الموقــف  بدراســة  وتختــص  أعضــاء،   7 مــن  تتألــف 
والسياســة الخارجيــة لمملكــة البحريــن، واالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، كمــا تختــص بدراســة 

ــي. ــة الخارج ــن الدول ــة وأم ــة الجريم ــي ومكافح ــن الداخل ــة باألم ــؤون المتعلق ــة الش كاف

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية. 3

تتألــف مــن 8 أعضــاء، وتختــص بدراســة المشــروعات اإلنشــائية للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
التــي تتضمنهــا ميزانيــة الدولــة، والخطــط االقتصاديــة وإبــداء مالحظاتهــا حولهــا، كمــا تختــص 
بدراســة الجوانــب الماليــة واالقتصاديــة المتعلقــة بأعمــال الــوزارات والمصالــح المختلفــة وبصفــة 

خاصــة الميزانيــات والحســابات الختاميــة للدولــة.

لجنة الخدمات. 4

تتألــف مــن 7 أعضــاء، وتختــص بأمــور التعليــم بجميــع أنواعــه ومراحلــه، والتدريــب المهنــي ومحــو 
ــور  ــالم واألم ــة واإلع ــة والصحي ــة والثقافي ــات االجتماعي ــة بالخدم ــات المتعلق ــة، والموضوع األمي

العماليــة.

لجنة المرافق العامة والبيئة. 5

ــاء  ــد والكهرب ــكان والبري ــة باإلس ــات المتعلق ــة الموضوع ــص بدراس ــاء، وتخت ــن 7 أعض ــف م تتأل
ــة. ــات والبيئ ــرق والبلدي ــالت والط ــة والمواص ــاء والزراع والم

لجنة شؤون المرأة والطفل5 . 6

تتألــف مــن 7 أعضــاء وتختــص هــذه اللجنــة بدراســة ومراجعــة مــدى مالءمــة التشــريعات النافــذة 
ذات الصلــة بالمــرأة والطفــل، ومــا يحــال إليهــا مــن مشــروعات القوانيــن واالقتراحــات بقوانيــن، 
وجميــع الموضوعــات المتعلقــة بالمــرأة والطفــل، باإلضافــة إلــى تقديــم الــرأي إلــى اللجــان 
ــات والقــرارات  المختصــة األخــرى فــي كل مــا يتعلــق بشــؤون المــرأة والطفــل، ومتابعــة التوصي
ــة مــن الشــعبة البرلمانيــة والتــي تصــدر عــن المؤتمــرات البرلمانيــة ذات العالقــة بالمــرأة  المحال

ــل. والطف

لجنة شؤون الشباب. 7

ال يزيــد عــدد أعضائهــا عــن ســبعة أعضــاء .وتختــص هــذه اللجنــة بدراســة ومراجعــة مــدى مالءمــة 
ــروعات  ــن مش ــة م ــى اللجن ــال إل ــا يح ــة كل م ــباب، ودراس ــة بالش ــذة ذات الصل ــريعات الناف التش
ــى  ــا إل ــع تقاريره ــباب ورف ــة بالش ــات المتعلق ــع الموضوع ــن وجمي ــات القواني ــن واقتراح القواني

ــرأي إلــى اللجــان المختصــة األخــرى فيمــا يتعلــق بشــؤون الشــباب. المجلــس وتقديــم ال

5   شكلها المجلس في جلسته رقم )12( من دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثاني، استنادًا إلى المادة )21( من الالئحة الداخلية 
التي تجيز للمجلس تشكيل لجان نوعية دائمة أخرى.
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لجنة حقوق االنسان. 8

ال يزيــد عــدد أعضائهــا عــن ســبعة أعضــاء. وتختــص هــذه اللجنــة بدراســة التشــريعات والقوانيــن 
الوطنيــة النافــذة وموائمتهــا مــع مبــادئ وقواعــد االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة 
بحقــوق اإلنســان المصــادق عليهــا فــي المملكــة واقتــراح التعديــالت الالزمــة لذلــك وفقــًا للدســتور 
ــة مــن موضوعــات  ــى اللجن ــا يحــال إل ــا تختــص بدراســة كل م ــس، كم ــة للمجل والالئحــة الداخلي
أخــرى يــرى المجلــس أو رئيــس المجلــس إحالتهــا إليهــا ورفــع تقاريرهــا إلــى المجلــس بشــأنها، 
وتقديــم الــرأي إلــى اللجــان المختصــة األخــرى فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان، ومتابعــة التوصيــات 
والقــرارات المحالــة مــن الشــعبة البرلمانيــة والتــي تصــدر عــن المؤتمــرات البرلمانيــة ذات العالقــة 
بحقــوق اإلنســان، كمــا تقــوم اللجنــة بتعزيــز مجــاالت التعــاون مــع اللجــان البرلمانيــة المماثلــة فــي 

الــدول األخــرى.

اللجان المؤقتة6. 9
يشكل المجلس لجانًا مؤقتة تنتهي بانتهاء المهام الموكلة إليها.وعلى سبيل المثال:

• لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي	

كذلــك يضــم المجلــس عــددًا مــن لجــان الصداقــة، وهــي اللجــان التــي يشــكلها المجلــس فــي إطــار 
العالقــات اإلقليميــة والدوليــة، وهــي لجــان تفرضهــا طبيعــة عالقــات المجلــس وتوجهاتــه.

السجالت. 10
تمثــل قاعــدة البيانــات لكافــة العمليــات اإلداريــة فــي المجلــس و الجهــة المكلفــة بتحديثهــا هــي 
األمانــة العامــة للمجلــس وذلــك انطالقــًا مــن مهامهــا المبينــة بموجــب الالئحــة الداخليــة للمجلــس 

أو مــا يتــم تكليفهــا بــه مــن قبــل الرئيــس. 

يتولــى قســم الســجل العــام فــي األمانــة العامة مســؤولية تحديــث الســجالت والتأكد مــن مطابقتها 
للواقــع كمــا يقــوم بإصــدار التقاريــر الدوريــة أو حســب الحاجــة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن قســم 
التنســيق والمتابعــة يعمــل علــى تحديــث الســجالت ذاتهــا نظــرًا لكــون العديــد مــن اإلجــراءات يتــم 
ــك،  إال  ــة العامــة بذل ــل الرئيــس أو المكتــب ومــن ثــم يتــم إخطــار االمان ــداًء مــن قب اتخاذهــا إبت
أنــه البــد مــن مطابقــة الســجالت لــدى القســمين ومراعــاة أن تكــون مرجعيــة المعلومــات وإدامتهــا 
لــدى قســم الســجل العــام فــي األمانــة العامــة، وهــذا مــن شــأنه توحيــد البيانــات المســتخدمة فــي 
المجلــس، وتوفيرهــا لمــن يطلبهــا أو لمــن لــه حــق االطــالع عليهــا بصــورة دقيقــة وواقعيــة كمــا 

أنــه يعتبــر تأسيســًا عمليــًا فــي ســبيل التحــول إلــى نظــام الكترونــي.

وفيمــا يلــي ملخــص لمضاميــن الســجالت التــي يتــم تحديثهــا فــي االمانــة العامــة والتــي قــد تكــون 
بشــكل ورقــي أو الكترونــي مــن خــالل أي مــن تطبيقــات وينــدوز وهــي علــى النحــو التالــي:

• سجل مشاريع القوانين المحالة من مجلس النواب ويشمل على مايلي: 	

تاريــخ االحالــة مــن مجلــس النــواب، الموضــوع، تاريــخ الرســالة مــن مجلــس النــواب ورقمهــا، قيــد 
بجلســة رقــم وتاريــخ، اللجنــة المختصــة وتاريــخ االحالــة، رقــم وتاريــخ تقريــر اللجنــة المختصــة، 
رقــم وتاريــخ جلســة المجلــس التــي نوقــش فيهــا، قــرار المجلــس،  تاريــخ االحالــة إلــى مجلــس 

6   المادة )7( الالئحة الداخلية للمجلس
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النــواب, تاريــخ اإلحالــة إلــى اللجنــة المختصــة ولجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة.
• سجل االقتراحات بقوانين ويشمل ما يلي:	

مقــدم االقتــراح، تاريــخ تقديمــه، موضوعــه، قيــد بجلســة رقــم وتاريــخ، اللجنــة المختصــة وتاريــخ 
االحالــة، تاريــخ االحالــة الــى اللجنــة التشــريعية، رقــم وتاريــخ تقريــر لجنــة الشــؤون التشــريعية 
والقانونيــة، رقــم وتاريــخ تقريــر اللجنــة المختصــة، رقــم وتاريــخ جلســة المجلــس التــي نوقــش 

فيهــا، قــرار المجلــس، رقــم وتاريــخ االحالــة إلــى الحكومــة

ــيم  ــة، والمراس ــات الدولي ــدات واالتفاقي ــق بالمعاه ــجالت تتعل ــث س ــم تحدي ــة : يت مالحظ
ــواب. ــس الن ــن مجل ــة م ــاريع المحال ــجل المش ــي س ــة ف ــل المبين ــن ذات التفاصي ــن تتضم بقواني

أبرز التعريفات والمصطلحات

التعريــــفالكلمة / المصطلحالتسلسل

العملية اإلجرائية1
هــي مجموعــة مــن الخطــوات او اإلجــراءات المتسلســلة والمترابطــة والتــي تغطــي موضوعــًا 
أو حالــة ويــؤدي تنفيذهــا إلــى تحقــق نتيجــة أو صــدور قــرار ضمــن مســار العمليــات الرئيســية 

الســتة )مشــروع القانــون، االقتــراح بقانــون،...(   

القسم2
هــو مجموعــة العمليــات اإلجرائيــة المتعلقــة بأحــد أعمــال المجلــس التشــريعية المبينــة فــي 
الصفحــة 4 )نطــاق الدليــل: مشــروع القانــون، االقتــراح بقانــون، ...إلــخ(. حيــث يقســم هــذا 

الدليــل إلــى خمســة أقســام. 

المقصــود بــه رئيــس مجلــس الشــورى وقــد يــرد فــي الدليــل علــى هــذه الصيغــة أو رئيــس الرئيس3
المجلــس أو رئيــس مجلــس الشــورى.

قــد يــرد علــى هــذه الصيغــة أو مكتــب المجلــس وهــو مــا تــم تفصيلــه فــي الصفحــة 4 مــن المكتب4
الدليــل

إذا ورد بهذه الصيغة فإنه يعني مجلس الشورىالمجلس5

هــو الــكادر اإلداري المعنــي بتنفيــذ قــرارات الرئيــس ومكتــب المجلــس ومتابعــة تنفيــذ مكتب الرئيس6
اإلجــراءات وتحديــث الســجالت بالتنســيق مــع األمانــة العامــة للمجلــس. 

جدول األعمال7

هــو عبــارة عــن بيــان للمواضيــع والمخاطبــات والمرئيــات والمالحظــات التــي ســيقوم المجلــس 
أو مكتــب المجلــس بمناقشــتها خــالل الجلســة التــي أعــد لهــا هــذا الجــدول وتتولــى االمانــة 
العامــة للمجلــس مســؤولية إعــداد جــدول أعمــال المجلــس وجــدول أعمــال مكتــب المجلــس، 
ــتعجلة  ــور المس ــال إال لألم ــدول األعم ــي ج ــرد ف ــم ي ــوع ل ــة أي موض ــوز مناقش ــث ال تج حي
وتحــت بنــد مــا يســتجد مــن أعمال.وحســب التعريــف الــوارد فــي المرجــع التشــريعي لمجلــس 
الشــورى الصــادر فــي اكتوبــر 2010 فــإن جــدول االعمــال هــو: الموضوعــات التــي ســيتولى 
المجلــس مناقشــتها خــالل جلســة تاليــة مــن جلســات أعمالــه ويتــم وضعــه مــن قبــل مكتــب 
المجلــس ويعلنــه الرئيــس ويخطــر بــه االعضــاء والحكومــة قبــل انعقــاد الجلســة بوقــت كاف. 

قــد تــرد بصيغــة الالئحــة والمقصــود بهــا الالئحــة الداخليــة لمجلــس الشــورى الصــادرة الالئحة الداخلية8
بموجــب المرســوم بقانــون رقــم )55( لعــام 2002 وتعديالتــه.

هــي الجهــات التــي تــم تحديدهــا بموجــب المــادة )9( مــن الالئحــة الداخليــة للمجلــس أجهزة المجلس9
المجلــس( لجــان  المجلــس،  مكتــب  المجلــس،  وهي)رئيــس 

إدارات المجلس المعنية 10
هي كما تم توضيحه في الصفحة 4 من الدليل.باستخدام الدليل
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الصفحةالعمليةالرمز
16مشــاريــع القـوانـين100
16استالم مشاريع القوانين من مجلس النواب101
17توصية هيئة المستشارين102
18إدراج مشروع القانون على جدول أعمال المجلس103
19اإلحالة إلى اللجنة / اللجان المختصة 104
20طلب اللجنة تمديد فترة دراسة المشروع / تأجيل تسليم التقرير105
21استالم تقرير اللجنة وعرضه على المجلس106
21إعادة المشروع إلى اللجنة إلعادة دراسته 107
22موافقة المجلس على مشروع القانون 108
22إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب109
23االقتراحات بقوانين200
24تقديم االقتراح بقانون201
25توصية هيئة المستشارين202
26رفض مناقشة االقتراح بقانون203
27اعتراض مقدم / مقدمي االقتراح على رفض المناقشة204
29تصحيح االقتراح بقانون وإعادة تقديمه205
30اإلحالة إلى اللجنة / اللجان المختصة206
30طلب اللجنة تمديد فترة دراسة االقتراح / تأجيل تسليم التقرير207
31استالم تقرير اللجنة المختصة وعرضه على المجلس208
31إعادة االقتراح إلى اللجنة المختصة إلعادة دراسته209
31رفض أو إرجاء االقتراح بقانون من قبل المجلس210
32موافقة المجلس على االقتراح بقانون211
33طلب مقدم / مقدمي االقتراح استرداده 212
33طلب تأجيل مناقشة االقتراح من قبل مقدمه / مقدميه213
34سحب توقيع أو أكثر من مقدمي االقتراح214
35المراسيم بقوانين300
36استالم المراسيم بقوانين من مجلس النواب301
36توصية هيئة المستشارين302
37اإلدراج على جدول أعمال المجلس303
37اإلحالة إلى اللجنة / اللجان المختصة304
37طلب تمديد فترة دراسة اللجنة وتأجيل موعد التقرير 305
37استالم تقرير اللجنة المختصة وعرضه على المجلس306
37إعادة التقرير إلى اللجنة إلعادة دراسته307
38قرار المجلس بشأن المرسوم بقانون308
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الصفحةالعمليةالرمز
39المعاهدات واالتفاقيات الدولية400
40استالم المعاهدات واالتفاقيات الدولية من مجلس النواب401
40توصية هيئة المستشارين402
41اإلدراج على جدول أعمال المجلس403
41اإلحالة إلى اللجنة / اللجان المختصة404
41طلب تمديد فترة دراسة اللجنة / تأجيل موعد تسليم التقرير405
41استالم تقرير اللجنة وعرضه على المجلس406
41إعادة التقرير إلى اللجنة  إلعادة دراسته407
42قرار المجلس بشأن المعاهدات واالتفاقيات الدولية 408
43إعداد جدول األعمال500
43إعداد جدول اعمال مكتب المجلس 501
44إعداد جدول أعمال المجلس502
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مشاريع القوانين

100رمز القسممشاريع القوانين1القسم
عدد العمليات المشمولة في 

القسم 
09 عمليات إجرائية

رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني
المسؤولين التنفيذيين 

الرئيسيين
األمين العام / مكتب الرئيس / رئيس هيئة المستشارين

المسؤولين التنفيذيين 
الفرعيين / التابعين

المستشارين القانونيين/قسم السجل العام / قسم التنسيق والمتابعة 
/ قسم شؤون الجلسات/ قسم اللجان / قسم المضبطة والطباعة

الوصف العام للعمليات المشمولة في هذا القسم

يوضــح هــذا القســم كافــة العمليــات اإلجرائيــة المتعلقــة بمشــاريع القوانيــن واإلجــراءات اإلداريــة 
والفنيــة المتعلقــة بمتابعــة المشــاريع بــدءًا مــن اســتالم المشــروع مــن مجلــس النــواب حتــى اتخــاذ 

المجلــس قــرارًا بشــأنه. 

األهداف العامة 

• توضيــح آليــات العمــل واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا عنــد تســلم مشــاريع القوانيــن مــن 	
مجلــس النــواب.

• تحديد الجهات المعنية بالنظر في مشاريع القوانين ومسؤولية كل جهة.	
• تحديد المسار الفني لسير العمل.	

استالم مشاريع القوانين من مجلس النواب

القسمالرمز
مشاريع القوانين100

101 - استالم مشاريع القوانين من مجلس النوابالعملية اإلجرائية

رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / مكتب األمين العام للمجلسالمسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

هيئة المستشارينالدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخالساعةوقت وتاريخ التسليم
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دليل العمليات اإلجرائية

يتســلم رئيــس مجلــس الشــورى مشــروع القانــون الموجــه مــن رئيــس مجلــس النــواب، 1. 
متضمنــًا:

• ــادئ األساســية 	 مذكــرة إيضاحيــة تبيــن نصــوص الدســتور المتعلقــة بالمشــروع والمب
التــي يقــوم عليهــا واألهــداف التــي يحققهــا.

• نص المشروع معنونًا بموضوعه.	
• قرار ومالحظات مجلس النواب بشأن مشروع القانون )إن وجد(.	
يتولــى قســم التنســيق والمتابعــة مســؤولية تســجيل البيانــات المتعلقــة بالمشــروع بقانــون 2. 

فــي الســجل المخصــص لهــذا الغــرض، ومــن ثــم تحويلــه إلــى هيئــة المستشــارين.
ــه 3.  ــح ومطابقت ــد مــن جــودة المس ــا والتأك ــق ضوئي ــيق بمســح الوثائ ــوم قســم التنس ــا يق كم

للشــكل والترتيــب العــام للوثائــق الممســوحة ومــن ثــم أرشــفة الوثائــق الممســوحة ضوئيــًا 
ــي. فــي األرشــيف االلكترون

توصية هيئة المستشارين

الرمز القسم
100 مشاريع القوانين

102- توصية هيئة المستشارينالعملية اإلجرائية

رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

رئيس هيئة المستشارينالمسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

المستشارونالمسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة الدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخالساعةوقت وتاريخ التسليم

ــى 1.  ــده إل ــم تعي ــأنه، ث ــة بش ــم التوصي ــون لتقدي ــروع القان ــارين مش ــة المستش ــدرس هيئ ت
رئيــس المجلــس مــع التوصيــة بتســمية اللجنة/اللجــان المختصــة بدراســته.

يتولــى قســم التنســيق والمتابعــة تســجيل الــرأي القانونــي لهيئــة المستشــارين القانونييــن 2. 
فــي ســجل المتابعــة المخصــص لهــذا الغــرض كمــا يتــم البــدء بإعــداد خطابــات اإلحالــة إلــى 

اللجنــة / اللجــان.
في هذه المرحلة البد من مراعاة ما يلي:

• عــدم وجــود مشــروع قانــون مرتبــط معــروض علــى إحــدى لجــان المجلــس ، وفــي حالــة وجــوده ، يتــم 	
إحالتــه مــن قبــل الرئيــس إلــى نفــس اللجنــة ومــن ثــم إخطــار المجلــس فــي أول جلســة تاليــة.7

• إذا تعددت مشاريع القوانين في موضوع اعتبر أسبقها هو األصل وما عداه تعدياًل 8	
• إذا كان مشــروع القانــون مؤلفــًا مــن مــادة واحــدة اكتفــي بتالوتــه ومناقشــته ثــم أخــذ الــرأي فيــه مــرة 	

واحدة9

7   المادة )97( الالئحة الداخلية لمجلس الشورى 
8   المادة )98( الالئحة الداخلية لمجلس الشورى

9   المادة )119( الالئحة الداخلية لمجلس الشورى
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إدراج مشروع القانون على جدول أعمال المجلس

الرمز القسم
100 مشاريع القوانين

103- إدراج مشروع القانون على جدول أعمال المجلسالعملية اإلجرائية

رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

 األمين العامالمسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

قسم شئون الجلساتالدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخالساعةوقت وتاريخ التسليم

يوجــه رئيــس المجلــس األميــن العــام إلدراج مشــروع القانــون علــى جــدول أعمــال المجلــس 10 أو 
إحالتــه مباشــرة إلــى اللجنــة المختصــة تبعــًا لصفــة مشــروع القانــون. 

مشروع القانون المستعجل:
يكــون لمشــروع القانــون صفــة االســتعجال بنــاء علــى طلــب الحكومــة أو قــرار رئيــس المجلــس 
أو طلــب خمســة علــى األقــل مــن أعضــاء المجلــس11، وفــي هــذه الحالــة يحيــل الرئيــس مشــروع 
ــس  ــر المجل ــن دون إدراج، ويخط ــرة م ــة مباش ــة المختص ــى اللجن ــتعجال إل ــة االس ــون بصف القان
بذلــك فــي أول جلســة تاليــة، مــع توزيــع نســخ مــن المشــروع علــى األعضــاء ضمــن جــدول األعمــال.

مشروع القانون غير المستعجل:
تــدرج األمانــة العامــة للمجلــس مشــروع القانــون غيــر المســتعجل قبــل يــوم واحــد علــى األقــل 
مــن موعــد اجتمــاع المجلــس علــى جــدول أعمــال الجلســة الالحقــة مباشــرة12، مــا لــم يحــدد مكتــب 
الرئيــس خــالف ذلــك، بينمــا يتــم تلقائيــا تأجيــل عــرض المشــاريع المســتلمة الحقــًا، بمــا فــي ذلــك 

يــوم جلســة المجلــس، للجلســة التــي تليهــا.

تكون اإلحالة مباشرة إلى اللجنة المختصة في حالتين:
• إذا اخذ المشروع صفة االستعجال كما هو مبين أعاله	
• إذا كان المشروع مرتبطًا بمشروع آخر معروض على إحدى لجان المجلس 13	

10   إعداد جدول أعمال المجلس – العملية اإلجرائية رقم 502 
11   المادة )189( من الالئحة الداخلية

12  العملية اإلجرائية 502 
13   المادة )97( من الالئحة الداخلية للمجلس



19
مجلس الشورى

دليل العمليات اإلجرائية

اإلحالة إلى اللجنة / اللجان المختصة

الرمز القسم
100 مشاريع القوانين

104 – اإلحالة إلى اللجنة / اللجان المختصةالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت اإلستالم

مكتب الرئيس  / األمين العامالمسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / قسم السجل العام/ قسم شؤون اللجان   المسؤول الفني المنفذ )القسم( 
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

إحالة المشاريع  غير المستعجلة:
يدرس مكتب المجلس مشروع القانون وتوصيات هيئة المستشارين.1. 
يــدرج مشــروع القانــون علــى جــدول أعمــال المجلــس14 لغــرض إحالتــه إلــى اللجنــة / اللجــان 2. 

المختصــة .
يحيــل رئيــس المجلــس مشــروع القانــون تنفيــذًا لقــرار المجلــس إلــى اللجنة/اللجــان المختصة 3. 

لدراســته ورفــع تقريرهــا للمجلــس بشــأنه، مــع تحديــد المــدة الزمنيــة لهذه الدراســة.
يتولــى قســم التنســيق والمتابعــة بمكتــب الرئيــس تســجيل بيانــات اإلحالــة إلــى اللجنة/اللجان 4. 

المختصــة فــي ســجل المتابعــة المخصــص لهــذا الغرض.
يتولى قسم شؤون اللجان متابعة إجراءات عمل اللجنة وإجتماعاتها حتى صدور تقريرها.5. 
ــا 6.  ــون وعليه ــروع القان ــة بمش ــريعية والقانوني ــؤون التش ــة الش ــار لجن ــس بإخط ــوم الرئي يق

ــس.15 ــدده الرئي ــذي يح ــد ال ــي الموع ــا ف ــة بمالحظاته ــان المختص ــالغ اللجنة/اللج إب

إحالة المشاريع المستعجلة:
يدرس رئيس المجلس المشروع بقانون وتوصيات هيئة المستشارين.1. 
يحيــل رئيــس المجلــس المشــروع بقانــون إلــى اللجنة/اللجــان المختصــة لدراســته ورفــع 2. 

ــة . ــذه الدراس ــة له ــدة الزمني ــد الم ــع تحدي ــأنه، م ــس بش ــر للمجل تقري
يخطــر الرئيــس المجلــس فــي أول جلســة تاليــة، مــع توزيــع نســخ مــن المشــروع علــى األعضاء 3. 

مــع جــدول األعمال.
ــى 4.  ــة إل ــات اإلحال ــجيل بيان ــس تس ــس المجل ــب رئي ــة بمكت ــيق والمتابع ــم التنس ــى قس يتول

اللجنة/اللجــان المختصــة فــي ســجل المتابعــة المخصــص لهــذا الغــرض.
يتولى قسم شؤون اللجان متابعة إجراءات عمل اللجنة وإجتماعاتها حتى صدور تقريرها.5. 

اعتراض أعضاء المجلس على قرار اإلحالة إلى اللجنة/اللجان المختصة 
• يتولى المجلس تحديد اللجنة/اللجان الرئيسية والفرعية المختصة.	
• يقــوم رئيــس المجلــس بســحب مشــروع القانــون مــن اللجنة/اللجــان المحــال إليهــا بموجــب خطــاب ، 	

ويعيــد توجيهــه إلــى اللجنــة/ اللجــان التــي حددهــا المجلــس.16

14   العملية اإلجرائية 502 
15   المادة  )29( الالئحة الداخلية

16   يتم إعادة السير باإلجراءات وفقًا للعملية اإلجرائية من بدايتها وكأنها إحالة جديدة.
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طلب اللجنة تمديد فترة الدراسة / تأجيل تسليم التقرير

الرمز القسم
100 مشاريع القوانين

105 – طلب اللجنة تمديد فترة الدراسة / تأجيل تسليم التقريرالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم
مكتب الرئيس  / األمين العامالمسؤول الرئيسي )الدائرة(

التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / قسم السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم( 
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

ــاع  ــك باتب ــأنه، وذل ــا بش ــداد تقريره ــة وإع ــرة الدراس ــد فت ــب تمدي ــة طل ــة المختص ــوز للجن يج
اإلجــراءات التاليــة:

طلب التمديد األول:
ــون 1.  ــروع القان ــة مش ــرة دراس ــد فت ــب تمدي ــس طل ــس المجل ــى رئي ــة إل ــس اللجن ــع رئي يرف

وتقديــم التقريــر بشــأنه علــى أن يتضمــن الطلــب تحديــد المــدة الزمنيــة المــراد إضافتهــا مــن 
قبــل اللجنــة.

ــي 2.  ــل ف ــب التأجي ــجيل طل ــم وتس ــس ترقي ــب الرئي ــة بمكت ــيق والمتابع ــم التنس ــى قس يتول
الســجل المخصــص لهــذا الغــرض.

ــب 3.  ــال مكت ــدول أعم ــى ج ــه عل ــام إلدراج ــن الع ــد لألمي ــب التمدي ــس طل ــس المجل ــل رئي يحي
ــه17 . ــت في ــس للب المجل

يصــدر مكتــب المجلــس قــرار الموافقــة علــى طلــب التمديــد، ويجــوز لــه تقديــر مــدة زمنيــة 4. 
غيــر الــواردة فــي طلــب التمديــد.

يصــدر رئيــس المجلــس خطــاب الموافقــة علــى تمديــد الفتــرة، متضمنــًا المــدة الزمنيــة التــي 5. 
حددهــا مكتــب المجلــس.

طلب التمديد الثاني: 
إذا لــم تتمكــن اللجنــة المختصــة للمــرة الثانيــة مــن إعــداد تقريرهــا بشــأن مشــروع القانــون 1. 

يجــوز لرئيــس اللجنــة رفــع طلــب تمديــد لفتــرة ثانيــة.
ــي 2.  ــد ف ــب التمدي ــجيل طل ــم وتس ــس ترقي ــب الرئي ــة بمكت ــيق والمتابع ــم التنس ــى قس يتول

الســجل المخصــص لهــذا الغــرض.
يعرض رئيس المجلس األمر على المجلس للبت فيه وللمجلس أن يقرر ما يلي:318. 

الموافقــة علــى طلــب التمديــد ومنــح اللجنــة أجــاًل آخــر وفــي هــذه الحالــة يقــوم الرئيــس 	•
بإصــدار خطــاب بالموافقــة علــى التمديــد يتــم توجيهــه لرئيــس اللجنــة.

إحالــة الموضــوع إلــى لجنــة أخــرى وفــي هــذه الحالــة يقــوم رئيــس المجلــس بإصــدار خطاب 	•
إلــى اللجنــة الجديــدة التــي كلفــت بدراســة المشــروع لموافــاة المجلــس بتقريرهــا حوله.

البت في الموضوع مباشرة .	•

17   العملية اإلجرائية 501 
18   المادة )38( الالئحة الداخلية 
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استالم تقرير اللجنة وعرضه على المجلس

الرمز القسم
100 مشاريع القوانين

106 - استالم تقرير اللجنة وعرضه على المجلسالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / األمين العام للمجلسالمسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

قسم شؤون الجلساتالدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخالساعةوقت وتاريخ التسليم

يتســلم قســم التنســيق والمتابعــة بمكتــب الرئيــس تقريــر اللجنــة المختصــة بشــأن مشــروع . 1
القانــون ويتولــى تدويــن بيانــات التقريــر وتحديــث الســجل الخــاص بذلــك.

ــال 2.  ــدول أعم ــى ج ــه عل ــس إلدراج ــة للمجل ــة العام ــى األمان ــة إل ــر اللجن ــس تقري ــل الرئي يحي
ــب  ــال مكت ــدول أعم ــى ج ــتعجلة، أو عل ــر المس ــاريع غي ــى المش ــبة إل ــس بالنس ــب المجل مكت

ــتعجلة.19 ــاريع المس ــى المش ــبة إل ــبق بالنس ــا أس ــس أيهم ــس أو المجل المجل

إعادة التقرير إلى اللجنة إلعادة دراسته

الرمز القسم
100 مشاريع القوانين

107 – إعادة التقرير إلى اللجنة إلعادة دراستهالعملية اإلجرائية
المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

رئيس المجلس المسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة    المسؤول الفني المنفذ )القسم( 
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

إذا قرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة:
يعيــد الرئيــس توجيــه مشــروع القانــون إلــى رئيــس اللجنــة المختصــة إلعــادة دراســته بنــاء . 1

علــى مالحظــات أعضــاء المجلــس، مــع تحديــد المــدة الزمنيــة الســتالم تقريــر اللجنــة20. 
يتولــى قســم التنســيق والمتابعــة بمكتــب الرئيــس إعــداد خطــاب إعــادة التوجيــه وتدوينــه فــي 2. 

ســجل المتابعــة المخصــص لهــذا الغــرض.
19   العمليتين اإلجرائيتين 501 ، 502 

20   عند قيام اللجنة بتسليم تقريرها بعد إعادة الدراسة تتبع نفس اإلجراءات المتخذة في العملية اإلجرائية 106 
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موافقة المجلس على مشروع القانون

الرمز القسم
100 مشاريع القوانين

108 – موافقة المجلس على مشروع القانونالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / هيئة المستشارين / األمين العام المسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / المستشارون / قسم السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم( 
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

إذا اعتمد المجلس المشروع بقانون:
تعــد هيئــة المستشــارين صيغــة قــرار المجلــس بالموافقــة علــى المشــروع بقانــون، وتحيلــه 1. 

إلــى مكتــب الرئيــس.
يعتمد رئيس المجلس القرار.2. 
يوجــه رئيــس المجلــس قــرار موافقــة المجلــس علــى المشــروع بقانــون إلــى رئيــس مجلــس 3. 

النــواب إلحالتــه إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء لغــرض رفعــه إلــى جاللــة الملــك.
يوجــه رئيــس المجلــس نســخة مــن قــرار موافقــة المجلــس علــى المشــروع بقانــون مرفقــة 4. 

بنســخة مــن خطــاب توجيــه القــرار إلــى رئيــس مجلــس النــواب إلــى كل مــن:
• األمين العام لمجلس الشورى.	
• رئيس هيئة المستشارين .	

إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب

الرمز القسم
100 مشاريع القوانين

109 – إعادة مشروع القانون إلى مجلس النوابالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / هيئة المستشارين / األمين العام المسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / المستشارون / قسم السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم( 
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

إذا قرر مجلس الشورى عدم الموافقة على قرار مجلس النواب أو إجراء تعديالت عليه:
يعيــد رئيــس مجلــس الشــورى إلــى رئيــس مجلــس النــواب مشــروع القانــون العــادة النظــر فيــه . 1

علــى ضــوء قــرار مجلس الشــورى. 
ــة 2.  ــجل المتابع ــي س ــاب ف ــجيل الخط ــس تس ــب الرئي ــة بمكت ــيق والمتابع ــم التنس ــى قس يتول
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المخصــص لهــذا الغــرض، وحفــظ وأرشــفة المشــروع بقانــون وكل مــا يتعلــق بــه مــن 
مخاطبــات ووثائــق ومســتندات.

ــروع  ــورى مش ــس الش ــس مجل ــل رئي ــن يحي ــون مرتي ــروع قان ــى مش ــان عل ــف المجلس إذا اختل
القانــون إلــى رئيــس مجلــس النــواب لغــرض عرضــه علــى المجلــس الوطنــي للبــت فــي مشــروع 

القانــون، بــذات العمليــات واإلجــراءات الســابقة.21

االقتراحات بقوانين

200رمز القسماالقتراحات بقوانين2القسم
عدد العمليات المشمولة 

في القسم 
14 عملية إجرائية

صالحية اإلجراء 
القانوني

رئيس المجلس

المسؤولون التنفيذيون 
الرئيسيين

األمين العام / مكتب الرئيس/ رئيس هيئة المستشارين

المسؤولون التنفيذيون 
الفرعيون / التابعون

المستشارون القانونيون/قسم السجل العام / قسم التنسيق 
والمتابعة/ قسم شؤون الجلسات/ 

الوصف العام
يوضــح هــذا القســم كافــة العمليــات اإلجرائيــة المتعلقــة بتقديــم االقتراحــات بقوانيــن مــن قبــل 
ــة المتعلقــة بمتابعــة االقتراحــات وعــرض  أعضــاء مجلــس الشــورى، واإلجــراءات اإلداريــة والفني
تقاريــر اللجــان المختصــة وقــرار المجلــس بشــأن تلــك االقتراحــات، وحفــظ الوثائــق الخاصــة بهــا.

األهداف
• توضيــح آليــات العمــل واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا عنــد تســلم االقتراحــات بقوانيــن مــن 	

أعضــاء مجلــس الشــورى.
• تحديد الجهات المعنية بالنظر في االقتراح بقانون ومسؤولية كل جهة.	
• تحديد المسار الفني لسير العمل.	

21  المادة )85( من الدستور.
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تقديم االقتراح بقانون

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

201 – تقديم االقتراح بقانونالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس المسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة   المسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

هيئة المستشارينالدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخالساعةوقت وتاريخ التسليم

يقــدم عضو/أعضــاء مجلــس الشــورى22 االقتــراح بقانــون إلــى رئيــس المجلــس مصاغــًا 1. 
ومحــددًا بمــا يتوافــق والمــواد التشــريعية علــى النحــو الــذي تــرد فيــه مشــروعات القوانيــن، 

ــي: ــا يل مشــفوعًا بم
مذكــرة إيضاحيــة تتضمــن تحديــد نصــوص الدســتور المتعلقــة باالقتــراح والمبــادئ 	 

األساســية التــي يقــوم عليهــا واألهــداف التــي يحققهــا.
ــس 	  ــس المجل ــى رئي ــه إل ــون، موج ــراح بقان ــي االقت ــل مقدم/مقدم ــن قب ــع م ــاب موق خط

ــون. ــراح بقان ــم اقت ــي تقدي ــاء ف ــة العضو/األعض ــًا رغب متضمن
نص االقتراح معنونًا بموضوعه، وموقعًا من مقدم/ مقدمي االقتراح.	 

يتولــى قســم التنســيق والمتابعــة مســؤولية تســجيل وترقيــم االقتــراح بقانــون فــي الســجل 2. 
ــا والتأكــد مــن  المخصــص لهــذا الغــرض. كمــا يقــوم قســم التنســيق بمســح الوثائــق ضوئي
ــفة  ــم أرش ــن ث ــوحة وم ــق الممس ــام للوثائ ــب الع ــكل والترتي ــه للش ــح ومطابقت ــودة المس ج

ــًا فــي األرشــيف االلكترونــي. ــق الممســوحة ضوئي الوثائ
يتم عرض االقتراح بقانون على رئيس المجلس التخاذ اإلجراء الالزم.3. 
تتم إحالته إلى هيئة المستشارين.4. 

22    بما ال يتجاوز 5 أعضاء حسب الالئحة الداخلية للمجلس – الالئحة الداخلية المادة )92(
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توصية هيئة المستشارين

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

202 – توصية هيئة المستشارينالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

رئيس هيئة المستشارينالمسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

المستشارون   المسؤول الفني المنفذ )القسم( 
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة الدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخ الساعةوقت وتاريخ التسليم

يحيــل رئيــس المجلــس االقتــراح بقانــون )مــع أيــة مرفقــات خاصــة بــه إن وجــدت( إلــى هيئــة 1. 
المستشــارين لبحــث مشــروعيته ومطابقتــه للمــواد الدســتورية والالئحــة الداخليــة للمجلــس.

تدرس هيئة المستشارين االقتراح وتدون رأيها عليه على النحو التالي:2. 
ــة توافــر الشــروط التــي يتطلبهــا الدســتور والالئحــة 	  مســتوفي الشــروط: وذلــك فــي حال

ــراح. ــس باالقت ــة للمجل الداخلي
غيــر مســتوفي الشــروط أو يحتــاج إلــى إعــادة تصحيــح: فــي حــال عــدم اســتيفائه للشــكل 	 

ــن النافــذة ، توصــي  ــا مــواد القواني ــى مــواد أو أحــكام تضمنته ــوب ، أو اشــتماله عل المطل
هيئــة المستشــارين القانونييــن بعــدم توافــر االشــتراطات القانونيــة المطلوبــة.

يتعيــن علــى هيئــة المستشــارين فــي حــال التعليــق بعــدم اســتيفاء االقتــراح للشــروط 3. 
القانونيــة أن تــدون األســباب المانعــة مــن قبــول االقتــراح، أو موطن/مواطــن المخالفــة 

القانونيــة فيــه بشــكل واضــح، مــع اإلشــارة إلــى المــواد القانونيــة موضــوع المخالفــة.
تعيــد هيئــة المستشــارين االقتــراح بقانــون لمكتــب الرئيــس حتــى يتخــذ اإلجــراء الــالزم فــي 4. 

شــأنه.
يــدون قســم التنســيق والمتابعــة رأي هيئــة المستشــارين القانونييــن ومالحظاتهــا فــي ســجل 5. 

المتابعــة المخصــص لهــذا الغــرض.
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رفض مناقشة االقتراح بقانون

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

203 – رفض مناقشة االقتراح بقانون العملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / األمين العام المسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / قسم السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم( 
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

بنــاء علــى رأي هيئــة المستشــارين بعــدم اســتيفاء االقتــراح بقانــون للشــروط القانونيــة يجــوز 
لرئيــس المجلــس أن يرفــض مناقشــة االقتــراح بقانــون المقــدم مــن قبــل العضو/األعضــاء و فــي 

هــذه الحالــة:
يخطــر رئيــس المجلــس مقدم/مقدمــي االقتــراح كتابيــًا برفــض طلــب النظــر فــي االقتــراح، 1. 

مــع ذكــر أســباب الرفــض كمخالفــة االقتــراح بقانــون لمــواد الدســتور أو عــدم اســتيفائه 
ــق  ــذة، ويح ــن الناف ــي القواني ــواده ف ــا م ــي تتضمنه ــكام الت ــود األح ــوب أو وج ــكل المطل للش

ــحبه 23. ــه أو س ــراح تصحيح ــي االقت ــن مقدم/مقدم ــب م ــس أن يطل ــس المجل لرئي
يوجه الرئيس األمين العام إلدراج قرار الرفض على جدول اعمال المكتب 2.24. 
يحــق لمقدم/مقدمــي االقتــراح االعتــراض علــى قــرار رئيــس المجلــس رفــض طلــب النظــر 3. 

ــب  ــدى مكت ــض ل ــاب الرف ــلم خط ــخ تس ــن تاري ــد م ــبوع واح ــالل أس ــون خ ــراح بقان ــي االقت ف
ــس. المجل

فــي حــال رفــض مكتــب المجلــس النظــر فــي االقتــراح بقانــون، يجــوز لمقدم/مقدمــي االقتراح 4. 
االعتــراض علــى قــرار المكتــب خــالل أســبوع واحــد مــن تاريــخ تســلم خطــاب الرفــض لــدى 

المجلــس.25

23   العملية اإلجرائية 206
24   العملية اإلجرائية 501 
25   العملية اإلجرائية 207
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اعتراض مقدم/ مقدمي االقتراح على رفض المناقشة

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

204 – اعتراض مقدم/مقدمي االقتراح على رفض المناقشةالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / األمين العام المسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / قسم السجل العام المسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

هيئة المستشارينالدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخالساعةوقت وتاريخ التسليم

أواًل: االعتراض على رفض رئيس المجلس مناقشة االقتراح بقانون أو طلب 
تصحيحه:

يجــوز لمقدم/مقدمــي االقتــراح االعتــراض علــى قــرار رئيــس المجلــس رفــض مناقشــة 1. 
االقتــراح أو طلــب تصحيحــه، وفــي هــذه الحالــة يخاطــب مقدم/مقدمــو االقتــراح مكتــب 
المجلــس خــالل مــدة ال تتجــاوز أســبوعًا مــن تاريــخ تســلم خطــاب الرفض/التصحيــح لمعرفــة 
ــراض. ــرة اعت ــم مذك ــأن بتقدي ــذا الش ــي ه ــم ف ــة نظره/نظره ــداء وجه ــض وإب ــباب الرف أس

يتســلم قســم التنســيق والمتابعــة بمكتــب الرئيــس مذكــرة االعتــراض الموجهــة إلــى مكتــب 2. 
المجلــس مــن مقدم/مقدمــي االقتــراح، ويتولــى ترقيمهــا وتدوينهــا فــي الســجل المخصــص 

لهــذا الغــرض ومــن ثــم عرضهــا .
يوجــه رئيــس المجلــس األميــن العــام للمجلــس إلدراج مذكــرة االعتــراض علــى جــدول أعمــال 3. 

مكتــب المجلــس26 وذلــك التخــاذ اإلجــراء الــالزم.

قبول مكتب المجلس مذكرة االعتراض:
فــي حــال قبــول مكتــب المجلــس اعتــراض مقدم/مقدمــي االقتــراح، يتولــى رئيــس المجلــس 	 

متابعــة إجــراءات تحويلــه إلــى للجنة/اللجــان المختصــة27. 

رفض مكتب المجلس مذكرة االعتراض:
ــرة 	  ــض مذك ــس رف ــب المجل ــرار مكت ــراح بق ــي االقت ــس مقدم/مقدم ــس المجل ــر رئي يخط

االعتــراض. 

26   العملية اإلجرائية 501 
27   العملية اإلجرائية 208 
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ثانيًا: االعتراض على رفض مكتب المجلس لمناقشة االقتراح بقانون أو  
طلب تصحيحه:

فــي حــال إصــرار مقدم/مقدمــي االقتــراح علــى التمســك بوجهــة نظره/نظرهــم بعــد رفــض 1. 
النظــر فــي االقتــراح، يجــوز لمقدم/مقدمــي االقتــراح تقديــم مذكــرة  المجلــس  مكتــب 
ــض  ــار برف ــلم اإلخط ــن تس ــد م ــبوع واح ــالل أس ــس خ ــى المجل ــة إل ــة ثاني ــراض مكتوب اعت

ــى. ــراض األول ــرة االعت مذك
يتســلم قســم التنســيق والمتابعــة بمكتــب الرئيــس مذكــرة االعتــراض الثانيــة المقدمــة 2. 

ــذا  ــص له ــجل المخص ــي الس ــا ف ــا وتدوينه ــى ترقيمه ــاء، ويتول ــن العضو/األعض ــس م للمجل
ــرض. الغ

يوجــه رئيــس المجلــس األميــن العــام إلدراج موضــوع االعتــراض علــى جــدول أعمــال المجلــس 3. 
مباشــرة للبــت فيــه مــن دون مناقشــة 28.

قبول المجلس مذكرة االعتراض:
ــون لمكتــب 1.  ــراح بقان ــون، يعــاد االقت ــراح بقان ــب مناقشــة االقت ــول المجلــس طل فــي حــال قب

ــر بشــأنه. ــه وإعــداد تقري ــر في ــة بالنظ ــان المختص ــد اللجنة/اللج ــس لتحدي المجل
يتولــى رئيــس المجلــس متابعــة إجــراءات تحويــل االقتــراح بقانــون إلــى اللجنة/اللجــان 2. 

المختصــة بنــاء علــى تحديــد مكتــب المجلــس29. 
رفض المجلس مذكرة االعتراض:

فــي حــال رفــض المجلــس طلــب مناقشــة االقتــراح بقانــون بعــد االعتــراض الثاني مــن مقدم/	 
مقدمــي االقتــراح، يعتبــر الرفــض نهائيــًا، ويحفــظ االقتــراح بقانــون مــن قبــل قســم التنســيق 
والمتابعــة بمكتــب رئيــس المجلــس فــي األرشــيف المخصــص لهــذا الغــرض، وال يجــوز النظــر 

فيــه مــرة أخــرى فــي نفــس دور االنعقــاد الــذي قــدم فيــه االقتــراح.

28   العملية اإلجرائية 502 
29   العملية اإلجرائية 208
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تصحيح االقتراح بقانون واعادة تقديمه

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

205 – تصحيح االقتراح بقانون وإعادة تقديمهالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / األمين العام المسؤول الرئيسي )الدائرة(

التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / قسم السجل العام المسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

هيئة المستشارينالدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخالساعةوقت وتاريخ التسليم

بنــاء علــى اإلخطــار الــوارد مــن رئيــس المجلــس بشــأن قــراره بإعــادة االقتــراح بقانــون . 1
ــه  ــؤولية تعديل ــراح مس ــي االقت ــل مقدم/مقدم ــه ، يتحم ــل مقدمه/مقدمي ــن قب ــح م للتصحي

حســب توجيــه رئيــس المجلــس، وإعــادة تقديمــه.
فــي حــال تســلم االقتــراح المصحــح، يعيــد قســم التنســيق والمتابعــة ترقيــم االقتــراح، حيــث . 2

يعطــى االقتــراح المعــاد تقديمــه رقــم تسلســل جديــد30.
يوجــه رئيــس المجلــس األميــن العــام إلدراج االقتــراح المعــاد تقديمــه بعــد التصحيــح - بعــد أن . 3

يتخــذ الرئيــس اإلجــراء الــالزم فــي شــأنه - علــى جــدول أعمــال مكتــب المجلــس وذلــك للعلــم 
واالطــالع31 .

بنــاء علــى قــرار رئيــس المجلــس قبــول النظــر فــي االقتــراح بعــد تصحيحــه، يتولــى قســم . 4
التنســيق والمتابعــة إحالتــه إلــى اللجنة/اللجــان المختصــة لدراســته ورفــع تقريــر بشــأنه، مــع 

تحديــد المــدة الزمنيــة إلعــداد وتســليم التقريــر32.
كمــا أنــه مــن الممكــن أن يقــوم الرئيــس برفــض قبــول التصحيــح33, وفــي هــذه الحالــة يتــم . 5

اتبــاع نفــس االجــراءات المتبعــة فــي العمليــة )203(.

30   العملية اإلجرائية 202 
31  العملية اإلجرائية 501  
32   العملية اإلجرائية 207 
33   العملية اإلجرائية 203 
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االحالة الى اللجنة/ اللجان المختصة

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

206 – اإلحالة إلى اللجنة / اللجان المختصةالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس  / األمين العامالمسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / قسم السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم( 
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

يحدد رئيس المجلس اللجنة/اللجان المختصة بمناقشة االقتراح بقانون.1. 
يصــدر الرئيــس خطــاب اإلحالــة إلــى اللجنة/اللجــان المختصــة متضمنــًا المــدة الزمنيــة للنظــر 2. 

فــي االقتــراح.
يحيــل قســم التنســيق والمتابعــة االقتــراح بقانــون إلــى اللجنة/اللجــان المختصــة بنــاء علــى 3. 

قــرار رئيــس المجلــس. 
ــراح 4.  ــي االقت ــر ف ــى النظ ــراح بالموافقــة عل ــي االقت ــاب مقــدم/ مقدم ــس بخط ــر الرئي يخط

ــة. ــان المختص ــة/ اللج ــى اللجن ــه إل وإحالت
يوجــه رئيــس المجلــس األميــن العــام للمجلــس إلدراج موضــوع إحالــة االقتــراح بقانــون إلــى 5. 

اللجنــة المختصــة علــى  جــدول أعمــال المجلــس للعلــم34.

في حال اعتراض أعضاء المجلس على قرار اإلحالة إلى اللجنة/اللجان المختصة 
• يتولى المجلس تحديد اللجنة/اللجان الرئيسية والفرعية المختصة.	
• يقــوم رئيــس المجلــس بســحب االقتــراح بقانــون مــن اللجنة/اللجــان المحــال إليهــا بموجــب 	

خطــاب ، ويعيــد توجيهــه إلــى اللجنــة/ اللجــان التــي حددهــا المجلــس35.

طلب اللجنة تمديد فترة دراسة االقتراح/ تأجيل تسليم التقرير

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

207 – طلب اللجنة تمديد فترة دراسة االقتراح / تأجيل العملية اإلجرائية
تسليم التقرير

يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 105

34   العملية اإلجرائية 502 
35   يتم إعادة السير باإلجراءات وفقًا للعملية اإلجرائية من بدايتها وكأنها إحالة جديدة.
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استالم تقرير اللجنة المختصة وعرضه على المجلس

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

208 –استالم تقرير اللجنة المختصة وعرضه على المجلسالعملية اإلجرائية
يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 106

اعادة االقتراح بقانون الى اللجنة العادة دراسته

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

209 – إعادة االقتراح بقانون إلى اللجنة إلعادة دراستهالعملية اإلجرائية
يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 107 

رفض او إرجاء االقتراح بقانون

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

210 – رفض أو إرجاء االقتراح بقانون من قبل المجلس العملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / األمين العام المسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / قسم السجل العام المسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

هيئة المستشارينالدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخالساعةوقت وتاريخ التسليم

إذا رفض المجلس االقتراح بقانون أو قرر إرجاءه:
ــراح بقانــون وكل مــا 1.  تتولــى وحــدة التنســيق بمكتــب رئيــس المجلــس حفــظ وأرشــفة االقت

يتعلــق بــه مــن مخاطبــات وقــرارات36.

36   ال يجوز ألحد األعضاء تقديمه مرة أخرى في ذات دور االنعقاد – الالئحة الداخلية المادة )117(
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موافقة المجلس على االقتراح بقانون

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

211 – موافقة المجلس على االقتراح بقانونالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / األمين العام المسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / قسم السجل العام المسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

هيئة المستشارينالدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخالساعةوقت وتاريخ التسليم

إذا اعتمد المجلس االقتراح بقانون:
تعــد هيئــة المستشــارين صيغــة قــرار المجلــس بالموافقــة علــى االقتــراح بقانــون، وتحيلــه 1. 

إلــى مكتــب رئيــس المجلــس.
يعتمد رئيس المجلس القرار.2. 
يوجه رئيس المجلس قرار موافقة المجلس على االقتراح بقانون إلى كل من:3. 
رئيس مجلس الوزراء .4. 
• نائب رئيس مجلس الوزراء .	
يوجــه رئيــس المجلــس نســخة مــن قــرار موافقــة المجلــس علــى االقتــراح بقانــون مرفقــة 5. 

بنســخ مــن خطابــات توجيــه القــرار إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء ونائــب رئيــس مجلس الــوزراء 
إلــى كل مــن:

• األمين العام لمجلس الشورى	
• رئيس هيئة المستشارين 	
• وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب	
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طلب مقدم/ مقدمي االقتراح استرداده

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

212 – طلب مقدم / مقدمي االقتراح استردادهالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / األمين العام المسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / قسم السجل العام المسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

هيئة المستشارينالدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخالساعة  وقت وتاريخ التسليم

يجوز لمقدم/مقدمي االقتراح بقانون طلب استرداده  وفقًا لإلجراءات التالية37 :
يتقــدم مقدم/مقدمــو االقتــراح بقانــون بطلــب كتابــي للرئيــس الســترداد االقتــراح بقانــون، 1. 

علــى أن يكــون الطلــب موقعــًا مــن جميــع مقدميــه.
يحيل رئيس المجلس الطلب لألمانة العامة إلدراجه على جدول أعمال مكتب المجلس2.38. 
بعــد عــرض طلــب اســترداد االقتــراح بقانــون علــى مكتــب المجلــس، يخاطــب رئيــس المجلــس 3. 

رئيــس اللجنــة المختصــة إلخطــاره بهــذا الشــأن. 
يوجه الرئيس األمين العام إلدراج الموضوع على جدول أعمال المجلس للعلم4.39. 
يتولــى قســم التنســيق والمتابعــة تحديــث المعلومــات فــي الســجل وحفــظ الطلــب وأرشــفته 5. 

وكل مــا يتعلــق بــه مــن مخاطبــات ووثائــق ومســتندات.

طلب تأجيل مناقشة االقتراح من قبل مقدمه/ مقدميه

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

213 – طلب تأجيل مناقشة االقتراح من قبل مقدمه/ مقدميهالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس  / األمين العامالمسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / قسم السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم( 
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

37   الالئحة الداخلية المادة )115(
38   العملية اإلجرائية 501 
39   العملية اإلجرائية 502 
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ــة  ــة المختص ــع اللجن ــل وض ــته قب ــل مناقش ــب تأجي ــون طل ــراح بقان ــي االقت ــوز لمقدم/مقدم يج
تقريرهــا، وذلــك لمــرة واحــدة ولمــدة ال تزيــد عــن ثالثيــن يومــًا مــن تاريــخ تقديــم طلــب التأجيــل 

علــى أن يكــون طلــب التأجيــل مشــفوعًا بمبــررات وافيــة.
ــل مناقشــة 1.  ــوب لرئيــس المجلــس لتأجي ــب مكت ــون بطل ــراح بقان يتقــدم مقدم/مقدمــو االقت

ــررات  ــفوعًا بمب ــه، ومش ــع مقدمي ــن جمي ــًا م ــب موقع ــون الطل ــى أن يك ــون، عل ــراح بقان االقت
ــة. وافي

ــجل 2.  ــي الس ــب ف ــجيل الطل ــم وتس ــس ترقي ــب الرئي ــة بمكت ــيق والمتابع ــم التنس ــى قس يتول
ــرض. ــذا الغ ــص له المخص

يتخــذ رئيــس المجلــس القــرار الــالزم فــي شــأن طلــب التأجيــل ثــم يقــوم بمخاطبــة رئيــس 3. 
اللجنــة المختصــة إلخطــاره بهــذا الشــأن. 

ــدول 4.  ــى ج ــه عل ــة إلدراج ــة العام ــل لألمان ــب التأجي ــأن طل ــراره بش ــس ق ــس المجل ــل رئي يحي
ــالع. ــم واالط ــك للعل ــس40 وذل ــب المجل ــال مكت أعم

يخاطــب مقدم/مقدمــو االقتــراح بقانــون خــالل فتــرة تأجيــل المناقشــة )ثالثيــن يومــًا( رئيــس 5. 
ــراح  ــترداد لالقت ــة اس ــل بمثاب ــب التأجي ــر طل ــراح وإال اعتب ــة االقت ــة مناقش ــس لمواصل المجل

ــون41.  بقان

سحب توقيع عضو او أكثر من مقدمي االقتراح بقانون

الرمز القسم
200 االقتراحات بقوانين

214 – سحب توقيع عضو او أكثر من مقدمي االقتراح بقانون العملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس  / األمين العامالمسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / قسم السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم( 
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

ــى  ــراح بقانــون ســحب توقيعه/توقيعهــم عل ــر مــن مقدمــي االقت ــة عضــو أو أكث فــي حــال رغب
ــراح: االقت

يتقــدم العضو/األعضــاء الراغبــون فــي ســحب توقيعاتهــم علــى االقتــراح بقانــون بعد تســليمه 1. 
لرئاســة المجلــس، بطلــب رســمي لســحب التوقيع.

يتولى قسم التنسيق والمتابعة ترقيم الطلب وتسجيله في السجل.2. 
يخطر رئيس المجلس رئيس اللجنة/اللجان المختصة بسحب التوقيع/التواقيع. 3. 
يوجــه رئيــس المجلــس األميــن العــام إلدراج الموضــوع علــى جــدول أعمــال مكتــب المجلــس 4. 

للعلــم42.
بعــد اجتمــاع مكتــب المجلــس، يوجــه رئيــس المجلــس األميــن العــام إلدراج الموضــوع علــى 5. 

جــدول أعمــال المجلــس للعلــم43.
ال يســتمر المجلــس فــي نظــر االقتــراح بقانــون فــي حالــة ســحب جميــع األعضــاء تواقيعهــم إال إذا طلــب 

أحــد أعضــاء المجلــس االســتمرار فــي نظــره بطلــب كتابــي يقــدم إلــى رئيــس المجلس.
40   العملية اإلجرائية 501 

41   تنفذ اإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 212 ، يتولى قسم السجل العام – األمانة العامة متابعة مدة التأجيل. 
42   العملية اإلجرائية  501   

43   العملية اإلجرائية  502
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المراسيم بقوانين

300رمز القسمالمراسيم بقوانين4القسم
عدد العمليات المشمولة 

في القسم 
08 عمليات إجرائية

صالحية اإلجراء 
القانوني

رئيس المجلس

المسؤول التنفيذي 
الرئيسي

األمين العام/ مكتب الرئيس/ رئيس هيئة المستشارين

المسؤولون التنفيذيون 
الفرعيون / التابعون

المستشارون القانونيون/السجل العام /قسم التنسيق والمتابعة/ 
قسم شؤون الجلسات

فــي حــال حــدوث مــا يوجــب اإلســراع فــي اتخــاذ تدابيــر ال تحتمــل التأخيــر وذلــك  بيــن أدوار انعقــاد 
كل مــن مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب أو فــي فتــرة حــل مجلــس النــواب، جــاز للملــك أن يصــدر 

فــي شــأنها مراســيم تكــون لهــا قــوة القانــون، علــى أال تكــون مخالفــة للدســتور.
ويجــب عــرض هــذه المراســيم علــى كل مــن مجلــس الشــورى ومجلــس النــواب خــالل شــهر مــن 
تاريــخ صدروهــا إذا كان المجلســان منعقديــن أو خــالل شــهر مــن أول اجتمــاع لــكل مــن المجلســين 
الجديديــن فــي حالــة الحــل أو انتهــاء الفصــل التشــريعي، فــإذا لــم تعــرض زال مــا كان لهــا مــن قوة 
القانــون بغيــر حاجــة إلــى إصــدار قــرار بذلــك. وإذا عرضــت ولــم يقرهــا المجلســان زال كذلــك مــا 

كان لهــا مــن قــوة القانــون.
وتنحصــر صالحيــات مجلــس الشــورى فــي مــا يتعلــق بالمراســيم بقوانيــن فــي دراســة مــا يحــال 
إليــه مــن مجلــس النــواب واتخــاذ القــرار بشــأنه دون التعديــل أو الحــذف أو اإلضافــة ألي جــزء مــن 

أجزائهــا، فيكــون القــرار فيهــا إمــا بالقبــول أو الرفــض.
ويكــون للمراســيم بقوانيــن فــي المجلــس أو فــي اللجــان األولويــة علــى أيــة أعمــال أخرى، وتســري 
بشــأنها االجــراءات الخاصــة بمناقشــة مشــروعات القوانيــن المنصــوص عليهــا فــي الالئحــة، 

ويصــوت المجلــس علــى هــذه المراســيم بالموافقــة أو بالرفــض.
ويصــدر قــرار المجلــس بعــدم إقــرار المرســوم بقانــون بأغلبيــة أعضــاء المجلــس، وينشــر هــذا 

القــرار فــي الجريــدة الرســمية.

الوصف العام للعملية
يوضــح هــذا القســم كافــة العمليــات اإلجرائيــة المتعلقــة باســتالم المراســيم بقوانيــن )فــي حــال 
انعقــاد المجلســين( مــن مجلــس النــواب واإلجــراءات اإلداريــة والفنيــة المتعلقــة بمتابعتهــا بــدءًا 

مــن اســتالمها مــن قبــل مكتــب الرئيــس حتــى اتخــاذ القــرار بشــأنها. 

األهداف
• توضيــح آليــات العمــل واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا عنــد تســلم المراســيم بقوانيــن مــن 	

مجلــس النــواب.
• تحديد الجهات المعنية بالنظر في المراسيم بقوانين ومسؤولية كل جهة.	
• تحديد المسار الفني لسير العمل.	
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مجلس الشورى

دليل العمليات اإلجرائية

استالم المراسيم بقوانين من مجلس النواب

الرمز القسم
300 المراسيم بقوانين

301 - استالم المراسيم بقوانين من مجلس النوابالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / األمين العام للمجلسالمسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

هيئة المستشارينالدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخ الساعةوقت وتاريخ التسليم

يتســلم رئيــس المجلــس المرســوم بقانــون أول مــرة مــن الحكومــة خــالل شــهر مــن صــدوره . 1
إذا كان المجلــس قائمــًا أو خــالل شــهر مــن أول اجتمــاع فــي حالــة حــل مجلــس النــواب أو انتهــاء 

الفصــل التشــريعي ، متضمنــًا:
• مذكــرة إيضاحيــة تبيــن نصــوص الدســتور المتعلقــة بالمرســوم بقانــون والمبــادئ األساســية 	

التــي يقــوم عليهــا واألهــداف التــي يحققهــا.
• نص مرسوم القانون معنونًا بموضوعه.	
• قرار ومالحظات مجلس النواب بشأن المرسوم )إن وجد(.	
يتولــى قســم التنســيق والمتابعــة بمكتــب الرئيــس مســؤولية تســجيل المرســوم فــي الســجل 2. 

المخصــص لهــذا الغــرض ومــن ثــم تحويلــه إلــى هيئــة المستشــارين.
ــه 3.  ــح ومطابقت ــد مــن جــودة المس ــا والتأك ــق ضوئي ــيق بمســح الوثائ ــوم قســم التنس ــا يق كم

للشــكل والترتيــب العــام للوثائــق الممســوحة ومــن ثــم أرشــفة الوثائــق الممســوحة ضوئيــًا 
ــي. فــي األرشــيف االلكترون

توصية هيئة المستشارين

الرمز القسم
300 المراسيم بقوانين

302 – توصية هيئة المستشارينالعملية اإلجرائية
يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 102
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مجلس الشورى

دليل العمليات اإلجرائية

االدراج على جدول أعمال المجلس

الرمز القسم
300 المراسيم بقوانين

303 – اإلدراج على جدول أعمال المجلسالعملية اإلجرائية
يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 103 1

اإلحالة الى اللجنة/ اللجان المختصة

الرمز القسم
300 المراسيم بقوانين

304 – اإلحالة إلى اللجنة / اللجان المختصةالعملية اإلجرائية
يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 104 2

طلب تمديد فترة دراسة اللجنة وتأجيل موعد التقرير

الرمز القسم
300 المراسيم بقوانين

305 – طلب تمديد فترة دراسة اللجنة وتأجيل موعد التقريرالعملية اإلجرائية
يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 105 3

استالم تقرير اللجنة المختصة وعرضه على المجلس

الرمز القسم
300 المراسيم بقوانين

306 –استالم تقرير اللجنة المختصة وعرضه على المجلسالعملية اإلجرائية
يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 106 4

إعادة التقرير الى اللجنة إلعادة دراسته 

الرمز القسم
300 المراسيم بقوانين

307 –  إعادة التقرير إلى اللجنة إلعادة دراستهالعملية اإلجرائية
يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 107  5
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مجلس الشورى

دليل العمليات اإلجرائية

قرار المجلس بشأن المرسوم بقانون

الرمز القسم
300 المراسيم بقوانين

308 – قرار المجلس بشأن المرسوم بقانونالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / هيئة المستشارين / األمين العام المسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / المستشارون / قسم السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم( 
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

تعــد هيئــة المستشــارين القانونييــن صيغــة قــرار المجلــس بالموافقــة علــى المرســوم بقانــون أو 
رفضــه، وتحيلــه إلــى مكتــب رئيــس المجلــس، ثــم يعتمــد الرئيــس القــرار.

الموافقة على المرسوم بقانون

يعــرض الرئيــس المرســوم بقانــون علــى التصويــت نــداًء باالســم بعــد مناقشــته مــن اعضــاء 1. 
ــة  ــض بأغلبي ــم يرف ــن مال ــوات الحاضري ــن أص ــدد م ــأي ع ــه ب ــًا علي ــر موافق ــس ويعتب المجل
أعضــاء المجلــس، وينشــر قــرار الرفــض فــي الجريــدة الرســمية، ويوجــه الرئيــس قــرار 

ــواب. ــس الن ــس مجل ــى رئي ــض إل ــة أو الرف الموافق
يوجــه رئيــس المجلــس نســخة مــن قــرار موافقــة المجلــس علــى المرســوم بقانــون مرفقــًا 2. 

بنســخة مــن خطــاب توجيــه القــرار إلــى رئيــس مجلــس النــواب إلــى كل مــن:
• األمين العام لمجلس الشورى	
• رئيس هيئة المستشارين 	
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مجلس الشورى

دليل العمليات اإلجرائية

المعاهدات واالتفاقيات الدولية

400رمز القسمالمعاهدات واالتفاقيات الدوليةالقسم
عدد العمليات المشمولة 

في القسم 
08 عمليات إجرائية

صالحية اإلجراء 
القانوني

رئيس المجلس

المسؤول التنفيذي 
الرئيسي

مكتب الرئيس /األمين العام/ رئيس هيئة المستشارين

المسؤولون التنفيذيون 
الفرعيون / التابعون

المستشارون القانونيون/السجل العام /قسم التنسيق والمتابعة/ 
قسم شؤون الجلسات 

تنحصــر صالحيــات مجلــس الشــورى فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة فــي دراســة 
مــا يحــال إليــه مــن مجلــس النــواب واتخــاذ القــرار بشــأنه دون التعديــل أو الحــذف أو اإلضافــة ألي 

جــزء مــن أجزائهــا، فيكــون القــرار فيهــا إمــا بالقبــول أو الرفــض أو التأجيــل44.

الوصف العام للعملية
يوضــح هــذا القســم كافــة العمليــات اإلجرائيــة المتعلقــة باســتالم مشــاريع القوانيــن بشــأن 
المعاهــدات واالتفاقيــات ) فــي حــال انعقــاد المجلســين( مــن مجلــس النــواب واإلجــراءات اإلداريــة 
والفنيــة المتعلقــة بمتابعتهــا بــدءًا مــن اســتالمها مــن قبــل مكتــب الرئيــس حتــى اتخــاذ القــرار 

بشــأنها. 
األهداف

• توضيــح آليــات العمــل واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا عنــد تســلم مشــاريع القوانيــن بشــأن 	
المعاهــدات واالتفاقيــات مــن مجلــس النــواب.

• تحديد الجهات المعنية بالنظر في المعاهدات واالتفاقيات ومسؤولية كل جهة.	
• تحديد المسار الفني لسير العمل.	

44   الدستور المادة )37(  الالئحة الداخلية المواد )124، 125( 
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مجلس الشورى

دليل العمليات اإلجرائية

استالم المعاهدات واالتفاقيات الدولية من مجلس النواب

الرمز القسم
400 المعاهدات واالتفاقيات الدولية

401 - استالم المعاهدات واالتفاقيات الدولية من مجلس العملية اإلجرائية
النواب

رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني
التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / األمين العام للمجلسالمسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

هيئة المستشارينالدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخ الساعةوقت وتاريخ التسليم

يتســلم رئيــس مجلــس الشــورى مشــروع القانــون بشــأن المعاهــدة أو االتفاقيــة الموجــه مــن 1. 
رئيــس مجلــس النــواب، متضمنــًا:

• مذكــرة إيضاحيــة تبيــن نصــوص الدســتور المتعلقــة بمشــروع القانــون بشــأن المعاهــدة أو 	
االتفاقيــة والمبــادئ األساســية التــي يقــوم عليهــا واألهــداف التــي يحققهــا.

• نص مشروع القانون بشأن المعاهدة أو االتفاقية معنونًا بموضوعها.	
• ــة )إن 	 قــرار ومالحظــات مجلــس النــواب بشــأن مشــروع القانــون بشــأن المعاهــدة أو االتفاقي

وجــد(.
يتولــى قســم التنســيق والمتابعــة بمكتــب الرئيــس مســؤولية تســجيل مشــروع القانون بشــأن 2. 

المعاهــدة أو االتفاقيــة فــي الســجل المخصــص لهــذا الغــرض ومــن ثــم تحويلهــا إلــى هيئــة 
المستشــارين.

ــه 3.  ــح ومطابقت ــد مــن جــودة المس ــا والتأك ــق ضوئي ــيق بمســح الوثائ ــوم قســم التنس ــا يق كم
للشــكل والترتيــب العــام للوثائــق الممســوحة ومــن ثــم أرشــفة الوثائــق الممســوحة ضوئيــًا 

ــي. فــي األرشــيف االلكترون

رأي هيئة المستشارين

الرمز القسم
400 المعاهدات واالتفاقيات الدولية

402 – توصية هيئة المستشارين العملية اإلجرائية
يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 102
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مجلس الشورى

دليل العمليات اإلجرائية

اإلدراج على جدول أعمال المجلس

الرمز القسم
400 المعاهدات واالتفاقيات الدولية

403 –  اإلدراج في جدول أعمال المجلسالعملية اإلجرائية
يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 103  6

اإلحالة الى اللجنة/ اللجان المختصة

الرمز القسم
400 المعاهدات واالتفاقيات الدولية

404 – اإلحالة إلى اللجنة / اللجان المختصةالعملية اإلجرائية
يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 104

طلب تمديد فترة دراسة اللجنة/ تأجيل موعد تسليم التقرير

الرمز القسم
400 المعاهدات واالتفاقيات الدولية

405 – طلب تمديد فترة دراسة اللجنة / تأجيل موعد العملية اإلجرائية
تسليم التقرير

يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية  105 7  

استالم تقرير اللجنة وعرضه على المجلس

الرمز القسم
400 المعاهدات واالتفاقيات الدولية

406 –  استالم تقرير اللجنة وعرضه على المجلسالعملية اإلجرائية
يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية  106

إعادة التقرير الى اللجنة إلعادة دراسته

الرمز القسم
400 المعاهدات واالتفاقيات الدولية

407 -  إعادة التقرير إلى اللجنة إلعادة دراستهالعملية اإلجرائية
يتم اتباع نفس الخطوات واإلجراءات الواردة في العملية اإلجرائية 107 8
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قرار المجلس بشأن المعاهدات واالتفاقيات الدولية

الرمز القسم
400 المعاهدات واالتفاقيات الدولية

408 – قرار المجلس بشأن المعاهدات واالتفاقيات الدوليةالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / هيئة المستشارين / األمين العام المسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / المستشارين / قسم السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم( 
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

ــون  ــى مشــروع القان ــن صيغــة قــرار المجلــس بالموافقــة عل ــة المستشــارين القانونيي تعــد هيئ
بشــأن المعاهــدة أو االتفاقيــة أو رفضــه، وتحيلــه إلــى مكتــب رئيــس المجلــس، ثــم يعتمــد رئيــس 

المجلــس القــرار.
الموافقة على مشروع القانون بشأن المعاهدة أو االتفاقية

فــي حــال موافقــة المجلــس علــى مشــروع القانــون بشــأن المعاهــدة أو االتفاقيــة يوجــه . 1
الرئيــس قــرار الموافقــة إلــى رئيــس مجلــس النــواب. 

ــون بشــأن 2.  ــى مشــروع القان ــس عل ــرار موافقــة المجل يوجــه رئيــس المجلــس نســخة مــن ق
المعاهــدة أو االتفاقيــة مرفقــًة بنســخة مــن خطــاب توجيــه القــرار إلــى رئيــس مجلــس النــواب 

إلــى كل مــن:
• األمين العام لمجلس الشورى	
• رئيس هيئة المستشارين 	

عدم الموافقة على مشروع القانون بشأن المعاهدة أو االتفاقية أو تأجيل النظر فيها:
فــي حــال رفــض المجلــس لمشــروع القانــون بشــأن المعاهــدة أو اإلتفاقيــة أو تأجيــل نظرهــا . 1

ــان يشــمل النصــوص أو األحــكام التــي  ــوزراء ببي يخطــر رئيــس المجلــس رئيــس مجلــس ال
تضمنتهــا المعاهــدة أو االتفاقيــة والتــي أدت إلــى الرفــض أو التأجيــل ، وتوجــه رســالة بذلــك 

إلــى كل مــن:  
• رئيس مجلس الوزراء 	
• وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب 	
يوجــه رئيــس المجلــس نســخة مــن القــرار مرفقــة بنســخ عــن خطابــات توجيــه القــرار إلــى 2. 

رئيــس الــوزراء ووزيــر شــؤون مجلســي الشــورى والنــواب إلــى كل مــن:
• األمين العام لمجلس الشورى	
• رئيس هيئة المستشارين 	
• رئيس مجلس النواب	
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 إعداد  جدول األعمال

500رمز القسمإعداد جدول األعمالالقسم
عدد العمليات المشمولة 

في القسم 
02 عمليتين إجرائيتين

صالحية اإلجراء 
القانوني

رئيس المجلس

المسؤول التنفيذي 
الرئيسي

األمين العام / مكتب الرئيس

المسؤولون التنفيذيون 
الفرعيون / التابعون

قسم شؤون الجلسات/ المطبعة/قسم السجل العام / قسم 
التنسيق والمتابعة/ 

• تتولى األمانة العامة للمجلس إعداد مشروع جدول أعمال مكتب المجلس ومن ثم إقراره من 	
قبل الرئيس كما يتم إعداد مشروع جدول أعمال المجلس إلقراره من قبل المكتب والرئيس.  

إعداد جدول أعمال المكتب

الرمز القسم
500 إعداد جدول األعمال

501 – إعداد جدول أعمال المكتبالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / األمين العام للمجلسالمسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

قسم شؤون الجلسات / المطبعةالدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخالساعةوقت وتاريخ التسليم

يعقــد اجتمــاع مكتــب المجلــس فــي يــوم االثنيــن مــن كل أســبوع بعــد جلســة المجلــس مباشــرة، 
مــا لــم يقــرر رئيــس المجلــس خــالف ذلــك. ويتبــع فــي إعــداد جــدول أعمــال المكتــب اإلجــراءات 

التاليــة:

تتولى األمانة العامة للمجلس مسؤولية إعداد جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس 45 .1. 
يتــم تنســيق إعــداد جــدول األعمــال فيمــا بيــن االمانــة العامــة )قســم الســجل العــام ( ومكتــب 2. 

الرئيــس )قســم التنســيق والمتابعــة( ومــن ثــم يتــم تحويلــه للطباعــة إلــى قســم المضبطــة 
والطباعــة.

يوجــه رئيــس المجلــس مــن خــالل قســم التنســيق والمتابعــة بمكتــب الرئيــس الدعــوة إلــى 3. 
عقــد اجتمــاع مكتــب المجلــس.

يستعرض الرئيس جدول األعمال المقترح، ويطرحه لإلقرار.4. 
45   الالئحة الداخلية المادة )183(
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ــه مــن 5.  ــا يصــدر عن ــاع وم ــن محضــر االجتم ــة العامــة للمجلــس مســؤولية تدوي ــى األمان تتول
ــات. ــات وتوجيه ــرارات وتوصي ق

إعداد جدول أعمال المجلس

الرمز القسم
500 إعداد جدول األعمال

502 – إعداد جدول أعمال المجلسالعملية اإلجرائية
رئيس المجلسصالحية اإلجراء القانوني

التاريخالساعةوقت االستالم

مكتب الرئيس / األمين العام للمجلسالمسؤول الرئيسي )الدائرة(
التاريخالساعةوقت وتاريخ بدء اإلجراء

قسم التنسيق والمتابعة / السجل العام  المسؤول الفني المنفذ )القسم(
التاريخالساعةوقت وتاريخ انتهاء اإلجراء

قسم شؤون الجلسات / المطبعةالدائرة /القسم التي سيتم التحويل إليها 
التاريخالساعة         وقت وتاريخ التسليم

 
توضــح هــذه العمليــة إجــراءات صياغــة جــدول أعمــال اجتمــاع المجلــس مــن قبــل األمانــة العامــة 

للمجلــس.

تتولــى األمانــة العامــة إعــداد جــدول أعمــال المجلــس بنــاء علــى مــا يقــرره مكتــب المجلــس 1. 
فــي اجتماعــه أو مــا يتــم توجيهــه مــن قبــل الرئيــس إلــى األميــن العــام إلدراجــه علــى جــدول 

أعمــال المجلــس46 .
تتولــى األمانــة العامــة للمجلــس مســؤولية إعــداد مضبطــة المجلــس47 ومــا يصــدر عنــه مــن 2. 

قــرارات وتوصيــات وتوجيهــات.
يتــم تنســيق إعــداد مشــروع جــدول األعمــال فيمــا بيــن االمانــة العامــة )قســم الســجل العــام / 3. 

قســم شــؤون الجلســات ( ومكتــب الرئيــس )قســم التنســيق والمتابعــة( ومــن ثــم بعــد إقــراره 
مــن المكتــب والرئيــس يتــم تحويلــه للطباعــة إلــى قســم المظبطــة والطباعــة.

46   الالئحة الداخلية المادة )183(
47   الالئحة الداخلية المواد )86-82(
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هوامش الجداول الداخلية

1   الالئحة الداخلية: المواد )120-92(

2   الالئحة الداخلية المواد)120-92( 

3   يرجى مالحظة أنه عند تسليم اللجنة لتقريرها بعد إعادة الدراسة يتم تنفيذ اإلجراءات الواردة في العملية 206 .

4   الدستور – المادة )38( - الالئحة الداخلية  - المواد )123-121(

5   البد من اإلشارة إلى أنه عند اإلحالة إلى لجنة جديدة يتم الرجوع إلى العملية 304

6    مع مراعاة ما جاء في الدستور المادة )37( الفقرة األولى بخصوص المعاهدات واالتفاقيات التي تبرم بمراسيم.  

7   البد من اإلشارة إلى أنه عند اإلحالة إلى لجنة جديدة يتم الرجوع إلى العملية 404

8   بعد انتهاء اللجنة من تقريرها يتم اتباع اإلجراءات وفقًا للعملية 405
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