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د�ستور الإمارات العربية املتحدة

()1

نحن حكام �إمارات �أبوظبي ودبي وال�شارقة وعجمان و�أم القيوين والفجرية  ،نظراً
لأن �إرادتنا و�إرادة �شعب �إماراتنا قد تالقت على قيام احتاد بني هذه الإمارات  ،من �أجل
توفري حياة �أف�ضل  ،وا�ستقرار �أمكن  ،ومكانة دولية �أرفع لها ول�شعبها جميعاً .
ورغبة يف �إن�شاء روابط �أوثق بني الإمارات العربية يف �صورة دولة احتاديـة م�ستقلة
ذات �سيـادة  ،قادرة على احلفاظ على كيانها وكيان �أع�ضائها  ،متعاونة مع الدول العربية
ال�شقيقة  ،ومع كافة الدول الأخرى ال�صديقة الأع�ضاء يف منظمة الأمم املتحدة  ،ويف
الأ�سرة الدولية عموماً  ،على �أ�سا�س االحرتام املتبادل  ،وتبادل امل�صالح واملنافع .
ورغبة كذلك يف �إر�ساء قواعد احلكم االحتادي خالل ال�سنوات املقبلة على �أ�س�س
�سليمة  ،تتم�شى مع واقع الإمارات و�إمكاناتها يف الوقت احلا�ضر  ،وتطلق يد االحتاد
مبا ميكنه من حتقيق �أهدافه  ،وت�صون الكيان الذاتي لأع�ضائه مبا ال يتعار�ض وتلك
الأهداف  ،وتعد �شعب االحتاد يف الوقت ذاته للحياة الد�ستورية احلرة الكرمية  ،مع
ال�سري به قدماً نحو حكم دميقراطي نيابي متكامل الأركان  ،يف جمتمع عربي �إ�سالمي
متحرر من اخلوف والقلق .
وملا كان حتقيق ذلك من �أعز رغباتنا ومن �أعظم ما تتجه �إليه عزائمنا  ،حر�صاً على
النهو�ض ببالدنا و�شعبها �إىل املنزلة التي ت�ؤهلهما لتبوء املكان الالئـق بهما بني الدول
املتح�ضرة و�أممها .
ومن �أجل ذلك كله نعلن �أمام اخلالق العلي القدير  ،و�أمام النا�س �أجمعني  ،موافقتنا
على هذا الد�ستور املذيل بتوقيعاتنا (. )2
واهلل و ّ
يل التوفيق  ،وهو نعم املوىل ونعم الن�صري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مت حذف كلمة « امل�ؤقت  :بناء على التعديل الد�ستوري رقم  1ل�سنة  1996حيث ن�صت املادة الأوىل منه على
�أن « تلغى كلمة امل�ؤقت من د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة �أينما وجدت «  ،وكان العنوان ال�سابق « الد�ستور
امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة » .
( )2مت تعديل الفقرة مبا يتنا�سب بعد �أن �أ�صبح الد�ستور دائماً  ،وكان الن�ص ال�سابق كالتايل « ومن �أجل ذلك
كله و�إىل �أن يتم �إعداد الد�ستور الدائم لالحتاد نعلن �أمام اخلالق العلي القدير  ،و�أمام النا�س �أجمعني  ،موافقتنا
على هذا الد�ستور امل�ؤقت املذيل بتوقيعاتنا �أثناء الفرتة االنتقالية امل�شار �إليها فيه » .
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الباب الأول
االحتاد ومقوماته و�أهدافه الأ�سا�سية

مادة ()1
الإمارات العربية املتحدة دولة احتادية م�ستقلة ذات �سيادة  ،وي�شار �إليها فيما
بعد يف هذا الد�ستور باالحتاد .
ويت�ألف االحتاد من الإمارات التالية :
�أبوظبي  -دبي  -ال�شارقة  -ر�أ�س اخليمة ( - )1عجمان � -أم القيوين  -الفجرية .

ويجوز لأي قطر عربي م�ستقل �أن ين�ضم �إىل االحتاد  ،متى وافق املجل�س الأعلى
لالحتاد على ذلك ب�إجماع الآراء .
وعند قبول ان�ضمام ع�ضو جديد �إىل االحتاد  ،يحدد املجل�س الأعلى لالحتاد عدد
املقاعد التي تخ�ص�ص لهذا الع�ضو يف املجل�س الوطني االحتادي زيادة على العدد
املن�صو�ص عليه يف املادة ( )68من هذا الد�ستور(. )2

مادة ()2
ميار�س االحتاد يف ال�ش�ؤون املوكولة �إليه مبقت�ضى �أحكام هذا الد�ستور ال�سيادة على
جميع الأرا�ضي واملياه الإقليمية الواقعة داخل احلدود الدولية للإمارات الأع�ضاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مت �إ�ضافة عبارة « ر�أ�س اخليمة » وذلك بناء على قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم  2ل�سنة  1972الن�ضمام
�إمارة ر�أ�س اخليمة وملحقاتها �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة وكان الن�ص ال�سابق � :أبوظبي  -دبي  -ال�شارقة –
عجمان � -أم القيوين – الفجرية .
( )2مت �إ�ضافة فقرة �أخرية �إىل املادة ( )1وذلك بنا ًء على التعديل الد�ستوري رقم  1ل�سنة . 1972
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مادة ()3
متار�س الإمارات الأع�ضاء ال�سيادة على �أرا�ضيها ومياهها الإقليمية يف جميع
ال�ش�ؤون التي ال يخت�ص بها االحتاد مبقت�ضى هذا الد�ستور .

مادة ()4
ال يجوز لالحتاد �أن يتنازل عن �سيادته � ،أو �أن يتخلى عن �أي جزء من �أرا�ضيه �أو مياهه .

مادة ()5
يكون لالحتاد علمه و�شعاره ون�شيده الوطني  .ويحدد القانون العلم وال�شعار
وحتتفظ كل �إمارة بعلمها اخلا�ص ال�ستخدامه داخل �إقليمها .

مادة ()6
االحتاد جزء من الوطن العربي الكبري  ،تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ
وامل�صري امل�شرتك .
و�شعب االحتاد �شعب واحد  ،وهو جزء من الأمة العربية .

مادة ()7
الإ�سالم هو الدين الر�سمي لالحتاد  ،وال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي للت�شريع
فيه  ،ولغة االحتاد الر�سمية هي اللغة العربية .
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مادة ()8

مادة ()11

يكون ملواطني االحتاد جن�سية واحدة يحددها القانون  .ويتمتعون يف اخلارج
بحماية حكومة االحتاد وفق ًا للأ�صول الدولية املرعية .
وال يجوز �إ�سقاط اجلن�سية عن املواطن � ،أو �سحبها منه � ،إال يف احلاالت اال�ستثنائية
التي ين�ص عليها القانون .

 -1ت�شكل �إمارات االحتاد وحدة اقت�صادية وجمركية وتنظم القوانني االحتادية
املراحل التدريجية املنا�سبة لتحقيق تلك الوحدة .

مادة ()9
تكون مدينة �أبوظبي عا�صمة لالحتاد (. )1

 -2حرية انتقال ر�ؤو�س الأموال ومرور جميع الب�ضائع بني �إمارات االحتاد مكفولة وال
يجوز تقييدها �إال بقانون احتادي .
 -3تلغى جميع ال�ضرائب والر�سوم والعوائد واملكو�س املفرو�ضة على انتقال الب�ضائع
من �إمارة �إىل �أخرى من الإمارات الأع�ضاء .

مادة ()10

مادة ()12

�أهداف االحتاد هي احلفاظ على ا�ستقالله و�سيادته وعلى �أمنه وا�ستقراره  ،ودفع
كل عدوان على كيانه �أو كيان الإمارات الأع�ضاء فيه  ،وحماية حقوق وحريات �شعب
االحتاد وحتقيق التعاون الوثيق فيما بني �إماراته ل�صاحلها امل�شرتك من �أجل هذه
الأغرا�ض  ،ومن �أجل ازدهارها وتقدمها يف كافة املجاالت وتوفري احلياة الأف�ضل
جلميع املواطنني مع احرتام كل �إمارة ع�ضو ال�ستقالل و�سيادة الإمارات الأخرى يف
�ش�ؤونها الداخلية يف نطاق هذا الد�ستور .

ت�ستهدف �سيا�سة االحتاد اخلارجية ن�صرة الق�ضايا وامل�صالح العربية والإ�سالمية
وتوثيق �أوا�صر ال�صداقة والتعاون مع جميع الدول وال�شعوب  ،على �أ�سا�س مبادئ
ميثاق الأمم املتحدة  ،والأخالق املثلى الدولية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مت تعديل املادة ( )9وذلك بناء على التعديل الد�ستوري رقم  1ل�سنة  1996حيث كان الن�ص ال�سابق كالتاىل :

1 .1تن�شـ�أ عا�صمة االحتاد يف منطقة متنحها لالحتاد �إمارتا �أبوظبي ودبي على احلدود بينهما  ،ويطلق عليها ا�سم « الكرامة»

2 .2ير�صد يف ميزانية االحتاد لل�سنة الأوىل ما يكفي لتغطية نفقات الدرا�سات الفنية والتخطيط لإن�شاء العا�صمة
على �أن يبا�شر يف �أعمال �إن�شائها ب�أقرب وقت ممكن وعلى �أن يتم �إن�شا�ؤها خالل مدة ال جتاوز �سبع �سنوات
اعتبار ًا من تاريخ نفاذ هذا الد�ستور .
3 .3و�إىل �أن يتم �إن�شاء عا�صمة االحتاد تكون �أبوظبي املقر امل�ؤقت لالحتاد .
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الباب الثاين
الدعامات االجتماعية واالقت�صادية
الأ�سا�سية لالحتاد

مادة ()13

مادة ()17
التعليم عامل �أ�سا�سي لتقدم املجتمع  .وهو �إلزامي يف مرحلته االبتدائية وجماين
يف كل مراحله داخل االحتاد  .وي�ضع القانون اخلطط الالزمة لن�شر التعليم وتعميمه
بدرجاته املختلفة  ،والق�ضاء على الأمية .

يتعاون االحتاد والإمارات الأع�ضاء فيه  ،كل يف حدود اخت�صا�صاته و�إمكانياته،
يف تنفيذ �أحكام هذا الباب .

مادة ()18

مادة ()14

يجوز للأفراد والهيئات �إن�شاء املدار�س اخلا�صة وفق ًا لأحكام القانون  ،على �أن
تخ�ضع لرقابة ال�سلطات العامة املخت�صة وتوجيهاتها .

امل�ساواة  ،والعدالة االجتماعية  ،وتوفري الأمن والطم�أنينة  ،وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع
املواطنني  ،من دعامات املجتمع  .والتعا�ضد والرتاحم �صلة وثقى بينهم .

مادة ()19
يكفل املجتمع للمواطنني الرعاية ال�صحية  ،وو�سائل الوقاية والعالج من الأمرا�ض والأوبئة .

مادة ()15

وي�شجع على �إن�شاء امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات ودور العالج العامة واخلا�صة .

الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق وحب الوطن  ،ويكفل القانون
كيانها  ،وي�صونها ويحميها من االنحراف .

مادة ()20

مادة ()16

يقدر املجتمع العمل كركن �أ�سا�سي من �أركان تقدمه  .ويعمل على توفريه للمواطنيـن
وت�أهيلهم له  .ويهيء الظروف املالئمة لذلك مبا ي�ضعه من ت�شريعات ت�صون حقوق
العمال وم�صالح �أرباب العمل  ،على �ضوء الت�شريعات العمالية العاملية املتطورة .

ي�شمل املجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي الق�صر وغريهم من الأ�شخا�ص
العاجزين عن رعاية �أنف�سهم ل�سبب من الأ�سباب  ،كاملر�ض �أو العجز �أو ال�شيخوخة �أو
البطالة الإجبارية  ،ويتوىل م�ساعدتهم وت�أهيلهم ل�صاحلهم و�صالح املجتمع .
وتنظم قوانني امل�ساعدات العامة والت�أمينات االجتماعية هذه الأمور .
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مادة ()21
امللكية اخلا�صة م�صونة  .ويبني القانون القيود التي ترد عليها  .وال ينزع من �أحد
ملكه �إال يف الأحوال التي ت�ستلزمها املنفعة العامة وفق ًا لأحكام القانون  ،ويف مقابل
تعوي�ض عادل .

مادة ()22
للأموال العامة حرمة  ،وحمايتها واجبة على كل مواطن  .ويبني القانون الأحوال
التي يعاقب فيها على خمالفة هذا الواجب .

مادة ()23

الباب الثالث
احلريات واحلقوق والواجبات العامة

مادة ()25
جميع الأفراد لدى القانون �سواء  ،وال متييز بني مواطني االحتاد ب�سبب الأ�صل �أو
املوطن �أو العقيدة الدينية �أو املركز الإجتماعي .

مادة ()26
احلرية ال�شخ�صية مكفولة جلميع املواطنني  .وال يجوز القب�ض على �أحد �أو تفتي�شه
�أو حجزه �أو حب�سه �إال وفق �أحكام القانون .
وال يعر�ض �أي �إن�سان للتعذيب �أو املعاملة احلاطة بالكرامة .

تعترب الرثوات واملوارد الطبيعية يف كل �إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة .
ويقوم املجتمع على حفظها وح�سن ا�ستغاللها  ،ل�صالح االقت�صاد الوطني .

مادة ()27

مادة ()24

يحدد القانون اجلرائم والعقوبات  .وال عقوبة على ما مت من فعل �أو ترك قبل
�صدور القانون الذي ين�ص عليها .

االقت�صاد الوطني �أ�سا�سه العدالة االجتماعية وقوامه التعاون ال�صادق بني
الن�شاط العام والن�شاط اخلا�ص  ،وهدفه حتقيق التنمية االقت�صادية وزيادة الإنتاج
ورفع م�ستوى املعي�شة وحتقيق الرخاء للمواطنني يف حدود القانون .
وي�شجع االحتاد التعاون واالدخار .

مادة ()28
العقوبة �شخ�صية  ،واملتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية وعادلة ،
وللمتهم احلق يف �أن يوكل من ميلك القدرة للدفاع عنه �أثناء املحاكمة .
ويبني القانون الأحوال التي يتعني فيها ح�ضور حمام عن املتهم .
و�إيذاء املتهم ج�سماني ًا �أو معنوي ًا حمظور .
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مادة ()29
حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنني يف حدود القانون .

مادة ()30
حرية الر�أي والتعبري عنه بالقول والكتابة  ،و�سائر و�سائل التعبري مكفولة يف حدود القانون .

مادة ()31
حرية املرا�سالت الربيدية والربقية وغريها من و�سائل االت�صال و�سريتها مكفوله
وفق ًا للقانون .

مادة ()32

حريـة القيام ب�شعائر الدين طبق ًا للعادات املرعية م�صونة  ،على �أال يخل ذلك
بالنظام العام � ،أو ينايف الآداب العامة .

مادة ()33

حرية االجتماع  ،وتكوين اجلمعيات  ،مكفولة يف حدود القانون .

مادة ()34
كل مواطن حر يف اختيار عمله �أو مهنته �أو حرفته يف حدود القانون  ،ومبراعاة
الت�شريعات املنظمة لبع�ض هذه املهن واحلرف .

مادة ()35
باب الوظائف العامة مفتوح جلميع املواطنني  ،على �أ�سا�س امل�ساواة بينهم يف
الظروف  ،ووفق ًا لأحكام القانون .
والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بها  .وي�ستهدف املوظف العام يف
�أداء واجبات وظيفته امل�صلحة العامة وحدها .

مادة ()36
للم�ساكن حرمة فال يجوز دخولها بغري �إذن �أهلها �إال وفق �أحكام القانون ويف
الأحوال املحددة فيه .

مادة ()37
ال يجوز �إبعاد املواطنني � ،أو نفيهم من االحتاد .

مادة ()38
ت�سليم املواطنني  ،والالجئني ال�سيا�سيني  ،حمظور .

مادة ()39

وال يجوز فر�ض عمل �إجباري على �أحد �إال يف الأحوال اال�ستثنائية التي ين�ص عليها
القانون  ،وب�شرط التعوي�ض عنه .

امل�صادرة العامة للأموال حمظورة  ،وال تكون عقوبة امل�صادرة اخلا�صة �إال بنا ًء
على حكم ق�ضائي  ،ويف الأحوال املن�صو�ص عليها يف القانون .
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ال يجوز ا�ستعباد �أي �إن�سان .

مادة ()40
يتمتع الأجانب يف االحتاد باحلقوق واحلريات املقررة يف املواثيق الدولية
املرعية� ،أو يف املعاهدات والإتفاقيات التي يكون االحتاد طرف ًا فيها وعليهم الواجبات

املقابلة لها .

مادة ()41

لكل �إن�سان �أن يتقدم بال�شكوى �إىل اجلهات املخت�صة مبا يف ذلك اجلهات
الق�ضائية من امتهان احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها يف هذا الباب .

مادة ()42
�أداء ال�ضرائب والتكاليف العامة املقررة قانون ًا  ،واجب على كل مواطن .

مادة ()43
الدفاع عن االحتاد فر�ض مقد�س على كل مواطن  ،و�أداء اخلدمة الع�سكرية �شرف
للمواطنني ينظمه القانون .

مادة ()44
احرتام الد�ستور والقوانني والأوامر ال�صادرة من ال�سلطات العامة تنفيذ ًا لها
ومراعاة النظام العام واحرتام الآداب العامة  ،واجب على جميع �سكان االحتاد .

الباب الرابع
ال�سلطات االحتادية

مادة ()45
تتكون ال�سلطات االحتادية من :
1 .1املج ـل ــ�س الأعـلى لالحت ـ ــاد .
2 .2رئي ــ�س االحتـ ـ ـ ــاد ونــائب ـ ــه .
3 .3جم ـ ـلـ ــ�س وزراء االحت ـ ـ ـ ــاد .
4 .4املج ـل ــ�س الوطنـي االحتادي .
5 .5الق�ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء االحت ـ ـ ـ ـ ـ ــادي .
الف�صل الأول
املجل�س الأعلى لالحتاد

مادة ()46
املجل�س الأعلى لالحتاد هو ال�سلطة العليا فيه  .وي�شكل من حكام جميع الإمارات
املكونة لالحتاد � ،أو من يقوم مقامهم يف �إماراتهم  ،يف حال غيابهم � ،أو تعذر ح�ضورهم .
ولكل �إمارة �صوت واحد يف مداوالت املجل�س .
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مادة ()47
يتوىل املجل�س الأعلى لالحتاد الأمور التالية -:
 -1ر�سم ال�سيا�سة العامة يف جميع امل�سائل املوكولة لالحتاد مبقت�ضى هذا الد�ستور
والنظر يف كل ما من �ش�أنه �أن يحقق �أهداف االحتاد وامل�صالح امل�شرتكة للإمارات الأع�ضاء .

 -2الت�صديق على القوانني االحتادية املختلفة قبل �إ�صدارها مبا يف ذلك قوانني
امليزانية العامة ال�سنوية لالحتاد واحل�ساب اخلتامي .
 -3الت�صديق على املرا�سيم املتعلقة ب�أمور خا�ضعة مبقت�ضى �أحكام هذا الد�ستور

لت�صديق �أو موافقة املجل�س الأعلى  ،وذلك قبل �إ�صدار هذه املرا�سيم من رئي�س االحتاد .

 -4الت�صديق على املعاهدات واالتفاقيات الدولية  ،ويتم هذا الت�صديق مبر�سوم .
 -5املوافقة على تعيني رئي�س جمل�س وزراء االحتاد وقبول ا�ستقالته و�إعفائه من
من�صبه بنا ًء على اقرتاح رئي�س االحتاد .
 -6املوافقة على تعيني رئي�س وق�ضاة املحكمة االحتادية العليا وقبول ا�ستقاالتهم
وف�صلهم يف الأحوال التي ين�ص عليها هذا الد�ستور  ،ويتم كل ذلك مبرا�سيم .
 -7الرقابة العليا على �ش�ؤون االحتاد بوجه عام .
� -8أية اخت�صا�صات �أخرى من�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور �أو يف القوانني االحتادية .

مادة ()48
 -1ي�ضع املجل�س الأعلى الئحته الداخلية مت�ضمنة نظام �سري العمل فيه  ،وطريقة
الت�صويت على قراراته  .ومداوالت املجل�س �سرية .

مادة ()49
ت�صدر قرارات املجل�س الأعلى يف امل�سائل املو�ضوعية ب�أغلبية خم�سة �أع�ضاء من
�أع�ضائه على �أن ت�شمل هذه الأغلبية �صوتي امارتي �أبوظبي ودبي  .وتلتزم الأقلية
بر�أي الأغلبية املذكورة .
�أما قرارات املجل�س يف امل�سائل الإجرائية فت�صدر ب�أغلبية الأ�صوات  .وحتدد
الالئحة الداخلية للمجل�س هذه امل�سائل .

مادة ()50
يعقد املجل�س الأعلى اجتماعاته يف عا�صمة االحتاد  .ويجوز �أن ينعقد يف �أي مكان
�آخر يتم االتفاق عليه م�سبق ًا .
الف�صل الثاين
رئي�س االحتاد ونائبه

مادة ()51
ينتخب املجل�س الأعلى لالحتاد  ،من بني �أع�ضائه  ،رئي�س ًا لالحتاد ونائب ًا لرئي�س
االحتاد .وميار�س نائب رئي�س االحتاد جميع اخت�صا�صات الرئي�س عند غيابه لأي
�سبب من الأ�سباب .

 -2ين�شئ املجل�س الأعلى �أمانة عامة له تزود بعدد كاف من املوظفني ملعاونته على
�أداء �أعماله .
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مادة ()52
مدة الرئي�س ونائبه خم�س �سنوات ميالدية  .ويجوز �إعادة انتخابهما لذات املن�صب.
وي�ؤدي كل منهما عند توليه �أعباء من�صبه اليمني التالية �أمام املجل�س الأعلى :
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�صاً للإمارات العربية
املتحدة و�أن �أحرتم د�ستورها وقوانينها و�أن �أرعى م�صالح
�شعب االحتاد ،و�أن �أ�ؤدي واجبي ب�أمانة و�إخال�ص و�أحافظ
على ا�ستقالل االحتاد و�سالمة �أرا�ضيه» .

يقررها املجل�س يف الئحته الداخلية  .ويجب دعوة املجل�س لالجتماع متى طلب
ذلك �أحد �أع�ضائه .
 -3يدعو الجتماع م�شرتك بني املجل�س الأعلى وجمل�س وزراء االحتاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .

 -4يوقع القوانني واملرا�سيم والقرارات االحتادية التي ي�صدق عليها املجل�س الأعلى  ،وي�صدرها .

 -5يعني رئي�س جمل�س وزراء االحتاد ويقبل ا�ستقالته ويعفيه من من�صبه مبوافقة
املجل�س الأعلى  .كما يعني نواب رئي�س جمل�س وزراء االحتاد والوزراء ويقبل
()1
ا�ستقاالتهم ويعفيهم من منا�صبهم بنا ًء على اقرتاح رئي�س جمل�س وزراء االحتاد .
 -6يعني املمثلني الدبلوما�سيني لالحتاد لدى الدول الأجنبية وغريهم من كبار
املوظفني االحتاديني املدنيني والع�سكريني (با�ستثناء رئي�س وق�ضاة املحكمة
االحتادية العليا) ويقبل ا�ستقاالتهم ويعزلهم بنا ًء على موافقة جمل�س وزراء االحتاد .

مادة ()53

ويتم هذا التعيني �أو قبول اال�ستقالة �أو العزل مبرا�سيم وطبق ًا للقوانني االحتادية .
 -7يوقع �أوراق اعتماد املمثلني الدبلوما�سيني لالحتاد لدى الدول والهيئات الأجنبية

عند خلو من�صب الرئي�س �أو نائبه بالوفاة �أو اال�ستقالة �أو انتهاء حكم �أي منهما
يف �إمارته ل�سبب من الأ�سباب  ،يدعى املجل�س الأعلى خالل �شهر من ذلك التاريخ
لالجتماع  ،النتخاب خلف ل�شغل املن�صب ال�شاغر للمدة املن�صو�ص عليها يف املادة
( )52من هذا الد�ستـور  ،وعند خلو من�صبي رئي�س املجل�س الأعلى ونائبه مع ًا ،يجتمع
املجل�س فور ًا بدعوة من �أي من �أع�ضائه �أو من رئي�س جمل�س وزراء االحتاد  ،لإنتخاب
رئي�س ونائب رئي�س جديدين مللء املن�صبني ال�شاغرين .

�أوراق اعتمادهم  .كما يوقع وثائق تعيني وبراءات اعتماد املمثلني .
 - 8ي�شرف على تنفيذ القوانني واملرا�سيم والقرارات االحتادية بوا�سطة جمل�س
وزراء االحتاد والوزراء املخت�صني .
 - 9ميثل االحتاد يف الداخل وجتاه الدول الأخرى  ،ويف جميع العالقات الدولية .

مادة ()54

ويقبل اعتماد املمثلني الدبلوما�سيني والقن�صليني للدول الأجنبية لدى االحتاد ويتلقى

 -10ميار�س حق العفو �أو تخفيف العقوبة وي�صادق على �أحكام الإعدام  ،وفق ًا لأحكام

الد�ستور والقوانني االحتادية .
 -11مينح �أو�سمة و�أنواط ال�شرف الع�سكرية واملدنية  ،وفق ًا للقوانني اخلا�صة بهذه
الأو�سمة والأنواط .

يبا�شر رئي�س االحتاد االخت�صا�صات التالية -:
 -1ير�أ�س املجل�س الأعلى  ،ويدير مناق�شاته .

� -12أية اخت�صا�صات �أخرى يخوله �إياها املجل�س الأعلى �أو تخول له مبقت�ضى �أحكام

 -2يدعو املجل�س الأعلى لالجتماع  ،ويف�ض اجتماعاته  ،وفق ًا للقواعد الإجرائية التي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هذا الد�ستور �أو القوانني االحتادية .

( )1مت ا�ستبدال املادة تبعا للتعديل الد�ستوري رقم  1ل�سنة . 2009
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الف�صل الثالث
جمل�س وزراء االحتاد

مادة ()58

مادة ()55

يحدد القانون اخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات كل وزير  .وي�شمل �أول جمل�س
وزراء احتادي الوزارات التالية :

يتكون جمل�س الوزراء االحتادي من رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء (. )1

مادة ()56
يكون اختيار الوزراء من بني مواطني االحتاد امل�شهود لهم بالكفاءة واخلربة .

مادة ()57
ي�ؤدي رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه والوزراء( ، )2قبل مبا�شرة �أعباء منا�صبهم
�أمام رئي�س االحتاد اليمني التالية :
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�صاً للإمارات العربية املتحدة و�أن
�أحرتم د�ستور االحتاد وقوانينه  ،و�أن �أ�ؤدي واجباتي بالأمانة و�أن
�أرعى م�صالـح �شعب االحتاد رعاية كاملة  ،و�أن �أحافظ حمافظة تامة
على كيان االحتاد و�سالمة �أرا�ضيه» .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مت ا�ستبدال املادة تبعا للتعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة . 2009
( )2مت ا�ستبدال املادة تبعا للتعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة . 2009
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 -1اخل ـ ــارج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية.
 -3الدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع.
 -5العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل.
 -7ال�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة الع ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة.
 -9املوا�صالت والربيد والربق والهاتف.
 -11الإع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم.

 -2الداخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية.
 -4الـمـ ــالية واالقت ــ�صاد وال�صناعـ ـ ــة.
 -6الـت ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ــية والتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليم.
 -8الأ�شغ ـ ـ ـ ــال الع ـ ـ ـ ــامة وال ــزراعـة.
 -10العم ـ ـ ـ ـ ــل وال�ش ـ ـ�ؤون االجتماعــية.
 -12الت ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطيط.

مادة ()59
يتوىل رئي�س جمل�س الوزراء رئا�سة جل�سات املجل�س ،ويدعوه لالنعقاد ويدير
مناق�شاته ويتابع ن�شاط الوزراء  ،وي�شرف على تن�سيق العمل بني الوزارات املختلفة
ويف كافة الأجهزة التنفيذية لالحتاد .
وميار�س �أحد نواب رئي�س الوزراء جميع �سلطات الرئي�س عند غيابه لأي �سبب من
الأ�سباب بتكليف من رئي�س االحتاد بناء على تو�صية رئي�س جمل�س الوزراء (.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مت ا�ستبدال املادة تبعا للتعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة . 2009
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مادة ()60
يتوىل جمل�س الوزراء ،بو�صفه الهيئة التنفيذية لالحتاد وحتت الرقابة العليا
لرئي�س االحتاد وللمجل�س الأعلى ،ت�صريف جميع ال�ش�ؤون الداخلية واخلارجية التي
يخت�ص بها االحتاد مبوجب هذا الد�ستور والقوانني االحتادية .

 -8تعيني وعزل املوظفني االحتاديني  ،وفق ًا لأحكام القانون  ،ممن ال يتطلب تعيينهم
�أو عزلهم �إ�صدار مرا�سيم بذلك .

 -9مراقبة �سري الإدارات وامل�صالح العامة االحتادية  ،وم�سلك وان�ضباط موظفي
االحتاد عموم ًا .
� -10أيـة اخت�صا�صات �أخرى يخوله �إياها القانون � ،أو املجل�س الأعلى  ،يف حدود هذا الد�ستور .

وميار�س جمل�س الوزراء بوجه خا�ص  ،االخت�صا�صات التالية :
 -1متابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة حلكومة االحتاد يف الداخل واخلارج .
 -2اقرتاح م�شروعات القوانني االحتادية و�إحالتها �إىل املجل�س الوطني االحتادي قبل

رفعها �إىل رئي�س االحتاد لعر�ضها على املجل�س الأعلى للت�صديق عليها .

مادة ()61
مداوالت جمل�س الوزراء �سرية وت�صدر قراراته ب�أغلبية جميع �أع�ضائه وعند
ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئي�س .
وتلتزم الأقلية بر�أي الأغلبية .

� -3إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية العامة لالحتاد ،واحل�ساب اخلتامي .

مادة ()62

� -4إعداد م�شروعات املرا�سيم والقرارات املختلفة .
 -5و�ضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني االحتادية مبا لي�س فيه تعديل �أو تعطيل لها

�أو �إعفاء مـن تنفيذها ،وكذلك لوائح ال�ضبط ،واللوائح اخلا�صة برتتيب الإدارات
وامل�صالح العامة ،يف حدود �أحكام هذا الد�ستور والقوانني االحتادية .ويجوز بن�ص
خا�ص يف القانون� ،أو ملجل�س الوزراء ،تكليف الوزير االحتادي املخت�ص �أو �أية جهة
�إدارية �أخرى ،يف ا�صدار بع�ض هذه اللوائح .

 -6الإ�شراف على تنفيذ القوانني واملرا�سيم واللوائح والقرارات االحتادية بوا�سطة
كافة اجلهات املعنية يف االحتاد �أو الإمارات .

ال يجوز لرئي�س جمل�س الوزراء �أو لنوابه �أو لأي وزير احتادي� ،أثناء توليه
من�صبه� ،أن يزاول �أي عمل مهني �أو جتاري �أو مايل � ،أو �أن يدخل يف معاملة جتارية
مع حكومة االحتاد �أو حكومات الإمارات� ،أو �أن يجمع �إىل من�صبه �أكرث من من�صب
ر�سمي واحد يف حكومة �إحدى الإمارات (.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -7الإ�شراف على تنفيذ �أحكام املحاكم االحتادية  ،واملعاهدات واالتفاقيات الدولية
التي يربمها االحتاد .

( )1مت ا�ستبدال املادة تبعا للتعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة  ،2009وكان الن�ص ال�سابق كالتايل :
ال يجوز لرئي�س جمل�س الوزراء �أو نائبه �أو لأي وزير احتادي � ،أثناء توليه من�صبه � ،أن يزاول �أي عمل مهني �أو جتاري
�أو مايل � ،أو �أن يدخل يف معاملة جتارية مع حكومة االحتاد �أو حكومات الإمارات � ،أو �أن يجمع بني من�صبه والع�ضوية
يف جمل�س �إدارة �شركة جتارية �أو مالية.
كما ال يجوز له �أن يجمع �إىل من�صبه �أكرث من من�صب ر�سمي واحد يف �إحدى الإمارات مع التخلي عن �سائر منا�صبه
الر�سميه املحلية الأخرى �إن وجدت.
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مادة ()63
على �أع�ضاء جمل�س الوزراء �أن ي�ستهدفوا ب�سلوكهم م�صالح االحتاد و�إعالء كلمة
ال�صالح العام و�إنكار امل�صالح الذاتية �إنكار ًا كلي ًا و�أال ي�ستغلوا مراكزهم الر�سمية
ب�أية �صورة كانت لفائدتهم �أو لفائدة من ت�صلهم به عالقة خا�صة .

مادة ()66
 -1ي�ضع جمل�س الوزراء الئحته الداخلية مت�ضمنة نظام �سري العمل فيه .
 -2ين�شئ جمل�س الوزراء �أمانـة عامـة له تزود بعدد من املوظفني ملعاونته على �أداء �أعماله .

مادة ()64
رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه والوزراء م�س�ؤولون �سيا�سي ًا بالت�ضامن �أمام رئي�س
االحتاد واملجل�س الأعلى لالحتاد عن تنفيذ ال�سيا�سة العامة لالحتاد يف الداخل
واخلارج  .وكل منهم م�س�ؤول �شخ�صي ًا �أمام رئي�س االحتاد واملجل�س الأعلى عن �أعمال
وزارته �أو من�صبه .

مادة ()67
يعني القانون مرتبات رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه و�سائر الوزراء(. )1

ت�ؤدي ا�ستقالة رئي�س جمل�س الوزراء � ،أو �إعفا�ؤه من من�صبه � ،أو وفاته � ،أو خلو
من�صبه لأي �سبب من الأ�سباب �إىل ا�ستقالة الوزارة بكاملها  .ولرئي�س االحتاد �أن
يطلب �إىل الوزراء البقاء يف منا�صبهم م�ؤقت ًا  ،لت�صريف العاجل من الأمور �إىل حني
ت�شكيل الوزارة اجلديدة (. )1

مادة ()65
يقدم جمل�س الوزراء �إىل رئي�س االحتاد لعر�ضه على املجل�س الأعلى  ،يف بداية
كل �سنة مالية تقرير ًا مف�ص ًال عن الأعمال التي �أجنزت يف الداخل  ،وعن عالقات
االحتاد بالدول الأخرى واملنظمات الدولية  ،مقرون ًا بتو�صيات الوزارة عن �أف�ضل
الو�سائل الكفيلة بتوطيد �أركان االحتاد وتعزيز �أمنه وا�ستقراره  ،وحتقيق �أهدافه
وتقدمه يف كافة امليادين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مت ا�ستبدال املادة تبعا للتعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة . 2009
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مت ا�ستبدال املادة تبعا للتعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة . 2009
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الف�صل الرابع

مادة ()70

املجل�س الوطني االحتادي

ي�شرتط يف ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي :

الفرع الأول
�أحكام عامة

� -1أن يكون من مواطني �إحدى �إمارات االحتاد  ،ومقيم ًا ب�صفة دائمة يف الإمارة
التي ميثلها يف املجل�س .

مادة ()68
ي�شكل املجل�س الوطني االحتادي من  40ع�ضو ًا ( )1ويوزع عدد مقاعد املجل�س على
الإمارات الأع�ضاء كما يلي :
		
		
		
		
		

		
( )8مق ـ ـ ــاعد
		
( )8مق ـ ـ ــاعد
( )6مق ـ ـ ــاعد
( )6مق ـ ـ ــاعد
( )4مق ـ ـ ـ ـ ــاعد
( )4مقـ ـ ـ ــاعد
( )4مقـ ـ ـ ــاعد

�أب ــوظب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
دب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارقة
ر�أ�س ال ـ ــخيمة
عـ ــجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�أم القيـ ـ ــويـ ــن
الفـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـرة

 -2ال تقل �سنه عند اختياره عن خم�س وع�شرين �سنة ميالدية .
� -3أن يكون متمتع ًا بالأهلية املدنية حممود ال�سرية  ،ح�سن ال�سمعة  ،مل ي�سبق احلكم
عليه يف جرمية خملة بال�شرف  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره طبق ًا للقانون .
� -4أن يكون لديه �إملام كاف بالقراءة والكتابة .

مادة ()71
ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية املجل�س الوطني االحتادي و�أية وظيفة من الوظائف
العامة يف االحتاد مبا يف ذلك املنا�صب الوزارية .

مادة ()72

مادة ()69
يرتك لكل �إمارة حتديد طريقة اختيار املواطنني الذين ميثلونها يف املجل�س
الوطني االحتادي (.)2

مدة الع�ضوية يف املجل�س �أربع �سنوات ميالدية  ،تبد�أ من تاريخ �أول اجتماع له(. )1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مت زيادة عدد �أع�ضاء املجل�س بنا ًء على قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم  3ل�سنة  1972بعد ان�ضمام �إمارة
ر�أ�س اخليمة لالحتاد وتخ�صي�ص ( )6مقاعد لها  ،وكان العدد ال�سابق  34 « :ع�ضو ًا » .
( )2تبع ًا لقرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )4ل�سنة � 2006أ�صبحت كل �إمارة تنتخب ن�صف ممثليها و تعني
الن�صف الآخر

( )1مت ا�ستبدال املادة تبعا للتعديل الد�ستوري رقم  1ل�سنة  ،2009حيث مت زيادة مدة الف�صل الت�شريعي من
�سنتني لأربع ،وانطبقت الزيادة على املجل�س يف ف�صله الت�شريعي الرابع ع�شر بناء على ن�ص املادة الثالثة من التعديل
الد�ستوري رقم  1ل�سنة  2009والتي ن�صت على �أن ( متدد مدة املجل�س الوطني احلايل ال�ستفياء املدة املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )72من هذا التعديل )  ،حيث عمل بهذا التعديل من تاريخ �صدوره يف  10فرباير . 2009
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مادة ()73
قبل �أن يبا�شر ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي �أعماله  ،يف املجل�س وجلانه ي�ؤدي
�أمام املجل�س يف جل�سة علنية اليمني التالية -:
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�صاً للإمارات العربية املتحدة و�أن
�أحرتم د�ستور االحتاد وقوانينه  ،و�أن �أ�ؤدي �أعمايل يف املجل�س وجلانه
ب�أمانة و�صدق» .

وهو املخت�ص بقبول اال�ستقالة من الع�ضوية  ،وتعترب اال�ستقالة نهائية من تاريخ
قبول املجل�س لها .

مادة ()77
ع�ضو املجل�س االحتادي ينوب عن �شعب االحتاد جميعه  ،ولي�س فقط عن الإمارة
التي ميثلها داخل املجل�س .
الفرع الثاين

مادة ()74

نظام العمل يف املجل�س

�إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء املجل�س قبل نهاية مدة ع�ضويته ل�سبب من الأ�سباب
فيجري اختيار بدل خالل �شهرين من تاريخ �إعالن املجل�س هذا اخللو  ،ما مل يقع
اخللو خالل الأ�شهر الثالثة ال�سابقة على نهاية مدة املجل�س .ويكمل الع�ضو اجلديد
مدة ع�ضوية �سلفه .

مادة ()78

مادة ()75
يعقد املجل�س جل�ساته يف مقر عا�صمة االحتاد  ،ويجوز ا�ستثنا ًء �أن ينعقد يف �أي
مكان �آخر داخل االحتاد  ،بنا ًء على قرار يتخذه املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائه
جميع ًا ومبوافقة جمل�س الوزراء .

مادة ()76
يف�صل املجل�س يف �صحة نيابة �أع�ضائه  ،ويف �إ�سقاط الع�ضوية عنهم �إذا فقدوا
�أحد �شروطها وذلك ب�أغلبية جميع �أع�ضائه بنا ًء على اقرتاح خم�سة منهم .
28

يعقد املجل�س دورة عادية �سنوية ال تقل مدتها عن �سبعة �شهور  ،تبد�أ يف الأ�سبوع
الثالث من �شهر �أكتوبر من كل عام  ،وميكن دعوته لالنعقاد يف دور غري عادي عند
قيام املقت�ضى  ،وال يجوز للمجل�س يف دور االنعقاد غري العادي �أن ينظر يف غري الأمور
التي دعي من �أجلها (.)1

مادة ()79

تكون دعوة املجل�س لالنعقاد ،وف�ض الدورة «مبر�سوم» ي�صدره رئي�س االحتاد
مبوافقة جمل�س وزراء االحتاد ،وكل اجتماع يعقده املجل�س بدون دعوة ر�سمية
لالنعقاد� ،أو يف غري املكان القانوين املقرر لعقد اجتماعاته مبوجب هذا الد�ستور
يعترب باط ًال وال يرتتب عليه �أي �أثر .
ومع ذلك �إذا مل يدع املجل�س لالنعقاد لدورته العادية ال�سنوية قبل الأ�سبوع الثالث
من نوفمرب انعقد من تلقاء نف�سه يف احلادي والع�شرين من ال�شهر املذكور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1مت ا�ستبدال املادة تبعا للتعديل الد�ستوري رقم  1ل�سنة 2009
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مادة ()80

مادة ()83

يفتتح رئي�س االحتاد الدور العادي ال�سنوي للمجل�س  ،ويلقي فيه خطاب ًا يت�ضمن
بيان �أحوال البالد  ،و�أهم الأحداث وال�ش�ؤون الهامة التي جرت خالل العام  ،وما
تعتزم حكومة االحتاد �إجراءه من م�شروعات و�إ�صالحات خالل الدورة اجلديدة.
ولرئي�س االحتاد �أن ينيب عنه يف االفتتاح �أو يف �إلقـاء اخلطاب  ،نائبه �أو رئي�س
جمل�س وزراء االحتاد .

ي�ستحق رئي�س املجل�س و�سائر �أع�ضائه من تاريخ حلف اليمني �أمام املجل�س مكاف�أة
يحددها القانون  ،وبدل انتقال من حمال اقامتهم �إىل مقر اجتماعات املجل�س .

وعلى املجل�س االحتادي �أن يختار جلنة من بني �أع�ضائه لإعداد م�شروع الرد على
خطاب االفتتاح  ،مت�ضمن ًا مالحظات املجل�س و�أمانيه  ،ويرفع الرد بعد �إقراره من
املجل�س �إىل رئي�س االحتاد  ،لعر�ضه على املجل�س الأعلى .

مادة ()81
ال ي�ؤاخذ �أع�ضاء املجل�س عما يبدونه من الأفكار والآراء يف �أثناء قيامهم بعملهم
داخل املجل�س �أو جلانه .

مادة ()82
ال يجوز �أثناء انعقاد املجل�س  ،ويف غري حالة التلب�س باجلرمية �أن تتخذ �أية
اجراءات جزائية �ضد �أي من �أع�ضائه � ،إال ب�إذن املجل�س  ،ويف حالة اتخاذ مثل هذه
الإجراءات يف غيبة املجل�س يجب �إخطاره بها .
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مادة ()84
يكون للمجل�س هيئة مكتب ت�شكل من رئي�س ونائب �أول ونائب ثان  ،ومن مراقبني
اثنني يختارهم املجل�س جميع ًا من بني �أع�ضائه .
وتنتهي مدة كل من الرئي�س ونائبيـه بانتهـاء مدة املجل�س �أو بحله وفقـ ًا لأحكام
الفقرة الثانية من املادة (. )88
وتنتهي مدة املراقبني باختيار مراقبني جديدين يف م�ستهل الدورة ال�سنوية
العادية التالية  ،و�إذا خال �أحد املنا�صب يف هيئة املكتب اختار املجل�س من ي�شغله
للمدة الباقية .

مادة ()85
يكون للمجل�س �أمانة عامة ير�أ�سها �أمني عام  ،وحتدد الالئحة الداخلية
اخت�صا�صاته  ،ويتوىل املجل�س و�ضع م�شروع الئحته الداخلية  ،وت�صدر بقرار من
رئي�س االحتاد بناء على موافقة املجل�س الأعلى لالحتاد(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مت ا�ستبدال املادة تبعا للتعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة  ،2009وكان الن�ص ال�سابق كالتايل :
يكون للمجل�س �أمني عام يعاونه عدد من املوظفني يتبعون املجل�س مبا�شرة ،وحتدد الالئحة الداخلية للمجل�س
�شروط خدماتهم واخت�صا�صاتهم ويتوىل املجل�س و�ضع الئحتة الداخلية وت�صدر مبر�سوم ي�صدره رئي�س االحتاد
مبوافقة جمل�س الوزراء وحتدد الالئحة الداخلية اخت�صا�صات رئي�س املجل�س ونائبيه واملراقبني وبوجة عام كل ما
يتعلق ب�ش�ؤون املجل�س وجلانه و�أع�ضائه وهيئة �أمانته وموظفيه وقواعد و�إجراءات املناق�شة والت�صويت يف املجل�س وغري
ذلك من �ش�ؤون يف حدود احكام هذا الد�ستور.
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مادة ()86
جل�سات املجل�س علنية  .وتعقد اجلل�سات �سرية �إذا طلب ذلك ممثل احلكومة �أو
رئي�س املجل�س �أو ثلث �أع�ضائه .

يف ذلك م�شروعات القوانني املالية على املجل�س الوطني االحتادي قبل رفعها �إىل رئي�س
االحتاد لعر�ضها على املجل�س الأعلى للت�صديق عليها ويناق�ش املجل�س الوطني االحتادي
هذه امل�شروعات وله �أن يوافق عليها �أو يعدلها �أو يرف�ضها .

مادة ()87

مادة ()90

ال تكون مداوالت املجل�س �صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على الأقل  .وت�صدر
القرارات بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ،وذلك يف غري احلاالت
التي ي�شرتط فيها �أغلبية خا�صة  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فيه
رئي�س اجلل�سة .

ينظر املجل�س يف دورته العادية يف م�شروع قانون امليزانية العامة ال�سنوية لالحتاد
 ،ويف م�شروع قانون احل�ساب اخلتامي وذلك طبق ًا للأحكام الواردة يف الباب الثامن
من هذا الد�ستور .

مادة ()88

يجوز مبر�سوم ي�صدره رئي�س االحتاد مبوافقة جمل�س وزراء االحتاد ت�أجيل اجتماعات
املجل�س ملدة ال جتاوز �شهر ًا واحد ًا  ،على �أال يتكرر ذلك يف الدورة الواحدة �إال مبوافقة
املجل�س وملرة واحدة  .وال حتت�سب فرتة الت�أجيل �ضمن مدة الدورة العادية .

كما يجوز مبر�سوم ي�صدره رئي�س االحتاد مبوافقة املجل�س الأعلى لالحتاد حل
املجل�س الوطني االحتادي  ،على �أن يت�ضمن مر�سوم احلل دعوة املجل�س اجلديد
لالنعقاد يف �أجل ال يجاوز �ستني يوم ًا من تاريخ مر�سوم احلل  .وال يجوز حل املجل�س
مدة �أخرى لنف�س الأ�سباب .
الفرع الثالث

اخت�صا�صات املجل�س

مادة ()89
مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )110تعر�ض م�شروعات القوانني االحتادية مبا
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مادة ()91

تتوىل احلكومة �إبالغ املجل�س الوطني االحتادي باملعاهدات واالتفاقيات الدولية
التي جتريها مع الدول الأخرى واملنظمات الدولية املختلفة  ،م�شفوعة مبا ينا�سب من
بيان  ،ويحدد بقرار من رئي�س االحتاد املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يتوجب على
املجل�س الوطني االحتادي مناق�شتها قبل الت�صديق عليها (.)1

مادة ()92
للمجل�س الوطني االحتادي �أن يناق�ش �أي مو�ضوع من املو�ضوعات العامة املتعلقة
ب�ش�ؤون االحتاد �إال �إذا �أبلغ جمل�س الوزراء املجل�س الوطني االحتادي ب�أن مناق�شة ذلك
املو�ضوع خمالفة مل�صالح االحتاد العليا  ،ويح�ضر رئي�س الوزراء �أو الوزير املخت�ص
النقا�ش  ،وللمجل�س الوطني االحتادي �أن يعرب عن تو�صياته ويحدد املو�ضوعات التي
يناق�شها و�إذا مل يقر جمل�س الوزراء تلك التو�صيات �أخطر املجل�س الوطني االحتادي
ب�أ�سباب ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مت ا�ستبدال املادة تبعا للتعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة  ،2009وكان الن�ص ال�سابق كالتايل :
«تتوىل احلكومة �إبالغ املجل�س االحتادي باملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي جتريها مع الدول الأخرى
واملنظمات الدولية املختلفة  ،م�شفوعة مبا ينا�سب من بيان»
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مادة ()93

مادة ()96

ميثل حكومة االحتاد يف جل�سات املجل�س الوطني االحتادي  ،رئي�س جمل�س الوزراء
�أو �أحد نوابه �أو �أحد �أع�ضاء الوزارة االحتادية على الأقل .
ويجيب رئي�س الوزراء �أو �أحد نوابه �أو الوزير املخت�ص على الأ�سئلة التي يوجهها
�إليهم �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س للإ�ستف�سار عن الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاتهم،
وذلك وفق ًا للإجراءات املقررة يف الالئحة الداخلية للمجل�س (. )1

ت�شكل املحكمة االحتادية العليا من رئي�س وعدد من الق�ضاة ال يزيدون جميع ًا على
خم�سة يعينون مبر�سوم ي�صدره رئي�س االحتاد بعد م�صادقة املجل�س الأعلى عليه .
ويحدد القانون عدد دوائر املحكمة ونظامها و�إجراءاتها و�شروط اخلدمة والتقاعد
لأع�ضائها وال�شروط وامل�ؤهالت الواجب توافرها فيهم .

الف�صل اخلام�س
الق�ضاء يف االحتاد والإمارات

مادة ()94
العدل �أ�سا�س امللك  .والق�ضاة م�ستقلون ال �سلطان عليهم يف �أداء واجبهم لغري
القانون و�ضمائرهم .

مادة ()95
يكون لالحتاد حمكمة احتادية عليا  ،وحماكم احتادية ابتدائية وذلك على الوجه
املبني يف املواد التالية .

مادة ()97
رئي�س املحكمة االحتادية العليا وق�ضاتها ال يعزلون �إبان توليهم الق�ضاء  ،وال
تنتهي واليتهم �إال لأحد الأ�سباب التالية - :
 -1الوفاة .
 -2اال�ستقالة .
 -3انتهاء مدة عقود املتعاقدين منهم �أو مدة �إعارتهم .
 -4بلوغ �سن الإحالة �إىل التقاعد .
 -5ثبوت عجزهم عن القيام مبهام وظائفهم لأ�سباب �صحية .
 -6الف�صل الت�أديبي بنا ًء على الأ�سباب والإجراءات املن�صو�ص عليها يف القانون .
� -7إ�سناد منا�صب �أخرى لهم مبوافقتهم .

مادة ()98
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مت ا�ستبدال املادة تبعا للتعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة . 2009
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يـ�ؤدي رئي�س املحكمة االحتادية العليا وق�ضاتها  ،قبل مبا�شرة وظائفهم اليمني
�أمام رئي�س االحتاد  ،بح�ضور وزير العدل االحتادي  ،ب�أن يحكموا بالعدل دون خ�شية
�أو حماباة  ،وب�أن يخل�صوا لد�ستور االحتاد وقوانينه .
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 -7تنازع االخت�صا�ص بني الق�ضاء االحتادي والهيئات الق�ضائية املحلية يف الإمارات .

مادة ()99
تخت�ص املحكمة االحتادية العليا بالف�صل يف الأمور التالية - :
 -1املنازعات املختلفة بني الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد � ،أو بني �أية �إمارة �أو �أكرث
وبني حكومة االحتاد ،متى �أحيلت هذه املنازعات �إىل املحكمة بنا ًء على طلب �أي
طرف من الأطراف املعنية .
 -2بحث د�ستورية القوانني االحتادية � ،إذا ما طعن فيها من قبل �إمارة �أو �أكرث
ملخالفتها لد�ستور االحتاد .
وبحث د�ستورية الت�شريعات ال�صادرة عن �إحدى الإمارات � ،إذا ما طعن فيها من
قبل �إحدى ال�سلطات االحتادية  ،ملخالفتها لد�ستور االحتاد � ،أو للقوانني االحتادية .
 -3بحث د�ستورية القوانني والت�شريعات واللوائح عموم ًا � ،إذا ما �أحيل �إليها هذا الطلب
من �أية حمكمة من حماكم البالد �أثناء دعوى منظورة �أمامها وعلى املحكمة املذكورة
�أن تلتزم بقرار املحكمة االحتادية العليا ال�صادر بهذا ال�صدد .
 -4تف�سري �أحكام الد�ستور �إذا ما طلبت �إليها ذلك �إحدى �سلطات االحتاد � ،أو حكومة
�إحدى الإمارات  .ويعترب هذا التف�سري ملزم ًا للكافة .
 -5م�ساءلة الوزراء  ،وكبار موظفي االحتاد املعينني مبر�سوم  ،عما يقع منهم من
�أفعال يف �أداء وظائفهم الر�سمية بنا ًء على طلب املجل�س الأعلى ووفق ًا للقانون
اخلا�ص بذلك .

 -8تنازع االخت�صا�ص بني هيئة ق�ضائية يف �إمارة وهيئة ق�ضائية يف �إمارة �أخرى
وتنظم القواعد اخلا�صة بذلك بقانون احتادي .
� -9أية اخت�صا�صات �أخرى من�صو�ص عليهـا يف هذا الد�ستور �أو ميكن �أن حتال �إليها
مبوجب قانون احتادي

مادة ()100
تعقد املحكمة االحتادية العليا جل�ساتها مبقر عا�صمة االحتاد  .ويجوز لها ا�ستثناء
�أن تنعقد عند االقت�ضاء يف �أية عا�صمة من عوا�صم الإمارات .

مادة ()101
�أحكام املحكمة االحتادية العليا نهائية  ،وملزمة للكافة .
و�إذا ما قررت املحكمة عند ف�صلها يف د�ستورية القوانني والت�شريعات واللوائح� ،أن
ت�شريع ًا احتادي ًا ما جاء خمالف ًا لد�ستور االحتاد � ،أو �أن الت�شريع �أو الالئحة املحلية
مو�ضوع النظر يت�ضمنان خمالفة لد�ستور االحتاد �أو لقانون احتادي  ،تعني على
ال�سلطة املعنية يف االحتاد �أو يف الإمـارات بح�سب الأحوال  ،املبادرة �إىل اتخاذ ما
يلزم من تدابري لإزالة املخالفة الد�ستورية � ،أو لت�صحيحها .

 -6اجلرائم التي لها م�سا�س مبا�شر مب�صالح االحتاد  ،كاجلرائم املتعلقة ب�أمنه يف
الداخل �أو اخلارج  ،وجرائم تزوير املحررات �أو الأختام الر�سمية لإحدى ال�سلطات
االحتادية  ،وجرائم تزييف العملة .
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مادة ()102

مادة ()104

يكون لالحتاد حمكمة احتادية ابتدائية �أو �أكرث  ،تنعقد يف عا�صمة االحتاد الدائمة،
�أو يف بع�ض عوا�صم الإمارات  ،ملمار�سة الوالية الق�ضائية يف دائرة اخت�صا�صها يف
الق�ضايا التالية -:

تتوىل الهيئات الق�ضائية املحلية يف كل �إمارة جميع امل�سائل الق�ضائية التي مل
يعهد بها للق�ضاء االحتادي مبقت�ضى �أحكام هذا الد�ستور .

 -1املنازعات املدنية والتجارية والإدارية بني االحتاد والأفراد � ،سواء كان االحتاد
مدعي ًا �أو مدعى عليه فيها .
 -2اجلرائم التي ترتكب �ضمن حدود العا�صمة االحتادية الدائمة با�ستثناء ما تخت�ص

بنظره املحكمة االحتادية العليا مبوجب املادة ( )99من هذا الد�ستور .

مادة ()105
يجوز بقانون احتادي ي�صدر بنا ًء على طلب الإمارة املعنية  ،نقل كل �أو بع�ض
االخت�صا�صات التي تتوالها هيئاتها الق�ضائية املحلية مبوجب املادة ال�سابقة �إىل
املحاكم االحتادية االبتدائية .

 -3ق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية والق�ضايا املدنية والتجارية وغريها بني الأفراد التي
تن�ش�أ يف العا�صمة االحتادية الدائمة .

كما يحدد بقانون احتادي احلاالت التي يجوز فيها ا�ستئناف �أحكام الهيئات
الق�ضائية املحلية يف الق�ضايا اجلزائية واملدنية والتجارية وغريها � ،أمام املحاكم
االحتادية على �أن يكون ق�ضا�ؤها عند الف�صل يف هذا اال�ستئناف نهائي ًا .

مادة ()103

مادة ()106

ينظم القانون كل ما يتعلق باملحاكم االحتادية االبتدائية من حيث ترتيبها
وت�شكيلها ودوائرها واخت�صـا�صها املكاين  ،والإجراءات التي تتبع �أمامها  ،واليمني
التي ي�ؤديها ق�ضاة هذه املحاكم  ،و�شروط اخلدمة املتعلقة بهم  ،وطرق الطعن يف
�أحكامهم .

يكون لالحتاد نائب عام يعني مبر�سوم احتادي ي�صدر مبوافقة جمل�س الوزراء .
ويعاون النائب العام عدد من �أع�ضاء النيابة العامة .
وينظم القانون ال�ش�ؤون املتعلقة ب�أع�ضاء النيابة العامة االحتادية  ،من حيث طريقة
تعيني �أع�ضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم وامل�ؤهالت الواجب توافرها فيهم .

ويجوز �أن ين�ص القانون على ا�ستئناف �أحكام تلك املحاكم �أمام �إحدى دوائر
املحكمة االحتادية العليا  ،يف احلاالت وبالإجراءات التي يحددها .

كمـا ينظم قانون الإجراءات واملحاكمات اجلزائية االحتادي اخت�صا�صات هذه
الهيئة و�إجراءاتها  ،و�صالحيات معاونيها من رجال ال�ضبط والأمن العام .
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مادة ()107

الباب اخلام�س

لرئي�س االحتاد �أن يعفو عن تنفيذ العقوبة املحكوم بها من جهة ق�ضائية احتادية،
قبل تنفيذ احلكم � ،أو �أثناء التنفيذ � ،أو �أن يخفف هذه العقوبة  ،وذلك بنا ًء على
عر�ض وزير العدل االحتادي  ،وبعد موافقة جلنة م�شكلة برئا�سة الوزير  ،من �ستة
�أع�ضاء يختارهم جمل�س وزراء االحتاد  .ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد  ،من بني
املواطنني ذوي الر�أي والكفاية يف البالد .

الت�شريعات واملرا�سيم االحتادية واجلهات املخت�صة بها

والع�ضوية يف اللجنة جمانية  ،ومداوالتها �سرية  .وت�صدر قراراتها ب�أغلبية
الأ�صوات .

مادة ()108
ال تنفذ عقوبة الإعدام ال�صادرة نهائي ًا من جهة ق�ضائية احتادية � ،إال بعد
م�صادقة رئي�س االحتاد على احلكم  .وله �أن ي�ستبدل بها عقوبة �أخرى �أخف منها ،
وذلك مبراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة .

مادة ()109
العفو ال�شامل عن جرمية �أو جرائم معينة  ،ال يكون �إال بقانون .

الف�صل الأول
القوانني االحتادية

مادة ()110
 -1ت�صدر القوانني االحتادية مبوجب �أحكام هذه املادة وغريها من �أحكام الد�ستور
املنا�سبة .
 -2ي�صبح م�شروع القانون قانون ًا بعد اتخاذ الإجراءات التالية -:
�أ  -يعد جمل�س الوزراء م�شروع القانون ويعر�ضه على املجل�س الوطني االحتادي .
ب  -يعر�ض جمل�س الوزراء م�شروع القانون على رئي�س االحتاد للموافقة عليه
ولعر�ضه على املجل�س الأعلى للت�صديق عليه .
جـ  -يوقع رئي�س االحتاد القانون بعد ت�صديقه من املجل�س الأعلى  ،وي�صدره .

ويرتتب على �صدور قانون العفو اعتبار تلك اجلرائم ك�أن مل تكن  ،والإعفاء من
تنفيذ العقوبة �أو اجلزء املتبقي منها .

� - 3أ � -إذا �أدخل املجل�س الوطني االحتادي تعدي ًال على م�شروع القانون ومل يكن هذا
التعديل مقبو ًال لدى رئي�س االحتاد �أو املجل�س الأعلى � ،أو �إذا رف�ض املجل�س
الوطني االحتادي امل�شروع  ،ف�إن لرئي�س االحتاد �أو املجل�س الأعلى �أن يعيده
�إىل املجل�س الوطني االحتادي  .ف�إذا �أجرى املجل�س الوطني االحتادي يف ذلك
�أي تعديل مل يكن مقبو ًال لدى رئي�س االحتاد �أو املجل�س الأعلى �أو ر�أى املجل�س
الوطني االحتادي رف�ض امل�شروع  ،كان لرئي�س االحتاد �أن ي�صدر القانون بعد

40

41

م�صادقة املجل�س الأعلى عليه .
ب  -يق�صد بعبارة «م�شروع القانون» الواردة يف هذه الفقرة امل�شروع الذي يقدم
لرئي�س االحتاد من جمل�س الوزراء م�شتم ًال على التعديالت التي �أدخلهـا عليه

املجل�س الوطني االحتادي � ،إن وجدت .

 -4ومع ذلك �إذا اقت�ضى احلال �إ�صدارقوانني احتادية يف غياب املجل�س الوطني
االحتادي  ،فلمجل�س وزراء االحتاد �أن ي�ست�صدرها عن املجل�س الأعلى ورئي�س
االحتاد على �أن يخطر املجل�س االحتادي بها يف �أول اجتماع له .

مادة ()111
تن�شر القوانني يف اجلريدة الر�سمية لالحتاد خالل �أ�سبوعني على الأكرث من
تاريخ توقيعها و�إ�صدارها من قبل رئي�س االحتاد  ،بعد ت�صديق املجل�س الأعلى عليها.
ويعمل بها بعد �شهر من تاريخ ن�شرها يف اجلريدة املذكورة  ،ما مل ين�ص على تاريخ
�آخر يف القانون ذاته .

مادة ()112
ال ت�سري �أحكام القوانني �إال على ما يقع من تاريخ العمل بها  ،وال يرتتب عليها �أثر
فيما يقع قبل هذا التاريخ  .ويجوز عند االقت�ضاء  ،ويف غري املواد اجلزائية  ،الن�ص
يف القانون على خالف ذلك .

الف�صل الثاين
املرا�سيم بقوانني

مادة ()113
�إذا حدث فيما بني �أدوار انعقاد املجل�س الأعلى  ،ما يوجب الإ�سراع على �إ�صدار
قوانني احتادية ال حتتمل الت�أخري  ،فلرئي�س االحتاد وجمل�س الوزراء جمتمعني �إ�صدار
ما يلزم منها  ،وذلك يف �شكل مرا�سيم لها قوة القانون ب�شرط �أال تكون خمالفة
للد�ستور .
ويجب �أن تعر�ض هذه املرا�سيم بقوانني على املجل�س الأعلى خالل �أ�سبوع على
الأكرث للنظر يف �إقرارها �أو �إلغائها  ،ف�إذا �أقرها ت�أيد ما كان لها من قوة القانون ،
ويخطر املجل�س الوطني االحتادي بها يف �أول اجتماع له .
�أما �إذا مل يقرها املجل�س الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون � ،إال �إذا ر�أى
اعتماد نفاذها يف الفرتة ال�سابقة � ،أو ت�سوية ما ترتب عليها من �آثار بوجه �آخر .
الف�صل الثالث
املرا�سيم العادية

مادة ()114
ال ي�صدر مر�سوم �إال �إذا �أقره جمل�س الوزراء و�صدق عليه رئي�س االحتاد �أو املجل�س
الأعلى كل ح�سب اخت�صا�صه  ،وتن�شر املرا�سيم بعد توقيعها من رئي�س االحتاد يف
اجلريدة الر�سمية .
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مادة ()115
للمجل�س الأعلى �أن يفو�ض رئي�س االحتاد وجمل�س الوزراء جمتمعني يف �إ�صدار
ما يقت�ضي الأمر �إ�صداره يف غيبة املجل�س الأعلى من املرا�سيم التي يخت�ص املجل�س
املذكور بالت�صديق عليها على �أال ي�شمل هذا التفوي�ض املوافقة على املعاهدات
واالتفاقيات الدولية �أو �إعالن الأحكام العرفية ورفعها � ،أو �إعالن قيام احلرب
الدفاعية � ،أو تعيني رئي�س �أو ق�ضاة املحكمة االحتادية العليا .

البـاب ال�سـاد�س
الإمــــــــــــــــارات

مادة ()116
تتوىل الإمارات جميع ال�سلطات التي مل يعهد بها هذا الد�ستور لالحتاد  ،وت�شارك
جميع ًا يف بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته .

مادة ()117
ي�ستهدف احلكم يف كل �إمارة بوجه خا�ص  ،حفظ الأمن والنظام داخل �أرا�ضيها
وتوفري املرافق العامة ورفع امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي فيها .

مادة ()118
تعمل الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد جميع ًا  ،على تن�سيق ت�شريعاتها يف خمتلف
املجاالت بق�صد توحيدها قدر الإمكان .
ويجوز لإمارتني �أو �أكرث  ،بعد م�صادقة املجل�س الأعلى  ،التكتل يف وحدة �سيا�سية
�أو �إدارية �أو توحيد كل �أو بع�ض مرافقها العامة � ،أو �إن�شاء �إدارة واحدة �أو م�شرتكة
للقيام ب�أي مرفق من هذه املرافق .

مادة ()119
تنظم بقانون احتادي  ،ومبراعاة �أكرب قدر من التي�سري  ،الأمور املتعلقة بتنفيذ
الأحكام والإنابات الق�ضائية  ،و�إعالن الأوراق الق�ضائية وت�سليم الفارين من العدالة
فيما بني الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد .
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الباب ال�سابع
توزيع االخت�صا�صات الت�شريعية والتنفيذية
والدولية بني االحتاد والإمارات

مادة ()120

 -15خدمات الكهرباء .
 -16اجلن�سية االحتادية واجلوازات والإقامة والهجرة .
� -17أمالك االحتاد وكل ما يتعلق بها .
� -18ش�ؤون التعداد والإح�صاء اخلا�صة ب�أغرا�ض االحتاد .
 -19الإعالم االحتادي .

ينفرد االحتاد بالت�شريع والتنفيذ يف ال�ش�ؤون التالية :
 -1ال�ش�ؤون اخلارجية .
 -2الدفاع والقوات امل�سلحة االحتادية .
 -3حماية �أمن االحتاد مما يتهدده من اخلارج �أو الداخل .
� -4ش�ؤون الأمن والنظام واحلكم يف العا�صمة الدائمة لالحتاد .
� -5ش�ؤون موظفي االحتاد والق�ضاء االحتادي .
 -6مالية االحتاد وال�ضرائب والر�سوم والعوائد االحتادية .
 -7القرو�ض العامة االحتادية .
 -8اخلدمات الربيدية والربقية والهاتفية والال�سلكية .
� -9شق الطرق االحتادية التي يقرر املجل�س الأعلى �أنها طرق رئي�سية و�صيانتها
وحت�سينها وتنظيم حركة املرور على هذه الطرق .
 -10املراقبة اجلوية و�إ�صدار تراخي�ص الطيارات والطيارين .
 -11التعليم .
 -12ال�صحة العامة واخلدمات الطبية .
 -13النقد والعملة .
 -14املقايي�س واملكاييل واملوازين .
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مادة ()121
بغري �إخالل مبا هو من�صو�ص عليه يف املادة ال�سابقة  ،ينفرد االحتاد بالت�شريع يف
ال�ش�ؤون التالية -:
عالقات العمل والعمال والت�أمينات االجتماعية  -امللكية العقارية ونزع امللكية للمنفعة
العامة  -ت�سليم املجرمني  -البنوك  -الت�أمني ب�أنواعه  -حماية الرثوة الزراعية واحليوانية -
الت�شريعات الكربى املتعلقة بقوانني اجلزاء واملعامالت املدنية والتجارية وال�شركات ،
والإجراءات �أمام املحاكم املدنية واجلزائية  -حماية امللكية الأدبية والفنية وال�صناعية
وحقوق امل�ؤلفني  -املطبوعات والن�شر  -ا�سترياد الأ�سلحة والذخائر ما مل تكن ال�ستعمال
القوات امل�سلحة �أو قوات الأمن التابعة لأي �إمارة � -ش�ؤون الطريان الأخرى التي ال تدخل
يف اخت�صا�صات االحتاد التنفيذية  -حتديد املياه الإقليمية وتنظيم املالحة يف �أعايل
البحار – تنظيم وطريقة �إن�شاء املناطق احلرة املالية ونطاق ا�ستثنائها من تطبيق �أحكام
الت�شريعات االحتادية (. )1

مادة ()122
تخت�ص الإمارات بكل ما ال تنفرد فيه ال�سلطات االحتادية مبوجب �أحكام املادتني ال�سابقتني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1مت تعديل املادة بنا ًء على التعديل الد�ستوري رقم  1ل�سنة  2004وكان الن�ص ال�سابق كالتايل :
«بغري اخالل مبا هو من�صو�ص عليه يف املادة ال�سابقة  ،ينفرد االحتاد بالت�شريع يف ال�ش�ؤون التالية -:
عالقاتالعملوالعمالوالت�أميناتاالجتماعية -امللكية العقاريةونزع امللكيةللمنفعة العامة-ت�سليماملجرمني -البنوك
 الت�أمني ب�أنواعه  -حماية الرثوة الزراعية واحليوانية  -الت�شريعات الكربى املتعلقة بقوانني اجلزاء واملعامالتاملدنية والتجارية وال�شركات  ،والإجراءات �أمام املحاكم املدنية واجلزائية  -حماية امللكية الأدبية والفنية وال�صناعية
وحقوق امل�ؤلفني  -املطبوعات والن�شر  -ا�سترياد الأ�سلحة والذخائر ما مل تكن ال�ستعمال القوات امل�سلحة �أو قوات
الأمن التابعة لأي �إمارة � -ش�ؤون الطريان الأخرى التي ال تدخل يف اخت�صا�صات االحتاد التنفيذية  -حتديد املياه
الإقليمية وتنظيم املالحة يف �أعايل البحار» .
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مادة ()123

الباب الثامن

ا�ستثناء من ن�ص املادة (( )120بند  )1ب�ش�أن انفراد االحتاد �أ�ص ًال بال�ش�ؤون
اخلارجية والعالقات الدولية ،يجوز للإمارات الأع�ضاء يف االحتاد عقد اتفاقيات
حمدودة ذات طبيعة �إدارية حملية مع الدول والأقطار املجاورة لها على �أال تتعار�ض
مع م�صالح االحتاد وال مع القوانني االحتادية  ،وب�شرط �إخطار املجل�س الأعلى
لالحتاد م�سبق ًا  .ف�إذا اعرت�ض املجل�س على �إبرام مثل تلك االتفاقات فيتعني �إرجاء
الأمر �إىل �أن تبت املحكمة االحتادية بال�سرعة املمكنة يف هذا االعرتا�ض .

ال�ش�ؤون املالية لالحتاد

كما يجوز للإمارات االحتفاظ بع�ضويتها يف منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية
امل�صدرة للنفط �أو االن�ضمام �إليهما .

مادة ()124
على ال�سلطات االحتادية املخت�صة  ،قبل �إبرام �أية معاهدة �أو اتفاقية دولية ميكن
�أن مت�س املركز اخلا�ص ب�إحدى الإمارات  ،ا�ستطالع ر�أي هذه الإمارة م�سبق ًا  ،وعند
اخلالف يعر�ض الأمر على املحكمة االحتادية العليا للبت فيه .

مادة ()126
تتكون الإيرادات العامة لالحتاد من املوارد التالية -:
 -1ال�ضرائب والر�سوم والعوائد التي تفر�ض مبوجب قانون احتادي يف امل�سائل
الداخلة يف اخت�صا�ص االحتاد ت�شريع ًا وتنفيذ ًا .
 -2الر�سوم والأجور التي يح�صلها االحتاد يف مقابل اخلدمات التي ي�ؤديها .
 -3احل�صة التي ت�سهم بها الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد  ،يف ميزانيته ال�سنوية
وفق ًا للمادة التالية .
� -4إيراد االحتاد من �أمالكه اخلا�صة .

مادة ()125

مادة ()127

تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابري لتنفيذ القوانني ال�صادرة عن
االحتاد واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يربمها  ،مبا يف ذلك �إ�صدار القوانني
واللوائح والقرارات والأوامر املحلية الالزمة لهذا التنفيذ  .ولل�سلطات االحتادية
الإ�شراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانني والقرارات واملعاهدات واالتفاقيات
الدولية والأحكام الق�ضائية االحتادية .وعلى ال�سلطات الإدارية والق�ضائية املخت�صة
يف الإمارات  ،تقدمي كل امل�ساعدات املمكنة ل�سلطات االحتاد يف هذا ال�ش�أن .

تخ�ص�ص الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد ن�سبة معينة من مواردها ال�سنوية لتغطية
نفقات امليزانية العامة ال�سنوية لالحتاد وذلك على النحو وبالقدر اللذين يحددهما
قانون امليزانية .
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مادة ()128

يحدد القانون قواعد �إعداد امليزانية العامة لالحتاد  ،واحل�ساب اخلتامي  ،كما
يحدد بدء ال�سنة املالية .
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مادة ()129
يعر�ض م�شروع امليزانية ال�سنوية لالحتاد مت�ضمن ًا تقديرات الإيرادات
وامل�صروفات ،قبل بدء ال�سنة املالية ب�شهرين على الأقل على املجل�س الوطني
االحتادي ملناق�شتها وابداء مالحظاته عليها  ،وذلك قبل رفع م�شروع امليزانية �إىل
املجل�س الأعلى لالحتاد ،م�صحوبة بهذه املالحظات لإقرارها .

مادة ()130
ت�صدر امليزانية العامة ال�سنوية بقانون .
ويف جميع الأحوال التي ال ي�صدر فيها قانون امليزانية قبل بدء ال�سنة املالية  ،يجوز
مبر�سوم احتادي �إقرار اعتمادات �شهرية م�ؤقتة  ،على �أ�سا�س جزء من اثنى ع�شر من
اعتمادات ال�سنة املالية ال�سابقة  ،وجتبى الإيرادات وتنفق امل�صروفات وفق ًا للقوانني
النافذة يف نهاية ال�سنة املالية ال�سابقة .

مادة ()131
كل م�صروف غري وارد بامليزانية � ،أو زائد عن التقديرات الواردة بها  ،وكل نقل
لأي مبلغ من باب �إىل باب �آخر من �أبواب امليزانية  ،يجب �أن يكون بقانون .
ومع ذلك يجوز يف حالة ال�ضرورة امللحة  ،تقرير هذا ال�صرف �أو النقل مبر�سوم
بقانون وفق ًا لأحكام املادة ( )113من هذا الد�ستور .

مادة ()132
يخ�ص�ص االحتاد يف ميزانيته ال�سنوية مبالغ من �إيراداته للإنفاق على م�شروعات
الإن�شاء والتعمري والأمن الداخلي وال�ش�ؤون االجتماعية ح�سب احلاجة املا�سة لبع�ض
الإمارات  .ويتم تنفيذ هذه امل�شروعات والإنفاق عليها  ،من اعتمادات هذه املبالغ ،
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بوا�سطة �أجهزة االحتاد املخت�صة وحتت �إ�شرافها باالتفاق مع �سلطات الإمارة املعنية .

ويجوز لالحتاد �إن�شاء �صندوق خا�ص لهذه الأغرا�ض .

مادة ()133
ال يجوز فر�ض �أية �ضريبة احتادية �أو تعديلها �أو �إلغا�ؤها �إال بقانون  ،وال يجوز
�إعفاء �أحد من �أداء هذه ال�ضرائب يف غري الأحوال املبينة يف القانون .
كما ال يجوز تكليف �أحد ب�أداء �أموال �أو ر�سوم �أو عوائد احتادية �إال يف حدود
القانون وطبق ًا لأحكامه .

مادة ()134
ال يجوز عقد القرو�ض العامة � ،أو االرتباط بالتزامات يرتتب عليها �إنفاق مبالغ
من اخلزانة العامة لالحتاد يف �سنة �أو �سنوات مقبلة � ،إال بقانون احتادي .

مادة ()135
احل�ساب اخلتامي للإدارة املالية لالحتاد عن ال�سنة املالية املنق�ضية  ،يقدم �إىل
املجل�س الوطني االحتادي خالل الأربعة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املذكورة لإبداء
مالحظاته عليه  ،قبل رفعه �إىل املجل�س الأعلى لإقراره  ،على �ضوء تقرير املراجع العام.

مادة ()136
تن�ش�أ �إدارة احتادية م�ستقلة ير�أ�سها مراجع عام يكون تعيينه مبر�سوم  ،ملراجعة
ح�سابات االحتاد والأجهزة والهيئات التابعة له  ،وكذلك ملراجعة �أية ح�سابات �أخرى
يوكل �إىل الإدارة املذكورة مراجعتها  ،طبق ًا للقانون .
وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اخت�صا�صاتها  ،و�صالحيات العاملني فيه،
وال�ضمانات الواجب توفريها لها ولرئي�سها وملوظفيها  ،من �أجل القيام بوظائفهم
على خري وجه .
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الباب التا�سع
القوات امل�سلحة وقوات الأمن

مادة ()140

مادة ()137

يكون �إعالن قيام احلرب الدفاعية مبر�سوم ي�صدره رئي�س االحتاد بعد م�صادقة
املجل�س الأعلى عليه � .أما احلرب الهجومية فمحرمة عم ًال ب�أحكام املواثيق الدولية.

كل اعتداء على �أية �إمارة من الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد يعترب اعتداء عليها
جميع ًا  ،وعلى كيان االحتاد ذاته وتتعاون جميع القوى االحتادية واملحلية على دفعه،
بكافة الو�سائل املمكنة .

مادة ()138
يكون لالحتاد قوات م�سلحة برية وبحرية وجوية  ،موحدة التدريب والقيادة،
ويكون تعيني القائد العام لهذه القوات  ،ورئي�س الأركان العامة  ،و�إعفا�ؤهما من
من�صبيهما مبر�سوم احتادي .
كما يجوز �أن يكون لالحتاد قوات �أمن احتادية .
وجمل�س وزراء االحتاد هو امل�س�ؤول مبا�شرة �أمام رئي�س االحتاد واملجل�س الأعلى
لالحتاد عن �ش�ؤون هذه القوات جميع ًا .

مادة ()141
ين�ش�أ جمل�س �أعلى للدفاع برئا�سة رئي�س االحتاد ويكون من بني �أع�ضائه نائب
رئي�س االحتاد ورئي�س جمل�س وزراء االحتاد ووزير اخلارجية والدفاع واملالية
والداخلية والقائد العام  ،ورئي�س الأركان العامة  ،وذلك لإبداء الر�أي وامل�شـورة يف
كل ما يتعلق ب�ش�ؤون الدفاع  ،واملحافظة على �سالمة االحتاد و�أمنه  ،و�إعداد القـوات
الع�سكرية وجتهيزها وتطويرها  ،وحتديد �أماكن �إقامتها ومع�سكراتها .
وللمجل�س �أن يدعو حل�ضور جل�ساته من يرى دعوتهم من امل�ست�شارين واخلرباء
الع�سكريني وغريهم  ،دون �أن يكون لهم ر�أي معدود يف املداوالت .
وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا املجل�س .

مادة ()142

مادة ()139
ينظم القانون اخلدمة الع�سكرية  ،والتعبئة العامة �أو اجلزئية  ،وحقوق وواجبات
�أفراد القوات امل�سلحة  ،وقواعد ان�ضباطها  ،وكذلك الأنظمة اخلا�صة بقوات الأمن
االحتادية .
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يكون للدولة وحدها حق �إن�شاء القوات امل�سلحة الربية والبحرية واجلوية .

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مت تعديل املادة بنا ًء على التعديل الد�ستوري رقم  1ل�سنة  1976وكان الن�ص ال�سابق كالتايل  « :يكون للإمارات
الأع�ضاء حق �إن�شاء قوات م�سلحة حملية قابلة وجمهزة لأن ي�ضمها اجلهاز الدفاعي لالحتاد عند االقت�ضاء للدفاع
�ضد �أي عدوان خارجي» .
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الباب العا�شر
مادة ()143

الأحكام اخلتامية

يحق لأية �إمارة من الإمارات طلب اال�ستعانة بالقوات امل�سلحة � ،أو بقوات الأمن
االحتادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل �أرا�ضيها �إذا ما تعر�ضت للخطر ،
ويعر�ض هذا الطلب فور ًا على املجل�س الأعلى لالحتاد  ،لتقرير ما يراه (. )1

مادة ()144

ويجوز لرئي�س االحتاد وجمل�س الوزراء االحتادي جمتمعني � ،إذا مل يكن املجل�س
الأعلى منعقد ًا اتخاذ ما يلزم من التدابري العاجلة التي ال حتتمل الت�أخري ودعوة
املجل�س الأعلى لالنعقاد فور ًا .

()1

()2

�أ � -إذا ر�أى املجل�س الأعلى �أن م�صالح االحتاد العليا تتطلب تعديل هذا الد�ستور ،
قدم م�شروع تعديل د�ستوري �إىل املجل�س الوطني االحتادي .
ب  -يكون �إجراءات �إقرار التعديل الد�ستوري مماثلة لإجراءات �إقرار القانون .
ج  -ي�شرتط لإقرار املجل�س الوطني االحتادي م�شروع التعديل الد�ستوري موافقة ثلثي
الأ�صوات للأع�ضاء احلا�ضرين .
د  -يوقع رئي�س االحتاد با�سم املجل�س الأعلى ونيابة عنه التعديل الد�ستوري وي�صدره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«و للمجل�س الأعلى �أن ي�ستعني لهذه الغاية بالقوات امل�سلحة املحلية التابعة لإحدى الإمارات �شريطة موافقة الإمارة
طالبة اال�ستعانة و الإمارة التابعة لها تلك القوات».

( )1مت حذف كلمة « وامل�ؤقتة « بنا ًء على التعديل الد�ستوري رقم  1996/1وكان العنوان ال�سابق كالتايل  « :الأحكام
اخلتامية وامل�ؤقتة « .
ً
( )2مت تعديل املادة بنا ًء على التعديل الد�ستوري رقم  1ل�سنة  1996والذي جعل الد�ستور دائما  ،وكان الن�ص ال�سابق كالتايل :
 -1مع مراعاة �أحكام الفقرات التالية ت�سري �أحكام هذا الد�ستور خالل فرتة انتقالية مدتها خم�س �سنوات ميالدية
تبد�أ من تاريخ �سريانه وفق ًا لأحكام املادة (. )152
� -2أ � -إذا ر�أى املجل�س الأعلى �أن م�صالح االحتاد العليا تتطلب تعديل هذا الد�ستور  ،قدم م�شروع تعديل د�ستوري
�إىل املجل�س الوطني االحتادي .
ب  -تكون �إجراءات �إقرار التعديل الد�ستوري مماثلة لإجراءات �إقرار القانون .
ج  -ي�شرتط لإقرار املجل�س الوطني االحتادي م�شروع التعديل الد�ستوري موافقة ثلثي الأ�صوات للأع�ضاء احلا�ضرين .
د  -يوقع رئي�س االحتاد با�سم املجل�س الأعلى ونيابة عنه التعديل الد�ستوري وي�صدره .
 -3يتخذ املجل�س الأعلى خالل فرتة االنتقال الإجراءات الالزمة لإعداد م�شروع د�ستور دائم يحل حمل هذا الد�ستور
امل�ؤقت  .ويعر�ض م�شروع الد�ستور الدائم على املجل�س الوطني االحتادي ملناق�شته قبل �إ�صداره .
 -4يدعو املجل�س الأعلى لعقد اجتماع غري عادي للمجل�س الوطني االحتادي مبوعد ال يجاوز �ستة �أ�شهر قبل انتهاء
مدة �سريان هذا الد�ستور امل�ؤقت  .ويطرح يف هذا االجتماع م�شروع الد�ستور الدائم  ،وتتبع يف �إ�صداره الإجراءات
املن�صو�ص عليها بالفقرة الثانية من هذه املادة) .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1هناك فقرة ثانية من املادة تعترب �ألغيت �ضمن ًا بالتعديل الد�ستوري رقم  1ل�سنة  1976امل�شار �إليه كان ن�صها كالتايل :

مادة ()145

مادة ()148

ال يجوز ب�أي حال تعطيل �أي حكم من �أحكام هذا الد�ستور � ،إال �أثناء قيام الأحكام
العرفية ويف احلدود التي يبينها القانون املنظم لتلك الأحكام .

كل ما قررته القوانني واللوائح واملرا�سيم والأوامر والقرارات املعمول بها عند نفاذ
هذا الد�ستور  ،يف الإمارات املختلفة الأع�ضاء يف االحتاد ووفق ًا للأو�ضاع ال�سائدة
فيها يظل �ساري ًا ما مل يعدل �أو يلغ وفق ًا ملا هو مقرر يف هذا الد�ستور .

وال يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد املجل�س الوطني االحتادي يف تلك الأثناء � ،أو
امل�سا�س بح�صانة �أع�ضائه .

كمـا ي�ستمر العمل بالتدابري والأنظمة ال�سائدة فيها حتى ت�صدر القوانني املعدلة
لها وفق ًا لأحكامه .

مادة ()146
يكون �إعالن الأحكام العرفية  ،مبر�سوم ي�صدر مب�صادقة املجل�س الأعلى بنا ًء
على عر�ض رئي�س االحتاد وموافقة جمل�س وزراء االحتاد وذلك يف �أحوال ال�ضرورة
التي يحددها القانون  ،ويبلغ هذا املر�سوم �إىل املجل�س الوطني االحتادي يف �أول
اجتماع له .
وترفع الأحكام العرفية مبر�سوم ي�صدر مب�صادقة املجل�س الأعلى كذلك  ،متى
زالت ال�ضرورة التي ا�ستدعت �إعالنها .

مادة ()147
ال يخل تطبيق هذا الد�ستور مبا ارتبطت به الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد مع
الدول والهيئات الدولية من معاهدات �أو اتفاقيات  ،ما مل يجر تعديلها �أو الغا�ؤها
باالتفاق بني الأطراف املعنية .

56

مادة ()149
ا�ستثناء من �أحكام املادة ( )121من هذا الد�ستور  ،يجوز للإمارات �أن ت�صدر
الت�شريعات الالزمة لتنظيم ال�ش�ؤون املبينة يف املادة املذكورة  ،وذلك دون �إخالل
ب�أحكام املادة ( )151من هذا الد�ستور .

مادة ()150
تعمل ال�سلطـات االحتادية على ا�ست�صدار القوانني امل�شار �إليها يف هذا الد�ستور
بال�سرعة الـالزمة  ،لكي حتل حمل الت�شريعات والأو�ضاع احلالية  ،وخا�صة ما يتعار�ض
منها مع �أحكامه .

مادة ()151
لأحكام هذا الد�ستور ال�سيادة على د�ساتري الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد .
وللقوانني االحتادية التي ت�صدر وفق ًا لأحكامه الأولوية على الت�شريعات والقرارات
ال�صادرة عن �سلطات الإمارات .
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ويف حال التعار�ض  ،يبطل من الت�شريع الأدنى ما يتعار�ض مع الت�شريع الأعلى،
وبالقدر الذي يزيل ذلك التعار�ض  ،وعند اخلالف يعر�ض الأمر على املحكمة
االحتادية العليا للبت فيه.

مادة ()152
يعمل بهذا الد�ستور اعتبار ًا من التاريخ الذي يحدد ب�إعالن ي�صدره احلكام
املوقعون على هذا الد�ستور .
وقع يف دبي يف هذا اليوم الثامن ع�شر من �شهر يوليو �سنة 1971م
املوافق لهذا اليوم اخلام�س والع�شرين من �شهر جمادى الأوىل �سنة 1391هـ .
توقيع
زايد بن �سلطان �آل نهيان
حاكم �إمارة �أبوظبي

توقيع
را�شد بن �سعيد املكتوم
حاكم �إمارة دبي

توقيع
خالد بن حممد القا�سمي
حاكم �إمارة ال�شارقة

�إعــــــــــــالن
ب�ش�أن حتديد تاريخ العمل ب�أحكام الد�ستور امل�ؤقت
للإمارات العربية املتحدة
نحن حكام �إمارات �أبوظبي ودبي وال�شارقة وعجمان و�أم القيوين والفجرية ،
بعد االطالع على املادة  152من الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة الذي
وقعناه يف دبـي يف اخلـام�س والع�شرين من �شهر جمـادى الأوىل �سنة 1391هـ املوافق
لليوم الثـامن ع�شر من �شهر يوليـو �سنة 1971م ،
نعلن ما يلي -:
يعمل ب�أحكام الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة امل�شار �إليه �أعاله اعتبار ًا
من �صدور هذا الإعالن .
�صدر يف دبي يف هذا اليوم اخلام�س ع�شر من �شهر �شوال �سنة 1391هـ املوافق
لهذا اليوم الثاين من �شهر دي�سمرب �سنة 1971م .

		
توقيع
حميد بن را�شد النعيمي
عن/حاكم �إمارة عجمان

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

توقيع
را�شد بن �أحمد املعال
عن/حاكم �إمارة �أم القيوين

توقيع
حممد بن حمد ال�شرقي
حاكم �إمارة الفجرية

مالحظــة :
يرجى مالحظة عدم وجود توقيع حاكم �إمارة ر�أ�س اخليمة بجوار توقيعات
�أ�صحاب ال�سمو حكام الإمارات �أع�ضاء املجل�س الأعلى وذلك الن�ضمام �إمارة ر�أ�س
اخليمة �إىل االحتاد الحق ًا بقرار املجل�س الأعلى رقم . 1972/2
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حاكم �إمارة �أبوظبي

حاكم �إمارة دبي

						
حاكم �إمارة عجمان عن /حاكم �إمارة �أم القيوين
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حاكم �إمارة ال�شارقة

حاكم �إمارة الفجرية

التعـديالت الد�ستورية
والقرارات ذات ال�صلة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املادة الثانية
يعمل بهذا التعديل الد�ستوري من تاريخ �صدوره  ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية .
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

دولة الإمارات العربية املتحدة
املجل�س الأعلى لالحتاد

�إعــالن تعديل د�ستوري رقم ( )1ل�سنة 1972
املجل�س الأعلى لالحتاد

�صدر بق�صر الرئا�سة يف �أبوظبي
بتاريخ  25 :من ذي احلجة �سنة  1391هجرية
املوافق  10 :من فرباير �سنة  1972ميالدية

بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة ،
وبنا ًء على ما عر�ضه رئي�س جمل�س وزراء االحتاد ،
ووافق عليه جمل�س الوزراء ،

قــــــــــــــــــرر :

املادة الأوىل

ت�ضاف فقرة �أخرية �إىل املـادة الأوىل من الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية
املتحدة يكون ن�صها كالآتي - :
« وعند قبول ان�ضمام ع�ضو جديد �إىل االحتاد  ،يحدد املجل�س الأعلى لالحتاد عدد
املقاعد التي تخ�ص�ص لهذا الع�ضو يف املجل�س الوطني االحتادي زيادة على العدد
املن�صو�ص عليه يف املادة  68من هذا الد�ستور» .
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
دولة الإمارات العربية املتحدة
رئا�سة جمل�س الوزراء

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
�إمارة ر�أ�س اخليمة

مذكرة �إي�ضاحية
يف �ش�أن تعديل املادة الأوىل من
الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة

�أجاز الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة يف املادة الأوىل منه لأي قطر
عربي م�ستقل �أن ين�ضم �إىل االحتاد متى وافق املجل�س الأعلى لالحتاد على ذلك
ب�إجماع الآراء .
وملا كان قبول ان�ضمام ع�ضو جديد �إىل االحتاد يقت�ضي تخ�صي�ص عدد من املقاعد
لهذا الع�ضو املن�ضم يف املجل�س الوطني االحتادي املن�صو�ص على ت�شكيله يف املادة 68
من الد�ستور امل�ؤقت .
ف�إن الأمر يتطلب ملواجهة حاالت االن�ضمام �إىل ع�ضوية االحتاد من تعديل ن�ص املادة
الأوىل من الد�ستور وذلك ب�إ�ضافة فقرة �أخرية �إىل املادة الأوىل يكون ن�صها كالآتي -:
« وعند قبول ان�ضمام ع�ضو جديد �إىل االحتاد  ،يحدد املجل�س الأعلى لالحتاد عدد
املقاعد التي تخ�ص�ص لهذا الع�ضو يف املجل�س الوطني االحتادي زيادة على العدد
املن�صو�ص عليه يف املادة  68من هذا الد�ستور» .
ويتم هذا التعديل طبق ًا لأحكام الفقرة ( )2من املادة ( )144من الد�ستور ،
باعتبار �أن هذا التعديل تتطلبه م�صالح االحتاد العليا .
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مكتوم بن را�شد املكتوم
رئي�س جمل�س وزراء االحتاد

وثيقة الإن�ضمـام �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة
نحن �صقر بن حممد القا�سمي حاكم ر�أ�س اخليمة وملحقاتها ،
لقد اطلعنا على الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة ودر�سنا �أحكامه
و�أهداف االحتاد وغاياته .
لقد كان حتقيق االحتاد بني الإمارات العربية من �أعز رغباتنا ومن �أعظم ما تتجه
اليه عزائمنا حر�ص ًا منا على النهو�ض ببالدنا و�شعبنا  .و�إذا كانت ثمة ظروف حالت
دون م�شاركتنا يف التوقيع على الد�ستور امل�ؤقت ويف �إعالن بدء العمل ب�أحكامه ف�إنه وقد
تالقت �إرادتنا و�إرادة �شعب �إمارتنا على االن�ضمام �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة
�إميان ًا منا ب�أهداف االحتاد وغاياته ف�إننا نعلن �أمام اخلالق العلي القدير و�أمام النا�س
�أجمعني قبول �إمارتنا االن�ضمام �إىل دولة الإمارات العربية وموافقتها على د�ستورها
امل�ؤقت املوقع عليه من حكام �إمارات �أبوظبي ودبي وال�شارقة وعجمان و�أم القيوين
والفجرية يف اخلام�س والع�شرين من �شهر جمادى الأوىل �سنـة 1391هجرية املوافق
الثامن ع�شر من �شهر يوليو 1971ميالدية والتزامها العمل ب�أحكامه.
واهلل ويل التوفيق وهو نعم املوىل ونعم الن�صري
حاكم �إمارة ر�أ�س اخليمة وملحقاتها
�صقر بن حممد القا�سمي

�صدر يف �إمارة ر�أ�س اخليمة
بتاريخ  25 :من ذي احلجة �سنة  1391هجرية
املوافق  10 :فرباير « �شباط»  1972ميالدية
63

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
دولة الإمارات العربية املتحدة
املجل�س الأعلى لالحتاد
قرار املجل�س الأعلى لالحتاد
رقم ( )2ل�سنة 1972

املادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره وعلى وزير اخلارجية اتخاذ الإجراءات لإبالغ
الدول واملنظمات العربية والدولية به .

املادة الرابعة

املجل�س الأعلى لالحتاد
بعد االطالع على �أحكام املادة الأوىل من الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية
املتحدة ،وعلى كتاب �سمو حاكم �إمارة ر�أ�س اخليمة وملحقاتها رقم ع خ 71/225 :
بتاريخ  1971/12/23الذي �أعلن فيه �إرادة الإمارة يف الإن�ضمام �إىل دولـة الإمارات
العربية املتحدة ،وا�ستجابة للأماين الوطنية يف ان�ضمام الإمارة ال�شقيقة �إىل االحتاد
للم�شاركة يف حتقيق �أهدافه .

قــــــــــــــــــرر :

ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية .
را�شد بن �سعيد املكتوم
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�سلطان بن حممد القا�سمي
حاكم �إمارة ال�شارقة

حميد بن را�شد النعيمي
عن/حاكم �إمارة عجمان

املادة الأوىل
وافق املجل�س الأعلى لالحتاد ب�إجماع الآراء على ان�ضمام �إمارة ر�أ�س اخليمة
وملحقاتها �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة .

املادة الثانية
يتوىل رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة �إبالغ هذا القرار �إىل �سمو حاكم
�إمارة ر�أ�س اخليمة وملحقاتها .
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حممد بن حمد ال�شرقي
حاكم �إمارة الفجرية

�صدر بق�صر الرئا�سة يف �أبوظبي
بتاريخ  25 :من ذي احلجة �سنة  1391هجرية
املوافق  10 :من فرباير �سنة  1972ميالدية
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را�شد بن �أحمد املعال
عن/حاكم �إمارة �أم القيوين

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
دولة الإمارات العربية املتحدة
املجل�س الأعلى لالحتاد

مادة الثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره  .وين�شر يف اجلريدة الر�سمية .

قرار املجل�س الأعلى لالحتاد
رقم ( )3ل�سنة 1972
املجل�س الأعلى لالحتاد
بعد االطـالع على �أحكام املادتني  1و  68من الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية
املتحدة ،وعلى قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )2ل�سنة  1972باملوافقة على
ان�ضمام �إمارة ر�أ�س اخليمة وملحقاتها �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة ,

قــــــــــــــــــرر :

مادة الأوىل
يزاد عدد مقاعد املجل�س الوطني االحتادي املن�صو�ص عليها يف املادة  68من
الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة �ستة مقاعد تخ�ص�ص لإمارة ر�أ�س اخليمة
وملحقاتها .

مادة الثانية
يتوىل �سمو رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة �إبالغ هذا القرار �إىل �سمو حاكم
�إمارة ر�أ�س اخليمة وملحقاتها الختيار املواطنني الذين ميثلون الإمارة يف املجل�س
الوطني االحتادي .
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را�شد بن �سعيد املكتوم
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�سلطان بن حممد القا�سمي
حاكم �إمارة ال�شارقة

حميد بن را�شد النعيمي
عن/حاكم �إمارة عجمان

حممد بن حمد ال�شرقي
حاكم �إمارة الفجرية

�صدر بق�صر الرئا�سة يف �أبوظبي
بتاريخ  25 :من ذي احلجة �سنة  1391هجرية
املوافق  10 :من فرباير �سنة  1972ميالدية
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را�شد بن �أحمد املعال
عن/حاكم �إمارة �أم القيوين

تعديل د�ستوري رقم ( )1ل�سنة 1976
املجل�س الأعلى لالحتاد ،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة الذي عمل به منذ
اخلام�س ع�شر من �شهر �شوال 1391هـ املوافق الثاين من دي�سمرب . 1971
وعلى قرار املجل�س الأعلى للدفاع رقم ( )1ل�سنة  1976يف �ش�أن توحيد القوات
امل�سلحة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،
وحتقيق ًا للم�صالح العليا للدولة ،

قــــــــــــــــــرر :

املادة الأوىل

را�شد بن �سعيد املكتوم
نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
وحاكم �إمارة دبي

زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
وحاكم �إمارة �أبو ظبي

�صقر بن حممد القا�سمي
حاكم �إمارة ر�أ�س اخليمة

�سلطان بن حممد القا�سمي
حاكم �إمارة ال�شارقة

را�شد بن حميد النعيمي
حاكم �إمارة عجمان

حمد بن حممد ال�شرقي
حاكم �إمارة الفجرية

يلغى ن�ص املادة ( )142من الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة ليكون
للدولة وحدها حق �إن�شاء القوات امل�سلحة الربية والبحرية واجلوية .

املادة الثانية

را�شد بن �أحمد املعال
عن/حاكم �إمارة �أم القيوين

يعمل بهذا التعديل الد�ستوري اعتبار ًا من تاريخ �صدوره  ،وين�شر يف اجلريدة
الر�سمية .
�صدر بق�صر الرئا�سة يف �أبوظبي
بتاريخ  7 :ذو احلجة �سنة  1396هـ
املوافق  28 :نوفمرب  1976م
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تعديل د�ستوري رقم ( )2ل�سنة 1976
املجل�س الأعلى لالحتاد ،
بعد االطالع على �أحكام املادة ( )144من الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية
املتحدة ،وبنا ًء على ما عر�ضه رئي�س جمل�س الوزراء  ،وموافقة املجل�س الوطني
االحتادي ،

قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )2ل�سنة 1981
بالتعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة 1981م
ب�ش�أن متديد فرتة العمل ب�أحكام الد�ستور امل�ؤقت
املجل�س الأعلى لالحتاد ،
بعد االطالع على املادة ( )144من الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة ,
وعلى التعديل الد�ستوري رقم ( )2ل�سنة  1976ب�ش�أن متديد الفرتة االنتقالية التي

قــــــــــــــــــرر :

ت�سري خاللها �أحكام هذا الد�ستور ملدة خم�س �سنوات تبد�أ من الثاين من دي�سمرب ، 1976

املادة الأوىل
متدد الفرتة االنتقالية املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من املادة ( )144من
الد�ستور امل�ؤقت ملدة خم�س �سنوات �أخرى تبد�أ من الثاين من دي�سمرب . 1976

املادة الثانية

وبنا ًء على ما ارت�آه املجل�س الأعلى لالحتاد  ،وموافقة املجل�س الوطني االحتادي ,

قــــــــــــــــــرر :

متدد الفرتة االنتقالية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )144من الد�ستور امل�ؤقت ملدة
خم�س �سنوات �أخرى تبد�أ من الثاين من دي�سمرب . 1981

يعمل بهذا التعديل الد�ستوري من تاريخ �صدوره  ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية .
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

				

املادة الأوىل

املادة الثانية
ين�شر هذا التعديل الد�ستوري يف اجلريدة الر�سمية .
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

					
�صدر بق�صر الرئا�سة يف �أبوظبي :
بتاريخ  10 :حمرم  1402هـ .
املوافق  7 :نوفمرب  1981م .

�صدر بق�صر الرئا�سة يف �أبوظبي
بتاريخ  7 :ذو احلجة �سنة  1396هـ
املوافق  28 :نوفمرب  1976م
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قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )1ل�سنة 1986
ب�ش�أن تعديل د�ستوري بتمديد فرتة العمل ب�أحكام
الد�ستور امل�ؤقت

قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )1ل�سنة 1991م
بتعديل د�ستوري رقم ( )1ل�سنة 1991م
يف �ش�أن متديد فرتة العمل ب�أحكام الد�ستور امل�ؤقت

املجل�س الأعلى لالحتاد .

املجل�س الأعلى لالحتاد ،

بعد االطالع على املادة رقم ( )144من الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة ،

بعد االطالع على املادة ( )144من الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة ،

وعلى التعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة  1981ب�ش�أن متديد الفرتة االنتقالية التي
ت�سري خاللها �أحكام هذا الد�ستور ملدة خم�س �سنوات تبد�أ من الثاين من دي�سمرب
�سنة , 1981
وبنا ًء على ما عر�ضه جمل�س الوزراء وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد ،

قــــــــــــــــــرر :

املادة الأوىل

وعلى التعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة 1986م ب�ش�أن متديد الفرتة االنتقالية
التي ت�سري خاللها �أحكام هذا الد�ستور ملدة خم�س �سنوات ميالدية تبد�أ من الثاين
من دي�سمرب 1986م ،
وبنا ًء على ما ارت�آه املجل�س الأعلى لالحتاد ،

قــــــــــــــــــرر :

املادة الأوىل

متديد الفرتة االنتقالية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )144من الد�ستور امل�ؤقت لدولة
الإمارات العربية املتحدة ملدة خم�س �سنوات �أخرى تبد�أ من الثاين من دي�سمرب . 1986

متدد الفرتة االنتقالية املن�صو�ص عليها يف املادة رقم ( )144من الد�ستور امل�ؤقت
ملدة خم�س �سنوات ميالدية �أخرى تبد�أ من الثاين من دي�سمرب 1991م .

املادة الثانية

املادة الثانية
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية .

ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية .
					

زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

�صدر بق�صر ال�ضيافة ب�أبوظبي
بتاريخ � 11 :صفر  1407هـ .
املوافق � 15 :أكتوبر  1986م .

زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

					
�صدر بق�صر امل�شرف ب�أبوظبي .
بتاريخ  21 :ربيع الثاين  1412هـ .
املوافق � 28 :أكتوبر 1991م.
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قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )3ل�سنة 1991م
بت�شكيل جلنة
لدرا�سة الد�ستور امل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة
املجل�س الأعلى لالحتاد ،
بعد االطالع على د�ستور الإمارات العربية املتحدة امل�ؤقت ،
قـــــــــرر الآتـــــــــي :

املادة الأوىل

يكلف �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم وزير املالية وال�صناعة برئا�سة جلنة
ت�ضم ممثلني لكل الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد  ،وتتوىل كل �إمارة تر�شيح من ميثلها
يف ع�ضوية هذه اللجنة .

املادة الرابعة
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية .
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

				
�صدر بق�صر امل�شرف ب�أبوظبي .
بتاريخ  21 :ربيع الثاين  1412هـ .
املوافق � 28 :أكتوبر 1991م.

املادة الثانية

تكون مهمة اللجنة درا�سة د�ستور الإمارات العربية املتحدة امل�ؤقت .

املادة الثالثة
تعر�ض اللجنة نتائج �أعمالها على املجل�س الأعلى لالحتاد .
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تعديل د�ستوري رقم ( )1ل�سنة 1996م
املجل�س الأعلى لالحتاد ،
بعد االطالع على الد�ستور امل�ؤقت لدولة الإمارات العربية املتحدة ،
وبناء على ما ارت�آه املجل�س الأعلى لالحتاد  ،وموافقة جمل�س الوزراء  ،وموافقة
املجل�س الوطني االحتادي  ،وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد ،

قــــــــــــــــــرر :

املادة الأوىل

قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )3ل�سنة 1996م
يف �ش�أن متديد عمل جلنة درا�سة الد�ستور
املجل�س الأعلى لالحتاد ،
بعد االطالع على د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة ،
وعلى قرار املجل�س الأعلى رقم ( )3ل�سنة 1991م بت�شكيل جلنة لدرا�سة الد�ستور،
وعلى قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )1ل�سنة 1996م ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام
الد�ستور ،
قـــــــــرر الآتـــــــــي :

تلغى كلمة ( امل�ؤقت ) من د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة �أينما وجدت .

املادة الثانية
تكون مدينة �أبوظبي عا�صمة لالحتاد .

املادة الأوىل
متدد فرتة عمل اللجنة امل�شكلة بالقرار رقم ( )3ل�سنة 1991م امل�شار �إليه ملدة عام
ميالدي اعتبارا من  20مايو 1996م .

املادة الثانية

املادة الثالثة
يلغى كل ن�ص �أو حكم يتعار�ض مع هذا التعديل .

املادة الرابعة

تنظر اللجنة تعديل مواد د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة لتوافق املرحلة املقبلة
من العمل الوطني .

املادة الثالثة

تتخذ اللجنة الإجراءات الد�ستورية بعد تعديل مواد الد�ستور طبق ًا لن�ص املادة رقم
(�/2/144أ/ب)

يعمل بهذا التعديل الد�ستوري اعتبار ًا من تاريخ �صدوره  ،وين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.
			
زايد بن �سلطان �آل نهيان
				
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

				

�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي .
بتاريخ  22 :رجب  1417هـ .
املوافق  2 :دي�سمرب  1996م .

�صدر عنا بق�صر امل�شرف ب�أبوظبي .
بتاريخ � 16 :شعبان  1417هـ .
املوافق  26 :دي�سمرب  1996م .
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املادة الرابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره وين�شر يف اجلريدة الر�سمية .
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
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تعديل د�ستوري رقم ( )1ل�سنة 2004م
املجل�س الأعلى لالحتاد ،
بعد االطالع على د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة  ،وبنا ًء عل ــى ما ارت�أه
املجل�س الأعلى لالحتاد  ،وموافقة املجل�س الوطني االحتادي  ،وت�صديق املجل�س
الأعلى لالحتاد ،
قـــــــــرر الآتـــــــــي :

احلرة املالية ونطاق ا�ستثنائها من تطبيق �أحكام الت�شريعات االحتادية .

املادة الثانية
يعمل بهذا التعديل الد�ستوري اعتبار ًا من تاريخ �صدوره  ،وين�شر يف اجلريدة
الر�سمية .
زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

				

املادة الأوىل

ي�ستبدل بن�ص املادة ( )121من د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة الن�ص الآتي :

مادة ()121

�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي :
بتاريـخ  18 :ذو القعدة  1424هـ
املوافق  10 :يناي ــر  2004م

بغري �إخالل مبا هو من�صو�ص عليه يف املادة ال�سابقة  ،ينفرد االحتاد بالت�شريع يف
ال�ش�ؤون التاليـة - :
عالقات العمل والعمال والت�أمينات االجتماعية  -امللكية العقارية ونزع امللكية
للمنفعة العامة  -ت�سليم املجرمني-البنوك –الت�أمني ب�أنواعه  -حماية الرثوة
الزراعية واحليوانية -الت�شريعات الكربى املتعلقة بقوانني اجلزاء واملعامالت املدنية
والتجارية وال�شركات والإجراءات �أمام املحاكم املدنية واجلزائية  -حماية امللكية
الأدبية والفنية وال�صناعية وحقوق امل�ؤلفني  -املطبوعات والن�شر  -ا�سترياد الأ�سلحة
والذخائر ما مل تكن ال�ستعمال القوات امل�سلحة �أو قوات الأمن التابعة لأية �إمارة -
�ش�ؤون الطريان الأخرى التي ال تدخل يف اخت�صا�صات االحتاد التنفيذية -حتديد
املياه الإقليمية وتنظيم املالحة يف �أعايل البحار  -تنظيم وطريقة �إن�شاء املناطق
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تعديل د�ستوري رقم ( )1ل�سنة 2009
املجل�س الأعلى للإحتاد ،
بعد االطالع على د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة ،
وبناء على ما ارت�آه املجل�س الأعلى لالحتاد ،وموافقة املجل�س الوطني االحتادي
وت�صديق املجل�س الأعلى لالحتاد ،
قـــــــــرر الآتـــــــــي :

مادة :62
ال يجوز لرئي�س جمل�س الوزراء �أو لنوابه �أو لأي وزير احتادي � ،أثناء توليه من�صبه،
�أن يزاول �أي عمل مهني �أو جتاري �أو مايل � ،أو �أن يدخل يف معاملة جتارية مع حكومة
االحتاد �أو حكومات الإمارات � ،أو �أن يجمع �إىل من�صبه �أكرث من من�صب ر�سمي واحد
يف حكومة �إحدى الإمارات .

مادة :64

املادة الأوىل
ت�ستبدل بكلمة (نائب) كلمة (نواب) وبكلمة (نائبه) كلمة (نوابه) �أينما وجدت
يف املواد (54و55و57و ، )67كما ت�ستبدل بكلمة (نائبه) عبارة (�أحد نوابه) يف املادة
( )93من د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة .

املادة الثانية
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد (59و62و64و72و78و85و ) 91من د�ستور دولة الإمارات
العربية املتحدة الن�صو�ص الآتية - :

رئي�س جمل�س الوزراء ونوابه والوزراء م�س�ؤولون �سيا�سي ًا بالت�ضامن �أمام رئي�س
االحتاد واملجل�س الأعلى لالحتاد عن تنفيذ ال�سيا�سة العامة لالحتاد يف الداخل
واخلارج  .وكل منهم م�س�ؤول �شخ�صي ًا �أمام رئي�س االحتاد واملجل�س الأعلى عن �أعمال
وزارته �أو من�صبه .
ت�ؤدي ا�ستقالة رئي�س جمل�س الوزراء� ،أو �إعفا�ؤه من من�صبه � ،أو وفاته � ،أو خلو
من�صبه لأي �سبب من الأ�سباب �إىل ا�ستقالة الوزارة بكاملها  .ولرئي�س االحتاد �أن
يطلب �إىل الوزراء البقاء يف منا�صبهم م�ؤقت ًا  ،لت�صريف العاجل من الأمور �إىل حني
ت�شكيل الوزارة اجلديدة .

مادة : 59

مادة :72

يتوىل رئي�س جمل�س الوزراء رئا�سة جل�سات املجل�س  ،ويدعوه لالنعقاد ويدير
مناق�شاته و يتابع ن�شاط الوزراء  ،وي�شرف على تن�سيق العمل بني الوزارات املختلفة
ويف كافة الأجهزة التنفيذية لالحتاد .وميار�س �أحد نواب رئي�س الوزراء  ،جميع
�سلطات الرئي�س عند غيابه لأي �سبب من الأ�سباب بتكليف من رئي�س االحتاد بنا ًء
على تو�صية رئي�س جمل�س الوزراء .

مدة الع�ضوية يف املجل�س �أربع �سنوات ميالدية  ،تبد�أ من تاريخ �أول اجتماع له .
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املادة الثالثة

مادة :78
يعقد املجل�س دورة عادية �سنوية ال تقل مدتها عن �سبعة �شهور  ،تبد�أ يف الأ�سبوع
الثالث من �شهر �أكتوبر من كل عام  ،وميكن دعوته لالنعقاد يف دور غري عادي عند
قيام املقت�ضى  ،وال يجوز للمجل�س يف دور االنعقاد غري العادي �أن ينظر يف غري الأمور
التي دعي من �أجلها .

متدد مدة املجل�س الوطني احلايل ال�ستيفاء املدة املن�صو�ص عليها يف املادة ()72
من هذا التعديل .

املادة الرابعة

مادة :85

يعمل بهذا التعديل الد�ستوري من تاريخ �صدوره  ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية .

يكون للمجل�س �أمانة عامة ير�أ�سها �أمني عام  ،وحتدد الالئحة الداخلية
اخت�صا�صاته ،ويتوىل املجل�س و�ضع م�شروع الئحته الداخلية  ،وت�صدر بقرار من
رئي�س االحتاد بناء على موافقة املجل�س الأعلى لالحتاد .

		
			

مادة :91

�صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي :
بتاريخ �/16 :صفر 1430 /هـ
املوافق/10 :فرباير 2009 /م

تتوىل احلكومة �إبالغ املجل�س الوطني االحتادي باملعاهدات واالتفاقيات الدولية
التي جتريها مع الدول الأخرى واملنظمات الدولية املختلفة  ،م�شفوعة مبا ينا�سب من
بيان  ،ويحدد بقرار من رئي�س االحتاد املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يتوجب
على املجل�س الوطني االحتادي مناق�شتها قبل الت�صديق عليها.
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خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
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الالئــــــــحة الداخليـــــــــــــة
للمجل�س الوطني االتـحادي
ال�صادرة باملر�سوم االتــحادي
رقم  97ل�سنة 1977
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الالئحة الداخلية

للمجل�س الوطني االحتادي

الباب الأول
تنظيم املجل�س
الف�صل الأول
ت�شكيل املجل�س و�أحكام الع�ضوية

مادة ( ) 1
يتـ�ألف املجل�س الوطني االحتادي للإمارات العربية املتحدة من �أربعني ع�ضوا
يختارون من الإمارات الأع�ضاء على النحوالآتي -:
		
		
		
		

		
ثمانية �أع�ضاء
		
ثمانية �أع�ضاء
�ستـ ــة �أع�ضــاء
�ستـ ــة �أع�ضــاء
�أربعـ ـ ــة �أع�ضــاء
�أربعــة �أع�ضـاء
�أربعــة �أع�ضـاء

�أب ــوظب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
دبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارقة
ر�أ�س اخليـ ــمة
عـ ــجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
�أم القيـ ـ ــويـ ــن
الفـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـرة

وينوب ع�ضو املجل�س عن �شعب االحتاد جميعه ولي�س عن الإمارة التي قامت
باختياره .
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الالئـحة الداخـلية للمجل�س الوطني االحتادي

مادة ( ) 2

مادة () 5

مع مراعاة �أحكام املادة التالية يكون لكل من الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد حتديد
طريقة اختيار العدد املقرر لها من الأع�ضاء يف املجل�س (. )1

على ع�ضو املجل�س الذي يجمع بني الع�ضوية وتويل �إحدى الوظائف العامة يف
حكومة االحتاد �أن يختار �أيهما خالل اخلم�سة ع�شريوما التالية لقيام حالة اجلمع
و�إال اعترب �أنه اختار الأحدث منها .

مادة ( ) 3
ي�شرتط يف عـ�ضو املجل�س - :
�أ � -أن يكون من مواطني �إحدى الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد ومقيما ب�صفة دائمة
يف الإمارة التي قامت باختياره .
ب � -أال تقل �سنه عند اختياره عن خم�س وع�شرين �سنة ميالدية.
جـ � -أن يكون متمتعا بالأهلية املدنية حممود ال�سرية ح�سن ال�سمعة مل ي�سبق احلكم
عليه يف جرمية خملة بال�شرف مامل يكن قد رد �إليه اعتباره طبقا للقانون .
د � -أن يكون لديه �إملام كاف بقراءة اللغة العربية وكتابتها .

وال تعترب الع�ضوية قائمة �إال بثبوت �صحتها  .وال ي�ستحق الع�ضو خالل الفرتةال�سابقة
على االختيار �إال مرتب �أو مكاف�أة العمل الذي ينتهي الأمر باختياره .

مادة ( ) 6
مدة الع�ضوية يف املجل�س �سنتان ميالديتان  ،تبد�أ من تاريخ �أول اجتماع له .
ويجري االختيار للمدة الباقية حتى نهاية فرتة االنتقال املن�صو�ص عليها يف املادة
( )144من الد�ستورامل�ؤقت للإمارات العربية املتحدة وذلك طبقا للمادة الثانية من
هذه الالئحة .
ويجوز �إعادة اختيار من انتهت مدة ع�ضويتهم يف املجل�س (. )1

مادة ( ) 4

مادة ( ) 7

اليجوز لع�ضو املجل�س �أثناء مدة ع�ضويته �أن يجمع بني الع�ضوية و�أية وظيفة من
الوظائف العامة يف حكومة االحتاد مبا يف ذلك املنا�صب الوزارية .

ي�ؤدي ع�ضو املجل�س �أمام املجل�س يف جل�سة علنية وقبل مبا�شرته �أعماله يف املجل�س
وجلانه اليمني التالية -:
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�صا للإمارات العربية املتحدة
و�أن �أحرتم د�ستور االحتاد وقوانينه و�أن �أ�ؤدي �أعمايل يف املجل�س
وجلانه ب�أمانة و�صدق» .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1تبع ًا لقرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم ( )4ل�سنة � 2006أ�صبحت كل �إمارة تنتخب ن�صف ممثليها و تعني
الن�صف الآخر.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1يراعى �أن مدة الع�ضوية زادت �إىل �أربع �سنوات تبع ًا للتعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة 2009م ،كما �أ�صبح
الد�ستور دائما ً تبع ًا للتعديل الد�ستوري رقم (� )1سنة 1996م.
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تر�سل اللجنة �صورة من الطعن �إىل الع�ضو املطعون يف �صحة ع�ضويته ليقدم لها
�أوجه دفاعه كتابة �أو �شفاهة يف املوعد الذي حتدده له  ،وله �أن يطلع على امل�ستندات
املقدمة.

مادة ( ) 8
يعقد املجل�س جل�ساته يف مقر عا�صمة االحتاد .
وا�ستثناء من �أحكام الفقرة ال�سابقة يجوز للمجل�س �أن يعقد جل�ساته يف �أي مكان
�آخر داخل االحتاد بناء على قرار املجل�س ب�أغلبية جميع �أع�ضائه  ،وبعد موافقة
جمل�س الوزراء .

مادة ( ) 9
يقدم الطعن يف �صحة نيابة ع�ضو املجل�س �إىل رئي�س املجل�س خالل مدة الجتاوز
ثالثني يوما من تاريخ �أداء الع�ضو املطعون يف �صحة نيابته لليمني الد�ستورية.
ويف�صل املجل�س يف �صحة نيابة �أع�ضائه والتبطل الع�ضوية �إال مبوافقة �أغلبية
الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم املجل�س .

مادة ()12
للجنة �أن تقرر ا�ستدعاء مقدم الطعن واملطعون يف �صحة ع�ضويته وال�شهود ولها
�أن تطلب من احلكومة �أية �أوراق لالطالع عليها و�أن تتخذ كل ما تراه مو�صال للحقيقة .
ويكون ا�ستدعاء ال�شهود بكتاب من رئي�س املجل�س بناء على طلب اللجنة .

مادة ()13
تقدم اللجنة تقريرها �إىل املجل�س يف مدة الجتاوز �شهرا من تاريخ �إحالة الطعن �إليها،

ويف�صل املجل�س يف تقرير اللجنة يف غري ح�ضور الع�ضو املطعون يف �صحة ع�ضويته
خالل �شهر من تاريخ عر�ض التقرير عليه ،ف�إذا �أبطل املجل�س اختيار الع�ضو �أعلن
الرئي�س ذلك وعليه اتخاذ مان�صت عليه املادة ال�ساد�سة ع�شرة من هذه الالئحة .

مادة () 10

مادة ()14

يحيل رئي�س املجل�س طلبات الطعن يف �صحة النيابة فور و�صولها �إىل جلنة الف�صل
يف الطعون ويبلغ املجل�س بذلك يف �أول جل�سة تالية.

�إذا فقد ع�ضو املجل�س �أحد ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ( )70من الد�ستور
امل�ؤقت (� )1أحال رئي�س املجل�س الأمر �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية لبحثه ،

مادة ()11
90
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وعلى اللجنة �أن ت�ستدعى الع�ضو ل�سماع �أقواله �إذا �أمكن ذلك و�أن تقدم تقريرها يف
الأمر خالل �أ�سبوعني من �إحالته �إليها .
ويعر�ض التقرير على املجل�س يف �أول جل�سة تالية وللع�ضو �أن يبدي دفاعه �أمام
املجل�س وي�صدر قرار املجل�س يف املو�ضوع يف غري ح�ضور الع�ضو ويف مدة الجتاوز
�أ�سبوعني من تاريخ عر�ض التقرير عليه .
واليكون �إ�سقاط الع�ضوية �إال بناء على اقرتاح خم�سة من �أع�ضاء املجل�س وموافقة
�أغلبية جميع �أع�ضائه .
ويكون الت�صويت باملناداة باال�سم ويجوز للمجل�س �أن يجعل الت�صويت �سريا.

مادة ()15
املجل�س هو املخت�ص بقبول اال�ستقالة من ع�ضويته وتقدم اال�ستقالة كتابة �إىل
رئي�س املجل�س  ،واليجوز عر�ضها على املجل�س قبل مرور �شهر من تاريخ تقدميها
�إال �إذا كانت اال�ستقالة ب�سبب قبول الع�ضو �إحدى الوظائف العامة االحتادية طبقا
للمادة اخلام�سة من هذه الالئحة .
وللع�ضو �أن يعدل عن ا�ستقالته قبل �صدور قرار املجل�س بقبولها  .وتعترب اال�ستقالة
نهائية من تاريخ قبول املجل�س لها .

مادة ()16
�إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء املجل�س قبل نهاية مدة ع�ضويته لأي �سبب من الأ�سباب
�أعلن رئي�س املجل�س ذلك  .وعليه �أن يبلغ خالل �أ�سبوع على الأكرث حاكم الإمارة
مقاعدهاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أحدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
خال ـ ـ ـ ـ�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
التى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ــــــــــــ
الختيار ع�ضو �آخر خالل �شهرين من تاريخ �إعالن املجل�س
يف
( )4ل�سنة
علىلالحتاد
ال�سابقةلأعلى
قرار املجل�س ا
االحتادي حالي ًا
اختيار ال
هذاينظم
()1
. )1(2006
املجل�س
نهايةرقممدة
الثالثة
الوطنيالأ�شهر
املجل�سخالل
أع�ضاء يفاخللو
مامل يقع
اخللو
�ش�أن حتديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني االحتادي.
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الف�صل الثاين
ح�صانـات الأع�ضاء وواجباتهم

مادة ()17
ع�ضو املجل�س حر فيما يبديه من الأفكار والآراء �أثناء قيامه بعمله داخل املجل�س
�أو جلانه وال جتوز م�ؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال .

مادة ()18
اليجوز يف �أثناء دور انعقاد املجل�س ويف غري حالة التلب�س باجلرمية �أن تتخذ
�ضد �أي ع�ضو من �أع�ضائه �إجراءات التحقيق �أو التفتي�ش �أو القب�ض �أو احلب�س �أو �أي
�إجراء جزائي �آخر �إال ب�إذن املجل�س ويتعني يف حاالت التلب�س �إخطار املجل�س مبا قد
يتخذ من �إجراءات جزائية �أثناء انعقاده .
ويجب �إخطار املجل�س يف �أول اجتماع له ب�أي �إجراء اتخذ يف غيبته �ضد �أي ع�ضو
من �أع�ضائه ويتعني ال�ستمرار هذا الإجراء �أن ي�أذن املجل�س به .
ويف جميع الأحوال �إذا مل ي�صدر املجل�س قراره يف طلب الإذن خالل �شهر من
تاريخ و�صوله �إليه اعترب ذلك مبثابة الإذن .

مادة ()19
يقدم طلب الإذن برفع احل�صانة عن الع�ضو �إىل رئي�س املجل�س من وزير العدل �أو
ممن يرغب رفع دعواه �ضد الع�ضو �إىل املحاكم اجلزائية.
ويجب �أن يرفق بالطلب �أوراق الق�ضية املطلوب اتخاذ �إجراءات جزائية فيها �أو
�صورة ر�سمية من عري�ضة الدعوى مع امل�ستندات امل�ؤيدة لها �إذا كان الطلب مقدما
من �أحد الأفراد .
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ويحيل رئي�س املجل�س الطلبات املذكورة �إىل جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية
لبحثها وتقدمي تقرير للمجل�س .
ويكون نظر هذه الطلبات �أمام اللجنة واملجل�س بطريق اال�ستعجال .

مادة ()20

مادة ()23
يلتزم الع�ضو بح�ضور جل�سات اللجان التى ي�شرتك فيها .ف�إذا تخلف عن ح�ضور

�إحدى جل�سات اللجنة دون عذر مقبول كان لرئي�س املجل�س �أن يلفت نظره �إىل ذلك كتابة .

ي�أذن املجل�س ب�أغلبية جميع �أع�ضائه باتخاذ االجراءات اجلزائية �ضد الع�ضو
متى تبني املجل�س جدية الطلب من ظاهر امل�ستندات والأوراق املقدمة �إليه .

ف�إذا تكرر هذا التخلف ثالث مرات متوالية �أو خم�س مرات غري متوالية جاز
للرئي�س �إن يـعر�ض �أمره على املجل�س للنظر يف اتخاذ االجراءات املن�صو�ص عليها يف
املادة ال�سابقة .

مادة ()21

مادة ()24

على الع�ضو الذي يتخلف عن ح�ضور �إحدى اجلل�سات �أن يخطر رئي�س املجل�س
ب�أ�سباب تخلفه  .ف�إذا ا�ضطر للتخلف لأكرث من �شهر وجب ا�ستئذان رئي�س املجل�س.
واليجوز للع�ضو �أن يطلب �إجازة ملدة غري حمددة .
كما اليجوز للع�ضو الذي ح�ضر اجلل�سة االن�صراف منها نهائيا قبل انتهائها �إال
ب�إذن من الرئي�س .

مادة ()22
يلتزم الع�ضو بح�ضور جل�سات املجل�س  ،ف�إذا تخلف عن ح�ضور اجلل�سة دون عذر
مقبول كان لرئي�س املجل�س �أن يلفت نظره كتابة .
ف�إذا تكرر الغياب يف دور االنعقاد الواحد دون عذر مقبول ثالث جل�سات متوالية
�أو خم�س جل�سات غري متوالية جاز للرئي�س عر�ض �أمره على املجل�س .
وللمجل�س �أن يوجه �إليه �إنذارا نهائيا بعدم الغياب �أو يقرر ب�أغلبية الأع�ضاء الذين
يت�ألف منهم اعتباره م�ستقي ًال.
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اليجوز للع�ضو �أن يتدخل يف �أي عمل من �أعمال ال�سلطتني الق�ضائية �أو التنفيذية .
الف�صل الثالث

رئا�سة املجل�س

مادة ()25
ينتخب املجل�س يف �أول جل�سة له رئي�سا ونائبا �أول ونائبا ثانيا من بني �أع�ضائه
ويكون االنتخاب يف جميع الأحوال �سريا وبالأغلبية املطلقة للحا�ضرين  ،ف�إن مل
تتحقق هذه الأغلبية يف املرة الأوىل �أعيد االنتخاب بني الإثنني احلائزين لأكرث
الأ�صوات  ،ف�إن ت�ساوى مع ثانيهما غريه يف عدد الأ�صوات ا�شرتك معهما يف انتخاب
املرة الثانية  .ويكون االنتخاب يف هذه احلالة بالأغلبية الن�سبية ف�إن ت�ساوى �أكرث من
واحد يف احل�صول على الأغلبية الن�سبية مت االختيار بينهم بالقرعة .
ويتوىل رئا�سة اجلل�سة الأوىل حلني انتخاب الرئي�س �أكرب الأع�ضاء �سن ًا .
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مادة ()26

جـ -حت�ضري ميزانية املجل�س وح�سابه اخلتامي وعر�ضهما على هيئة مكتب املجل�س
لنظرهما ثم على املجل�س القرارهما .

يف حالة خلو مكان رئي�س املجل�س �أو �أحد نائبيه لأي �سبب من الأ�سباب اختار
املجل�س بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة من يحل حمله خالل ثالثة
�أ�سابيع من تاريخ اخللو �إذا كان املجل�س يف دور االنعقاد  .فاذا حدث خلو �أثناء عطلة
املجل�س مت الإختيار خالل الأ�سبوع الأول من اجتماع املجل�س .

هـ -ممار�سة ال�سلطات املخولة قانونا للوزير بالن�سبة ملوظفي املجل�س وم�ستخدميه
وكذلك بالن�سبة �إىل ميزانيته يف غريما يخت�ص به املجل�س وهيئة مكتبه .

مادة ()27

و -و�ضع نظام ح�ضور الزوار جل�سات املجل�س وله �أن ي�أمر ب�إخراج الزائر �إذا تكلم يف
اجلل�سة �أو �أبدى ا�ستح�سانا �أو ا�ستهجانا ب�أية �صورة من ال�صور واتخاذ الإجراءات

تنتهي مدة كل من الرئي�س ونائبيه بانتهاء مدة املجل�س �أو بحله وفقا لأحكام
الفقرة الثانية من املادة ( )88من الد�ستور امل�ؤقت (. )1

مادة ()28

د -توقيع العقود با�سم املجل�س .

القانونية �ضده �إذا كان لذلك حمل .

مادة ()29

ميثل الرئي�س املجل�س يف ات�صاالته بالهيئات الأخرى ويتحدث با�سمه وي�شرف
على جميع �أعماله ويراقب هيئة مكتبه وجلانه كما يتوىل الإ�شراف على الأمانة العامة

�إذا غاب الرئي�س �أو قام به مانع توىل رئا�سة اجلل�سة نائبه الأول  ،ف�إن غاب
الأخري �أو قام به مانع كانت رئا�سة اجلل�سة للنائب الثاين .ف�إذا غاب ه�ؤالء جميعا �أو
قام بهم مانع كانت الرئا�سة لأكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �سنا .

ويتوىل على وجه اخل�صو�ص الأمور التالية - :

ولرئي�س املجل�س عند غيابه �أن يفو�ض نائبه الأول �إن كان غري غائب ثم نائبه
الثاين �إن كان الأول غائبا يف كل اخت�صا�صاته الأخرى �أو بع�ضها .

للمجل�س وعليه مراعاة تطبيق �أحكام الد�ستور والقوانني وتنفيذ ن�صو�ص هذه الالئحة.

�أ -حفظ النظام داخل املجل�س وب�أمره ي�أمتر احلر�س اخلا�ص باملجل�س .

ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س يف جميع اخت�صا�صاته �إذا امتد غيابه لأكرث من
�أربعة �أ�سابيع مت�صلة .

وللرئي�س �أن ي�ستعني برجال ال�شرطة �إذا اقت�ضى الأمر ذلك .
ب -رئا�سة جل�سات املجل�س والإذن بالكالم وتنظيم املناق�شة و�أخذ الأ�صوات و�إعالن
ما ي�صدره املجل�س من قرارات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(� )1أ�صبح الد�ستور دائما ً تبع ًا للتعديل الد�ستوري رقم (� )1سنة 1996م.
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الف�صل الرابع
مكتب الرئي�س

مادة ()30
ت�شكل هيئة مكتب املجل�س من رئي�س املجل�س ونائبيه ومراقبني اثنني .

مادة ()31
ينتخب املجل�س هيئة مكتبه �أو ي�ستكمل عددهم وفقا للد�ستور ولهذه الالئحة بعد
انتهاء مرا�سم افتتاح الدور ال�سنوي العادي  .ومع ذلك ف�إنه يجوز للمجل�س انتخاب
رئي�س املجل�س قبل البدء يف هذه املرا�سم .وال يجوز للمجل�س مناق�شة امل�سائل املدرجة
على جدول �أعماله قبل انتخاب هيئة املكتب .

مادة ()32
تقدم الرت�شيحات لع�ضوية هيئة املكتب �إىل رئي�س املجل�س فيعلنها للمجل�س ويتم
االنتخاب بالتتابع وبطريق االقرتاع ال�سري طبقا للأو�ضاع املبينة باملادة (. )25

مادة ()33
اليجوز �أن تدرج يف ورقة االنتخاب �أ�سماء غري املر�شحني و�إال اعترب انتخاب غري
املر�شح باطال و�صح االنتخاب فيمن عداه .

ويعترب الت�صويت غري �صحيح �إذا وقع خط�أ يف ا�سم املر�شح يثري لب�سا يف حتديد
�شخ�صيته وعند اخلالف يف�صل املجل�س يف الأمر .

مادة ()34
يعترب االمتناع عن الت�صويت مبثابة الغياب عن اجلل�سة  ،فال حت�سب �أ�صوات
املمتنعني عن الت�صويت كما التدخل يف ح�ساب الأغلبية ب�شرط �أال يقل عدد الأ�صوات
التى �أعطيت عن الن�صاب القانوين الالزم ل�صحة انعقاد اجلل�سة .
وي�سري احلكم املتقدم يف �شان �أوراق الت�صويت غري ال�صحيحة .

مادة ()35
تنتهي مدة املراقبني باختيار مراقبني جديدين يف م�ستهل الدورة ال�سنوية العادية
التالية  .و�إذا خال مكان �أحدهما اختار املجل�س من يحل حمله للمدة الباقية  .ويكون
االنتخاب يف جميع الأحوال بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين .

مادة ()36
تخت�ص هيئة مكتب املجل�س بالأمور الآتية - :
�أ  -الف�صل فيما يحيله �إليها املجل�س من اعرتا�ضات على م�ضمون م�ضابط اجلل�سات

والقيام بعمليات القرعة وفرز الأ�صوات وغري ذلك من الأمور التي تعر�ض �أثناء
جل�سات املجل�س .

و�إذا جاوز عدد الأ�سماء ال�صحيحة الواردة بورقة االنتخاب العدد املطلوب انتخابه
بطلت الورقة كلها .

ب -النظر يف م�شروع امليزانية ال�سنوية للمجل�س ويف م�شروع ح�سابه اخلتامي بناء
على �إحالة من الرئي�س وذلك قبل عر�ضهما على املجل�س لإقرارهما .
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جـ -اختيار الوفود بناء على تر�شيح الرئي�س لتمثيل املجل�س يف الداخل �أو يف اخلارج

وعر�ض �أمر االختيار على املجل�س للبت فيه  .وعلى هذه الوفود �أن تعر�ض على
هيئة املكتب التقارير املعدة عن مهمتها قبل عر�ضها على املجل�س .

د  -ممار�سة اخت�صا�صات املجل�س الإدارية  -بناء على طلب الرئي�س  -فيما بني
�أدوار االنعقاد وذلك ب�صفة م�ؤقتة �إىل حني اجتماع املجل�س .

وللمجل�س  -يف �أول كل دور � -أن يقرر بناء على اقرتاح هيئة املكتب بقاء ت�شكيل
اللجان على حاله �أو �إجراء ما يراه من تعديالت .

مادة ()39

هـ  -متابعة تنفيذ التو�صيات التى ي�صدرها املجل�س وتقدمي تقرير يف �ش�أنها �إىل املجل�س .

ي�ؤلف املجل�س اللجان الدائمة التالية:

و  -اقرتاح النظم املتعلقة ب�شئون �أع�ضاء املجل�س .

 -1جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع وعدد �أع�ضائها			

()7

ز  -امل�سائل الأخرى التي تخت�ص بها هيئة املكتب مبقت�ضى �أحكام الد�ستور وهذه
الالئحة وكذلك امل�سائل التي يرى رئي�س املجل�س �أخذ ر�أي هيئة املكتب فيها .

 -2جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية وعدد �أع�ضائها

()7

			
 -3جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية وعدد �أع�ضائها

()7

مادة ()37
يخت�ص املراقبان بالإ�شراف على ال�ش�ؤون املتعلقة مبهام املجل�س واجتماعاته
وتنفيذ �أوامر الرئي�س للمحافظة على النظام يف اجلل�سة ومالحظة ح�ضور الأع�ضاء
وغيابهم وغري ذلك من الأمور التي يعهد بها الرئي�س �إليهما .
الف�صل اخلام�س
اللجـان

مادة ()38
ي�ؤلف املجل�س خالل الأ�سبوع الأول من اجتماعه ال�سنوي اللجان الالزمة لأعماله.
ويجوز لهذه اللجان �أن تبا�شر �صالحياتها خالل عطلة املجل�س متهيدا لعر�ضها عليه
عند اجتماعه .
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 -4جلنة �ش�ؤون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة وعدد �أع�ضائها ()7
 -5جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل و ال�ش�ؤون االجتماعية وعدد �أع�ضائها

()7

 -6جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة
()7
						
ال�سمكية وعدد �أع�ضائها
 -7جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة وعدد �أع�ضائها

()7

 -8جلنة فح�ص الطعون وال�شكاوي وعدد �أع�ضائها			

()7

وعند ارتباط مو�ضوع ب�أكرث من جلنة واحدة يحدد املجل�س �أوالها بنظره �أو يحيله �إىل
جلنة م�شرتكة ت�ضم �أكرث من جلنة وفقا لأحكام هذه الالئحة �أو كما يراه املجل�س من
�أحكام خا�صة .
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مادة ()40

مادة ()44

للمجل�س �أن ي�ؤلف جلانا �أخرى دائمة �أو م�ؤقتة ح�سب حاجة العمل وي�ضع لكل
جلنة ما قد يراه من �أحكام خا�صة ب�ش�أنها.

جل�سات اللجان �سرية وتنعقد بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضائها  .ويحرر حم�ضر
للجل�سة تلخ�ص فيه املناق�شات وتدون القرارات ويوقعه رئي�س اللجنة ومقررها .

مادة ()41

ولكل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س ح�ضور جل�سات اللجان التى لي�س ع�ضوا فيها
ب�شرط موافقة اللجنة على ذلك  ،ويكون له يف هذه احلالة حق اال�شرتاك يف املناق�شة دون
الت�صويت .

ينتخب املجل�س �أع�ضاء اللجان بالأغلبية الن�سبية ويجب �أن ي�شرتك كل ع�ضو من
�أع�ضاء املجل�س يف جلنة على الأقل  .واليجوز للع�ضو �أن ي�شرتك يف �أكرث من جلنتني
دائمتني وال تعترب هيئة مكتب املجل�س جلنة يف تطبيق هذا احلكم .

مادة ()42
تنتخب كل جلنة من بني �أع�ضائها رئي�سا ومقررا ويكون لها �سكرتري من موظفي
املجل�س ويف حالة غياب رئي�س اللجنة ينوب عنه املقرر يف �صالحياته  ،ف�إذا غاب
االثنان حل حملهما �أكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �سنا ويتوىل رئي�س املجل�س دعوة
اللجان �إىل االجتماع �إىل حني انتخاب ر�ؤ�سائها .

مادة ()43
يقوم املقرر بتالوة تقرير اللجنة يف املجل�س ويتابع مناق�شته ويجوز للجنة �أن تختار
ملو�ضوع معني مقررا �آخر من �أع�ضائها يعمل مع املقرر الدائم �أو باالنفراد يف هذا
املو�ضوع بالذات.

مادة ()45
يجوز للجان املجل�س �أن تطلب بوا�سطة رئي�س املجل�س من الوزارات وامل�صالح
والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة البيانات وامل�ستندات التي تراها الزمة لدرا�سة املو�ضوع
املطروح عليها وعلى هذه اجلهات تقدمي امل�ستندات والبيانات املطلوبة لتطلع عليها
اللجنة قبل و�ضع تقريرها بوقت كاف .

مادة ()46
توزع امل�شروعات والأوراق على �أع�ضاء اللجان قبل انعقاد جل�سة اللجنة بثالثة
�أيام على الأقل وتخف�ض هذه املدة يف حالة اال�ستعجال �إىل �أربع وع�شرين �ساعة .

مادة ()47
للوزراء حق ح�ضور جل�سات اللجان عند نظر مو�ضوع يتعلق بوزاراتهم ويجوز لهم
�أن ي�صطحبوا معهم واحدا �أو �أكرث من كبار املوظفني املخت�صني �أو اخلرباء .

ويجوز للجنة �أن ت�ستعني يف �أعمالها بواحد �أو �أكرث من خرباء املجل�س �أو موظفيه
كما يجوز لها �أن تطلب بوا�سطة رئي�س املجل�س اال�ستعانة بواحد �أو �أكرث من خرباء
احلكومة �أو موظفيها  ،وال يجوز لأي من ه�ؤالء �أن ي�شرتك يف الت�صويت .

وال يكون للوزير وال ملن ي�صطحبه �صوت يف مداوالت اللجنة و�إمنا تثبت �آرا�ؤهم يف
التقرير .وللجان �أن تطلب بوا�سطة رئي�س املجل�س ح�ضور الوزير املخت�ص لبحث الأمر
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املعرو�ض عليها  .وللوزير �أن ي�صطحب واحدا �أو �أكرث من كبار املوظفني املخت�صني
�أو اخلرباء �أو ينيب عنه �أيا منهم وال يكون للوزير �أو ملن ي�صطحبه �أو ينيبه �صوت يف
مداوالت اللجنة و�إمنا تثبت �آرا�ؤهم يف التقرير .

مادة ()48
تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئي�سها �أوبناء على دعوة من رئي�س املجل�س
ويجب دعوتها لالنعقاد �إذا طلب ذلك �أغلبية �أع�ضائها .
وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها ب�أربع وع�شرين �ساعة على الأقل وير�سل
للأع�ضاء جدول �أعمال اجلل�سة.

مادة ()49
اليحول ت�أجيل املجل�س جلل�ساته دون انعقاد اللجان لإجناز ما لديها من �أعمال
ولرئي�س املجل�س �أن يدعو اللجان فيما بني �أدوار االنعقاد �إذا ر�أى حمال لذلك �أو بناء
على طلب احلكومة �أو رئي�س اللجنة .

مادة ()50
للجان التى ت�شرتك يف بحث مو�ضوع واحد �أن تعقد اجتماعا م�شرتكا بينها
مبوافقة رئيــ�س املجل�س  .ويف هذه احلالة يكون رئي�س اللجنة ومقررها �أكرب الر�ؤ�ساء
واملقررين �سنا .

مادة ()51
تقدم اللجنة �إىل رئي�س املجل�س تقريرا عن كل مو�ضوع يحال �إليها يلخ�ص عملها
ويبني تو�صياتها وذلك خالل ثالثة �أ�سابيع من �إحالة املو�ضوع �إليها .وللمجل�س �أن
مينح اللجنة �أجال جديدا �أو يحيل املو�ضوع �إىل جلنة �أخرى �إذا تكرر ت�أخري تقدمي
التقرير عن املوعد املحدد  .كما يجوز للمجل�س �أن يقرر البت يف املو�ضوع مبا�شرة
دون انتظار تقرير اللجنة .

مادة ()52
يجب �أن ي�شتمل تقرير اللجنة على امل�شروع املقرتح �أ�صال وامل�شروع الذي �أقرته
اللجنة والأ�سباب التى بنت عليها ر�أيها  .كما يجب �أن ي�شتمل على ر�أي الأقلية .
وتوزع تقارير اللجان على �أع�ضاء املجل�س مع جدول الأعمال .

مادة ()53
عند بدء كل دور ت�ست�أنف اللجان بحث م�شروعات القوانني القائمة لديها من
تلقاء نف�سها وبال حاجة �إىل �إحالة جديدة .

ويجب ل�صحة االجتماع امل�شرتك ح�ضور �أغلبية �أع�ضاء كل جلنة على حدة على
الأقل وت�صدر القرارات مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين .
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الباب الثاين
اجلل�سات

الف�صل الأول
اجتماع املجل�س
()1

مادة ()54

للمجل�س دور انعقاد عادي �سنوي اليقل عن �ستة �شهور يبد�أ يف الأ�سبوع الثالث من
�شهر نوفمرب من كل عام .
()2

مادة ()55

يعقد املجل�س دوره العادي بناء على دعوة ت�صدر مبر�سوم من رئي�س االحتاد
مبوافقة جمل�س الوزراء  .و�إذا مل يدع املجل�س �إىل االنعقاد لدوره العادي ال�سنوي
قبل الأ�سبوع الثالث من �شهر نوفمرب �إنعقد املجل�س من تلقاء نف�سه يف �صباح احلادي
والع�شرين من ال�شهر املذكور ف�إن �صادف هذا اليوم عطلة ر�سمية اجتمع املجل�س يف
�صباح �أول يوم يلي تلك العطلة .

مادة ()56
يدعى املجل�س مبر�سوم من رئي�س االحتاد الجتماع غري عادي �إذا دعت احلاجة
�إىل ذلك  .وال يجوز للمجل�س يف دور االنعقاد غري العادي �أن ينظر يف غري الأمور
التي دعي من �أجلها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )2( ، )1امليعاد الوارد باملادتني ( )55( ، )54تغري ف�أ�صبح مدة دور االنعقاد العادي ال تقل عن �سبعة �شهور تبد�أ
من الأ�سبوع الثالث من �شهر �أكتوبر  ،تبع ًا للتعديل الد�ستوري رقم (� )1سنة 2009م.
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مادة ()57
ي�صدر بف�ض �أدوار االنعقاد العادية وغري العادية مر�سوم من رئي�س االحتاد .

مادة ()58
كل اجتماع يعقده املجل�س يف غري الزمان واملكان املقررين الجتماعه يكون باطال
وتبطل القرارات التي ت�صدر فيه.

مادة ()59
يجوز مبر�سوم ي�صدره رئي�س االحتاد مبوافقة جمل�س الوزراء ت�أجيل اجتماعات
املجل�س ملدة الجتاوز �شهرا واحدا  .واليتكرر الت�أجيل يف دور االنعقاد الواحد �إال
مبوافقة املجل�س وملدة واحدة .والحت�سب فرتة الت�أجيل �ضمن مدة الدورة العادية
للمجل�س .

مادة ()60

يتلى يف �أول جل�سة لدور االنعقاد مر�سوم الدعوة وما قد يكون هناك من مرا�سيم �أو
�أوامر خا�صة بت�شكيل الوزارة �أو تعديلها  .ثم ي�ؤدي �أع�ضاء املجل�س اليمني الد�ستورية
مامل يكن قد �سبق لهم �أدا�ؤها يف الف�صل الت�شريعي .

املادة ()61
يعقد املجل�س جل�سة عادية يف يومي الثالثاء والأربعاء من كل �أ�سبوعني مامل يقرر
املجل�س غري ذلك �أو مل تكن هناك �أعمال تقت�ضي االجتماع .
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مادة ()62

الف�صل الثاين
نظام العمل يف اجلل�سات

يعد رئي�س املجل�س جدول �أعمال اجلل�سات ويعلنه ويخطر به الأع�ضاء والأمانة
العامة ملجل�س الوزراء قبل انعقاد اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

مادة ()65

وللرئي�س �أن يدعو املجل�س لالجتماع قبل موعده العادي �إذا ر�أى �ضرورة لذلك .
وعليه �أن يدعوه �إذا طلبت ذلك احلكومة �أو ع�شرون ع�ضوا على الأقل من �أع�ضائه .
ويحدد يف الدعوة املو�ضوع املطلوب عر�ضه .

تو�ضع حتت ت�صرف الأع�ضاء قبل افتتاح اجلل�سة بن�صف �ساعة دفاتر ح�ضور
يوقعون عليها عند ح�ضورهم .

مادة ()63

مادة ()66

جل�سات املجل�س علنية ويجوز عقدها �سرية بناء على طلب احلكومة �أو رئي�س
املجل�س �أو ثلث �أع�ضائه على الأقل  ،ويناق�ش الطلب يف جل�سة �سرية .

يعلن الرئي�س افتتاح جل�سات املجل�س �إذا ح�ضر �أغلبية �أع�ضائه  .ف�إذا حل امليعاد
دون �أن يتكامل العدد القانوين � ّأخر الرئي�س افتتاح اجلل�سة ملدة �ساعة  ،ف�إذا مل
يتكامل العدد بعد ذلك �أعلن الرئي�س ت�أجيل اجلل�سة لعدم تكامل الن�صاب .

مادة ()64

مادة ()67

عند انعقاد املجل�س يف جل�سة �سرية تخلى قاعاته و�شرفاته ممن رخ�ص لهم
بدخوله واليجوز �أن يح�ضر اجلل�سة �أحد من غري الأع�ضاء �إال من يرخ�ص لهم رئي�س
املجل�س بذلك من موظفيه �أو خربائه .

بعد افتتاح اجلل�سة يتلو الأمني العام �أو من يندبه �أ�سماء املعتذرين من الأع�ضاء
والغائبني ثم ي�ؤخذ ر�أي املجل�س يف الت�صديق على م�ضبطة اجلل�سة ال�سابقة  ،ويبلغ
الرئي�س بعد ذلك مبا ورد من الأوراق والر�سائل قبل النظر يف امل�سائل الواردة يف
جدول الأعمال .

ويتوىل حترير امل�ضبطة يف اجلل�سة ال�سرية من يختاره املجل�س لذلك وحتفظ
امل�ضبطة مبعرفة رئي�س املجل�س وال يجوز لغري الأع�ضاء االطالع عليها  .وتعود اجلل�سة
علنية بقرار من رئي�س املجل�س متى زال �سبب انعقادها �سرية .

108

مادة ()68

ال تكون مداوالت املجل�س �صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه وت�صدر القرارات
بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين وذلك يف غري احلاالت التي ي�شرتط فيها
�أغلبية خا�صة  ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح اجلانب الذي فيه رئي�س اجلل�سة .
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مادة ()69
ي�أذن الرئي�س بالكالم لطالبيه ح�سب ترتيب طلباتهم  ،وي�ستثنى من هذا الرتتيب
رئي�س جمل�س الوزراء ونائبه( )1والوزراء وكذلك املقررون بالن�سبة للمو�ضوعات
ال�صادرة عن جلانهم ،فلرئي�س املجل�س �أن ي�صرح لهم بالكالم كلما طلبوا ذلك دون
تقيد بالرتتيب .
ولي�س للرئي�س �أن مينع �أحد ًا من الكالم �إال مب�سوغ قانوين وعند اخلالف يبت
املجل�س يف الأمر دون مناق�شة .

مادة ()70
ال يجوز مقاطعة املتكلم كما ال يجوز الكالم يف الأمور ال�شخ�صية لأحد الأفراد.
وللرئي�س �أن مينع الع�ضو من اال�سرت�سال يف الكالم ويعر�ض الأمر على املجل�س
ليف�صل فيه .

مادة ()71

ي�ؤذن دائم ًا بالكالم يف الأحوال الآتية -:
�أ  -توجيه النظر �إىل مراعاة �أحكام الد�ستور والئحة املجل�س الداخلية .
ب  -الرد على قول مي�س �شخ�ص طالب الكالم .
جـ  -طلب الت�أجيل �أو �إرجاء النظر يف املو�ضوع املطروح للبحث �إىل ما بعد الف�صل يف
مو�ضوع �آخر يجب البت فيه �أو ًال .
د  -طلب �إقفال باب املناق�شة .

ولهذه الطلبات برتتيبها �أولوية على املو�ضوع الأ�صلي ويرتتب عليها وقف املناق�شة فيه
حتى ي�صدر قرار املجل�س ب�ش�أنها .

مادة ()72
للمجل�س بناء على اقرتاح من رئي�سه �أن يحدد وقت ًا لالنتهاء من مناق�شة �أحد
املو�ضوعات و�أخذ الر�أي فيه �أو �إقفال باب املناق�شة .

مادة ()73
يتحدث املتكلم واقف ًا من مكانه �أو على املنرب ويتحدث املقررون على املنرب ما مل
يطلب الرئي�س غري ذلك .
وال يجوز للع�ضو �أن يتكلم يف املو�ضوع الواحد �أكرث من ثالث مرات وال �أن يجاوز
حديثه يف املرة الواحدة خم�س دقائق .كما ال يجوز له �أن يكرر �أقواله و�أقوال غريه .
ويجب التوجه بالكالم للرئي�س �أو للمجل�س .

مادة ()74
الرئي�س وحده هو �صاحب احلق يف �أن يلفت نظر املتكلم �أثناء الكالم �إىل وجوب
مراعاة �أحكام الالئحة واملحافظة على نظام الكالم ومو�ضوعه .
و�إذا لفت الرئي�س نظر املتكلم مرتني يف جل�سة واحدة ثم عاد �إىل ما يوجب لفت
نظره يف اجلل�سة ذاتها فللرئي�س �أن يعر�ض على املجل�س منعه من الكالم يف ذات
املو�ضوع باقي اجلل�سة وي�صدر يف ذلك قرار املجل�س دون مناق�شة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نائب لرئي�س جمل�س الوزراء.
( )1يالحظ �أنه تبع ًا للتعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة 2009م � ،أ�صبح م�سموح ًا ب�أكرث من ٍ
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مادة ()75
ال يجوز للمتكلم ا�ستعمال عبارات غري الئقة �أو فيها م�سا�س بكرامة الأ�شخا�ص
�أو الهيئات �أو �إ�ضرار بامل�صلحة العليا للبالد �أو �أن ي�أتي �أمر ًا خم ًال بالنظام  ،ف�إذا
ارتكب الع�ضو �شيئ ًا من ذلك لفت الرئي�س نظره وعند اخلالف يف�صل املجل�س يف
الأمر دون مناق�شة .

مادة ()76

للمجل�س �أن يوقع على الع�ضو الذي يخل بالنظام �أو ال ميتثل لقرار املجل�س مبنعه
من الكالم �أحد اجلزاءات الآتية :
�أ  -الإنذار .
ب -توجيه اللوم .
جـ -منع الع�ضو من الكالم بقية اجلل�سة .

مادة ()78
للرئي�س �أن يرفع اجلل�سة م�ؤقت ًا للإ�سرتاحة ملدة ال جتاوز الن�صف �ساعة .
الف�صل الثالث
م�ضابط اجلل�سات

مادة ()79
يحرر لكل جل�سة م�ضبطة يدون بها تف�صيال جميع �إجراءات اجلل�سة وما عر�ض
فيها من مو�ضوعات وما دار فيها من مناق�شات وما �صدر من قرارات و�أ�سماء
الأع�ضاء يف كل اقرتاع بالنداء باال�سم مع بيان ر�أي كل منهم .

د  -الإخراج من قاعة االجتماع مع احلرمان من اال�شرتاك يف بقية �أعمال اجلل�سة .

مادة () 80

هـ -احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س وجلانه مدة ال تزيد عن �أ�سبوعني .

لكل ع�ضو ح�ضر اجلل�سة �أن يطلب �إجراء ما يراه من ت�صحيح عند الت�صديق
على م�ضبطتها ومتى �صدر قرار املجل�س بقبول الت�صحيح يثبت يف م�ضبطة اجلل�سة
اخلا�صة بها  .وت�صحح على مقت�ضاه امل�ضبطة ال�سابقة وال يجوز طلب �إجراء �أي
ت�صحيح يف امل�ضبطة بعد الت�صديق عليها ويكون الت�صديق على امل�ضابط التي مل يتم
الت�صديق عليها حتى نهاية دور االنعقاد �أو الف�صل الت�شريعي بوا�سطة هيئة مكتب
املجل�س .

وي�صدر قرار املجل�س يف هذا ال�ش�أن يف اجلل�سة ذاتها  .وللمجل�س �أن يوقف القرار
ال�صادر يف حق الع�ضو �إذا تقدم يف اجلل�سة التالية ب�إعتذار كتابي عما �صدر منه .

مادة ()77
�إذا اختل النظام يف اجلل�سة ومل يتمكن الرئي�س من �إعادته �أعلن عزمه على وقف
اجلل�سة  ،ف�إن مل يعد النظام جاز له وقف اجلل�سة ملدة ال تزيد على ن�صف �ساعة .
ف�إذا ا�ستمر الإخالل بالنظام بعد �إعادة اجلل�سة جاز للرئي�س ت�أجيل االجتماع.
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مادة ()81

الباب الثالث

يوقع رئي�س املجل�س والأمني العام على م�ضبطة اجلل�سة بعد الت�صديق عليها.
وحتفظ ب�سجالت املجل�س وتن�شر ملحقة باجلريدة الر�سمية .

الف�صل الأول

اخت�صا�صات املجل�س
م�شروعات القوانني

مادة ()82

مادة ()84

يعد بعد كل جل�سة موجز مل�ضبطتها يبني فيه ب�صفة عامة املو�ضوعات التي عر�ضت
على املجل�س وما دار فيه من مناق�شات وما اتخذ من قرارات ليكون يف متناول �أجهزة
الن�شر املحلية .

يعر�ض الرئي�س على املجل�س م�شروعات القوانني االحتادية املقدمة من احلكومة
للنظر يف �إحالتها �إىل اللجان املخت�صة ما مل تطلب احلكومة النظر يف امل�شروع على
وجه اال�ستعجال �أو يرى الرئي�س �أن له �صفة اال�ستعجال مع بيان �أ�سباب ذلك فيحيله
�إىل اللجنة املخت�صة مبا�شرة مع �إخطار املجل�س بذلك يف �أول جل�سة تالية وتوزيع
امل�شروع على الأع�ضاء برفقة جدول الأعمال .

مادة ()83
للرئي�س �أن ي�أمر ب�أن حتذف من م�ضبطة اجلل�سة �أية عبارات ت�صدر من �أحد
الأع�ضاء خالف ًا لأحكام هذه الالئحة  .وعند االعرتا�ض على ذلك يعر�ض الأمر على
املجل�س وي�صدر قراره يف هذا ال�ش�أن دون مناق�شة .

مادة ()85
�إذا تعددت م�شروعات القوانني يف املو�ضوع الواحد اعترب �أ�سبقها هو الأ�صل
واعترب ما عداه تعدي ًال له .

مادة ()86
�إذا �أدخلت اللجنة املخت�صة تعدي ًال على م�شروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها
�إىل املجل�س �أن حتيله �إىل جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية لتبدي ر�أيها يف �صياغة
امل�شروع وتن�سيق مواده و�أحكامه وت�شري اللجنة يف تقريرها �إىل ر�أي جلنة ال�ش�ؤون
الت�شريعية والقانونية .
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مادة ()87
تبد�أ مناق�شة م�شروعات القوانني بتالوة امل�شروع الأ�صلي وما �أدخلته اللجنة
املخت�صة من تعديالت كما يجوز تالوة املذكرة التف�سريية للم�شروع الأ�صلي وتقرير
اللجنة املخت�صة  .ثم تعطى الكلمة ملناق�شة امل�شروع ب�صفة عامة ملقرر اللجنة
فاحلكومة فالأع�ضاء .
ف�إذا وافق املجل�س على امل�شروع من حيث املبد�أ انتقل �إىل مناق�شة مواده مادة
مادة بعد تالوة كل منها واالقرتاحات التي قدمت ب�ش�أنها وي�ؤخذ الر�أي على كل مادة
ثم على امل�شروع يف جمموعه .

مادة ()88
لكل ع�ضو عند نظر م�شروع القانون �أن يقرتح التعديل بالإ�ضافة �أو احلذف
�أو التجزئة يف املواد �أو فيما يعر�ض من تعديالت �أدخلتها اللجنة عليها ويجب �أن
يقدم التعديل كتابة قبل اجلل�سة التي �ستنظر فيها املواد التي ي�شملها التعديل ب�أربع
وع�شرين �ساعة على الأقل  .ويجوز مبوافقة املجل�س النظر يف التعديل الذي يقدم
�أثناء اجلل�سة  .كما يجوز للمجل�س �أن يحيل �أي تعديل �أدخله على م�شروع القانون �إىل
جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية لتبدي ر�أيها يف �صياغته وتن�سيق �أحكامه وتقت�صر
مناق�شة امل�شروع بعد ذلك على ال�صياغة .

مادة ()89
تخطر اللجنة املخت�صة يف جميع الأحوال بالتعديالت التي يقدمها الأع�ضاء قبل
اجلل�سة املحددة لنظر امل�شروع �أمام املجل�س لبحثها  .ويبني املقرر ر�أي اللجنة فيها
�أثناء املناق�شة يف اجلل�سة .

116

مادة ()90
يجب �أن يكون اقرتاح التعديل حمددا وم�صوغ ًا ويجوز للحكومة وملقرر اللجنة
املخت�صة طلب �إحالة التعديل املقرتح �إىل اللجنة ويجب �إجابة هذا الطلب �إذا مل يكن
اقرتاح التعديل قد عر�ض على اللجنة من قبل .

مادة ()91
بعد االنتهاء من مناق�شة املادة والتعديالت املقدمة ب�ش�أنها ي�ؤخذ الر�أي على
التعديالت �أوال ويبد�أ الرئي�س ب�أو�سعها مدى و�أبعدها عن الن�ص الأ�صلي ثم ي�ؤخذ
الر�أي على املادة يف جمموعها .

مادة ()92
�إذا قرر املجل�س حكما يف �إحدى املواد من �ش�أنه �إجراء تعديل يف مادة �سبق �أن
وافق عليها فله �أن يعود �إىل مناق�شة تلك املادة .
ويجوز للمجل�س بناء على طلب احلكومة �أو اللجنة �أو �أحد الأع�ضاء �أن يقرر �إعادة
املناق�شة يف مادة �سبق تقريرها �إذا �أبديت لذلك �أ�سباب جديدة وذلك قبل انتهاء
املداولة يف امل�شروع .

مادة ()93
�إذا كان للتعديل املقرتح ت�أثري على باقي مواد م�شروع القانون �أجل نظره حتى
تنتهي اللجنة من عملها يف �ش�أنه و�إال كان للمجل�س �أن ي�ستمر يف مناق�شة باقي املواد .
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وتعترب التعديالت املقرتحة ك�أن مل تكن وال تعر�ض للمناق�شة اذا تنازل عنها مقدموها
دون �أن يتبناها �أحد الأع�ضاء .

مادة ()94
يكون �أخذ الآراء على امل�شروع علني ًا بطريق رفع اليد ف�إن مل تتبني الأغلبية على
هذا النحو �أخذت الآراء بطريق املناداة على الأع�ضاء ب�أ�سمائهم  .ويجب �أخذ الر�أي
بطريق املناداة بالأ�سماء يف الأحوال الآتية -:
�أ  -م�شروعات القوانني .
ب -احلاالت التي ي�شرتط فيها �أغلبية خا�صة .
جـ� -إذا طلبت احلكومة �أو الرئي�س �أو ع�شرة �أع�ضاء على الأقل .
ويجوز يف الأحوال اال�ستثنائية مبوافقة املجل�س جعل الت�صويت �سري ًا بناء على
طلب �أي ممن ذكروا يف البند (ج) من هذه املادة .
ويف جميع الأحوال يكون �إدالء الرئي�س ب�صوته بعد ت�صويت �سائر الأع�ضاء.

الف�صل الثاين
املعاهدات واالتفاقيات الدولية

مادة ()96

يخطر الرئي�س املجل�س باملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تربم وفق ًا لن�ص
املادة ( )91من الد�ستور امل�ؤقت م�شفوعة بالبيان احلكومي املرافق لها ويتلى هذا
البيان يف �أول جل�سة تالية مع �إيداع املعاهدة ومرفقاتها يف �أمانة املجل�س .
وللمجل�س �إبداء ما يراه من مالحظات ب�صدد هذه املعاهدات دون اتخاذ قرار يف
�ش�أن املعاهدة ذاتها .
الف�صل الثالث
ميزانية الدولة وح�ساباتها اخلتامية

مادة ()97

مادة( ) 95
ي�صوت املجل�س على م�شروعات القوانني باملوافقة �أو الرف�ض �أو التعديل وال يكون
رف�ضها �أو تعديلها �إال ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين .

()1

تعد حكومة االحتاد م�شروع امليزانية ال�سنوية ال�شاملة لإيرادات االحتاد
وم�صروفاته وتعر�ضه على املجل�س قبل بدء ال�سنة املالية ب�شهرين على الأقل ملناق�شته
و�إبداء مالحظاته عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1تعترب املادة معدلة بالتعديل الد�ستوري رقم (� )1سنة 2009م  ،حيث �أ�صبحت املادة( )96من الد�ستور كالتايل :
(تتوىل احلكومة �إبالغ املجل�س الوطني االحتادي باملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي جتريها مع الدول الأخرى
واملنظمات الدولية املختلفة  ،م�شفوعة مبا ينا�سب من بيان  ،ويحدد بقرار من رئي�س االحتاد املعاهدات واالتفاقيات
الدولية التي يتوجب على املجل�س الوطني االحتادي مناق�شتها قبل الت�صديق عليها ).
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مادة ()98
يحيل الرئي�س م�شروع قانون امليزانية �إىل جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية فور
تقدميه للمجل�س ويخطر املجل�س بذلك يف �أول جل�سة تالية .

مادة ()99
تقدم جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية للمجل�س تقرير ًا يت�ضمن عر�ض ًا عام ًا
للأ�س�س التي يقوم عليها م�شروع امليزانية وبيان ًا منا�سب ًا عن كل ق�سم من �أق�سامها مع
التنويه باملالحظات واالقرتاحات التي يقدمها �أع�ضاء اللجنة ب�ش�أنها وذلك يف ميعاد
ال يجاوز �ستة �أ�سابيع من تاريخ �إحالة امل�شروع �إىل اللجنة  ،ف�إذا انق�ضت هذه املهلة
دون �أن تقدم اللجنة التقرير املذكور وجب �أن تبني �أ�سبـاب ذلك للمجل�س  .وللمجل�س
�أن مينحها مهلة �أخرى ال جتاوز �أ�سبوعني ف�إن مل تقدم تقريرها خالل هذه املهلة جاز
للمجل�س �أن يناق�ش م�شروع قانون امليزانية باحلالة التي ورد بها من احلكومة .

ف�إن كان التعديل املقرتح يت�ضمن زيادة يف اعتمادات النفقات �أو نق�ص ًا يف
الإيرادات الواردة مب�شروع امليزانية وجب �أن يكون ذلك مبوافقة احلكومة �أو بتدبري
ما يقابل هذا التعديل من �إيراد �آخر �أو نق�ص يف النفقات الأخرى .

مادة( )102
يقدم م�شروع قانون احل�ساب اخلتامي لالحتاد عن ال�سنة املالية املنق�ضية �إىل

املجل�س خالل الأربعة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املذكورة ليبدي املجل�س مالحظاته عليه .

وت�سري الأحكام اخلا�صة مبناق�شة امليزانية العامة على احل�ساب اخلتامي .
الف�صل الرابـع
املو�ضـوعـات العـامـة

مادة ()100

مادة ()103

يكون نظر امليزانية يف املجل�س وجلانه بطريق اال�ستعجال وحتيل جلنة ال�ش�ؤون
املالية واالقت�صادية الأبواب التي تنتهي من بحثها �إىل املجل�س لنظرها تباع ًا .
وتكون مناق�شة امليزانية يف املجل�س باب ًا باب ًا .

يجوز بناء على طلب موقع من خم�سة �أع�ضاء طرح مو�ضوع عام متعلق ب�ش�ؤون
االحتاد على املجل�س للمناق�شة ال�ستي�ضاح �سيا�سة احلكومة يف �ش�أنه وتبادل الر�أي
ول�سائر الأع�ضاء حق اال�شرتاك يف املناق�شة .

مادة ()101
كل تعديل تقرتحه جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية يف االعتمادات التي ت�ضمنها
م�شروع امليزانية يجب �أن ت�أخذ ر�أي احلكومة و�أن تنوه عنه يف تقريرها.
120

وللمجل�س �أن ي�صدر تو�صيات ب�ش�أنه.

مادة ()104
يبلغ رئي�س املجل�س طلب املناق�شة فور تقدميه �إىل رئي�س جمل�س الوزراء ويجوز
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للمجل�س الوطني االحتادي �إدراج املو�ضوع يف جدول �أعمال �أول جل�سة تلي مرور
خم�سة ع�شر يوم ًا على تاريخ �إبالغ جمل�س الوزراء بطلب املناق�شة .ف�إذا اعرت�ض
جمل�س الوزراء على مناق�شة املو�ضوع العتبارات تتعلق مب�صالح االحتاد العليا ا�ستبعد
املو�ضوع من جدول الأعمال  ،و�إال جاز للمجل�س نظره �أو �إحالته �إىل �إحدى اللجان
لبحثه وتقدمي تقرير عنه قبل البت فيه .

مادة ()105
�إذا تنازل مقدمو الطلب �أو تغيبوا عن اجلل�سة املحددة لنظره جاز خلم�سة من
�أع�ضاء املجل�س �أن يتبنوه فيتابع املجل�س النظر فيه و�إال ا�ستبعد من جدول الأعمال.

مادة ()107
يجب �أن يكون ال�س�ؤال موقعا من مقدمه ومكتوبا بو�ضوح و�إيجاز قدر امل�ستطاع
و�أن يقت�صر على الأمور املراد اال�ستفهام عنها دون تعليق عليها و�أال يت�ضمن عبارات
غري الئقة �أو مت�س �أ�شخا�صا �أو هيئات �أو ت�ضر بامل�صلحة العليا للبالد .
ف�إذا مل تتوافر يف ال�س�ؤال ال�شروط املتقدمة جاز لهيئة مكتب املجل�س ا�ستبعاده ،
ف�إن مل يقتنع الع�ضو بوجهة نظر هيئة املكتب عر�ض الأمر على املجل�س للبت فيه دون
مناق�شة .

مادة ()108

الف�صل اخلـام�س

يبلغ رئي�س املجل�س ال�س�ؤال املقدم وفقا للمادة ال�سابقة �إىل رئي�س جمل�س وزراء
االحتاد �أو الوزير املخت�ص ويدرج يف جدول �أعمال �أول جل�سة تالية لتاريخ �إبالغه �إىل
رئي�س جمل�س الوزراء �أو الوزير .

مادة ()106

مادة( )109

لكل ع�ضو �أن يوجه لرئي�س جمل�س الوزراء و�إىل الوزراء �أ�سئلة لال�ستف�سار عن
الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاتهم مبا يف ذلك اال�ستفهام عن �أمر يجهله الع�ضو
والتحقق من ح�صول واقعة و�صل علمها �إليه .

يجيب رئي�س جمل�س الوزراء �أو الوزير املخت�ص على ال�س�ؤال يف اجلل�سة املحددة
لنظره ولرئي�س جمل�س الوزراء �أو الوزير املخت�ص طلب ت�أجيل الإجابة �إىل موعد ال
يزيد على �أ�سبوعني فيجاب �إىل طلبه وال يكون الت�أجيل لأكرث من هذه املدة �إال بقرار
من املجل�س .

الأ�سئـلة

وال يجوز �أن يوجه ال�س�ؤال �إال من ع�ضو واحد ويكون توجيهه �إىل رئي�س جمل�س
الوزراء �أو �إىل وزير واحد .

122

ولرئي�س جمل�س الوزراء �أو الوزير املخت�ص مبوافقة مقدم ال�س�ؤال �أو يف حالة غيابه
�أن يودع الإجابة �أو البيانات املطلوبة يف الأمانة العامة للمجل�س الطالع الأع�ضاء
عليها ويثبت ذلك يف م�ضبطة اجلل�سة .
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مادة ()110
ملقدم ال�س�ؤال دون غريه من الأع�ضاء حق التعقيب على الإجابة ويكون التعقيب
موجز ًا وملرتني .

مادة ()111
يجوز للحكومة من تلقاء نف�سها �أو مبنا�سبة �س�ؤال موجه �إليها �أن تطلب مناق�شة
مو�ضوع معني يتعلق ب�ش�ؤون االحتاد لتح�صل فيه على تو�صية املجل�س �أو �أن تديل
ببيانات يف �ش�أنه .

مادة ()112

الإجابة على هذه الأ�سئلة باملواعيد املقررة يف املواد ال�سابقة  .وتدرج يف جدول �أعمال
�أول جل�سة تالية للمجل�س .

مادة ()115
ي�سقط ال�س�ؤال بانتهاء ع�ضوية مقدمه لأي �سبب من الأ�سباب ما مل يتنب ال�س�ؤال
�أحد �أع�ضاء املجل�س فيتابع املجل�س النظر فيه .
الف�صل ال�ساد�س
ال�شكـاوى

مادة ()116

ال تطبق الإجراءات ال�سابقة اخلا�صـة بالأ�سئلة على ما يوجه منها �إىل رئي�س
الوزراء �أو الوزراء �أثناء مناق�شة امليزانية �أو �أي مو�ضوع مطروح على املجل�س  .و�إمنا
يكون للأع�ضاء �أن يوجهوها يف اجلل�سة �شفوي ًا .

ال�شكاوى التي تقدم �إىل املجل�س يجب �أن تكون موقعة ممن قدمها  ،ومذكور ًا بها
ا�سمه وحمل �إقامته وعمله .

مادة ()113

ولرئي�س املجل�س �أن ي�أمر بحفظ ال�شكاوى التي ترد للمجل�س على خالف �أحكام
الفقرة ال�سابقة .

�إذا ا�سرتد ال�سائل �س�ؤاله حق لأي ع�ضو �أن يتبناه ويف هذه احلالة يتابع املجل�س
النظر فيه و�إال ا�ستبعدت مناق�شته .

مادة ()117

مادة ()114

تقيد ال�شكاوى التي ترد �إىل املجل�س يف �سجل خا�ص بذلك ب�أرقام م�سل�سلة ح�سب
تاريخ ورودها مع بيان ا�سم مقدمها وحمل �إقامته وملخ�ص مو�ضوعها .

يكون الرد على الأ�سئلة التي توجه �إىل رئي�س جمل�س الوزراء �أو الوزراء فيما بني
�أدوار االنعقاد كتابة �إىل رئي�س املجل�س فيبلغها �إىل الأع�ضاء الذين وجهوها وال تتقيد
124
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مادة ()118
لرئي�س املجل�س �أن يطلب من رئي�س جمل�س الوزراء �أو من الوزراء املخت�صني
تقدمي البيانات والإي�ضاحات املتعلقة بال�شكوى .
وعلى من وجه �إليه الطلب تقدمي الإي�ضاحات املطلوبة خالل ثالثة �أ�سابيع على
الأكرث من تاريخ الإحالة .

مادة ()119
يحيل رئي�س املجل�س ال�شكاوى الواردة �إىل املجل�س �إىل جلنة ال�شكاوى مع الإجابات
الواردة عنها من الوزارات املخت�صة .

مادة ()120
تتوىل اللجنة بحث ال�شكاوى املحالة �إليها  ،ولها �أن تطلب من الوزارة املخت�صة
تقدمي �أية بيانات �إ�ضافية �أو م�ستندات تراها الزمة لبحث ال�شكوى .

مادة ()121
تخطر اللجنة بوا�سطة رئي�س املجل�س مقدم ال�شكوى بنتيجة البحث يف �شكواه.
و�إذا ر�أت اللجنة �أن مو�ضوع ال�شكوى ورد الوزارة ي�شكالن �أمر ًا يجب �أن يبني
املجل�س ر�أيه فيه فعلى اللجنة �أن تقدم تقرير ًا بذلك �إىل املجل�س .

مادة ()122

الباب الرابع
الأمانة العامة للمجل�س و �ش�ؤون املالية
الف�صل الأول
الأمانة العامة للمجل�س و�ش�ؤونه املالية

مادة ()123
تنظم الأمانة العامة للمجل�س بقرار من رئي�س املجل�س ويت�ضمن هذا القرار
الأحكام التف�صيلية اخلا�صة بال�ش�ؤون الإدارية واملالية.

مادة ()124
ير�أ�س الأمانة العامة للمجل�س �أمني عام يعني بقرار من رئي�س االحتاد بناء على
تر�شيح من رئي�س املجل�س بعد موافقة هيئة املكتب .
وي�شرف الأمني العام على �ش�ؤون الأمانة العامة وموظفيها وتكون له يف هذا ال�ش�أن
ال�صالحيات التي تقررها القوانني واللوائح لوكيل الوزارة يف �ش�ؤون وزارته وميزانيتها
وموظفيها ويكون م�س�ؤو ًال عن �ش�ؤون الأمانة العامة وموظفيها �أمام رئي�س املجل�س .
ويح�ضر الأمني العام جل�سات املجل�س العلنية  .ويجوز مبوافقة املجل�س �أن يح�ضر
جل�ساته ال�سرية  .وعليه �أن يح�ضر جل�سات اللجان �إذا طلبت اللجنة �إليه ذلك.ويف
حالة غياب الأمني العام يحل حمله من ينتدبه رئي�س املجل�س بذلك .

لكل ع�ضو حق االطالع على �أية �شكوى متى طلب ذلك .
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مادة ()125
يكون التعيني يف وظائف الأمانة العامة بقرار من رئي�س املجل�س  ،ي�صدر بناء على
تر�شيح الأمني العام وموافقة هيئة املكتب وذلك بالن�سبة �إىل وظائف احللقة الثانية
وما فوقها  ،وبقرار من رئي�س املجل�س ي�صدر بناء على تر�شيح الأمني العام بالن�سبة
�إىل وظائف احللقتني الثالثة والرابعة .

مادة ()126
تكون �إحالة موظفي املجل�س �إىل املحاكمة الت�أديبية بقرار من الأمني العام بالن�سبة
�إىل موظفي احللقتني الثالثة والثانية وبقرار من رئي�س املجل�س بالن�سبة �إىل موظفي
احللقة الأوىل فما فوقها .

مادة ()127
ي�شكل جمل�س الت�أديب املخت�ص مبحاكمة موظفي احللقتني الثالثة والثانية برئا�سة
�أحد نائبي رئي�س املجل�س وع�ضوية اثنني من هيئة مكتب املجل�س  ،ف�إن كان املوظف
املحال �إىل املحاكمة من موظفي احللقة الأوىل فما فوقها ان�ضم �إىل ع�ضوية جمل�س
الت�أديب رئي�سا جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية وجلنة الطعون وال�شكاوى .
وي�صدر بت�شكيل جمل�س الت�أديب قرار من رئي�س املجل�س .

مادة ()128
ملجل�س الت�أديب �أن يطلب من م�ست�شار املجل�س �أو من يقوم مقامه ح�ضور جل�سات
املحاكمة واملداولة دون �أن يكون له �صوت معدود فيها .
128

وتكون قرارات جمل�س الت�أديب قابلة للطعن فيها خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ
�صدورها �أمام الدائرة اجلزائية باملحكمة االحتادية العليا  ،وال يحول الطعن فيها
دون تنفيذها فور �صدورها �إال �إذا �أمرت املحكمة بوقف تنفيذها .
ويكون احلكم ال�صادر يف الطعن نهائي ًا .

مادة ()129
فيما عدا الأحكام الواردة يف هذه الالئحة ويف النظام الداخلي للمجل�س ت�سري
على موظفي املجل�س وم�ستخدميه القواعد الواردة بقانون اخلدمة املدنية يف احلكومة
االحتادية  .ويكون لهيئة املكتب بالن�سبة له�ؤالء املوظفني وامل�ستخدمني ال�صالحيات
التي تقررها القوانني واللوائح ملجل�س الوزراء وجمل�س اخلدمة املدنية ودائرة �ش�ؤون
املوظفني .

مادة ()130
يف حالة حل املجل�س تلحق الأمانة العامة برئا�سة جمل�س الوزراء.
الف�صل الثاين
ال�ش�ؤون املالية للمجل�س

مادة ()131
يقر املجل�س ميزانيته ال�سنوية وت�صدر ملحقة بقانون امليزانية العـامة للدولة ،
وتدرج ميزانية املجل�س رقم ًا واحد ًا مبيزانية الدولة .
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مادة( )132
يودع االعتماد املخ�ص�ص للمجل�س يف اجلهة التي تختارها هيئة املكتب وال ي�صرف
من هذا االعتماد �إال ب�إذن من رئي�س املجل�س �أو نائبه يف حالة غيابه �أو الأمني العام
وذلك طبق ًا للقواعد املالية املقررة .
ويكون لهيئة املكتب يف ال�ش�ؤون املالية للمجل�س ال�صالحيات املقررة يف هذا ال�ش�أن
ملجل�س الوزراء كما يكون لرئي�س املجل�س ال�صالحيات املقررة لوزير املالية وللأمني
العام ال�صالحيات املقررة لوكيل وزارة املالية .

مادة ()133
يقر املجل�س ح�سابه اخلتامي  ،وي�صدر ملحق ًا بقانون احل�ساب اخلتامي للدولة.
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 الف�صل الثاين  :املرا�سيم بقوانني الف�صل الثالث  :املرا�سيم العاديةالباب ال�ساد�س  :الإمارات
الباب ال�سابع  :توزيع االخت�صا�صات الت�شريعية
والتنفيذية والدولية بني االحتاد واالمارات
الباب الثامن  :ال�ش�ؤون املالية لالحتاد
الباب التا�سع  :القوات امل�سلحة وقوات الأمن
الباب العا�شر  :الأحكام اخلتامية
ثانياً  :التعديالت الد�ستورية و القرارات ذات ال�صلة
ثالثاً  :الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي
الباب الأول  :تنظيم املجل�س
 الف�صل الأول :ت�شكيل املجل�س و�أحكام الع�ضوية الف�صل الثاين  :ح�صانات الأع�ضاء وواجباتهم الف�صل الثالث  :رئا�سة املجل�س الف�صل الرابع  :مكتب الرئي�س الف�صل اخلام�س  :اللجانالباب الثاين  :اجلل�سات
 الف�صل الأول  :اجتماع املجل�س الف�صل الثاين  :نظام العمل يف اجلل�سات الف�صل الثالث  :م�ضابط اجلل�ساتالباب الثالث  :اخت�صا�صات املجل�س
 -الف�صل الأول  :م�شروعات القوانني

املــواد

ال�صفحات

113
115-114
119-116
125-120

43
43
45
46

136-126
143-137
152-144

16-1
24-17
29-25
37-30
53-38
64-54
78-65
83-79
95-84

49
52
55
60
85
87
87
93
95
98
100
106
106
109
113
115
115

الالئـحة الداخـلية للمجل�س الوطني االحتادي

		
املو�ض ـ ـ ــوع

املــواد

ال�صفحات

 الف�صل الثاين  :املعاهدات واالتفاقيات الدولية الف�صل الثالث  :ميزانية الدولة وح�ساباتها اخلتامية الف�صل الرابع  :املو�ضوعات العامة الف�صل اخلام�س  :الأ�سئلة الف�صل ال�ساد�س  :ال�شكاوىالباب الرابع

96
102-97
105-103
115-106
122-116

 -الف�صل الأول  :الأمانة العامة للمجل�س و�ش�ؤونه املالية

130-123
133-131

119
119
121
122
125
127
127
129

 -الف�صل الثاين  :ال�ش�ؤون املالية للمجل�س

مت بحمد اهلل

