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  والمجتمع األول : الدولة الباب 
  

  )1مادة (

ـــة    ــة جمهوريــ ــر العربيـــ ـــيادةمصـــ ـــتقلة ذات ســ ــة مســ ــة،  دولـــ ـــل التجزئـــ ـــدة ال تقبــ ـــى موحــ ، وهــ
  . ونظامها ديمقراطى

واإلســالمية، ويعتــز بانتمائــه لحــوض النيــل  األمتــين العربيــةالشــعب المصــرى جــزء مــن و   
  . ويشارك بإيجابية فى الحضارة اإلنسانية، ى وامتداده األسيو  والقارة األفريقية

   )2مادة (

اإلسالم دين الدولة، واللغة العربيــة لغتهــا الرســمية، ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية المصــدر   
  الرئيسى للتشريع.

  )3مادة (

ــادئ ــيحيي مبــ ـــريين المســ ـــرائع المصـ ـــود  نشـ ـــة واليهـ ــى للتشــــريعات المنظمـ ـــدر الرئيســ المصـ
   واختيار قياداتهم الروحية . ، ونهم الدينية وشئ، ألحوالهم الشخصية 

  )4مادة (

هيئــة إســالمية مســتقلة ، يخــتص وحــده بالقيــام علــى كافــة شــئونه، مجالــه  األزهــر الشــريف  
وتكفــل الدولــة ،  األمــة اإلســالمية والعــالم كلــه، ويتــولى نشــر علــوم الــدين والــدعوة اإلســالمية

، القــانون طريقــة اختيــار شــيخ األزهــرويحــدد  ،االعتمــادات الماليــة الكافيــة لتحقيــق أغراضــه 
  .   وهو مستقل غير قابل للعزل

ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف فــى الشــئون المتعلقــة بالشــريعة اإلســالمية   
.  
  .وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون    

   )5مادة (

وهـــو مصـــدر الســـلطات،  ادة للشـــعب يمارســـها ويحميهـــا، ويصـــون الوحـــدة الوطنيـــة،يالســـ  
  وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

  )6مادة (

التــى تســوى بــين كــل مواطنيهــا فــى  الشورى، والمواطنــة مبدأعلى  الديمقراطىيقوم النظام   
، واحترام حقوق اإلنسان ،  وسيادة القانون، ، والتعددية السياسية والحزبيةالحقوق والواجبات

 والتداول الســلمى للســلطة، والفصــل بــين الســلطات والتــوازن بينهــا، وكفالة الحقوق والحريات 
  وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.، 
ـــى أســـاسوال    ـــام أحـــزاب سياســـية عل ــنس أو  يجـــوز قي ــبب الجـ ــين المـــواطنين بسـ التفرقـــة بـ

  األصل أو الدين .
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  )7مادة (

 ،والتكافــل االجتمــاعى ، لتــراحموا ، والحريــة ، والمســاواة ، يقــوم المجتمــع المصــرى علــى العــدل  
 والتضامن بين أفراده فى حماية األنفس واألعراض واألموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين

.  
   )8مادة (

  . وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، والطمأنينة ، الدولة األمن تضمن   
   )9مادة (

  . الق والوطنيةاألسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين واألخ  
ـــكها    ـــى تماسـ ــرية، وعلـ ـــرة المصــ ـــيل لألسـ ــابع األصـ ــى الطــ ــع علــ ــة والمجتمــ ــرص الدولــ وتحــ

  وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية .، واستقرارها 
  )10مادة (

ــا،    ـــة وحمايتهــ ــالق واآلداب العامـ ــة األخــ ــ ــع برعاي ــة والمجتمــ ــ ــزم الدول ـــد تلتــ ـــين للتقاليـ والتمكـ
لرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، ة، ومراعاة المستوى االمصرية األصيل

  . القانون وفقا لما ينظمهوالثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك 
   )11مادة (

تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل علــى تعريــب   
  .العلوم والمعارفالتعليم و 

   )12ة (ماد

  . إنشاء الرتب المدنية محظور  
  )13مادة (

وحماية اإلنتــاج وزيــادة ،  مة المتوازنةلتنمية المستداتحقيق ايهدف االقتصاد الوطنى إلى   
والمحافظــة وحمايــة حقــوق المســتهلك، ،  دالــة االجتماعيــة والتكافــل والرفــاه، وكفالــة العالــدخل

فــع مســتوى المعيشــة، والقضــاء علــى الفقــر علــى حقــوق العــاملين وضــمان عدالــة التوزيــع، ور 
والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، 

ب الفــوارق بــين الــدخول بوضــع حــد واالقتســام العــادل لعوائــدها، وربــط األجــر باإلنتــاج، وتقريــ
  . مواطن لكى وضمان حد أدنى لألجور بما يكفل حياة كريمة لأقص

  
  )14مادة (
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الزراعة مقوم أساســى لالقتصــاد الــوطنى، وتلتــزم الدولــة بحمايــة الرقعــة الزراعيــة وزيادتهــا   
ــا،  ــة والثــــروة الســــمكية وحمايتهــ ـــة والســــالالت الحيوانيــ ـــناف النباتيـ ـــيل واألصـ ـــة المحاصـ وتنميـ

،  وتحقيــق االكتفــاء الــذاتى منهــا، وتــوفير متطلبــات اإلنتــاج الزراعــى وحســن إدارتــه وتســويقه
  ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.

ويــنظم القــانون اســتخدام أراضــى الدولــة بمــا يحقــق العدالــة االجتماعيــة ، ويحمــى الفــالح   
  والعامل الزراعى من االستغالل.

  )15مادة (

تلتزم الدولة بالحفاظ عليهــا وحســن ، وعوائدها حق له، كل الثروات الطبيعية ملك للشعب  
ــالل ب ــتغاللها دون إخــ ــوطنى، وماســ ـــاد الــ ـــدفاع واالقتصـ ـــيات الـ ـــال مقتضـ ــوق األجيـ ــاة حقــ راعــ

  .فهو ملك للدولة وكل مال ال مالك له  القادمة فيها ؛
ـــنح    ـــوز مــ ــازاتوال يجــ ــ ــات أو امتيـ ــ ـــا  التزامـ ــن مواردهــ ــة أو أى مـــ ــ ــى الدولـ ــ ــــتغالل أراضـ باسـ

  قانون .أو المرافق العامة إال ب الطبيعية
  )16مادة (

، وتلتــزم الدولــة يحظــر تحويلهــا إلــى ملكيــة خاصــةوة وطنيــة، نهــر النيــل ومــوارد الميــاه ثــر   
ويــنظم القــانون وســائل االنتفــاع بالحفــاظ عليهــا وتنميتهــا وحمايتهــا ، ومنــع االعتــداء عليهــا. 

  .بها
  ) 17مادة (

تلتــزم الدولــة بحمايــة شــواطئها وبحارهــا وبحيراتهــا، وصــيانة اآلثــار والمحميــات الطبيعيــة،   
  ن تعديات .وٕازالة ما يقع عليها م

  )18مادة (

تكفــل الدولــة األشــكال المختلفــة للملكيــة المشــروعة بأنواعهــا العامــة والتعاونيــة والخاصـــة   
  والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .

  )19مادة (

  لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع .  
  ) 20مادة (

يــات بكــل صــورها، وتــدعمها،  وتكفــل اســتقاللها، وتــنظم الصــناعات ترعــى الدولــة التعاون  
  الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير اإلنتاج وزيادة الدخل .

  )21مادة (
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ـــة الخاصـــة مصـــونة ، وتـــؤدى وظيفتهـــا االجتماعيـــة فـــى خدمـــة االقتصـــاد الـــوطنى دون    الملكي
ا إال فـــى األحـــوال المبينـــة فـــى انحـــراف أو اســـتغالل أو احتكـــار، وال يجـــوز فـــرض الحراســـة عليهـــ

القـــانون وبحكـــم قضـــائى، وال تنـــزع إال للمنفعـــة العامـــة ومقابـــل تعـــويض عـــادل يـــدفع مقـــدما، وحـــق 
  اإلرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

  ) 22مادة (

  تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه .  
ـــدد ط   ـــاف ، ويحـ ـــانون األوقـ ــنظم القـ ــ ــة، وي ــودات الموقوفــ ــف وٕادارة الموجــ ــاء الوقــ ـــة إنشــ ريقـ

  وفقا لشروط الواقفين.، وتوزيع عوائدها على مستحقيها ، واستثمارها 
  )23مادة (

يقـــوم نظـــام الضـــرائب والتكـــاليف العامـــة علـــى العدالـــة االجتماعيـــة، وأداؤهـــا واجـــب ، وال يكـــون   
  .اء غير ذلك منها إال فى حدود القانونفرضها ، وال إلغاؤها وال اإلعفاء منها وال تكليف أحد بأد

  )24مادة (

فـــى أرباحهـــا، ويلتزمـــون بتنميـــة اإلنتـــاج نصـــيب فـــى إدارة المشـــروعات و  تمثيـــلللعـــاملين   
  لقانون.ما ينظمه اوالمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم اإلنتاجية وفقا ل

  ) 25مادة (

العــام فــى إدارتهــا والرقابــة عليهــا، وفقــا  يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع  
  لقانون.ما ينظمه ال

  )26مادة (

  ال يجوز التأميم إال العتبارات الصالح العام ، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.  
  )27مادة (

  المصادرة العامة لألموال محظورة . وال تجوز المصادرة الخاصة إال بحكم قضائى.  
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  الباب الثانى

  والواجبات العامة الحقوق والحريات
  

  )28مادة (

، يكفل المجتمــع والدولــة احترامهــا وحمايتهــا ، وال يجــوز بحــال نالكرامة اإلنسانية حق لكل إنسا  
  .أو ازدراؤه إهانة أى مواطن 

  )29مادة (
  القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. حق ينظمهالجنسية المصرية   
  حدود القانون .إال فى  لمن اكتسبها أن يتخلى عنهاوال يجوز   

  )30مادة (
المواطنون لدى القانون ســواء ، وهــم متســاوون فــى الحقــوق والواجبــات العامــة ، ال تمييــز بيــنهم   

فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو األصل أو اللغــة أو الــدين أو العقيــدة أو الــرأى أو الوضــع االجتمــاعى 
  . أو اإلعاقة

  )31مادة (
  . ال تمسالحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة   

  )32مادة (
وال وال منعه من التنقل  حبسهوال فيما عدا حالة التلبس ، ال يجوز القبض على أحد وال تفتيشه   

  . )القاضى المختص(من  مسببإال بأمر  آخرحريته بأى قيد  تقييد
خالل اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى كتابة بأسباب ذلك  كل من تقيد حريته ويجب أن يبلغ  

التحقيق خالل أربع وعشــرين ســاعة مــن وقــت تقييــد حريتــه، وال يجــرى التحقيــق معــه إال فــى سلطة 
  حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام .

، ولغيــره ، حــق الــتظلم أمــام القضــاء مــن ذلــك اإلجــراء والفصــل فيــه خــالل ولكل من تقيد حريتــه  
  أسبوع، وٕاال وجب اإلفراج حتما.

اســتحقاق التعــويض عــن حــاالت ومدتــه وأســبابه ، و االحتيــاطى  الحــبس أحكــامويــنظم القــانون   
تنفيـــذ عقوبـــة صـــدر حكـــم بـــات بإلغـــاء الحكـــم المنفـــذة بموجبـــه، وتلتـــزم عـــن  أوالحـــبس االحتيـــاطى 

  التعويض  .هذا الدولة بأداء 
  )33مادة (

بــأى قيــد، تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ كرامتــه  ، أو تقيــد حريتــهكــل مــن يقــبض عليــه ، أو يحــبس   
إال  وال يجــوز ترهيبــه وال إكراهــه وال إيــذاؤه بــدنيا أو معنويــا ، وال يكــون حجــزه وال حبســهنســانية، اإل

  فى أماكن الئقة إنسانيا وصحيا وخاضعة لإلشراف القضائى.
  ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون. 

لتهديــد بشــىء منــه ، يهــدر وال يعــول وكل قول يثبت أنه صــدر تحــت وطــأة أى ممــا تقــدم ، أو ا  
  عليه .
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  )34مادة (

فيه كل ما ينــافى  يحظرو  يخضع لإلشراف القضائى ،  السجن دار تأديب وتهذيب وٕاصالح ؛  
  كرامة اإلنسان ، أو يعرض صحته للخطر. 

  وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد اإلفراج عنهم .  

  )35(مادة 

لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسالت البريدية والبرقية واإللكترونية والمحادثــات الهاتفيــة   
اإلطالع وال  وال مراقبتهاوغيرها من وسائل االتصال حرمة، وسريتها مكفولة، وال تجوز مصادرتها 

  .بينها القانون فى األحوال التى يو  ،ولمدة محددة، عليها إال بأمر مسبب من القاضى المختص 

  )36مادة (

، فى األحــوال المبينــة فــى القــانون إال وال مراقبتهايجوز دخولها وال تفتيشها  فال للمنازل حرمة ؛  
فــى والتوقيــت ، ويجــب تنبيــه مــن مكــان والغــرض اليحــدد  )القاضــى المخــتص(وبــأمر مســبب مــن 

  االستغاثة . وأالخطر  حاالتوذلك كله فى غير  . اأو تفتيشه اقبل دخوله المنازل
  )37مادة (

حق لكل إنسان، تكفلــه الدولــة لكــل مقــيم علــى أراضــيها، وتــوفر الوســائل القانونيــة  الحياة اآلمنة  
وتكفل حصول المستحقين علــى تعــويض عــادل ( الالزمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية، 

  لذى ينظمه القانون.، وذلك على الوجه ا)فى حاالت القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة
  )38مادة (

لجسد اإلنسان حرمــة، ويحظــر االتجــار بأعضــائه ، وال يجــوز أن تجــرى عليــه التجــارب الطبيــة   
وعلــى  ،فقــا لألســس العلميــة المســتقرة فــى العلــوم الطبيــةو أو العلميــة بغيــر رضــاه الحــر الموثــق، و 

  النحو الذى ينظمه القانون .
  )39مادة (

  . مصونةحرية االعتقاد   
  وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لألديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.  

  )40مادة (

  . الرسل واألنبياء كافةبض ييحظر اإلساءة أو التعر   

  

  

  )41مادة (
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حريــة الفكــر والــرأى مكفولــة ، ولكــل إنســان حــق التعبيــر عــن فكــره ورأيــه بــالقول أو الكتابــة أو   
  .لك من وسائل النشر والتعبيرالتصوير أو غير ذ

  )42مادة (

، وتــنهض الدولــة بــالعلوم والفنــون واآلداب، حرية اإلبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن  
وترعـــى المبـــدعين والمختـــرعين، وتحمـــى إبـــداعاتهم وابتكـــاراتهم ، وتعمـــل علـــى تطبيقهـــا لمصـــلحة 

ث الثقــــافى الــــوطنى ، وتعمــــل علــــى نشــــر الالزمــــة للحفــــاظ علــــى التــــرا المجتمـــع ، وتتخــــذ التــــدابير
  الخدمات الثقافية واالجتماعية .

  )43مادة (
الحصول على المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانهــا   

ن معوقــات ، واإلفصــاح ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم مــن مباشــرة هــذا الحــق دو 
  .حرمة الحياة الخاصة وال يمسبما ال يتعارض مع األمن القومى،  تعن المعلوما

وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وٕاجراءات التظلم من رفــض إعطائهــا، والجــزاء   
  المناسب لمن يقوم بذلك.

  )44مادة (
ه مـــا تنشـــر وســـائل اإلعـــالم مكفولـــة ، والرقابـــة علـــى  وســـائرحريـــة الصـــحافة والطباعـــة والنشـــر   

  .فى زمن الحرب رقابة محددة  عليهامحظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض 
  )45مادة (

  مكفولـــةحريـــة إصـــدار الصـــحف ، بجميـــع أنواعهـــا، وتملكهـــا لألشـــخاص الطبيعيـــة واالعتباريـــة   
  بمجرد اإلخطار . 

  .وينظم القانون إنشاء محطات البث اإلذاعى والتليفزيونى ووسائط اإلعالم الرقمى  
  )46مادة (

منعــه  الو بعــاد أى مــواطن عــن إقلــيم الدولــة، ال يجــوز إتنقل واإلقامــة والهجــرة مكفولــة ؛ و حرية ال  
، مــن مغادرتهــا أو العــودة إليهــا، وال أن تفــرض عليــه اإلقامــة الجبريــة ، إال بــأمر قضــائى مســبب 

  .ولمدة محددة  
  )47مادة (

غيــــر حــــاملين ، هرات الســــلمية للمــــواطنين حــــق تنظــــيم االجتماعــــات العامــــة والمواكــــب والتظــــا  
  . القانونلإلجراءات التى ينظمها  يكون ذلك بمجرد اإلخطار وفقاسالحا، و 

ت نصــأو الت وحق االجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، وال يجوز لرجال األمــن حضــورها  
  .عليها

  
  
   )48مادة (
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وتكــون ها بحريــة ، وتمــارس نشــاط، بمجرد اإلخطــار للمواطنين حق تكوين الجمعيات واألحزاب  
  .لها الشخصية االعتبارية ، وال يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى

  )49مادة (
حرية إنشاء النقابات واالتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصــية االعتباريــة. ويــنظم   

فع مستوى الكفاية بين القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى ر 
  أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ وال يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى.

وتلتـــزم النقابـــات المهنيـــة بمســـاءلة أعضـــائها عـــن ســـلوكهم فـــى ممارســـة نشـــاطهم المهنـــى وفـــق   
  .مواثيق وضوابط خلقية ومهنية

  )50مادة (

وبتوقيعـــــه، وال تكـــــون مخاطبتهـــــا باســـــم لكــــل شـــــخص حـــــق مخاطبـــــة الســـــلطات العامـــــة كتابـــــة   
  الجماعات إال لألشخاص االعتبارية .

  ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خالل مدة محددة .  

  )51مادة (

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجــب وطنــى، ولكــل مــواطن حــق االنتخــاب والترشــح وٕابــداء   
  .الرأى فى االستفتاء 

بقاعدة بيانات ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن  تخابات وحيدتهاوتكفل الدولة سالمة االن  
  ، متى توافرت فيه شروط الناخب . الناخبين دون طلب

  وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.  

  )52مادة (

فــى كــل  مراحلــه المختلفــةب، وهو مجانى لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة   
، وٕالزامــى فــى مرحلــة التعلــيم األساســى؛ وتتخــذ الدولــة كافــة التــدابير لمــد التعليمية  مؤسسات الدولة

مــدة اإللــزام إلــى مراحــل أخــرى، وتعنــى بالتوســع فــى التعلــيم الفنــى وتشــجعه ، وتشــرف علــى التعلــيم 
بكــل أنواعــه، وتلتــزم جميــع المؤسســات التعليميــة العامــة والخاصــة واألهليــة وغيرهــا بخطــة الدولــة 

  .مية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع واإلنتاج التعلي

   )53مادة (

الدولــة نســبة كافيــة مــن النــاتج القــومى وفقــا لــه حريــة البحــث العلمــى مكفولــة، وتخصــص   
  للمعايير العالمية، وتضمن استقالل الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .

  

   )54مادة (
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، والتربيــة المختلفة بكل المؤسسات التعليمية بية مادة أساسية فى مراحل التعليماللغة العر   
مادتـــان أساســـيتان فـــى التعلـــيم قبـــل الجـــامعى بكـــل أنواعـــه، وتلتـــزم  الـــوطنىالدينيـــة والتـــاريخ 

  المختلفة .العلمية الجامعات بتدريس القيم واألخالق الالزمة للتخصصات 
  )55مادة (

لكافة األعمار مــن  وتجفيف منابعهاشاملة للقضاء على األمية  تلتزم الدولة بوضع خطة  
مــن  )عشــر ســنوات(خــالل  هــذه الخطــةالنجــاز  طاقــات المجتمــعالــذكور واإلنــاث، وتســخر 

  بالدستور  . العملتاريخ 
  )56مادة (

، وتــوفر الدولــة خــدمات الرعايــة والتــأمين الصــحى للمــواطنين الصحة حــق مكفــول لكــل مــواطن   
،  ألى ســببعادل وعالى الجــودة ، ويحظــر االمتنــاع عــن عــالج أى شــخص ،  نظام صحى وفق

  .فى حاالت الطوارئ أو الخطر على الحياة 
جميــع المــواد والمنتجــات  ، وتراقــب هاخــدماتوتجويــد  وتشــرف الدولــة علــى المؤسســات الصــحية  

  بالصحة . المتصلةووسائل الدعاية 
  )57مادة (

 مبـــادئتكفـــل الدولـــة شـــروطه العادلـــة علـــى أســـاس  العمــل حـــق وواجـــب وشـــرف لكـــل مـــواطن ،  
  المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .

وال يجوز فرض أى عمل جبرا على المــواطنين إال بمقتضــى القــانون وألداء عمــل عــام وبمقابــل   
  عادل.

علــى أســاس  للمــواطنينتتيح الدولة الوظائف العامــة و ، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب  
  ون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .الجدارة ، د

وتكفــل الدولــة لكــل عامــل الحــق فــى األجــر العــادل واإلجــازات ، والتقاعــد والتــأمين االجتمــاعى،   
والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السالمة المهنية فى أماكن العمــل؛ 

  ك.وفقا للقوانين المنظمة لذل
  وال يجوز فصل العامل إال فى الحاالت المنصوص عليها فى القانون.  

  واإلضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.   
   )58مادة (

المحاربين القدماء والمصابين فــى الحــروب أو أسرهم و تكفل رعاية و تكرم الدولة الشهداء،  
واجــب الــوطنى، ولهــم وأســر شــهداء ومصــابى ثــورة الخــامس والعشــرين مــن ينــاير وال ،بســببها

  وألبنائهم ولزوجاتهم األولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
  
  )59مادة (
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تكفــل الدولــة خــدمات التــأمين االجتمــاعى، ولكــل مــواطن الحــق فــى الضــمان االجتمــاعى إذا لــم   
يخوخة، يكــن قــادرا علــى إعالــة نفســه أو أســرته ، فــى حــاالت العجــز عــن العمــل أو البطالــة أو الشــ

  .وبما يضمن حد الكفاية 
  )60مادة (

  حقوق مكفولة. )والكساء(المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحى   
وتتبنــى الدولــة خطــة وطنيــة لإلســكان تقــوم علــى العدالــة االجتماعيــة وتشــجيع المبــادرات الذاتيــة   

بما يحقق الصالح العام  ؛ انوالتعاونيات اإلسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ألغراض العمر 
  .ويحافظ على حقوق األجيال القادمة 

  )61مادة (
ممارسة الرياضة حــق للجميــع ، وعلــى مؤسســات الدولــة والمجتمــع اكتشــاف الموهــوبين رياضــيا   

  ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة .
  )62مادة (

وتكفـــل الدولـــة تقريـــب جهـــات التقاضـــى وســـرعة  التقاضـــى حـــق مصـــون ومكفـــول للنـــاس كافـــة،  
  الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.

  ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .  
وال يحاكم شخص إال أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية محظورة ، وال يجوز محاكمــة   

  مدنى أمام قضاء عسكرى .
  )63مادة (

العقوبــة شخصــية، وال جريمــة وال عقوبــة إال بقــانون ، وال توقــع عقوبــة إال بحكــم قضــائى،  وال   
  . عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون
  )64مادة (

ال تقام الــدعوى الجنائيــة إال بــأمر مــن جهــة قضــائية مختصــة، فيمــا عــدا األحــوال التــى يحــددها   
  القانون .

ء حتــى تثبــت إدانتــه فــى محاكمــة قانونيــة عادلــة تكفــل لــه فيهــا ضــمانات الــدفاع ؛ والمــتهم بــرى   
وكــل مــتهم فــى جنايــة يجــب أن يكــون لــه محــام يــدافع عنــه ، ويحــدد القــانون الجــنح التــى يجــب أن 

  يكون للمتهم محام فيها . 
للمجنــى  وينظم القانون استئناف األحكام الصــادرة فــى جنحــة أو جنايــة ، وتــوفر الدولــة الحمايــة  

  . عند االقتضاء عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين
  )65مادة (

  حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .  
  ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.  

  )66مادة (
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أو تعطيــل المخــتص عــن تنفيــذها  وامتنــاع الموظــف العــامتصــدر األحكــام وتنفــذ باســم الشــعب،   
تنفيـــذها جريمـــة يعاقـــب عليهـــا القـــانون. وللمحكـــوم لـــه فـــى هـــذه الحالـــة حـــق رفـــع الـــدعوى الجنائيـــة 

  مباشرة إلى المحكمة المختصة .

  )67مادة (

ـــة أســـرية، وتغذيـــة أساســـية، ومـــأوى،    ـــه، الحـــق فـــى اســـم مناســـب، ورعاي لكـــل طفـــل، فـــور والدت
  وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية  .

وتلتزم الدولة برعايتــه وحمايتــه عنــد فقداتــه البيئــة األســرية، وتكفــل حقــوق األطفــال ذوى اإلعاقــة   
  وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع .

  ويحظر تشغيل األطفال، قبل تجاوزهم سن اإللزام التعليمى ، فى أعمال ال تناسب أعمارهم.  
التــدابير األخــرى، وتــوفير المســاعدة وال يجــوز احتجــازهم إال لمــدة محــددة، وبعــد اســتنفاد كافــة   

القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيــه الفصــل بــين الجنســين وتفــاوت األعمــار والبعــد 
  عن أماكن احتجاز البالغين.

  )68مادة (
الحيـــاة  مجــاالتفــى  ،تلتــزم الدولــة باتخــاذ كافـــة التــدابير التــى ترســـخ مســاواة المــرأة مــع الرجـــل  

دون إخــــالل بأحكــــام ، يــــة واالقتصــــادية واالجتماعيــــة وســــائر المجــــاالت األخــــرى السياســــية والثقاف
  الشريعة اإلسالمية .

وتــوفر الدولــة خــدمات األمومــة والطفولــة بالمجــان، وتكفــل للمــرأة الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة   
  واالقتصادية وحق اإلرث ، والتوفيق بين واجباتها نحو األسرة وعملها فى المجتمع.

الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة واألرملة وغيرهن مــن النســاء األكثــر  وتولى  
  احتياجا.

  )69مادة (
تكفــل الدولــة رعايــة الــنشء والشــباب وتــأهيلهم ، وتنميــتهم روحيــا وخلقيــا وثقافيــا وعلميــا وبــدنيا   

  . ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة
  )70مادة (

، وتوفر لهم فرص العملتلتزم الدولة برعاية ذوى اإلعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ،   
  المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. وتهيىءبالثقافة االجتماعية نحوهم ،  وترتقى

  )71مادة (
  . ك حقوق النساء واألطفالوانتهاالقسرى ،  والعمل ، ارة الجنسوتجكل صور استرقاق اإلنسان يحظر   

  ويجرم القانون كل ذلك.    
  )72مادة (
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ترعـــى الدولـــة مصـــالح المصـــريين المقيمـــين بالخـــارج ، وتحمـــيهم ، وتكفـــل حقـــوقهم وحريـــاتهم ،   
فــى تنميــة  مســاهمتهموتعينهم علــى أداء واجبــاتهم العامــة نحــو الدولــة والمجتمــع المصــرى، وتشــجع 

  فى االنتخابات واالستفتاءات . ركتهممشاالوطن، وينظم القانون أحكام 
  )73مادة (

فــى بــالده مــن الحقــوق والحريــات التــى  بســبب حرمانــه ؛لكــل أجنبــى   اللجــوءتمــنح الدولــة حــق   
  الدستور، ويحظر تسليم الالجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون . يكفلها

  )74مادة (

جريمـــة ال تســـقط الـــدعوى  الدســـتورلمكفولـــة فـــى كـــل اعتـــداء علـــى أى مـــن الحقـــوق والحريـــات ا  
  .االعتداءالجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادًال لمن وقع عليه 

  )75مادة (

، لحمايـــة  ضـــمانتان أساســـيتانتخضـــع الدولـــة للقـــانون ، واســـتقالل القضـــاء وحصـــانة القضـــاة،   
  الحقوق والحريات .

  )76مادة (

ــ   مــا ينظمــه لأرضــه شــرف وواجــب مقــدس، والتجنيــد إجبــارى ، وفقــا وحمايــة دفاع عــن الــوطن ال
  .القانون

  )77مادة (

  .على كل من الدولة والمجتمعالحفاظ  على الوحدة الوطنية، وحماية األمن القومى، واجب   

  )78مادة (

  االدخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .
  )79مادة (

وتتخــذ الدولــة بيئــة واجــب وطنــى، ولكــل شــخص حــق العــيش فــى بيئــة صــحية ســليمة، حمايــة ال  
، والحفــاظ الطبيعيــةالمــوارد  اســتخدام، وترشــيد التــدابير الالزمــة لصــون البيئــة وحمايتهــا مــن التلــوث

  .على حقوق األجيال القادمة فيها
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  الباب الثالث

  السلطات العامة

  

  الفصل األول

  السلطة التشريعية
  

  ولالفرع األ 

  أحكام مشتركة 

  

  )80مادة (

يتكــون البرلمــان مــن مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ ، ويمــارس الســلطة التشــريعية علــى الوجــه   
  . المبين فى الدستور

  )81مادة (
  .ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ    

  )82مادة (
  . يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان  
التــى يحــددها القــانون ، يتفــرغ عضــو البرلمــان لمهــام العضــوية،  دا الحاالت االســتثنائيةفيما عو   

  .ويحتفظ له بوظيفته أو عمله
  . وفقا لما ينظمه القانونوكل ذلك   

   )83(مادة 
  .يمثل عضو البرلمان األمة بأسرها ، وال تقيد نيابته بقيد أو شرط   

  )84مادة (
، قبـــل أن يباشـــر عملـــه، اليمـــين اآلتيـــة : " أقســـم بـــاهللا  يـــؤدى عضـــو البرلمـــان ، أمـــام مجلســـه  

القـــانون ، وأن أرعـــى و وأن أحتـــرم الدســـتور  ،العظـــيم أن أحـــافظ مخلصـــا علـــى النظـــام الجمهـــورى 
  . مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه "

  )85(مادة 

الطعــون  إليهــااء البرلمــان ، وتقــدم تخــتص محكمــة الــنقض بالفصــل فــى صــحة عضــوية أعضــ  
فــى الطعــن  وتفصــلخالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ إعالن النتيجة النهائية لالنتخــاب، 

  خالل ستين يوما من تاريخ وروده إليها .
  العضوية من تاريخ إبالغ البرلمان بحكم المحكمة . وتبطل  
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  )86مادة (
يـــه منصـــبه ، بالـــذات أو بالواســـطة، أن يشـــترى أو يســـتأجر ال يجــوز لعضـــو البرلمـــان أثنـــاء تول  

  شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
، كــل عــامو  المنصــب أو تركــه تقــديم اقــرار ذمــة ماليــة عنــد توليــهويتعين على عضو البرلمان ،   

عينيــة تــؤول ملكيتهــا إلــى الخزينــة العامــة للدولــة،  هــدايا نقديــة أو رض علــى مجلســه ، وٕاذا تلقــىعــي
  وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .

  )87(مادة 

الــذى ينتمــى عمــا يبديــه مــن أفكــار وآراء تتعلــق بأعمالــه فــى المجلــس  عضــو البرلمــانال يؤاخــذ   
  . إليه

  )88(مادة 

ضــو البرلمــان إال بـــإذن ، اتخــاذ أيــة إجــراءات جنائيــة ضــد عحالــة التلــبسال يجــوز، فــى غيــر   
، ويخطر المجلس عند مكتب المجلس مسبق من مجلسه. وفى غير دور االنعقاد يتعين أخذ إذن 

  أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .
وفى كل األحوال يتعين البــت فــى طلــب اتخــاذ اإلجــراءات الجنائيــة ضــد عضــو البرلمــان خــالل   

  ب مقبوال. ثالثين يوما على األكثر ، وٕاال اعتبر الطل
  )89مادة (

  البرلمان مكافأة يحددها القانون .  عضويتقاضى   

  )90(مادة 

، ويجوز ألى منهما فى الظــروف االســتثنائية أن  فى عاصمة الدولة ،مقر البرلمان ، بمجلسيه  
  عدد أعضاء المجلس . ثلث، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو مكان آخر يعقد جلساته فى 

  غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة . على خالف ذلكان واجتماع البرلم  
  )91(مادة 

جلسات البرلمان علنية ، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئــيس   
الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلــس أو عشــرين مــن أعضــائه علــى األقــل؛ ثــم يقــرر المجلــس 

  الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.ما إذا كانت المناقشة فى 
  )92(مادة 

يــوم الخمــيس األول مــن يــدعو رئــيس الجمهوريــة البرلمــان لالنعقــاد للــدور العــادى الســنوى قبــل   
  ، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور .شهر أكتوبر

لـــى األقـــل، ويفـــض رئـــيس الجمهوريـــة دور ع تســـعة أشـــهرويســـتمر دور االنعقـــاد العـــادى لمـــدة   
  االنعقاد، وال يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة .

  

  )93(مادة 
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يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فــى اجتمــاع غيــر عــادى ؛ لنظــر أمــر عاجــل، بنــاء علــى   
  قل .شر أعضاء المجلس على األورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُ دعوة من رئيس الجمه

مــن  ء مــن نظــر الموضــوع العاجــل الــذى اجتمــعوال يجــوز فــض هــذا االجتمــاع إال بعــد االنتهــا  
  أجله المجلس.

  )94(مادة 

ال يكــــون انعقــــاد أى مــــن مجلســــى البرلمــــان صــــحيحا ، وال تتخــــذ قراراتــــه إال بحضــــور أغلبيــــة   
لحـــاالت التـــى ، وذلـــك فـــى غيـــر اللحاضـــرين أعضـــائه، وتصـــدر هـــذه القـــرارات باألغلبيـــة المطلقـــة 

تشـــترط فيهـــا أغلبيـــة خاصـــة . وعنـــد تســـاوى اآلراء يصـــبح الموضـــوع الـــذى جـــرت المناقشـــة بشـــأنه 
  مرفوضا.

  )95(مادة 
ور االنعقــاد فــى أول اجتمــاع لــد المنتخبــينينتخب كل مجلس رئيســا ووكيلــين مــن بــين أعضــائه   

خ، وٕاذا خــال تشــريعى لمجلــس الشــيو الســنوى، لمــدة فصــل تشــريعى لمجلــس النــواب، ونصــف فصــل 
مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة ســلفه . وفــى كــل األحــوال يجــوز لثلــث 

طلــب انتخــاب رئــيس  ، فى أول اجتماع لدور االنعقاد السنوى العــادى ، أعضاء أى من المجلسين
  جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .

   )96(مادة 
يس مجلــس الشــيوخ ، منصــب رئــيس الجمهوريــة بصــفة عند تولى رئــيس مجلــس النــواب ، أو رئــ  

  مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة .
  )97(مادة 

  . اختصاصاتهيضع كل مجلس الئحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة   
إال بطلــب مــن رئــيس وال يجــوز ألى قــوة مســلحة دخــول البرلمــان أو االســتقرار علــى مقربــة منــه   

  المجلس.
  )98(مادة 

  ، ويتولى ذلك رئيس المجلس . النظام داخلهيختص كل مجلس بالمحافظة على   
  )99(مادة 

  برلمان اقتراح مشروعات القوانين .لرئيس الجمهورية ، وللحكومة ، ولكل عضو من أعضاء ال  
  .أو زيادتها وفى كل األحوال، ال يجوز ألعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب    

  )100(مادة 
  يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان ؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه .  
، إال إذا هــــذه اللجنــــةوال تحــــال االقتراحــــات بمشــــروعات القــــوانين المقدمــــة مــــن األعضــــاء إلــــى   

  ا الرأى .بذلك ، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذ اللجنة المختصةفحصتها 
  )101(مادة 
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قدمه أحــد األعضــاء ، ورفضــه المجلــس ، ال يجــوز تقديمــه ثانيــة فــى  اقتراح بمشروع قانونكل   
  دور االنعقاد نفسه .

  )102(مادة 
مــادة، فال يجــوز ألى مــن مجلســى البرلمــان تقريــر مشــروع قــانون إال بعــد أخــذ الــرأى عليــه مــادة   

  د ، وفيما يعرض من التعديالت .ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى الموا
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس اآلخر ، وال يكــون قانونــا إال إذا   

  قرره المجلسان .
   )103(مادة 

لجنــة مشــتركة مــن عشــرين عضــوا يختــار  تشــكل، مجلســى البرلمــانإذا قام خالف تشريعى بين   
  ه العامة؛ وذلك القتراح نصوص للمواد محل الخالف.ترشيح لجنت نصفهم كل مجلس بناء على

يؤخــذ بمــا  ين ، فــإذا لــم يوافــق أحــدهما عليهــا، (المجلســ كــل مــنوتعــرض هــذه المقترحــات علــى   
يجتمــع المجلســان برئاســة رئــيس مجلــس الشــيوخ فــى مــؤتمر عــام ، انتهى إليــه مجلــس النــواب / أو 

ويصـــــدر القـــــرار بأغلبيـــــة األعضـــــاء  بحضـــــور األغلبيـــــة المطلقـــــة لمجمـــــوع أعضـــــاء المجلســـــين ،
  .) الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة 

  )104(مادة 
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكــل مشــروع قــانون أقــره ؛ فــإذا اعتــرض عليــه رئــيس الجمهوريــة   

  رده إلى البرلمان خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلبالغ  .
عــاد ، أو أقــره البرلمــان ثانيــة بعــد رده إليــه بأغلبيــة عــدد وٕاذا لم يرد مشروع القــانون فــى هــذا المي  

فــإذا لــم يقــره البرلمــان ال يجــوز تقديمــه فــى دور األعضــاء فــى كــل مجلــس ، صــار قانونــا وأصــدر؛ 
  . قرارالاالنعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور 

  )105(مادة 
 ،أو أحــد الــوزراء  ،، أو أحد نوابهلكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء   

  أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم اإلجابة عن هذه األسئلة.
ويجـــوز للعضـــو ســـحب الســـؤال فـــى أى وقـــت ، وال يجـــوز تحويـــل الســـؤال إلـــى اســـتجواب فـــى   

  الجلسة نفسها .
  )106(مادة 

لــوزراء أو أحــد نوابــه أو أحــد ألعضاء البرلمان إبداء رغبات فــى موضــوعات عامــة إلــى رئــيس ا  
  الوزراء .

   )107(مادة 
يجــوز لعشــرين عضــوا مــن مجلــس النــواب ، أو عشــرة مــن مجلــس الشــيوخ ، علــى األقــل، طلــب   

  طرح موضوع عام للمناقشة الستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .
   )108(مادة 
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بشأن المسائل العامة، االقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بلكل مواطن أن يتقدم   
  وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم ردًا عليها خالل مدة محددة .

  )109(مادة 

يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه، ويكون   
، ولهـــم أن يســتعينوا بمـــن يــرون مـــن كبـــار حضــورهم وجوبيـــا بنــاء علـــى طلــب أى مـــن المجلســين 

  . ظفينالمو 
دون أن ، القضايا موضع النقاش على الرد ، وعليهم كلما طلبوا الكالم ويجب أن يستمع إليهم   
  .ون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى يك

   )110(مادة 

لقبولهــا أال يكــون المجلــس أن تقــدم مكتوبــة ، ويشــترط يقبل البرلمــان اســتقالة أعضــائه ، ويجــب   
  لعضوية ضد العضو المستقيل .قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط ا

  )111(مادة 

إال إذا فقـــد العضـــو الثقـــة واالعتبـــار، أو فقـــد أحـــد شـــروط  عضـــوية البرلمـــانال يجـــوز إســـقاط   
  . بواجباتهاالعضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل 

ثلثــى ، مــن المجلــس الــذى ينتمــى إليــه العضــو، بأغلبيــة ويجب أن يصدر قرار إســقاط العضــوية   
  . ءاألعضا

  )112(مادة 

قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خالل ستين  عضو البرلمانإذا خال مكان   
المجلـــس خلـــو المكـــان . وتكـــون مـــدة العضـــو الجديـــد هـــى المـــدة المكملـــة  تقريـــريومـــا مـــن تـــاريخ 
  لعضوية سلفه .
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  الفرع الثانى

  مجلس النواب

  
  )113مادة (

ال يقــل عــن ثالثمائــة وخمســين عضــوا، ينتخبــون بــاالقتراع العــام  يشكل مجلس النواب مــن عــدد  
  .السرى المباشر 

غير حامل جنســية دولــة أخــرى مجلس النواب أن يكون مصريا، رط فى المترشح لعضوية تويش  
، حاصال على شهادة إتمام التعليم األساسى على األقل ، وأال متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، 

  .فتح باب الترشيح، عن خمس وعشرين سنة ميالدية ، يوم يقل سنه 
بمـــا وتقســـيم الـــدوائر االنتخابيـــة  ،ويبـــين القـــانون شـــروط العضـــوية األخـــرى ، ونظـــام االنتخـــاب  

  .يراعى التمثيل العادل للسكان 
  )114مادة (

  مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميالدية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .  
  ب لتجديد المجلس خالل الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .ويجرى االنتخا  

   )115(مادة 
والخطـــــة العامـــــة للتنميـــــة االقتصـــــادية يتـــــولى مجلـــــس النـــــواب إقـــــرار السياســـــة العامـــــة للدولـــــة،   

، وذلــك كلــه الســلطة التنفيذيــة، والموازنــة العامــة للدولــة؛ ويمــارس الرقابــة علــى أعمــال واالجتماعيــة
  . ين فى الدستورعلى الوجه المب

   )116(مادة 
يقـــر مجلـــس النـــواب الخطـــة العامـــة للتنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة ، ويحـــدد القـــانون طريقـــة   

  وعرضها على المجلس.، الخطة  هذهإعداد 
   )117(مادة 

علــى مجلــس يجب عرض مشروع الموازنة العامة، شاملة كامــل إيــرادات الدولــة ومصــروفاتها ،   
  على األقل من بدء السنة المالية، وال تكون نافذة إال بموافقته عليها.  يوما تسعينالنواب قبل 

  .بابا فويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا   
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا اللتزام    

ة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلــس مــع محدد على الدولة ، وٕاذا ترتب على التعديل زياد
وتصدر الموازنــة الحكومة على تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . 

  . بقانون يجوز أن يتضمن تعديال فى أى قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق هذا التوازن
الســــنة الماليــــة عمــــل بالموازنــــة القديمــــة لحــــين  وٕاذا لــــم يــــتم اعتمــــاد الموازنــــة الجديــــدة قبــــل بــــدء   

  .اعتمادها 
العامـــة ، وأحكــام موازنــات المؤسســـات  وطريقــة إعــداد الموازنــة، الســنة الماليـــة ويحــدد القــانون   

  . والهيئات العامة وحساباتها
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   )118(مادة 
 ،عامــةال الميزانيــةتجب موافقة مجلس النواب على نقــل أى مبلــغ مــن بــاب إلــى آخــر مــن أبــواب   

  تقديراتها ، وتصدر بقانون. علىوعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد 

    )119(مادة 
  ينظم القانون القواعد األساسية لجباية األموال العامة وٕاجراءات صرفها .  

   )120(مادة 
يعــين القــانون قواعــد مــنح المرتبــات والمعاشــات والتعويضــات واإلعانــات والمكافــآت التــى تتقــرر   
  .منها والجهات التى تتولى تطبيقها، ويحدد حاالت االستثناء لدولةالعامة ل الخزينة على

   )121(مادة 
الخزينــة ال يجوز للسلطة التنفيذية االقتراض أو االرتباط بمشروع يترتب عليــه إنفــاق مبــالغ مــن   

  موافقة مجلس النواب .عد ال بإلدولة لمدة مقبلة ل العامة

   )122(مادة 
مائــة  حساب الختامى لميزانيــة الدولــة علــى مجلــس النــواب فــى مــدة ال تزيــد علــىيجب عرض ال  

للجهـــاز المركـــزى  ويعـــرض معـــه التقريـــر الســـنوىمـــن تـــاريخ انتهـــاء الســـنة الماليـــة ، وثمـــانين يومـــا 
  للمحاسبات ومالحظاته على الحساب الختامى .

  بابا، ويصدر بقانون .فويتم التصويت على الحساب الختامى بابا   
  وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.  

   )123(مادة 
لمجلـــس النـــواب أن يشـــكل لجنـــة خاصـــة ، أو يكلـــف لجنـــة مـــن لجانـــه ، بفحـــص نشـــاط إحـــدى   

المصــــالح اإلداريــــة أو المؤسســــات العامــــة، أو أى جهــــاز تنفيــــذى أو إدارى ، أو أى مشــــروع مــــن 
وذلك من أجــل تقصــى الحقــائق فــى موضــوع معــين، وٕابــالغ المجلــس بحقيقــة المشروعات العامة ؛ 

األوضاع المالية أو اإلدارية أو االقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمــل مــن 
  . ما يراه مناسبا فى هذا الشأنالمجلس ويتخذ األعمال السابقة ، 

مــن أدلــة، وأن تطلــب ســماع مــن تــرى ســماع وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمــع مــا تــراه   
أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبهــا ، وأن تضــع تحــت تصــرفها لهــذا الغــرض مــا 

  تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .

   )124(مادة 
رئــيس الــوزراء أو أحــد نوابــه أو أحــد إلــى لنــواب أن يقــدم بيانــا عــاجال، لكــل عضــو فــى مجلــس ا  

  .مور العامة العاجلة ذات األهمية فى األ  الوزراء
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   )125(مادة 
نوابــه أو  أحــد  أو الــوزراءلكل عضو من أعضاء مجلس النــواب توجيــه اســتجوابات إلــى رئــيس   

  الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم . عنالوزراء لمحاسبتهم أحد 
تــاريخ تقديمــه ، إال فــى حــاالت  االســتجواب بعــد ســبعة أيــام علــى األقــل مــنالمجلــس  وينــاقش  

  موافقة الحكومة . وبعداالستعجال التى يراها 

   )126(مادة 

أو أحد نوابه أو أحــد الــوزراء، وال يجــوز  الوزراءالثقة من رئيس  سحبلمجلس النواب أن يقرر   
 ، ويصــدرشــر أعضــاء المجلــسوبنــاء علــى اقتــراح عُ عرض طلب سحب الثقة إال بعد استجواب ، 

مــن مناقشــة االســتجواب ، ويكــون ســحب الثقــة بأغلبيــة  األكثرراره خالل سبعة أيام على ق المجلس
  . عضاءاأل
وفى كــل األحــوال ، ال يجــوز طلــب ســحب الثقــة فــى موضــوع ســبق للمجلــس أن فصــل فيــه فــى   

  . دور االنعقاد نفسه
   )127(مادة 

، وٕاذا ومــة اســتقالتها وجــب أن تقــدم الحك الــوزراءإذا قرر مجلس النواب سحب الثقــة مــن رئــيس   
  بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها .  متعلقاكان القرار 

   )128(مادة 

إال عنــد الضــرورة ، ويكــون ذلــك بقــرار مســبب النــواب ال يجــوز لــرئيس الجمهوريــة حــل مجلــس   
، وبعـــد اســـتفتاء الشـــعب علـــى هـــذا ى البرلمـــانمجلســـ رئيســـىوأخـــذ رأى  الحكومـــةبنـــاء علـــى طلـــب 

  حل.ال
وفــى كــل األحــوال ال يجــوز حــل المجلــس خــالل دور انعقــاده الســنوى األول ، أو لــذات الســبب   

  الذى حل من أجله.
يصــدر رئــيس الجمهوريــة قــرارًا بوقــف جلســات المجلــس وٕاجــراء االســتفتاء خــالل عشــرين يومــا و   

هوريــة قــرارًا علــى الحــل أصــدر رئــيس الجم المشــاركين فــى االســتفتاءعلى األكثر، فإذا وافق أغلبية 
ن يومـــا علـــى األكثـــر مـــن تـــاريخ صـــدور قـــرار الحـــل، خـــالل ثالثـــيبـــدعوتهم إلـــى انتخابـــات مبكـــرة 

  ويجتمع المجلس الجديد خالل األيام العشرة التالية إلتمام االنتخابات.
االســتفتاء أو وٕاذا لــم يشــتمل قــرار الحــل علــى كــل ذلــك، أو انقضــى الميعــاد المحــدد دون إجــراء   

يعود المجلس إلى االنعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى النقضاء هــذا  ،االنتخابات 
، وٕاذا كانـــت نتيجـــة االســـتفتاء مؤيـــدة لبقـــاء المجلـــس وجـــب علـــى رئـــيس الجمهوريـــة تقـــديم  الميعـــاد

  .استقالته 
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  الفرع الثالث

  مجلس الشيوخ

  

  )129(مادة 

بــاالقتراع العــام  ينتخبــونمســين عضــوا ، يشــكل مجلــس الشــيوخ مــن عــدد ال يقــل عــن مائــة وخ  
( عشــرة أعضــاء / أو عشــرة بالمائــة أو عشــرين بالمائــة الســرى المباشــر، ويعــين رئــيس الجمهوريــة 

  من إجمالى عدد األعضاء المنتخبين) .
  )130(مادة 

غير حامل لجنسية دولة أخرى يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ،   
قوقه المدنية والسياسية ، حاصال على إحدى شهادات التعليم العالى علــى األقــل، وأال متمتعا بح، 

  يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة . 
  . تخاب، وتقسيم الدوائر االنتخابيةويبين القانون شروط العضوية األخرى، وأحكام االن  

  )131مادة (

تبــدأ مــن تــاريخ أول اجتمــاع لــه ، ويتجــدد  مــدة عضــوية مجلــس الشــيوخ ســت ســنوات ميالديــة ،  
  . وفقا لما ينظمه القانون، نصف عدد األعضاء كل ثالث سنوات 

  )132مادة (
عنــد حــل مجلــس النــواب، يســتقل مجلــس الشــيوخ باالختصاصــات التشــريعية المشــتركة لمجلســى   

عقــاده ، لتقريــر البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خالل مدة الحل علــى مجلــس النــواب، فــور ان
  ما يراه بشأنها .
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  الثانىالفصل 

  السلطة التنفيذية
  

  الفرع األول

  الجمهوريةرئيس 

  

  )133مادة (

يرعـــى مصـــالح الشـــعب،  رئـــيس الســـلطة التنفيذيـــة،هـــو و ،  الدولـــةهـــو رئـــيس  الجمهوريـــةرئـــيس   
  ويحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه ، ويراعى الحدود بين السلطات.

  . على النحو المبين فى الدستور ر اختصاصاتهويباش   

  )134مادة (

  .إال لمدة واحدة انتخابهينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميالدية ، وال يجوز إعادة   

وتبــدأ إجــراءات انتخــاب رئــيس الجمهوريــة قبــل انتهــاء مــدة الرئاســة بتســعين يومــا علــى األقــل،   
  . ه المدة بعشرة أيام على األقلويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذ

  . خالل مدة الرئاسة أى منصب حزبىأن يشغل رئيس الجمهورية ل وال يجوز  

  )135مادة (

غيـــر حامـــل ن يكـــون مصـــريا مـــن أبـــوين مصـــريين ، يشـــترط فـــيمن يترشـــح رئيســـا للجمهوريـــة أ  
، وأال غير مصرىوأال يكون متزوجا من ،  متمتعا بحقوقه المدنية والسياسيةلجنسية دولة أخرى ، 

  .عن أربعين سنة ميالدية  ، يوم فتح باب الترشح، تقل سنه

  )136مادة (

عضـــوا علـــى األقـــل مـــن  عشـــرون المترشـــحيشـــترط لقبـــول الترشـــح لرئاســـة الجمهوريـــة أن يؤيـــد   
ما ال يقل عن عشــرين ألــف مــواطن ممــن  ه، أو أن يؤيدالبرلمان ين فى مجلسى األعضاء المنتخب
 . محافظة منهاألف مؤيد من كل  بحد أدنىو على األقل،  فى عشر محافظات لهم حق االنتخاب

  .وينظم القانون كل ذلك ل أن يكون التأييد ألكثر من مرشح.وال يجوز فى كل األحوا

  

   )137مادة (
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وذلــك باألغلبيــة المطلقــة ينتخــب رئــيس الجمهوريــة عــن طريــق االقتــراع العــام الســرى المباشــر،   
بــين  تجــرى اإلعــادةفــإذا لــم يحصــل أى مرشــح علــى هــذه األغلبيــة ، ، ة لعــدد األصــوات الصــحيح

  .المرشحين اللذين حصال على أعلى األصوات 
ين فــى هــذا المركــز، وٕاذا كــان األول تجــرى اإلعــادة بــين المتســاو  وفى حالة التساوى فى المركز  

 فى المركز الثانى نبين صاحب المركز األول والمتساويالتساوى فى المركز الثانى تجرى اإلعادة 
.  

وفى كل األحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى األصوات الصحيحة فى انتخابــات اإلعــادة،   
جلســة مشــتركة الختيــار أحــدهم  البرلمــانيعقد مجلسا فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد األصوات 

  المنتخبين . أعضائهمالهذا المنصب، باألغلبية المطلقة لعدد 
  . الجمهورية رئيسإجراءات انتخابات  وينظم القانون  

  )138مادة (

حالـــة وجـــود مرشـــحين اثنـــين فـــى الجولـــة األولـــى النتخابـــات رئـــيس الجمهوريـــة ، ثـــم تـــوفى  فـــى  
، يعـــاد فـــتح بـــاب الترشـــح؛ أمـــا إذا تنـــازل أحـــدهما أو حـــدث لـــه مـــانع قهـــرى يمنعـــه مـــن االســـتمرار

طلقــة لعــدد األصــوات ، وٕاال يعــاد فــتح علــى األغلبيــة الم اآلخــرأحدهما فيجب أن يحصــل المرشــح 
  باب الترشح من جديد .

تــوفى أحــدهما أو حــدث لــه أى مــانع  وفى حالة وجود مرشــحين اثنــين فــى انتخابــات اإلعــادة ثــم  
  خر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد األصوات الصحيحة .آ

   )139مادة (

أقســم مهــام منصــبه اليمــين اآلتيــة : "رة قبــل مباشــ البرلمــانرئيس الجمهورية أمام مجلســى يؤدى   
باهللا العظيم أن أحافظ مخلصــا علــى النظــام الجمهــورى، وأن أحتــرم الدســتور والقــانون ، وأن أرعــى 

  مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة أراضيه". 
  .حل مجلس النواب ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند   

   )140مادة (

يعين رئيس الجمهورية ، خالل ستين يوما على األكثر من مباشرته مهــام منصــبه ، نائبــا لــه (   
أو أكثــر، ويحـــدد اختصاصــاته ، فـــإذا اقتضــت الحـــال إعفـــاءه مــن منصـــبه وجــب أن يعـــين غيـــره، 
وتســـرى الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــى رئـــيس الجمهوريـــة والقواعـــد المنظمـــة لمســـاءلته علـــى نـــواب 

  .  )الرئيس

  

  

  )141مادة (
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ـــه أن يتقاضـــى أى مرتـــب أو    ـــرئيس الجمهوريـــة ، وال يجـــوز ل ـــانون المعاملـــة الماليـــة ل يحـــدد الق
مكافـــأة أخـــرى، أو أن يـــزاول أثنـــاء توليـــه المنصـــب ، بالـــذات أو بالواســـطة ، مهنـــة حـــرة أو عمـــال 

تأجر شــيئا مــن بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يســاليا أو صناعيا ، وال يجوز له ، تجاريا أو م
  أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه . 

، كل عام و عند توليه المنصب أو تركه ذمة مالية  ى رئيس الجمهورية ، تقديم إقرارويتعين عل  
لعامــة ، وٕاذا تلقــى هــدايا نقديــة أو عينيــة تــؤول ملكيتهــا إلــى الخزينــة اعــرض علــى مجلــس النــواب ي

  للدولة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
  )142مادة (

العامة للدولــة، وتخضــع  الموازنةرئاسة الجمهورية ، واألجهزة التابعة لها ، ضمن  تدخل موازنة  
  لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات  . 

  )143مادة (

خالل ثالثين يوما على األكثر، يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة   
وتتقـــدم هـــذه الحكومـــة ببرنامجهـــا إلـــى مجلـــس النـــواب خـــالل ثالثـــين يومـــا علـــى األكثـــر مـــن تـــاريخ 
تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخــر للــوزراء 

، فــإذا رفــض هــذا البرنــامج ، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة ، تعرض برنامجها على مجلــس النــواب
مجلــس النــواب، فــإن لــم  أغلبيــة أعضــاءيشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء علــى اقتــراح 

يحــل رئــيس الجمهوريــة مجلــس النــواب، وفقــا ألحكــام  يــتم ذلــك خــالل ثالثــين يومــا علــى األكثــر ،
   ) من الدستور.128المادة (

مــدد المنصــوص عليهــا فــى هــذه المــادة علــى مائــة وفــى كــل األحــوال يجــب أال يزيــد مجمــوع ال  
  وعشرين يوما.

  )144مادة (

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ، ويشرف على تنفيذها ، باالشتراك مع الحكومة   
 .  

  )145مادة (
الـــــوزراء فيمـــــا عـــــدا تلـــــك و  بواســـــطة رئـــــيس الـــــوزراء ونوابـــــه ســـــلطاتهيتـــــولى رئـــــيس الجمهوريـــــة   

  من الدستور  .  153،  152،  150،  149،  143بالمواد : المنصوص عليها 
  من المسئولية. الحكومةوال تعفى أوامر رئيس الجمهورية ، الشفهية أو المكتوبة ،   

  )146مادة (

اختصاصــاته إلــى رئــيس الــوزراء أو نوابــه أو الــوزراء  بعضيجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض   
  ينظمه القانون.  أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى

  )147مادة (
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رئاســــة  لالجتمــــاع للتشــــاور فــــى األمــــور المهمــــة ، ويتــــولىلــــرئيس الجمهوريــــة دعــــوة الحكومــــة   
  االجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

  )148مادة (

 البرلمــانلســة مشــتركة لمجلســى فــى جيلقى رئيس الجمهوريــة بيانــا حــول السياســة العامــة للدولــة   
ويجوز له عند االقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه .  عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى

  . رسائل إلى أى من المجلسين  
  )149مادة (

يصدر رئيس الجمهوريــة القــوانين خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تــاريخ إرســالها إليــه بعــد إقرارهــا   
  البرلمان . نهائيا من مجلسى 

  )150مادة (
، ويبـــرم المعاهـــدات ويصـــدق عليهـــا بعـــد  ريـــة الدولـــة فـــى عالقاتهـــا الدوليـــةيمثـــل رئـــيس الجمهو   

موافقــة الحكومــة ، وال تكـــون لهــا قـــوة القــانون إال بعــد موافقـــة مجلســى البرلمـــان، ويجــب أن يوافـــق 
ة والمالحـــة وجميـــع المجلســـان بأغلبيـــة عـــدد أعضـــائهما علـــى معاهـــدات الصـــلح والتحـــالف والتجـــار 

المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمــل خزينتهــا 
  العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة. 

  )151مادة (
رئــــيس الجمهوريــــة هــــو القائــــد األعلــــى للقــــوات المســــلحة ، وال يعلــــن الحــــرب وال يرســــل القــــوات   

بأغلبية المسلحة إلى خارج الدولة إال بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس النواب 
  . عضاءاألعدد 

  )152مادة (
العســكريين ويعــزلهم ، ويعــين الممثلــين السياســيين و  المــدنيين يعــين رئــيس الجمهوريــة المــوظفين  

األجنبيــة ، علــى الوجــه الــذى ينظمــه  ، ويعتمــد الممثلــين السياســيين للــدول والهيئــاتويقــيلهم للدولــة 
  القانون .

  )153مادة (
على الوجــه الــذى ينظمــه القــانون  يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة الحكومة ، حالة الطوارئ  
بشــأنه  ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلس النواب خالل األيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه، 

  بأغلبية عدد أعضاء المجلس .
اإلعــالن فــى غيــر دور االنعقــاد وجبــت دعــوة المجلــس لالنعقــاد فــورًا للعــرض عليــه  حــدثٕاذا و    

وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فــإذا كــان المجلــس مــنحال عــرض األمــر 
  على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعالن حالة الطوارئ .

يكــون إعــالن حالــة الطــوارئ لمــدة محــددة ال تجــاوز ســتة أشــهر، وال يجــوز وفى جميــع األحــوال   
  مدها إال لمدة ال تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .

  )154مادة (
  لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.   
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  . وال يكون العفو الشامل إال بقانون   
  )155مادة (

المهمة التى تتصل بمصالح الدولــة ورية أن يدعو الناخبين لالستفتاء فى المسائل لرئيس الجمه  
  .  العليا
  .ونتيجة االستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل األحوال   

  )156مادة (
  يقدم رئيس الجمهورية استقالته مكتوبة إلى مجلس النواب .   

  )157مادة (
يــة ، بنـــاء علــى طلـــب يانـــة العظمــى أو ارتكــاب جريمـــة جنابالخيكــون اتهــام رئـــيس الجمهوريــة   

موقـــع مـــن ثلـــث أعضـــاء مجلـــس النـــواب علـــى األقـــل ، وال يصـــدر قـــرار االتهـــام إال بأغلبيـــة ثلثـــى 
أعضــاء المجلــس، وبمجــرد صــدور هــذا القــرار يوقــف رئــيس الجمهوريــة عــن عملــه ، ويعتبــر قــرار 

ن مباشــرة رئــيس الجمهوريــة الختصاصــاته طبقــا االتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتــا يحــول دو 
  ) من الدستور.158ألحكام المادة (

ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليــا وعضــوية    
محكمــة الــنقض ومجلــس الدولــة ومحكمتــى اســتئناف القــاهرة واإلســكندرية، ويتــولى اإلدعــاء  رؤســاء

  ام .أمامها النائب الع
 ويحــدد العقوبــة، وٕاذا حكــم بإدانــة رئــيس الجمهوريــة المحاكمــةالتحقيــق و وينظم القانون إجــراءات   

  أعفى من منصبه مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى التى ينص عليها القانون.
  )158مادة (

(  إذا قــام مــانع مؤقــت يحــول دون مباشــرة رئــيس الجمهوريــة لســلطاته حــل محلــه رئــيس الــوزراء  
ألى  لة أو الوفــاة أو العجــز الــدائم أورئــيس الجمهوريــة، لالســتقامنصــب وعند خلــو ، ئب الرئيس)نا

ـــو المنصـــب، يعلـــن مجلـــس النـــواب آخـــر ســـبب  ر المفوضـــية الوطنيـــة لالنتخابـــات ، ، ويخطـــ خل
  . سلطات رئيس الجمهوريةرئيس مجلس النواب مؤقتا ويباشر 

  رئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب و   
يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة ال تجاوز تسعين يوما من وفى كل األحوال   

طلــب أن يترشــح لهــذا المنصــب ، أو أن يوال يجــوز للقــائم بأعمــال الــرئيس تــاريخ خلــو المنصــب ، 
  . تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة

  )159ة (ماد
إذا تــزامن خلــو منصــب رئــيس الجمهوريــة مــع إجــراء انتخابــات ألحــد مجلســى البرلمــان، تعطــى   

األسبقية النتخابات رئــيس الجمهوريــة ، وتمــدد عضــوية المجلــس بقــوة القــانون لحــين إتمــام انتخــاب 
  الرئيس .
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  الفرع الثانى
  الحكومة 

  

  )160مادة (

  الوزراء ونوابهم. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه و   
ويوجههــا فــى أداء اختصاصــاتها ، ويكــون مســئوال عــن ، أعمالهــاويشــرف رئــيس الــوزراء علــى   

  األمن الداخلى .

  )161مادة (

غير حامل لجنسية  ،يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا  
  متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. دولة أخرى ، بالغا من العمر ثالثين سنة على األقل ، 

، وٕاذا عــين أحــد  البرلمــانأى مــن مجلســى عضــوية وال يجــوز الجمــع بــين عضــوية الحكومــة و   
فــى الحكومــة، يخلــو مكانــه فــى مجلســه مــن تــاريخ هــذا التعيــين ، وتطبــق أحكــام المــادة  أعضــائهما

  ) من الدستور.112(

  )162مادة (

قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين  يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة  
اآلتيــــة : " أقســــم بــــاهللا العظــــيم أن أحــــافظ مخلصــــا علــــى النظــــام الجمهــــورى، وأن أحتــــرم الدســــتور 
والقــانون ، وأن أرعــى مصــالح الشــعب رعايــة كاملــة ، وأن أحــافظ علــى اســتقالل الــوطن وســالمة 

  أراضيه" . 

  )163مادة (

املـــة الماليـــة لـــرئيس الـــوزراء ، وأعضـــاء الحكومـــة، وال يجـــوز ألى مـــنهم أن يحـــدد القـــانون المع  
يتقاضــى أى مرتــب أو مكافــأة أخــرى ، أو أن يــزاول، أثنــاء توليــه منصــبه ، بالــذات أو بالواســطة، 

، مهنة حرة أو عمال تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة 
  أو أن يقايضها عليه . ، يبيعها شيئا من أمواله  أو أن يؤجرها أو

، كــل عــامو عنــد توليــه المنصــب أو تركــه ، ذمــة ماليــة  تقديم إقرار ويتعين على عضو الحكومة  
عرض على مجلس النواب ، وٕاذا تلقى أى منهم هدايا نقديــة أو عينيــة تــؤول ملكيتهــا إلــى الخزينــة ي

  ينظمه القانون .العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى 

  

  

  )164مادة (
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  تختص الحكومة بما يلى :  
  وضع السياسة العامة للدولة واإلشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .  -1
توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئــات والمؤسســات العامــة، وتنســيقها ومتابعتهــا  -2

. 

 يذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها .إصدار القرارات اإلدارية والتنف -3

 إعداد مشروعات القوانين والقرارات . -4

 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . -5

 إعداد مشروعات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية العامة للدولة . -6

 عقد القروض ومنحها . -7

مايـــة حقـــوق المـــواطنين ومصـــالح مالحظـــة تنفيـــذ القـــوانين ، والمحافظـــة علـــى أمـــن الـــوطن وح -8
 الدولة .

  )165مادة (

فــى إطــار ، والتوجيــه والرقابــة  ،ومتابعــة تنفيــذها، يتــولى الــوزير رســم السياســة العامــة لوزارتــه   
  . السياسة العامة المعتمدة للدولة 

  )166مادة (

مســئول  ، وكــل وزيــرعن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب متضامنة الحكومة مسئولة   
  طبقا لإلجراءات المنصوص عليها فى الدستور. عن أعمال وزارته ، وذلك 

  )167مادة (

البرلمــان أو لجانــه عــن  مجلســىأى مــن إلقــاء بيــان أمــام  لــرئيس الــوزراء ونوابــه والــوزراءيجــوز   
  .  هموضوع يدخل فى اختصاص

  مالحظات .من  بشأنهويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان ، ويبدى ما يراه   
   )168مادة (

يصدر رئيس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ القــوانين ، بمــا لــيس فيــه تعطيــل أو تعــديل أو إعفــاء   
مـــن تنفيـــذها، ولـــه أن يفـــوض غيـــره فـــى إصـــدارها ، ويجـــوز أن يحـــدد القـــانون مـــن يصـــدر اللـــوائح 

  الالزمة لتنفيذه . 
  )169مادة (

 إذا رتــبافــق والمصــالح العامــة وتنظيمهــا ، فــإلنشــاء المر يصــدر رئــيس الــوزراء اللــوائح الالزمــة   
  ة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب . ذلك أعباء جديدة على الميزاني

  

  )170مادة (
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  يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط .   

   )171مادة (

وظــائف يــنظم اختصاصــات اليحــدد القــانون الســلطة المختصــة بتعيــين المــوظفين المــدنيين ، و   
  . وتكفل حريتهم فى العمل، الرئيسية ، ومسئوليات الموظفين ، والضمانات التى تصون حقوقهم 

  )172مادة (

لـــرئيس الجمهوريــــة ولمجلـــس النــــواب وللنائـــب العــــام اتهـــام رئــــيس الـــوزراء أو أى مــــن أعضــــاء   
  .  رائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببهالحكومة ، فيما يقع منهم من ج

ن قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على األقل ويكو   
   .المجلس  دد أعضاء، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية ع

ة الدعوى من إقام خدمته انتهاء، وال تحول  أمرهعن عمله إلى أن يفصل فى  يتهمويوقف من   
  عليه أو االستمرار فيها.

التــى ه منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخــالل بالعقوبــات األخــرى وكل من تثبت إدانت   
  ينص عليها القانون .
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  الثالثالفصل 
  السلطة القضائية

  الفرع األول
  نظام القضاء

  

  )173مادة (

السلطة القضائية مستقلة، وتتوالها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها،  وتصدر   
  لقانون. وفًقا لما ينظمه ا ،أحكامها

  والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، وال تسقط بالتقادم.  

  )174مادة (

مستقلون، وغير قابلين للعزل، وال ، ) وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية (، القضاة 
مال التى ُيحددها ألعير القانون، وال يجوز ندبهم إال ندبا كامال وفى الغ عملهمسلطان عليهم فى 

  القانون.

  )175مادة (

يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط 
  وٕاجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبًيا.

  )176مادة (

مراعاة للنظام العام أو اآلداب. إال إذا قررت المحكمة سريتها؛ جلسات المحاكم علنية، 
  فى جميع األحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.و 
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  )الثانى(الفرع 
  اإلدعاء

  

  )177مادة (

  .) تتولى النيابة العامة االدعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى(   
  )178مادة (

تتـــولى النيابـــة المدنيـــة تحضــــير الـــدعاوى المدنيـــة والتجاريــــة، ويحـــدد القـــانون اختصاصــــاتها (   
  .)خرىاأل

  نص مرادف

  هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة . ويحدد القانون اختصاصاتها.  

  )179مادة (

إلداريــة ومــا يــرد إليهــا مــن المفوضــية تتــولى النيابــة اإلداريــة التحقيــق فــى المخالفــات الماليــة وا(   
شــئونها فيهــا، وتتــولى تحيــل الجــرائم الجنائيــة إلــى النيابــة العامــة التخــاذ و لمكافحــة الفســاد، الوطنية 

، واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة لمعالجــة أمام محاكم مجلس الدولــة  تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية
  .)ويحدد القانون اختصاصاتها األخرىأوجه القصور فى أداء المرافق العامة، 

  
  الثالثالفرع 

  جملس الدولة
  

  )180مادة (

بالفصل فى كافة المنازعات اإلدارية  دون غيره مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص  
والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى اإلفتاء فى المسائل القانونية 

، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى  للجهات التى يحددها القانون
  .تحال إليه من الحكومة 

  لقانون اختصاصاته األخرى.ويحدد ا  
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  الرابعالفرع 
  احملكمة الدستورية العليا

  

  )181مادة (

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها   
  . بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح

  االختصاص بين الجهات القضائية. زع، والفصل فى تنانصوص التشريعية وتتولى تفسير ال  
  أمامها. التى تتبعاإلجراءات ينظم ، و للمحكمة االختصاصات األخرى القانون  ويعين   

  )182مادة (

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط رئيس و   
  بًيا أمام هذه المحكمة.الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأدي

بعد أخذ رأى (موافقة)  قرار من رئيس الجمهوريةيكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بو   
  .الجمعية العمومية للمحكمة

  )183مادة (

يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة لالنتخابات الرئاسية   
مة الدستورية العليا قبل إصدارها، إلبداء الرأى فى مدى مطابقتها والتشريعية والمحلية على المحك

للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ عرض األمر عليها؛ 
فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. 

  . ) من الدستور181الالحقة المنصوص عليها بالمادة (وال تخضع هذه القوانين للرقابة 

  )184مادة (

تنشر فى الجريدة الرسمية األحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى   
أو الصادرة بعدم دستورية نص أو  ، النصوص التشريعيةالدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير 

  منظمة لالنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.أكثر فى أحد مشروعات القوانين ال
   وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.  
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  الرابعالفصل 

  نظام اإلدارة المحلية

  

  )185مادة (

المحافظــات  وتشــملتقســم الدولــة إلــى وحــدات إداريــة محليــة ، تتمتــع بالشخصــية االعتباريــة ،    
المراكــز واألحيــاء والقــرى ؛ ويجــوز أن تضــم الوحــدة الواحــدة أكثــر مــن قريــة أو حــى ، وأن والمدن و 

، وذلــك كلــه علــى الوجــه الــذى ينظمــه  داريــة أخــرى تكــون لهــا الشخصــية االعتباريــةتنشــأ وحــدات إ
  القانون  .

  )186مادة (

ويشترط نوات، كل وحدة محلية مجلس ينتخب باالقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع س يمثل  
فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياســية ، وأال 

  يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميالدية.
المجلــس ممثلــون عــن أجهــزة الســلطة التنفيذيــة فــى الوحــدة المحليــة دون أن عضــوية ويضم إلى   

     يكون لهم صوت معدود. 
  وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين .   

  )187مادة (

دير المرافــق واألعمــال خــتص المجلــس المحلــى بكــل مــا يهــم الوحــدة التــى يمثلهــا، وينشــىء ويــي  
  االقتصادية واالجتماعية والصحية وغيرها ، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون. 

  )188مادة (

محليـــة الصـــادرة فـــى حـــدود اختصاصـــها نهائيـــة، وال يجـــوز تـــدخل الســـلطة قـــرارات المجـــالس ال  
لحة العامــة أو بمصــالح بعضــها التنفيذية إال لمنع تجاوز المجالس هذه الحــدود أو إضــرارها بالمصــ

   بعضا.
محــاكم مجلــس  وعند الخالف على اختصاص هذه المجالس تفصــل فيــه علــى وجــه االســتعجال  

  نظمه القانون . الدولة ، وذلك كله وفقا لما ي
  )189مادة (

تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرســوم ذات الطــابع المحلــى األصــلية واإلضــافية،   
ويجب أال تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال األشخاص أو مرور األموال بين الوحدات اإلدارية 

وتتبــع فــى جبايــة  ضــى الدولــة ،، وأال تقيــد حــق المــواطنين فــى ممارســة مهــامهم وأعمــالهم فــى أرا
الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعــد واإلجــراءات المتبعــة فــى جبايــة أمــوال الدولــة 

  ، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 



 36

  )190مادة (

وتضــمن التوزيــع تكفــل الدولــة مــا تحتاجــه الوحــدات المحليــة مــن معاونــة فنيــة وٕاداريــة وماليــة ،   
وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقــا لمــا  والمواردلعادل للمرافق والخدمات ا

  . ينظمه القانون 

  )191مادة (

يضـــع كـــل مجلـــس محلـــى ميزانيتـــه وحســـابه الختـــامى، ويبـــين القـــانون القواعـــد التـــى تتبـــع فـــى   
 ى الميزانيــة والحســاب الختــامىاالعتراض خاللها علوضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية 

  وكيفية الفصل فى هذا االعتراض ، ويتم نشرهما ، وفقا لما ينظمه القانون .
وللســلطة التنفيذيــة فــى جميــع األحــوال أن تطلــب إدراج المبــالغ الالزمــة لتأديــة الخــدمات العامــة   

  وااللتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية .

  )192مادة (

  .جوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ال ي  
ويــنظم القــانون طريقــة حــل أى منهــا وٕاعــادة انتخابــه خــالل مــدة ال تزيــد علــى ســتين يومــا مــن    

 ويحــدد تشــكيل هيئــة مؤقتــة تحــل محلــه خــالل فتــرة الحــل لتصــريف الشــئون الجاريــةتــاريخ الحــل، 
  واألعمال التى ال تحتمل التأخير. 

  )193مادة (

القانون تعاون الوحدات المحلية فى األعمال ذات النفع المشترك ، ووسائل التعاون بينهــا ينظم   
  . وبين مصالح الحكومة

  )194مادة (

  ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .   
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  الخامس الفصل

  األمن والدفاع  

  الفرع األول

  مجلس الدفاع الوطنى

  )195مادة (

فــى عضــويته رئيســى  ويضــمالــوطنى ، يتــولى رئــيس الجمهوريــة رئاســته ،  ينشــأ مجلــس للــدفاع  
، ووزراء الــدفاع والخارجيــة والماليــة والداخليــة ورئــيس المخــابرات  وزراءورئــيس الــ البرلمــانمجلســى 

العامــة ورئــيس أركــان القــوات المســلحة وقــادة القــوات البحريــة والجويــة والــدفاع الجــوى ورئــيس هيئــة 
  واالستطالع . الحربيةسلحة ومدير إدارة المخابرات عمليات القوات الم

وســالمتها ، ومناقشــة موازنــة القــوات  الــبالدويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين   
، ويجــب أخــذ رأيــه فــى مشــروعات  الموازنــة العامــة للدولــةالمســلحة علــى أن تــدرج رقمــا واحــدًا فــى 

  . دد القانون اختصاصاته األخرى ، ويح القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة

  الفرع الثانى

  القوات المسلحة

  )196مادة (

القـــوات المســـلحة ملـــك للشـــعب مهمتهـــا حمايـــة الـــبالد والحفـــاظ علـــى أمنهـــا وســـالمة أراضـــيها،   
والدولــة وحــدها هــى التــى تنشــئ هــذه القــوات ، ويحظــر علــى أى فــرد أو هيئــة أو جهــة أو جماعــة 

  نظيمات عسكرية أو شبه عسكرية .إنشاء تشكيالت أو فرق أو ت

  حة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمه القانون.ويكون للقوات المسل  

  )197مادة (

  وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ، ويعين من بين ضباطها.  

  )198مادة (

  ت المسلحة .فى القواوالتقاعد ينظم القانون التعبئة العامة ، ويبين شروط الخدمة والترقية   

ــــة لوتخــــتص ا   لجــــان القضــــائية لضــــباط وأفــــراد القــــوات المســــلحة دون غيرهــــا بالفصــــل فــــى كاف
  المنازعات اإلدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم .
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  )199مادة (

ينظم القانون القضــاء العســكرى، ويبــين اختصاصــاته فــى حــدود المبــادئ الــواردة فــى الدســتور ،   
  حاكم أمام القضاء العسكرى إال العسكريون ومن فى حكمهم .وال يجوز بحال أن ي

  نص مرادف

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات   
المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء أداء مهام العســكرية) . ويجــوز اســتثناء محاكمــة المــدنيين أمــام 

لحــاالت التــى يحــددها القــانون، ويبــين القــانون اختصاصــاته األخــرى، وذلــك القضاء العســكرى فــى ا
  كله فى حدود المبادئ الواردة بالدستور.

وأعضاء القضــاء العســكرى مســتقلون وغيــر قــابلين للعــزل، ويتمتعــون بالضــمانات والحصــانات    
  والحقوق والواجبات األخرى المقررة ألعضاء الجهات القضائية .

  

  الفرع الثالث

  لشرطةا

  

  )200مادة (

الشــــرطة هيئــــة وطنيــــة مدنيــــة نظاميــــة ، تــــؤدى واجبهــــا فــــى خدمــــة الشــــعب، ووالؤهــــا للدســــتور   
والقانون، وتتولى حفظ النظام واألمن واآلداب العامة، وتنفيذ مــا تفرضــه القــوانين واللــوائح ، وتكفــل 

وجـــه الـــذى ينظمـــه للمـــواطنين الطمأنينـــة وحمايـــة كـــرامتهم وحقـــوقهم وحريـــاتهم، وذلـــك كلـــه علـــى ال
  القانون .
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  الرابع الباب
   جهزة الرقابية والهيئات المستقلةألا

  ولأل الفصل ا

  أحكام مشتركة

  
  )201مادة (

بالشخصــــية ، المنصــــوص عليهــــا فــــى الدســــتور، جهــــزة الرقابيــــة والهيئــــات المســــتقلة ألتتمتــــع ا  
  والمالي . يدار اإلو  يواالستقالل الفن، والحياد ، االعتبارية العامة 

  .أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى إنشاء  ، قانونبموجب و  ، عند االقتضاء، ويجوز    

  .جهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجاالت عملهاألا هويتعين أخذ رأى هذ  

  )202مادة (

رئــيس  ىإلــوتقــدم ، وتنشــر علــى الــرأى العــام ، جهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنيــة ألتقارير ا  
جــراء الــالزم فــى إلويجــب علــى المجلــس أن ينظرهــا ويتخــذ حيالهــا انــواب ، الجمهوريــة و مجلــس ال

  .تجاوز تسعين يومًا من تاريخ ورودها إليه  مدة ال

عنــه نتــائج أعمالهــا مــن قيــام دالئــل ة بمــا تســفر يــجهــزة الرقابيــة ســلطات التحقيــق المعنوتبلــغ األ  
  القانون . ينظمهالنحو الذى  على ارتكاب مخالفات أو جرائم على

  )203مادة (

يعــين رئــيس الجمهوريــة رؤســاء األجهــزة الرقابيــة والهيئــات المســتقلة بعــد موافقــة أغلبيــة أعضــاء   
مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قــابلين للعــزل، وُيحظــر 

وُيتبــع فــى اتهــامهم ومحــاكمتهم القواعــد واإلجــراءات  عليهم مزاولة األعمال المحظورة على الوزراء،
  .ومحاكمتهم  الوزراءمقررة فى الدستور التهام ال

  )204مادة (

يشــكل كــل جهــاز رقــابى أو هيئــة مســتقلة بمقتضــى قــانون ، يحــدد اختصاصــاتها األخــرى غيــر   
ها الضمانات المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها ، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين في

الالزمة ألداء عملهم ، ويبين طرق تعييــنهم وتــرقيتهم ومســاءلتهم تأديبيــًا وغيــر ذلــك مــن أوضــاعهم 
   الوظيفية بما يكفل استقاللهم .
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  الفصل الثانى 

  جهزة الرقابية ألا

  ولأل ا الفرع

  الجهاز المركزى للمحاسبات 

  
  )205مادة (

الــذى وحمايتهــا ، علــى الوجــه لــى األمــوال العامــة عيتــولى الجهــاز المركــزى للمحاســبات الرقابــة   
  . القانون ينظمه

  

  الثاني الفرع

  البنك المركزى 
  
  )206مادة (

، ومراقبــة أداء يختص البنك المركزي بوضــع السياســات النقديــة واالئتمانيــة والمصــرفية وتنفيــذها  
ســعار وســالمة ، ويعمــل علــى تحقيــق اســتقرار األ الجهــاز المصــرفى، ولــه وحــده حــق إصــدار النقــد

  .النظام النقدي والمصرفي ، وذلك كله فى إطار السياسة االقتصادية العامة للدولة 

  
  

  الثالث  الفرع

  لمكافحة الفساد  المفوضية الوطنية 
  
  )207مادة (

لمكافحــــة الفســــاد بالعمــــل علــــى محاربــــة الفســــاد، ومنــــع تضــــارب  تخــــتص المفوضــــية الوطنيــــة  
الوطنيــة الخاصــة  اإلســتراتيجيةلشــفافية وتحديــد معاييرهــا ، ووضــع المصالح ، ونشر قــيم النزاهــة وا

  لقانون .ما ينظمه ا، وفقًا لبالتنسيق مع األجهزة المعنيةبذلك ومتابعة تنفيذها 
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  الفصل الثالث 

  المجلس االقتصادي واالجتماعي 

  

  )208مادة (

صــنع السياســات يقوم المجلس االقتصادي واالجتمــاعي علــى دعــم مشــاركة فئــات المجتمــع فــى   
ــــى  ــــة وتعزيــــز الحــــوار المجتمعــــى بصــــورة مؤسســــية ، ويجــــب عل االقتصــــادية واالجتماعيــــة والبيئي

  الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها .
العماليــة نقابــات التختــارهم مائــة وخمســين عضــوا وُيشــكل هــذا المجلــس مــن عــدد ال يقــل عــن   
، وال يجــوز الجمــع بــين  جمعيــاتهم وغيرهــا مــن التنظيمــات المنتخبــةواتحــادات الفالحــين و مهنيــة وال

  .لمجالس النيابية أى من ا وأ وعضوية الحكومةعضوية هذا المجلس 
، ونظـــام عملـــه ، ووســـائل تقـــديم وانتخـــاب رئيســـه ويبـــين القـــانون طريقـــة تشـــكيل هـــذا المجلـــس   

  توصياته إلى سلطات الدولة .

  الرابع  الفصل

  المفوضية الوطنية لالنتخابات 

  )209مادة (

تختص المفوضية الوطنية لالنتخابات وحدها بإدارة االستفتاءات واالنتخابات الرئاسية والنيابية   
تقســـيم الـــدوائر ، وتحديـــد وٕابـــداء الـــرأى فـــى والمحليـــات ، بـــدءًا مـــن إعـــداد قاعـــدة بيانـــات النـــاخبين 

عنه ، وغير ذلك من إجــراءات حتــى إعــالن النتيجــة  واإلعالنابي ضوابط التمويل واإلنفاق االنتخ
؛ ويجــوز أن ُيعهــد إليهــا باإلشــراف علــى انتخابــات التنظيمــات النقابيــة وغيرهــا ، وذلــك كلــه علــى 

  القانون . ينظمهالوجه الذى 
  )210مادة (

ن بــين يتولى إدارة المفوضية الوطنية لالنتخابات مجلــس مكــون مــن تســعة أعضــاء بالتســاوى مــ  
نـــواب رئـــيس محكمـــة الـــنقض ورؤســـاء محـــاكم االســـتئناف ونـــواب رئـــيس مجلـــس الدولـــة تنتخـــبهم 
جمعياتهم العمومية من غير أعضــاء مجالســها الخاصــة ، وُينتــدبون نــدبًا كــامًال للعمــل بالمفوضــية 

(مــن نــواب رئــيس دون غيرها لــدورة واحــدة مــدتها خمــس ســنوات . وتكــون رئاســتها ألقــدم أعضــائها 
  .النقض) محكمة

وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال   
  .  ، ويكون لها جهاز تنفيذى على الوجه الذى ينظمه القانون االنتخابات
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  )211مادة (

يتولى عملية االقتراع والفرز فــى االســتفتاءات واالنتخابــات ، التــى تــديرها المفوضــية ، أعضــاء   
ابعون لها ، ُيكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقاللهم تحت اإلشــراف العــام لمجلــس ت

  المفوضية .
والفـــرز أعضـــاء مـــن الســـلطة القضـــائية لمـــدة عشـــر ع واســـتثناًء مـــن ذلـــك يتـــولى عمليـــة االقتـــرا  

  الدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .بسنوات من تاريخ العمل 

  )212مادة (

تخـــــتص المحكمـــــة اإلداريـــــة العليـــــا بالفصـــــل فـــــى الطعـــــون علـــــى قـــــرارات المفوضـــــية الوطنيـــــة   
لالنتخابـــات المتعلقـــة باالســـتفتاءات واالنتخابـــات النيابيـــة واالنتخابـــات الرئاســـية ونتائجهـــا، ويكـــون 

  .حليات أمام محكمة القضاء اإلدارى الطعن على انتخابات الم
  

  الفصل الخامس 

   الهيئات المستقلة

  الفرع األول 

  الهيئة العليا لشئون الوقف 

  

  )213مادة (

تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقــف العامــة والخاصــة ، وضــمان إدارة   
  األوقاف إدارة اقتصادية رشيدة ، واإلشراف عليها ورقابتها ، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع . 

  

  الفرع الثانى 

  حفظ التراث الهيئة العليا ل

  )214مادة (

ُتعنــى الهيئــة العليــا لحفــظ التــراث بتنظــيم وســائل حمايــة التــراث الحضــاري والعمرانــي والثقــافي (   
ء إســهاماته فــى الحضــارة المصري ، واإلشراف على جمعــه ، وصــون موجوداتــه ، وترقيتــه ، وٕاحيــا

  .اإلنسانية)
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  الفرع الثالث 

  الهيئات المستقلة لإلعالم والصحافة 

  

  )215مادة (

ــــيتــــولى    الصــــحافة تنظــــيم و  والمرئــــيإلعــــالم تنظــــيم شــــئون البــــث المســــموع لى وطنالمجلــــس ال

ضــمان حريــة اإلعــالم بمختلــف صــوره ويكــون المجلــس مســئوال عــن ،  المطبوعــة والرقميــة وغيرهــا

ووضـــع وحمايـــة مصـــالح الجمهـــور ، احتكـــاره تركـــزه أو تعدديتـــه وعـــدم المحافظـــة علـــى و  وأشـــكاله

والحفــاظ وأخالقياتهــا، بأصــول المهنــة  المعــايير الكفيلــة بــالتزام وســائل اإلعــالم المختلفــةالضــوابط و 

  .وتقاليده  قيم المجتمعمراعاة اللغة العربية و  على

  )216مادة (

ــوم   ــة تقــ ــة الوطنيــ ــحافة واإلعــــالم الهيئــ ــى  للصــ ــات الصــــحفية علــ اإلعالميــــة و إدارة المؤسســ

وضـــمان  ،فيهـــا الـــوطنيوتعظـــيم االســـتثمار ، ها أصـــول ، وتطويرهـــا، وتنميـــةالمملوكـــة للدولـــة

  . أنماط أداء مهنية وٕادارية واقتصادية رشيدةبالتزامها 
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  الباب الخامس

  أحكام ختامية وانتقالية
  

  الفصل األول

  تعديل الدستور

  

  )217مادة (

لكــل مــن رئــيس الجمهوريــة ومجلــس النــواب طلــب تعــديل مــادة أو أكثــر مــن مــواد الدســتور، ويجــب أن   
يذكر فى هذا الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعـديل ، فـإذا صـدر طلـب التعـديل مـن مجلـس 

  النواب وجب أن يوقعه خمس عدد األعضاء .
وفى جميع األحوال ، ينـاقش البرلمـان طلـب التعـديل خـالل ثالثـين يومـا مـن تـاريخ اسـتالمه ، ويصـدر   

قبـــول طلـــب التعـــديل كليــا أو جزئيـــا أو برفضـــه، فـــإذا رفـــض قــراره بأغلبيـــة األعضـــاء فـــى كـــل مجلــس إمـــا ب
  الطلب ال يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور االنعقاد التالى.

  )218مادة (

إذا وافـــق البرلمـــان علـــى طلـــب تعـــديل الدســـتور ، ينـــاقش المـــواد المطلـــوب تعـــديلها بعـــد صـــياغتها فـــى   
أعضـاء البرلمـان  أغلبيـةالموافقة ، فإذا وافق علـى التعـديل  ستين يوما من تاريخ هذه بعداللجنة المختصة 

  ، عرض على الشعب الستفتائه فى شأنه خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
  ويكون التعديل نافذًا من تاريخ نتيجة االستفتاء بالموافقة عليه .  
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  الفصل الثانى

  أحكام عامة

  

  )219دة ( ما

المعتبــرة  المية تشمل أدلتها الكلية وقواعــدها األصــولية والفقهيــة ومصــادرهامبادئ الشريعة اإلس  
   فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

  )220مادة (

  مدينة القاهرة عاصمة الدولة ، ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون .  
  )221مادة (

  . طنىاراتها وخاتمها ونشيدها الو يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وش  

  )222مادة (

كــل مــا قررتــه القــوانين واللــوائح مــن أحكــام قبــل صــدور الدســتور يبقــى صــحيحا ونافــذا بمــا ال   
  يخالف أحكام الدستور. 

  .راءات المقررة فى الدستوروال يجوز تعديلها وال إلغاؤها إال وفقا للقواعد واإلج  

  )223مادة (

ر يومــا مــن تــاريخ إصــدارها، ويعمــل بهــا تنشــر القــوانين فــى الجريــدة الرســمية خــالل خمســة عشــ  
  بعد ثالثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إال إذا حددت لذلك ميعادًا آخر .

وال تسرى أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بهــا، وال يترتــب عليهــا آثــر فيمــا وقــع   
نص فــى القــانون علــى خــالف ذلــك إال قبلهــا، وال يجــوز فــى غيــر المــواد الجنائيــة والضــريبية أن يــ

  بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب .
  )224مادة (

  يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعالن موافقة الشعب عليه فى االستفتاء .  
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  الفصل الثالث

  أحكام انتقالية

  

   )225(مادة 
ابــه رئيســا للجمهوريــة، أربع سنوات من تاريخ انتختنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء   

  وال يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إال لمدة أخرى .

   )226(مادة 
كــل منصــب ، يعــين لــه الدســتور أو القــانون مــدة واليــة محــددة ، غيــر قابلــة للتجديــد أو قابلــة (   

لمرة واحدة ، يحتسب بدء هذه الوالية من تاريخ شغلها . وتنتهى هذه الوالية فى كــل األحــوال متــى 
  .) بلغ صاحبها السن القانونى للتقاعد 

   )227(مادة 
قـــة، إلـــى العالتضـــم هيئـــة الرقابـــة اإلداريـــة ، وغيرهـــا مـــن أجهـــزة مكافحـــة الفســـاد األخـــرى ذات   

  . لمكافحة الفساد المفوضية الوطنية

   )228(مادة 
علــى الكامــل  تتولى اللجنة العليا لالنتخابات ، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، اإلشــراف  

أول انتخابات برلمانية تالية ، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا لالنتخابات الرئاســية إلــى 
  . المفوضية الوطنية لالنتخابات ، فور تشكيلها 

   )229(مادة 
األكثــــر مــــن تــــاريخ العمــــل  تجــــرى انتخابــــات مجلــــس النــــواب بعــــد مضــــى ســــتين يومــــا علــــى(   

ـــنظم ، و بالدســـتور ـــات ، بواقـــع ... وفـــق نظـــام القـــوائم الناالهـــذه ت ســـبية، وبواقـــع .... للنظـــام نتخاب
، وينعقــد فصــله التشــريعى األول خــالل عشــرة أيــام علــى األكثــر مــن تــاريخ إعــالن النتيجــة الفــردى

  .)النهائية لالنتخابات 

   )230(مادة 
نتهـــاء التجديـــد تبـــدأ إجـــراءات انتخابـــات مجلـــس الشـــيوخ وينعقـــد فصـــله التشـــريعى األول قبـــل ا(   

النصفى لمجلس الشورى بتسعين يوما على األكثر، ويستمر هذا المجلس فى أداء مهامــه بتشــكيله 
 .)الحالى لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ 


