
 قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي

  
  

 انباب األول
 انفصم األول

 تعزيفاث
 (1)مادة 

 .ٚكٌٕ نألنفبظ ٔانؿجبساد انزبنٛخ انًؿبَٙ انًخصصخ نٓب أدَبِ يب نى رذل انمشُٚخ ؾهٗ خالف رنك
 .لبٌَٕ ٔاججبد ٔحمٕق أؾضبء انًجهظ انزششٚؿٙ :انقاوون

انًجهظ انزششٚؿٙ انفهغطُٛٙ ْٕٔ انًجهظ انفهغطُٛٙ انًُزخت فٙ إطبس انغهطخ انٕطُٛخ  :انمجهس

 .انفهغطُٛٛخ

 .سئٛظ انًجهظ :انزئيس

 .ؾضٕ انًجهظ :انعضو

 .انُػبو انذاخهٙ نهًجهظ :انىظاو انداخهي

 .(انزصٕٚذ)نؿذد أؾضبء انًجهظ انحبضشٍٚ ؾُذ أخز انشأ٘  (ٔاحذ+ َصف )أكثشٚخ  :األغهبيت انمطهقت

 .أكثشٚخ ثهثٙ كم ؾذد أؾضبء انًجهظ : أغهبيت انثهثيه

  

          
 انفصم انثاوي

 انواجباث
 (2 )مادة

 .ٚجت ؾهٗ انؿضٕ أٌ ُٚزػى فٙ حضٕس جهغبد انًجهظ ٔنجبَّ انزٙ ْٕ ؾضٕ فٛٓب ٔفمًب ألحكبو انُػبو انذاخهٙ
  
 (3 )مادة

 .ال ٚجٕص نهؿضٕ اعزخذاو أَٚخ يؿهٕيبد عشٚخ يًب حصم ؾهٛٓب ثصفزّ َبئًجب فٙ غٛش ؾًهّ انجشنًبَٙ
  
 (4 )مادة

ال ٚجٕص نهؿضٕ أٌ ٚشزش٘ أٔ ٚغزأجش شٛئًب يٍ أيٕال انذٔنخ أٔ ٚؤجشْب أٔ ٚجٛؿٓب شٛئًب يٍ أيٕانّ أٔ ٚمبٚضٓب أٔ ٚجشو 

ؾمذًا يؿٓب ثٕصفّ يهزضيًب أٔ يٕسدًا أٔ يمبٔاًل إال إرا رى انزؿبلذ طجمًب نمٕاؾذ ؾبيخ رغش٘ ؾهٗ انكبفخ، ٔفٙ جًٛؽ األحٕال 

 .ؾهّٛ أال ٚغزغم صفزّ فٙ انحصٕل ؾهٗ يضاٚب خبصخ ثغٛش ٔجّ حك
  
 (5 )مادة

 .ال ٚجٕص نهؿضٕ أٌ ًٚثم انحكٕيخ أٔ أٌ ٚزفبٔض ؾُٓب يمبثم أجش
  

 (6 )مادة
 .ال ٚجٕص نهؿضٕ أٌ ٚكٌٕ ٔكٛاًل فٙ لضٛخ ركٌٕ انغهطخ انٕطُٛخ خصًًب فٛٓب

  
 (7 )مادة

 .ال ٚجٕص نهؿضٕ رٕنٙ أَٚخ أؾًبل ٔغٛفٛخ أٔ اعزشبسٚخ نذٖ أٚخ جٓخ كبَذ يمبثم أجش
  
 (8 )مادة

 .ال ٚجٕص نهؿضٕ أٌ ٚكٌٕ ؾضًٕا فٙ أ٘ يجهظ اعزشبس٘ أٔ إششافٙ أٔ إداس٘ أل٘ يٍ انًؤعغبد انزبثؿخ نهذٔنخ
  
 (9 )مادة

فًٛب ؾذا يُصت انٕصٚش ال ٚجٕص نهؿضٕ أٌ ٚجًؽ ثٍٛ ؾضٕٚزّ فٙ انًجهظ ٔأٚخ ٔغٛفخ فٙ انغهطخ انزُفٛزٚخ ثًب فٛٓب 

 .ٔغٛفخ يغزشبس أٔ يب فٙ حكًٓب
  
 (10 )مادة

  .ال ٚجٕص نهؿضٕ أٌ ٚغزغم ؾضٕٚزّ فٙ أ٘ ؾًم يٍ األؾًبل انخبصخ، ٔؾهٗ أ٘ َحٕ
  
 (11)مادة 

ًُْثم انؿضٕ أيبو انمضبء فٙ أٚبو اَؿمبد انًجهظ عٕاء كبٌ يذؾًٛب أٔ يذؾٗ ؾهّٛ أٔ شبْذًا  .1 ال ٚجٕص أٌ َٚ

  .فٙ لضٛخ إال ثُبًء ؾهٗ يٕافمخ يغجمخ يٍ انًجهظ



ٚمذو طهت كزبثٙ يٍ لجم انؿضٕ انًؿُٙ نشئٛظ انًجهظ انز٘ ٚحٛهّ ثذٔسِ إنٗ انهجُخ انمبََٕٛخ إلثذاء  .2

  .انشأ٘، ٔؾهٗ انهجُخ انمبََٕٛخ إثذاء سأٚٓب ثشأٌ انطهت خالل ثالثخ أٚبو يٍ ربسٚخ اإلحبنخ

ٚؿشض انشئٛظ ؾهٗ انًجهظ يٕضٕؼ انطهت يؽ انشأ٘ انمبََٕٙ انًشفٕؼ يٍ انهجُخ انمبََٕٛخ نٛزخز  .3

  .لشاسِ ثشأَّ ثؿذ االعزًبؼ إنٗ سأ٘ ؾضٍٕٚ يؽ ٔؾضٍٕٚ آخشٍٚ ضذ يٕضٕؼ انطهت
ٔؾُذ االعزؿجبل ٚؿطٙ سئٛظ انًجهظ يٕافمزّ ؾهٗ انطهت ثُبًء ؾهٗ انشأ٘ انمبََٕٙ نهجُخ ؾهٗ أٌ  .4

ٚمٕو ثؿشض انًٕضٕؼ ٔيب رى فّٛ يٍ إجشاءاد ؾهٗ انًجهظ فٙ جهغزّ انزبنٛخ إلؾطبء انًٕافمخ نٛزخز انًجهظ 

  .يب ٚشاِ يُبعًجب ثٓزا انشأٌ
  .ٚأخز انًجهظ لشاسِ ثشأٌ انطهت ثبألغهجٛخ انًطهمخ .5

  
 (12)مادة 

ٚمذو كم ؾضٕ إلشاسًا ثبنزيخ انًبنٛخ انخبصخ ثّ ٔثضٔجّ ٔثأٔالدِ انمصش يفصاًل فّٛ كم يب ًٚهكٌٕ يٍ ثشٔح، ؾمبسًا 

ٔيُمٕاًل فٙ داخم فهغطٍٛ ٔخبسجٓب، ٔيب ؾهٛٓى يٍ دٌٕٚ، ٔٚحفع ْزا اإللشاس يغهمًب ٔعشًٚب نذٖ يحكًخ انؿذل انؿهٛب، ٔال 

 .ٚجٕص اإلطالؼ ؾهّٛ إال ثئرٌ انًحكًخ ٔفٙ انحذٔد انزٙ رغًح ثٓب أٔ ٚغًح ثٓب انمبٌَٕ
  

 انباب انثاوي
 انفصم األول

 انحقـوق
 (13 )مادة

 .نهؿضٕ انحك فٙ رمذٚى الزشاحبد ثًشبسٚؽ لٕاٍَٛ جذٚذح أٔ نزؿذٚم أٔ إنغبء أحذ انمٕاٍَٛ انًؿًٕل ثٓب
  
 (14 )مادة

 .نهؿضٕ انحك فٙ رٕجّٛ األعئهخ إنٗ انٕصساء ٔيٍ فٙ حكًٓى ٔاعزجٕاثٓى ٔفمًب ألحكبو انمبٌَٕ األعبعٙ ٔانُػبو انذاخهٙ
  
 (15)مادة 

 .يٓبيّ انزمذو إنٗ انغهطخ انزُفٛزٚخ ثكم انطهجبد انضشٔسٚخ ٔانًششٔؾخ انالصيخ نزًكُّٛ يٍ يًبسعخ نكم ؾضٕ انحك فٙ
  
 (16 )مادة

 :ٚغزحك انؿضٕ

  .يكبفأح شٓشٚخ ٔثذل يًٓبد ؾٍ جهغبد انًجهظ ٔنجبَّ رحذد ثمشاس يٍ انًجهظ .1
إؾفبء جًشكٙ نغٛبسح ٔاحذح ؾٍ ؾضٕٚزّ فٙ كم يجهظ رششٚؿٙ يُزخت جذٚذ، ٔٚزٕنٗ انًجهظ  .2

  .رأيُٛٓب ٔرشخٛصٓب ٔصٛبَزٓب طٛهخ يذح انؿضٕٚخ
  .جٕاص عفش دثهٕيبعٙ دائى نّ ٔنضٔجّ .3

  
 (17 )مادة

 :دٌٔ انًغبط ثبنحمٕق
ؾٍ كم عُخ لضبْب فٙ ؾًهّ ثحذ ألصٗ ال % 12½ ٚغزحك انؿضٕ أٔ ٔسثزّ يٍ ثؿذِ يجهغًب ٚغبٔ٘  .1

يٍ انًجهغ اإلجًبنٙ انًحذد نهًكبفأح انشٓشٚخ يشثٕطًب ثجذٔل غالء انًؿٛشخ ، ٚصشف شٓشًٚب % 80ٚضٚذ ؾهٗ 

  .فٕس اَزٓبء ؾضٕٚزّ فٙ انًجهظ ثبَزٓبء يذرّ أٔ ثبنٕفبح أٔ انؿجض ؾٍ أداء يٓبيّ أٔ االعزمبنخ

أؾالِ ٔأ٘ سارت أٔ يخصصبد رمبؾذٚخ رصشف  (1)ال ٚجٕص انجًؽ ثٍٛ انًكبفأح انًزكٕسح فٙ انفمشح  .2

  .يٍ حغبة انخضُٚخ انؿبو
  

 انفصم انثاوي
 تشكيم كتم انمجهس انتشزيعي

 (18)مادة 
ٚجٕص نؿذد يٍ األؾضبء رجًؿٓى أْذاف أٔ يصبنح يشزشكخ انزجًؽ أٔ االَزػبو فٙ كزهخ يٍ كزم انًجهظ انزششٚؿٙ 

 .يٍ يجًٕؼ أؾضبء انًجهظ% 5ششٚطخ أال ٚمم ؾذدْى ؾٍ َغجخ 
  

 (19 )مادة
 .ال ٚجٕص أل٘ ؾضٕ أٌ ُٚزًٙ ألكثش يٍ كزهخ ٔاحذح فٙ انًجهظ

  
 (20 )مادة

 .ثًب ال ٚزؿبسض يؽ أحكبو ْزا انمبٌَٕ ٔانُػبو انذاخهٙ رضؽ كم كزهخ َػبًيب أٔ الئحًخ نزُػٛى ؾًهٓب
  

 انفصم انثانث



 حصاوت أعضاء انمجهس انتشزيعي
 (21)مادة 

ال رجٕص يغبءنخ األؾضبء جضائًٛب أٔ يذًَٛب ثغجت اٜساء انزٙ ٚجذَٔٓب، أٔ انٕلبئؽ انزٙ ٕٚسدَٔٓب، أٔ نزصٕٚزٓى ؾهٗ َحٕ 

 .يؿٍٛ فٙ جهغبد انًجهظ أٔ فٙ أؾًبل انهجبٌ، أٔ أل٘ ؾًم ٚمٕيٌٕ ثّ  خبسج انًجهظ يٍ أجم رًكُٛٓى يٍ أداء يٓبيٓى
  
 (22)مادة 

ال ٚجٕص انزؿشض نهؿضٕ ثأ٘ شكم يٍ األشكبل، ٔال ٚجٕص إجشاء أ٘ رفزٛش فٙ أيزؿزّ أٔ ثٛزّ أٔ يحم إلبيزّ أٔ عٛبسرّ 

 .أٔ يكزجّ، ٔثصفخ ؾبيخ أ٘ ؾمبس أٔ يُمٕل خبص ثّ طٛهخ يذح انحصبَخ
  
 (23)مادة 

ال ٚجٕص يطبنجخ انؿضٕ ثبإلدالء ثشٓبدح ؾٍ أيش ٚزؿهك ثأفؿبنّ أٔ ألٕانّ أٔ ؾٍ يؿهٕيبد حصم ؾهٛٓب ثحكى ؾضٕٚزّ فٙ 

 .انًجهظ أثُبء انؿضٕٚخ أٔ ثؿذ اَزٓبئٓب إال ثشضبئّ ٔثًٕافمخ انًجهظ انًغجمخ
  

 (24)مادة 
ال ٚجٕص فٙ غٛش حبنخ انزهجظ ثجُبٚخ ارخبر أٚخ إجشاءاد جضائٛخ فٕسٚخ ضذ أ٘ ؾضٕ ؾهٗ أٌ ٚجهغ  .1

انًجهظ فٕسًا يٍ لجم انُبئت انؿبو ثبإلجشاءاد انًزخزح ضذ انؿضٕ نٛزخز انًجهظ يب ٚشاِ يُبعجًب، ٔرزٕنٗ ْٛئخ 

  .انًكزت ْزِ انًًٓخ إرا نى ٚكٍ انًجهظ يُؿمذًا
ٚمذو انُبئت انؿبو طهجًب نشفؽ انحصبَخ ؾٍ انؿضٕ انز٘ ٔجذ فٙ حبنخ رهجظ ثجُبٚخ ٔفمًب ألحكبو انًبدح  .2

  .يٍ ْزا انمبٌَٕ ( 26)

أؾالِ رؿهك حصبَخ انًجهظ ٔٚغزًش ارخبر اإلجشاءاد انجضائٛخ  (1)فٙ انحبنخ انًشبس إنٛٓب فٙ انفمشح  .3

 ( 26)ضذ انؿضٕ ٔفمًب ألحكبو لبٌَٕ اإلجشاءاد انجضائٛخ ٔنحٍٛ ارخبر انًجهظ لشاسًا ثشأَٓب ٔفمًب ألحكبو انًبدح 

  .يٍ ْزا انمبٌَٕ
  
 (25)مادة 

 إجزاءاث انتىاسل عه حصاوت أعضاء انمجهس
  .ال ٚجٕص نهؿضٕ انزُبصل ؾٍ انحصبَخ يٍ غٛش إرٌ يغجك يٍ انًجهظ .1
ٚمذو انؿضٕ رٔ انشأٌ طهت انزُبصل ؾٍ انحصبَخ إنٗ انشئٛظ يشفمًب ثًزكشح رٕضح األعجبة انزٙ  .2

  .ٚشغت ثًمزضبْب انزُبصل يؤلزًب ؾٍ حصبَزّ
  .ٚحٛم انشئٛظ انطهت إنٗ انهجُخ انمبََٕٛخ ٔٚؿهى انًجهظ ثزنك .3

رجحث انهجُخ انطهت ٔرمذو رمشٚشْب إنٗ انًجهظ، ٔٚأخز انًجهظ لشاسِ ثشفؽ انحصبَخ يؤلزًب ثشأٌ  .4

يٕضٕؼ انطهت فمط ثبألغهجٛخ انًطهمخ ثؿذ االعزًبؼ إنٗ سأ٘ ؾضٍٕٚ يؽ ٔؾضٍٕٚ آخشٍٚ ضذ يٕضٕؼ 

  .انطهت

ُٚزٓٙ رؿهٛك انحصبَخ ثبَزٓبء اإلجشاءاد انًشرجطخ ثًٕضٕؾّ، ؾهٗ أٌ ٚمٕو انؿضٕ رٔ انشأٌ ثئشؿبس  .5

  .انشئٛظ كزبثخ ثًب رى يٍ إجشاءاد ثحمّ ٔرنك ؾُذ اَزٓبئٓب
  
 (26 )مادة

 إجزاءاث رفع حصاوت أعضاء انمجهس 
  :ٚجٕص سفؽ انحصبَخ ؾٍ انؿضٕ انز٘ أرٓى ثًب ٚهٙ ٔفك اإلجشاءاد انزبنٛخ .1

اسركبة جُبٚخ فٙ غٛش حبنخ انزهجظ ٔفٙ حبنخ انزهجظ ًٚكٍ نهُبئت انؿبو ارخبر اإلجشاءاد انفٕسٚخ .                             أ

 .انالصيخ
 .اسركبة جُحخ.                           ة

ٚمذو طهت سفؽ انحصبَخ خطًٛب يٍ انُبئت انؿبو إنٗ انشئٛظ يشفمًب ثًزكشح رشزًم ؾهٗ َٕؼ انجشو  .2

  .ٔيكبَّ ٔصيبَّ ٔاألدنخ انزٙ رغزهضو ارخبر إجشاءاد لبََٕٛخ
  .ٚحٛم انشئٛظ طهت سفؽ انحصبَخ إنٗ انهجُخ انمبََٕٛخ ٔٚؿهى انًجهظ ثزنك .3

رجحث انهجُخ انطهت ٔرمذو رمشٚشْب إنٗ انًجهظ، ٔٚأخز انًجهظ لشاسِ ثشفؽ انحصبَخ ثأغهجٛخ انثهثٍٛ  .4

  .ثؿذ االعزًبؼ إنٗ سأ٘ ؾضٍٕٚ يؽ ؾضٍٕٚ آخشٍٚ ضذ يٕضٕؼ انطهت
  
 (27)مادة 

نهؿضٕ انز٘ سفؿذ ؾُّ انحصبَخ ٔنى ٕٚلف، انحك فٙ حضٕس انجهغبد ٔاجزًبؾبد انهجبٌ ٔانًشبسكخ  فٙ انًُبلشخ 

 .ٔانزصٕٚذ
  
 (28 )مادة

 .رغزًش حصبَخ األؾضبء فٙ حذٔد يذح ؾضٕٚزٓى فٙ انًجهظ، ٔثًب ال ٚزؿبسض ٔأحكبو انمبٌَٕ
  



 انباب انثانث
 أحكاو عامت واوتقانيت

 (29 )مادة
 .ٚمشس انًجهظ انزششٚؿٙ فًٛب ٚزؿهك ثحبالد انٕفبح الؾضبءِ لجم َفبر أحكبو ْزا انمبٌَٕ

  
 (30 )مادة

 .ٚهغٗ كم يب ٚزؿبسض يؽ أحكبو ْزا انمبٌَٕ
  
 (31 )مادة

ؾهٗ جًٛؽ انجٓبد انًخزصخ، كم فًٛب ٚخصّ، رُفٛز ْزا انمبٌَٕ ٔٚؿًم ثّ ثؿذ ثالثٍٛ ٕٚيًب يٍ  ربسٚخ َششِ فٙ انجشٚذح 

 .انشعًٛخ
  

  
  ميالديت2004:             /     / صدر في مديىت راو اهلل بتاريخ

  هجزيت1425:                /     / انموافك
                                              

 ياسر عرفات
 رئيس انهجىت انتىفيذيت نمىظمت انتحزيز انفهسطيىيت

 رئيس انسهطت انوطىيت انفهسطيىيت
 


