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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  نحن عبد اهللا السالم الصباح ، أمير دولة الكويت 

  

ة                  رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، وايمانا بدور هذا الوطن في رآب القومي

وطن بمزي     د العربية وخدمة السالم العالمي والحضارة االنسانية ، وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه ال

من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفىء على المواطنين مزيدا آذلك من الحرية السياسية ، والمساواة ،              

رد ، وحرص         ة الف والعدالة االجتماعية ، ويرسى دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرام

  ، على صالح الجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره 

   الخاص بالنظام األساسي للحكم في فترة االنتقال ، ١٩٦٢ لسنة ١وبعد االطالع على القانون رقم 

  وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي ، 

  . صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه 

  الباب األول
  الدولة ونظام احلكم

   ) ١(مادة 

ي عن أي جزء             الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة ، وال يجوز            زول عن سيادتها أو التخل الن

  . من أراضيها 

  . وشعب الكويت جزء من األمة العربية 

  

  ) ٢(مادة 

  . دين الدولة اإلسالم ، والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع 

  

   ) ٣( مادة 

  . لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية  
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   ) ٤( مادة 

  . مغفور له مبارك الصباح الكويت أمارة وراثية في ذرية ال

ة                       ى تزآي اء عل ري بن ويعين ولي العهد خالل سنة على األآثر من توليه األمير ، ويكون تعيينه بأمر أمي

نهم                 األمير ومبايعة من مجلس األمة تتم ، في        ألف م ذين يت ة األعضاء ال ة أغلبي جلسة خاصة ، بموافق

  . المجلس 

سابق    و ال ى النح ين عل دم التعي ة ع ي حال ة    وف ن الذري ل م ى األق ة عل د ثالث ة العه ر لوالي ى األمي يزآ

  . المذآورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد 

  . ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقال وابنا شرعيا ألبوين مسلمين 

ذا                       اريخ العمل به وينظم سائر األحكام الخاصة بتوارث األمارة قانون خاص يصدر في خالل سنة من ت

  . ور ، وتكون له صفة دستورية ، فال يجوز تعديله اال بالطريقة المقررة لتعديل الدستور الدست

  

   ) ٥( مادة 

  . يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني 

  

   ) ٦( مادة 

ارسة السيادة نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه لألمة مصدر السلطات جميعا ، وتكون مم

  . على الوجه المبين بهذا الدستور 

  

  الباب الثاني 
  املقومات األساسية للمجتمع الكويتي 

  

   ) ٧( مادة 

  .العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين
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   ) ٨( مادة 

  . تكافؤ الفرص للمواطنين تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل األمن والطمأنينة و

  

   ) ٩( مادة 

وي            ا ، ويق انون آيانه ظ الق وطن ، يحف ب ال الق وح دين واألخ ا ال ع ، قوامه اس المجتم رة أس األس

  . أواصرها ، ويحمي في ظلها األمومة والطفولة 

  

   ) ١٠( مادة 

  . ترعى الدولة النشء وتحميه من االستغالل وتقيه األهمال األدبي والجسماني والروحي

  

   ) ١١( مادة 

شيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل                       ة ال واطنين في حال م      . تكفل الدولة المعونة للم وفر له ا ت آم

  . خدمات التأمين االجتماعي والمعونة االجتماعية والرعاية والصحية 

  

   ) ١٢( مادة 

  . تصون الدولة التراث اإلسالمي والعربي ، وتسهم في رآب الحضارة االنسانية

  

   ) ١٣( مادة 

  . التعليم رآن أساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه 

  

   ) ١٤( مادة 

  . ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون وتشجع البحث العلمي 

  

  



  دستور دولة الكويت
  تـــــــدولـــــــة الــــكــوي 

 مـــجـــــلـــــس األمــــــــــة
     

 

  - ٤ -    
 

   ) ١٥( مادة 

  . تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة

  

   ) ١٦( مادة 

ا             الملكية ورأس ا   ة ، وهي جميع روة الوطني اعي وللث لمال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة االجتم

  . حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون 

  

   ) ١٧( مادة 

  . لألموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على آل مواطن 

  

   ) ١٨( مادة 

كه اال في حدود القانون ، وال ينزع عن أحد          الملكية الخاصة مصونة ، فال يمنع أحد من التصرف في مل          

ه ،    ا في ة المنصوص عليه انون ، وبالكيفي ي الق ة ف وال المبين ي األح ة ف ة العام سبب المنفع ه اال ب ملك

  . وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادل 

  . والميراث حق تحكمه الشريعة االسالمية

  

   ) ١٩( مادة 

ن عقوبة المصادرة الخاصة اال بحكم قضائي ، في األحوال المصادرة العامة لألموال محظورة ، وال تكو

  . المبينة بالقانون 

  

   ) ٢٠( مادة 

االقتصاد الوطني اساسه العدالة االجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص              

ه تحقيق التنمي               ادة     ، وهدفه تحقيق التنمية االقتصادية وزيادة االنتاج الخاص ، وهدف صادية وزي ة االقت

  . االنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك آله في حدود القانون 
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   ) ٢١( مادة 

اة                     ا وحسن استغاللها ، بمراع ى حفظه الثروات الطبيعية جميعها ومواردها آافة ملك الدولة ، تقوم عل

  . مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني 

  

    )٢٢( مادة 

ال          ين العم ة ب ة ، العالق ة االجتماعي د العدال اة قواع ع مراع صادية م ى أسس اقت انون ، عل نظم الق ي

  . وأصحاب العمل ، وعالقة مالك العقارات بمستأجريها 

  

   ) ٢٣( مادة 

  . تشجع الدولة التعاون واالدخار ، وتشرف على تنظيم االئتمان 

  

   ) ٢٤( مادة 

  . ئب والتكاليف العامة العدالة االجتماعية أساس الضرا

  

   ) ٢٥( مادة 

ويض       ة ، وتع ن العام وارث والمح ن الك ة ع اء الناجم ل األعب ي تحم ع ف ضامن المجتم ة ت ل الدول تكف

  . المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية 

  

   ) ٢٦( مادة 

وا ال         ستهدف موظف ا ، وي ائمين به اط بالق ة تن ة وطني ة خدم ائف العام ائفهم   الوظ ي أداء وظ ة ف دول

  . المصلحة العامة 

  . وال يولى األجانب الوظائف العامة اال في األحوال التي يبينها القانون 
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  الباب الثالث
  احلقوق والواجبات العامة

  

   ) ٢٧( مادة 

  .الجنسية الكويتية يحددها القانون 

  . وال يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها اال في حدود القانون 

  

   ) ٢٨( مادة 

  . ال يجوز ابعاد آويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها 

  

   ) ٢٩( مادة 

ة ، ال                    ات العام الناس سواسية في الكرامة االنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجب

  . تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين 

  

   ) ٣٠( مادة 

  . صية مكفولة الحرية الشخ

  

   ) ٣١( مادة 

ل                    ة أو التنق ه في االقام د حريت ه أو تقيي ال يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه او تحديد اقامت

  . اال وفق أحكام القانون 

  . وال يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة 
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   ) ٣٢( مادة 

ن ، وال عقاب اال على األفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي ينص            ال جريمة وال عقوبة اال بناء على قانو       

  . عليها

  

   ) ٣٣( مادة 

  . العقوبة شخصية 

  

   ) ٣٤( مادة 

ضرورية لممارسة حق                      ضمانات ال ا ال ه فيه المتهم برىء حتى تثبت ادانته في محاآمة قانونية تؤمن ل

  . الدفاع 

  . ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا

  

   ) ٣٥ ( مادة

وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر األديان طبقا للعادات المرعية ، على اال يخل   . حرية االعتقاد مطلقة    

  . ذلك بالنظام العام أو ينافي اآلداب 

  

   ) ٣٦( مادة 

ة أو             القول أو الكتاب شره ب ه ون ر عن رأي سان حق التعبي ل ان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولك

  .  وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يبينها القانون غيرهما ،

  

   ) ٣٨( مادة 

ة   انون وبالكيفي ا الق ي يعينه ي األحوال الت ا ، اال ف ر اذن أهله ا بغي ال يجوز دخوله ة ، ف ساآن حرم للم

  . المنصوص عليها فيه 
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   ) ٣٩( مادة 

ة          ة الرسائل ،           حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفول  ، فال يجوز مراقب

  . أو افشاء سريتها اال في األحوال المبينة في القانون وباالجراءات المنصوص عليها فيه

  

   ) ٤٠( مادة 

يم الزامي                         ام واآلداب ، والتعل ام الع انون وفي حدود النظ ا للق ة وفق التعليم حق للكويتيين ، تكفله الدول

  . ن مجاني في مراحله األولى وفقا للقانو

  . ويضع القانون الخطة الالزمة للقضاء على األمية

  . وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي

  

   ) ٤١( مادة 

  . لكل آويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه

وفيره                 ى ت ة عل وم الدول ام ، وتق ر الع ستوجبه الخي ة وي ل مواطن تقتضيه الكرام ى آ والعمل واجب عل

  . نين وعلى عدالة شروطهللمواط

  

   ) ٤٢( مادة 

ل                        ة وبمقاب ضرورة قومي انون ل ا الق ى أحد اال في األحوال التي يعينه اري عل ال يجوز فرض عمل اجب

  . عادل 

  

   ) ٤٣( مادة 

شروط واألوضاع                   ا لل ة وفق حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفول

  .  يجوز اجبار أحد على االنضمام إلى أي جمعية أو نقابة التي يبينها القانون ، وال
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   ) ٤٤( مادة 

ضور         ن ح وات األم ن ق د م وز ألح ابق ، وال يج ار س ة الذن أو اخط اع دون حاج ق االجتم راد ح لألف

  . اجتماعاتهم الخاصة 

ان         ا الق شروط واألوضاع التي يبينه ى  واالجتماعات العامة والمواآب والتجمعات مباحة وفقا لل ون ، عل

  . أن تكون أغراض االجتماع ووسائل سلمية وال تنافي اآلداب 

  

   ) ٤٥( مادة 

سلطات باسم الجماعات اال                       ة ال ه ، وال تكون مخاطب لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة آتابة وبتوقيع

  . للهيئات النظامية واألشخاص المعنوية 

  

   ) ٤٦( مادة 

  . تسليم الالجئين السياسيين محظور 

  

   ) ٤٧( مادة 

  . الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ، ينظمه القانون

  

   ) ٤٨( مادة 

  . أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون 

الزم        ى ال د األدن ساس بالح دم الم ل ع ا يكف ضرائب بم ن ال صغيرة م دخول ال اء ال انون اعف نظم الق وي

   .للمعيشة 

  

   ) ٤٩( مادة 

  . مراعاة النظام العام واحترام اآلداب العامة واجب على جميع سكان الكويت 
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  الباب الرابع
  السلطات

    أحكام عامة-الفصل األول 

  

   ) ٥٠( مادة 

ام الدستور ، وال يجوز ألي سلطة                         ا ألحك ا وفق يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونه

  . و بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور منها النزول عن آل أ
  

   ) ٥١( مادة 

  . السلطة التشريعية يتوالها األمير ومجلس األمة وفقا للدستور 
  

   ) ٥٢( مادة 

  . السلطة التنفيذية يتوالها األمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور
  

   ) ٥٣( مادة 

  . لمحاآم باسم األمير ، في حدود الدستور السلطة القضائية تتوالها ا

  

    رئيس الدولة-الفصل الثاني 

   ) ٥٤( مادة 

  . األمير رئيس الدولة ، وذاته مصونة ال تمس 
  

   ) ٥٥( مادة 

  . يتولي األمير سلطاته بواسطة وزرائه 
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   ) ٥٦( مادة 

وزراء  .  منصبه يعين األمير رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من   آما يعين ال

  . ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء 

  . ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس األمة ومن غيرهم

  .وال يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس األمة 
  

   ) ٥٧( مادة 

  .  عند بدء آل فصل تشريعي لمجلس األمة يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة
  

   ) ٥٨( مادة 

ا                      ة ، آم ة للدول سياسة العام ر عن ال ام األمي ضامن أم وزراء مسؤولون بالت رئيس مجلس الوزراء وال

  . يسأل آل وزير أمامه عن أعمال وزارته 
  

   ) ٥٩( مادة 

  . ة األمير صالحياته الدستورية  يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط الالزمة للممارس
  

   ) ٦٠( مادة 

   -:يؤدي األمير قبل ممارسة صالحياته ، في جلسة خاصة لمجلس األمة ، اليمين اآلتية 

ه ،             " اقسم باهللا العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأموال

  ". وأصون استقالل الوطن وسالمة أراضيه
  

   ) ٦١( ادة م

دة                    ا يمارس صالحياته م ه ، نائب د عن يعين األمير ، في حالة تغيبه خارج األمارة وتعذر نيابة ولي العه

  . غيابه ، وذلك بأمر أميري 

  . ويحوز ان يتضمن هذا األمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصالحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها 
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   ) ٦٢( مادة 

را أو   .  من هذا الدستور   ٨٢ الشروط المنصوص عليها في المادة       يشترط في نائب األمير    ان وزي وان آ

  . عضوا في مجلس األمة فال يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن األمير

  

   ) ٦٣( مادة 

ا                   ين المنصوص عليه ة ، اليم يؤدي نائب األمير قبل مباشرة صالحياته ، في جلسة خاصة لمجلس األم

  " . وأن أآون مخلصا لألمير "  مشفوعة بعبارة ٦٠دة في الما

  . وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذآورة أمام األمير 

  

   ) ٦٤( مادة 

  .  من هذا الدستور١٣١تسرى بالنسبة لنائب األمير األحكام المنصوص عليها في المادة 

  

   ) ٦٥( مادة 

  . تصديق عليها واصدارها لألمير حق اقتراح القوانين وحق ال

ى                              دة إل ذه الم ة ، وتخفض ه ه من مجلس األم ا إلي اريخ رفعه ا من ت ويكون االصدار خالل ثالثين يوم

ة           ة بأغلبي س األم ن مجل رار م تعجال بق فة االس ر ص ون تقري تعجال ، ويك ة االس ي حال ام ف بعة أي س

  . األعضاء الذين يتألف منهم 

  . دة األصدار وال تحسب أيام العطلة الرسمية من م

ة       ررة لالصدار دون أن يطلب رئيس الدول دة المق ه ويصدر اذا مضت الم انون مصدقا علي ر الق ويعتب

  . اعادة نظره

  

  

  

  



  دستور دولة الكويت
  تـــــــدولـــــــة الــــكــوي 

 مـــجـــــلـــــس األمــــــــــة
     

 

  - ١٣ -    
 

   ) ٦٦( مادة 

ة                       ة بموافق ة ثاني ره مجلس األم اذا أق انون بمرسوم مسبب ، ف يكون طلب اعادة النظر في مشروع الق

ه           ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم المجلس صد       ق عليه األمير وأصدره خالل ثالثين يوما من ابالغه الي

اد نفسه                .  ة في دور           . فان لم تتحقق هذه األغلبية امتنع النظر فيه في دور االنعق اد مجلس األم اذا ع ف

ر                    ه األمي نهم المجلس صدق عي ألف م ذين يت ة األعضاء ال ك المشروع بأغلبي رار ذل ى اق انعقاد آخر إل

  . ما من ابالغه إليه واصدره خالل ثالثين يو

  

   ) ٦٧( مادة 

  . األمير هو القائد األعلى للقوات المسلحة ، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون

  

   ) ٦٨( مادة 

  . يعلن األمير الحرب الدفاعية بمرسوم ، أما الحرب الهجومية فمحرمة 

  

   ) ٦٩( مادة 

ا            يعلن األمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة ا        االجراءات المنصوص عليه انون ، وب لتي يحددها الق

ة خالل الخمسة                      . فيه   ى مجلس األم ذا المرسوم عل ويكون اعالن الحكم العرفي بمرسوم ، ويعرض ه

رة الحل وجب عرض األمر        . عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي     ك في فت واذا حدث ذل

   .على المجلس الجديد في أول اجتماع له 

  . ويشترط الستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم

  . وفي جميع األحوال يجب ان يعاد عرض األمر على مجلس األمة ، بالشروط السابقة ، آل ثالثة أشهر 
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   ) ٧٠( مادة 

ورا م         ة ف ا مجلس األم ان ، وتكون      يبرم األمير المعاهدات بمرسوم ويبلغه ا يناسب من البي شفوعة بم

  . للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية 

ة أو      ا الطبيعي ة أو ثرواته ة بأراضي الدول دات المتعلق الف ، والمعاه صلح والتح دات ال ى ان معاه عل

ة أو الخاصة ، ومعاه  واطنين العام وق الم سيادة أو حق وق ال ة ، بحق ة ، واالقام ارة والمالح دات التج

ديال                            ة أو تتضمن تع واردة في الميزاني ر ال ات غي ة شيئا من النفق ة الدول والمعاهدات التي تحمل خزان

  . لقوانين الكويت يجب لنفاذها ان تصدر بقانون 

  . وال يجوز في أي حال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية 

  

   ) ٧١( مادة 

دابير ال                              اذ ت ا يوجب االسراع في اتخ ه ، م رة حل اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس األمة أو في فت

ون  ى أن ال تك انون ، عل وة الق ا ق ون له صدر في شأنها مراسيم تك ر ان ي از لألمي أخير ، ج تحتمل الت

  . مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية 

ان                       ويجب عرض  اريخ صدورها ، اذا آ ا من ت  هذه المراسيم على مجلس األمة خالل خمسة عشر يوم

م تعرض زال                             اذا ل شريعي ، ف اء الفصل الت ة الحل أو انته المجلس قائما ، وفي أول اجتماع له في حال

ذلك                    رار ب ى اصدار ق ا         . بأثر رجعي ما آان لها من قوة القانون بغير حاجة إل م يقره ا اذا عرضت ول أم

رة                             ا ا في الفت اد نفاذه انون ، اال اذا رأي المجلس اعتم وة الق ا من ق ان له لمجلس زال بأثر رجعي ما آ

  . السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر

  

   ) ٧٢( مادة 

ا أو      يًال له ا أو تعط ديال فيه ا اليتضمن تع وانين بم ذ الق ة لتنفي وائح الالزم ر ، بمراسيم ، الل يضع األمي

  .  تنفيذها ، ويجوز ان يعين القانون أداة أدنى من المرسوم الصدار اللوائح الالزمة لتنفيذه اعفاء من

  

  



  دستور دولة الكويت
  تـــــــدولـــــــة الــــكــوي 

 مـــجـــــلـــــس األمــــــــــة
     

 

  - ١٥ -    
 

   ) ٧٣( مادة 

ا ال       ة بم صالح واالدارات العام ب الم ة لترتي وائح الالزم ضبط والل وائح ال يم ، ل ر ، بمراس ضع األمي ي

  . يتعارض مع القوانين 

  

   ) ٧٤( مادة 

ا       يعين األمير الموظفين المدن    زلهم وفق ة ، ويع يين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول األجنبي

  . للقانون ، ويقبل ممثلي الدول األجنبية لديه

  

   ) ٧٥( مادة 

ك عن           انون وذل لألمير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يخفضها ، أما العفو الشامل فال يكون اال بق

  . الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو 

  

   ) ٧٦( مادة 

  . يمنح األمير أوسمة الشرف وفقا للقانون 

  

   ) ٧٧( مادة 

  .تسك العملة باسم األمير وفقا للقانون 

  

   ) ٧٨( مادة 

  . عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون ، وذلك لمدة حكمه 
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   السلطة التشريعية–الفصل الثالث 

  

   ) ٧٩( مادة 

  .  اذا أقره مجلس األمة وصدق عليه األمير ال يصدر قانون اال

  

   ) ٨٠( مادة 

ام                   ا لألحك يتألف مجلس األمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق االنتخاب العام السري المباشر ، وفق

  . التي يبينها قانون االنتخاب 

  . ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس األمة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم

  

   ) ٨١ ( مادة

  . تحدد الدوائر االنتخابية بقانون 

  

   ) ٨٢( مادة 

  : يشترط في عضو مجلس األمة 

  .  أن يكون آويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون -أ

  .  أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون االنتخاب -ب

  .  أال تقل نسه يوم االنتخاب عن ثالثين سنة ميالدية -ج

  . ءة اللغة العربية وآتابتها  أن يجيد قرا-د
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   ) ٨٣( مادة 

ا                       ستين يوم د خالل ال مدة مجلس األمة أربع سنوات ميالدية من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري التجدي

   . ١٠٧السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 

  . واألعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم 

  . مد الفصل التشريعي اال لضرورة في حالة الحرب ، ويكون هذا المد بقانونوال يجوز

  

   ) ٨٤( مادة 

اذا خالل محل أحد أعضاء مجلس األمة قبل نهاية مدته ، ألي سبب من األسباب ، انتخب بدله في خالل        

  .شهرين من تاريخ اعالن المجلس هذا الخلو ، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه 

اذا وقع الخلو في خالل ستة األشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فال يجرى انتخاب                و

  . عضو بديل 

  

   ) ٨٥( مادة 

اد        ل اعتم دور قب ذا ال وز فض ه هر ، وال يج ة أش ن ثماني ل ع نوي ال يق اد س ة دور انعق س األم لمجل

  . الميزاينة 

  

   ) ٨٦( مادة 

ل عام                 يعقد المجلس دوره العادي بدعو     وبر من آ ر خالل شهر اآت م يصدر مرسوم       . ة من األمي واذا ل

سبت الثالث من                    الدعوة قبل أول الشهر المذآور اعتبر موعد االنعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم ال

  . فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة  . ذلك الشهر 
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    )٨٧( مادة 

ة                         ات العام ي االنتخاب اع يل ة ألول اجتم ر مجلس األم دعو األمي سابقتين ي ادتين ال استثناء من أحكام الم

دة                      ك الم دعوة خالل تل للمجلس في خالل أسبوعين من انتهاء تلك االنتخابات ، فان لم يصدر مرسوم ال

ذآورين مع             ادة       اعتبر المجلس مدعوا لالجتماع في صباح اليوم التالي لألسبوعين الم م الم اة حك  مراع

  . السابقة 

ادة                       ه في الم سنوي المنصوص علي اد ال واذا آان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميع

ادين     ٨٥ من الدستور ، خفضت مدة االنعقاد المنصوص عليها في المادة           ٨٦ ين الميع ارق ب دار الف  بمق

  . المذآورين 

  

   ) ٨٨( مادة 

ى طلب                يدعى مجلس األمة ، بم     اء عل ذلك ، أو بن رسوم ، الجتماع غير عادي اذا رأي األمير ضرورة ل

  . اغلبية أعضاء المجلس 

ا اال      ن أجله ى م ي دع ور الت ر األم ي غي ر المجلس ف ادي ان ينظ ر الع اد غي ي دور االنعق وز ف وال يج

  . بموافقة الوزارة 

  

   ) ٨٩( مادة 

  . عادية يعلن األمير فض أدوار االجتماع العادية وغير ال

  

   ) ٩٠( مادة 

م                             اطال ، وتبطل بحك ررين الجتماعه يكون ب ان المق ان والمك ر الزم ده المجلس في غي اع يعق آل اجتم

  . القانون القرارات التي تصدر فيه 
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   ) ٩١( مادة 

ة                           سة علني ام المجلس في جل ؤدي أم ه ي قبل ان يتولى عضو مجلس األمة أعماله في المجلس أو لجان

  : ية اليمين اآلت

ة ، وأذود عن      " أقسم باهللا العظيم أن أآون مخلصًا للوطن ولألمير ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدول

  " . حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأودي أعمالي باألمانة والصدق

  

   ) ٩١( مادة 

ين أعضاءه ،                       واذا خال   يختار مجلس األمة في أول جلسة له ، ولمثل مدته ، رئيسا ونائب رئيس من ب

  .مكان أي منهما ، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته 

رة               ة في الم ويكون االنتخاب في جميع األحوال باألغلبية المطلقة للحاضين ، فان لم تتحقق هذه األغلبي

ره في عدد                             ا غي ساوى مع ثانيهم ان ت ر األصوات ، ف ائزين ألآث ين الح ين االثن األولى أعيد االنتخاب ب

سبية                   األص ة الن ة باألغلبي ذه الحال . وات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، ويكون االنتخاب في ه

  . فان تساوى أآثر من واحد في الحصول على األغلبية النسبية تم االختيار بينهم بالقرعة 

  . ويرأس الجلسة األولى لحين انتخاب الرئيس أآبر األعضاء سنا 

  

   ) ٩٣( مادة 

لس خالل األسبوع األول من اجتماعه السنوى اللجان الالزمة ألعماله ، ويجوز لهذه اللجان يؤلف المج

  . ان تباشر صالحياتها خالل عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه 

  

   ) ٩٤( مادة 

يس المجلس أو     ة أو رئ ب الحكوم ى طل اء عل رية بن دها س وز عق ة ، ويج ة علني سات مجلس األم جل

  . اء ، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية عشرة أعض
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   ) ٩٥( مادة 

ذين                        ة األعضاء ال اطال اال بأغلبي ر االنتخاب ب يفصل مجلس األمة في صحة انتخاب أعضاءه ، وال يعتب

  . يتألف منهم المجلس ، ويجوز بقانون أن يعهد بهذا االختصاص إلى جهة قضائية 

  

   ) ٩٦( مادة 

  . مجلس األمة هو المختص بقبول االستقالة من عضويته 

  

   ) ٩٧( مادة 

ة     رارات باألغلبي صدر الق ن نصف أعضائه ، وت ر م ة حضور أآث اع مجلس األم صحة اجتم شترط ل ي

  . المطلقة لألعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحاالت التي تشترط فيها أغلبية خاصة 

  . ي جرت المداولة في شأنه مرفوضاوعند تساوي األصوات يعتبر األمر الذ

  

   ) ٩٨( مادة 

راه من مالحظات                           ا ي دي م ة ، وللمجلس ان يب تتقدم آل وزارة فور تشكيلها برنامجها إلى مجلس األم

  . بصدد هذا البرنامج 

  

   ) ٩٩( مادة 

ئلة             وزراء اس ى ال وزراء وإل س ال يس مجل ى رئ ه إل ة ان يوج س األم ضاء مجل ن أع ضو م ل ع لك

  . ألمور الداخلية في اختصاصهم ، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على االجابة الستيضاح ا
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   ) ١٠٠( مادة 

لكل عضو من أعضاء مجلس األمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن                 

  . األمور الداخلة في اختصاصاتهم 

ة                وال تجري المناقشة في االستجواب اال بعد ثما        ر حال ك في غي نية أيام على األقل من يوم تقديمه ، وذل

  . االستعجال وموافقة الوزير 

ادتين   م الم اة حك ى طرح موضوع  ) ١٠٢و١٠١(وبمراع ؤدي االستجواب إل من الدستور يجوز ان ي

  . الثقة على المجلس 

  

   ) ١٠١( مادة 

رر المجل           ه ، واذا ق ال وزارت ة عن أعم وزراء     آل وزير مسؤول لدى مجلس األم ة بأحد ال س عدم الثق

ة                       ورا ، وال يجوز طرح موضوع الثق اعتبر معتزال للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته ف

ه           شة استجواب موجه إلي ر مناق وال . بالوزير اال بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة أعضاء أث

  .  تقديمه يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من

وزراء                           دا ال ا ع نهم المجلس فيم ألف م ذين يت ة األعضاء ال وزير بأغلبي وال . ويكون سحب الثقة من ال

  . يشترك الوزراء في التصويت على الثقة 

  

   ) ١٠٢( مادة 

  . ال يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ، وال يطرح في مجلس األمة موضوع الثقة به 

اون مع                 ومع ذلك اذا رأي مجلس األ      ان التع سابقة عدم امك ادة ال مة بالطريقة المنصوص عليها في الم

ة ان يعفى رئيس مجلس                   رئيس مجلس الوزراء ، رفع األمر إلى رئيس الدولة ، ولألمير في هذه الحال

  . الوزراء ويعين وزارة جديدة ، أو ان يحل مجلس األمة 

ة    ذات األغلبي د ب س الجدي رر المجل ل ، اذا ق ة الح ي حال وزراء   وف س ال يس مجل ع رئ اون م دم التع  ع

  . المذآور اعتبر معتزال منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة 
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   ) ١٠٣( مادة 

صريف    ي ت ستمر ف باب ي ن األس صبه ألي سبب م وزير عن من وزراء او ال يس مجلس ال ى رئ اذا تخل

  . العاجل من شئون منصبه لحين تعيين خلفه 

  

   ) ١٠٤( ة ماد

بالد                            ان أحوال ال ا يتضمن بي ا أميري ه خطاب ة ويلقى في سنوي لمجلس األم اد ال يفتتح األمير دور االنعق

شروعات       ن م راءه م ة اج زم الحكوم ا تعت ضى وم ام المنق الل الع رت خ ي ج ة الت شئون العام م ال وأه

  . واصالحات خالل العام الجديد 

  . قاء الخطاب األميري رئيس مجلس الوزراء ولألمير ان ينيب عنه في االفتتاح او في ال

  

   ) ١٠٥( مادة 

ضمنا                           ري ، مت ى الخطاب األمي ين اعضائه العداد مشروع الجواب عل ة من ب يختار مجلس األمة لجن

  . مالحظات المجلس وامانيه ، وبعد اقراره من المجلس يرفع إلى األمير 

  

   ) ١٠٦( مادة 

اع مجل          ل في دور                   لألمير أن يؤجل ، بمرسوم ، اجتم رر التأجي دة ال تجاوز شهرا ، وال يتك ة لم س األم

  . االنعقاد الواحد اال بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، وال تحسب مدة التأجيل ضمن فترة االنعقاد 

  

   ) ١٠٧( مادة 

ذات    ه ال يجوز حل المجلس ل ى أن ه اسباب الحل ، عل ين في ة بمرسوم تب ر ان يحل مجلس األم لألمي

  .  أخرى األسباب مرة

  . واذا حل المجلس وجب اجراء االنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد ال يجاوز شهرين من تاريخ الحل 

ورا             سترد المجلس المنحل آامل سلطته الدستورية ويجتمع ف فان لم تجر االنتخابات خالل تلك المدة ي

  . آأن الحل لم يكن ، ويستمر في أعمال إلى ان ينتخب المجلس الجديد 
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   ) ١٠٨( دة ما

ه               ه في عمل ة علي ة ، وال سيلطان ألي هيئ عضو المجلس يمثل األمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العام

  . بالمجلس أو لجانه 

  

   ) ١٠٩( مادة 

  . لعضو مجلس األمة حق اقتراح القوانين 

ة في دور االن                   ه ثاني اد  وآل مشروع قانون اقترحه أحد األعضاء ورفضه مجلس األمة ال يجوز تقديم عق

  . ذاته 

  

   ) ١١٠( مادة 

ك                عضو مجلس األمة حر فيما يبديه من اآلراء واألفكار بالمجلس أو لجانه ، وال تجوز مؤاخذته عن ذل

  . بحال من األحوال 

  

   ) ١١١( مادة 

ال يجوز اثناء دور االنعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو    

ا              التفتيش أ  و القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر اال باذن المجلس ، ويتعين اخطار المجلس بم

  . قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق

آما يجب اخطاره دوما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، وفي            

ك              جميع األحوال اذا لم يصدر المج      لس قراره في طلب االذن خالل شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذل

  . بمثابة اذن 
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   ) ١١٢( مادة 

شة          ة للمناق س األم ى مجل ام عل وع ع رح موض ضاء ط سة أع ن خم ع م ب موق ى طل اء عل وز بن يج

ي       تراك ف ق االش ضاء ح سائر األع صدده ، ول رأي ب ادل ال أنه وتب ي ش ة ف ة الحكوم ضاح سياس الستي

  . شة المناق

  

   ) ١١٣( مادة 

ات               ذه الرغب لمجلس األمة ابداء رغبات للحكومة في المسائل العامة ، وان تعذر على الحكومة األخذ به

  . وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك ، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة

  

   ) ١١٤( مادة 

دب               ر من أعضاءه للتحقيق            يحق لمجلس األمة في آل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو ين  عضوا أو أآث

ة                           ع موظفي الدول وزراء وجمي ى ال ة في اختصاص المجلس ، ويجب عل في أي أمر من األمور الداخل

  . تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم 

  

   ) ١١٥( مادة 

ا                ون   يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي بعث به  المواطن

  . إلى المجلس ، وتستوضح اللجنة األمر من الجهات المختصة ، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة 

  . وال يجوز العضو مجلس األمة ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية 

  

   ) ١١٦( مادة 

الم ، و                    وا الك ا طلب ة آلم وزراء في مجلس األم ستعينوا بمن       يسمع رئيس مجلس الوزراء وال م ان ي له

يريدون من آبار الموظفين او ينبوهم عنهم ، وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة                

  . ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها . أمر يتعلق بوزارته 
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   ) ١١٧( مادة 

ام سير الع         ة متضمنة نظ ه الداخلي ة الئحت شة       يضع مجلس األم ه وأصول المناق مل في المجلس ولجان

ا في الدستور            ين الالئحة   . والتصويت والسؤال واالستجواب وسائر الصالحيات المنصوص عليه وتب

الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون 

  . عذر مشروع 

  

   ) ١١٨( مادة 

ويكون للمجلس حرص خاص يأتمر بأمر رئيس       . مجلس األمة من اختصاص رئيسه      حفظ النظام داخل    

  . المجلس 

  . وال يجوز ألي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو االستقرار على مقربة من أبوابه اال بطلب رئيسه 

  

   ) ١١٩( مادة 

  . تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس األمة ونائبه وأعضائه 

  . مكافآت ال ينفذ هذا التعديل اال في الفصل التشريعي التالي وفي حالة تعديل هذه ال

  

   ) ١٢٠( مادة 

دا الحاالت التي يجوز            ا ع ك فيم ة وذل ولي الوظائف العام ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس األمة وت

  . فيها الجمع وفقا للدستور ، وفي هذه الحاالت ال يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة 

  . ويعين القانون حاالت عدم الجمع األخرى 
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   ) ١٢١( مادة 

ي      سهم ف رآة أو ان ي ي مجلس ادارة ش ين ف دة عضويته ان يع اء م ة اثن س األم ضو مجل وز لع ال يج

  . التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة

ا  وال يجوز له خالل تلك المدة آذلك ان يشترى أو يستأجر ماال من أموال الدولة   أو ان يؤجرها أو يبيعه

شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق              

  . لنظام االستمالك الجبري 

  

   ) ١٢٢( مادة 

شغل     ذي ي ضو ال ك الع ن ذل ستثنى م دة عضويتهم ، وي اء م مة اثن ة أوس نح اعضاء مجلس األم ال يم

  .  تتنافي مع عضوية مجلس األمةوظيفة عامة ال

  

    السلطة التنفيذية -الفصل الرابع 

    الوزارة -الفرع األول 

  

   ) ١٢٣( مادة 

ذها ،      ابع تنفي ة ، ويت ة للحكوم سياسة العام م ال ة ، ويرس صالح الدول ى م وزراء عل س ال يمن مجل يه

  . ويشرف على سير العمل في اإلدارات الحكومية

  

   ) ١٢٤( مادة 

  . قانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء يعين ال

ى خالف           رد نص عل م ي ا ل وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر األحكام الخاصة بالوزراء ، م

  . ذلك 
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   ) ١٢٥( مادة 

  .  من هذا الدستور٨٢تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 

  

   ) ١٢٦( مادة 

 مجلس الوزراء والوزراء صالحياتهم يؤدون أمام األمير اليمين المنصوص عليها           قبل ان يتولى رئيس   

  .  من هذا الدستور ٩١في المادة 

  

   ) ١٢٧( مادة 

وزارات                      ين ال ال ب سيق األعم ى تن سات المجلس واالشراف عل يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جل

  . المختلفة 

  

   ) ١٢٨( مادة 

رية ،   وزراء س س ال داوالت مجل ة   م ة أغلبي ضائه ، وبموافق ة اع ضور أغلبي ه بح صدر قرارات وت

  . الحاضرين ، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس 

  . وتلتزم األقلية برأي األغلبية ما لم تستقل 

  . وترفع قرارات المجلس إلى األمير للتصديق عليها في األحوال التي تقضي صدور مرسوم في شأنها 

  

   ) ١٢٩( مادة 

اءهم من                  وزراء أو اعف استقالة رئيس مجلس الوزراء أو اعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر ال

  . مناصبهم 

  

   ) ١٣٠( مادة 

ا يرسم                     ا ، آم ة فيه يتولى آل وزير االشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكوم

  . اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها 
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    )١٣١( مادة 

ر                               و بطريق غي زاول ، ول ة أخرى أو ان ي ة عام ي أي وظيف وزارة ان يل ه ال اء تولي ال يجوز للوزير اثن

دها           . مباشر ، مهنة حرة أو عمال صناعيا أو تجاريا أو ماليا             آما ال يجوز له ان يسهم في التزامات تعق

  . دارة أي شرآة الحكومة أو المؤسسات العامة ، أو ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ا

زاد                                 و بطريق الم ة ول وال الدول اال من أم ستأجر م شتري أو ي ذلك ان ي دة آ ك الم ه خالل تل وال يجوز ل

  . العلني ، أو ان يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه 

  

   ) ١٣٢( مادة 

ي                     ائفهم ويب ال وظ ة أعم وزراء في تأدي ع من ال امهم     يحدد قانون خاص الجرائم التي تق ن اجراءات اته

ا                    ومحاآمتهم والجهة المختصة بهذه المحاآمة ، وذلك دون اخالل بتطبيق القوانين األخرى في شأن م

  . يقع منهم من أفعال أو جرائهم عادية ، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية 

  

   ) ١٣٣( مادة 

ا           ة              ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات االدارة البلدية بم ه الدول ا االستقالل في ظل توجي ل له يكف

  . ورقابتها 

  

    الشئون املالية -الفرع الثاني 

  

   ) ١٣٤( مادة 

  . انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها ال يكون اال بقانون 

أداء     . وال يعفى أحد من أدائها آلها أو بعضها في غير األحوال المبينة بالقانون              وال يجوز تكليف احد ب

  . ير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف اال في حدود القانون غ
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   ) ١٣٥( مادة 

  . يبين القانون األحكام الخاصة بتحصيل األموال العامة وباجراءات صرفها 

  

   ) ١٣٦( مادة 

دود            ي ح انون أو ف ا بق ل قرض ة أو ان تكف رض الدول وز ان تف انون ، ويج ة بق روض العام د الق تعق

  . ررة لهذا الغرض بقانون الميزانيةاالعتمادات المق

  

   ) ١٣٧( مادة 

  . يجوز للمؤسسات العامة ولألشخاص المعنوية العامة المحلية ان تفرض او تكفل قرضا وفقا للقانون 

  

   ) ١٣٨( مادة 

يبين القانون األحكام الخاصة بحفظ امالك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها ، والحدود التي يجوز 

  . زول عن شىء من هذه األمالك فيها الن

  

   ) ١٣٩( مادة 

  . السنة المالية تعين بقانون 

  

   ) ١٤٠( مادة 

ة                  ى مجلس األم ه إل تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة اليرادات الدولة ومصروفاتها وتقدم

  . قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على األقل ، لفحصها واقرارها 

  

    )١٤١( مادة 

ة                        رادات العام راد من االي تكون مناقشة الميزانية في مجلس األمة بابًا بابًا ، وال يجوز تخصيص أي اي

  . لوجه معين من وجوه الصرف اال بقانون 
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  - ٣٠ -    
 

   ) ١٤٢( مادة 

ة   ك طبيع دة ، اذا اقتضت ذل ر من سنة واح ة ألآث الغ معين ى تخصيص مب انون عل يجوز ان ينص الق

ي ا   درج ف ى ان ت صرف ، عل ا     الم ع له ا ، أو توض ل منه ة بك ادات الخاص ة االعتم ات المتعاقب لميزاني

  . ميزانية استثنائية ألآثر من سنة مالية 

  

   ) ١٤٣( مادة 

ادة في ضريبة  دة ، أو زي شاء ضريبة جدي ة أي نص من شأنه ان انون الميزاني ال يجوز ان يتضمن ق

ى وجوب            موجودة ، أو تعديل قانون قائم أو تفادي اصدار قانون خاص ف              ذا الدستور عل ي أمر نص ه

  . صدور قانون في شأنه 

  

   ) ١٤٤( مادة 

  . تصدر الميزانية العامة بقانون 

  

   ) ١٤٥( مادة 

ة لحين صدوره ، وتجبى                   ة القديم ة يعمل بالميزاني سنة المالي دء ال ل ب ة قب اذا لم يصدر قانون الميزاني

  . ها في نهاية السنة المذآورة االيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول ب

  .واذا آان مجلس األمة قد اقر بعض ابواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك األبواب

  

   ) ١٤٦( مادة 

انون ،    ون بق ا يجب ان يك واردة فيه ديرات ال ى التق د عل ة او زائ ي الميزاني ر وارد ف ل مصروف غي آ

  . ة وآذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزاني

  

   ) ١٤٧( مادة 

  . ال يجوز بحال تجاوز الحد األقصى لتقديرات االنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له 



  دستور دولة الكويت
  تـــــــدولـــــــة الــــكــوي 

 مـــجـــــلـــــس األمــــــــــة
     

 

  - ٣١ -    
 

   ) ١٤٨( مادة 

ة      ام الخاصة بميزاني أنها األحك ي ش سرى ف ة ، وت ستقلة والملحق ة الم ات العام انون الميزاني ين الق يب

  . الدولة 

  

   ) ١٤٩( مادة 

ة األشهر                   الحساب ا  ة خالل أربع لختامي لإلدارة المالية للدولة عن العام المنقضى يقدم إلى مجلس األم

  . التالية النتهاء السنة المالية للنظر فيه واقراه 

  

   ) ١٥٠( مادة 

ل دور من                              ل في خالل آ ى األق رة عل ة م ة للدول ة المالي تقدم الحكومة إلى مجلس األمة بيانا عن الحال

  . لعادية أدوار انعقاده ا

  

   ) ١٥١( مادة 

اون                            ة ، ويع ا بمجلس األم انون استقالله ، ويكون ملحق ل الق ة يكف ة المالي وان للمراقب انون دي ينشأ بق

ة ،                           اق مصروفاتها في حدود الميزاني ة وانف رادات الدول ة تحصيل اي ة في رقاب الحكومة ومجلس األم

  . ا عن أعماله ومالحظاته ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس األمة تقريرا سنوي

  

   ) ١٥٢( مادة 

انون                         ة ال يكون اال بق ة أو مرفق من المرافق العام آل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعي

  . ولزمن محدود ، وتكفل االجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العالنية والمنافسة

  

   ) ١٥٣( مادة 

  . منح اال بقانون وإلى زمن محدد آل احتكار ال ي
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  - ٣٢ -    
 

   ) ١٥٤( مادة 

  . ينظم القانون النقد والمصارف ، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين 

  

   ) ١٥٥( مادة 

ة            ى خزان رر عل آت التي تق ات والمكاف ات والمعاشات والتعويضات واالعان ينظم القانون شؤون المرتب

  . الدولة 

  

   ) ١٥٦( مادة 

ة      يضع القانون ا   ة العام ألحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوي

  . وبحساباتها الختامية 

  

    الشئون العسكرية -الفرع الثالث 

  

   ) ١٥٧( مادة 

السالم هدف الدولة ، وسالمة الوطن أمانة في عنق آل مواطن ، وهي جزء لمن سالمة الوطن العربي    

  . الكبير 

  

   ) ١٥٨( مادة 

  . الخدمة العشكرية ينظمها القانون 

  

   ) ١٦٠( مادة 

  . الدولة وحدها هي التي تنشىء القوات المسلحة وهيئات األمن العام وفقا للقانون 
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  - ٣٣ -    
 

   ) ١٦١( مادة 

  . التعبئة ، العامة أو الجزئية ، ينظمها القانون 

  

   ) ١٦١( مادة 

وات       ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمح       ى الق وطن واالشراف عل ى سالمة ال افظة عل

  . المسلحة وفقا للقانون 

  

   السلطة القضائية –الفصل اخلامس 

  

   ) ١٦٢( مادة 

  . شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات 

  

   ) ١٦٣( مادة 

انون          ال سلطان ألي جهة على القاضي في قضائه ، وال يجوز بحال الت             ل الق ة ، ويكف دخل في سير العدال

  . استقالل القضاء ويبين ضمانات القضاة واألحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل 

  

   ) ١٦٤( مادة 

صر    صاصاتها ، ويقت ا واخت ين وظائفه ا ، ويب ا ودرجاته تالف انواعه ى اخ اآم عل انون المح ب الق يرت

راد            اختصاص المحاآم العسكرية ، في غير حال       ة الحكم العرفي ، على الجرائم العسكرية التي تقع من اف

  . القوات المسلحة وقوات األمن ، وذلك في الحدود التي قررها القانون 

  

   ) ١٦٥( مادة 

  . جلسات المحاآم علنية اال في األحوال االستثنائية التي يبينها القانون 
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  - ٣٤ -    
 

   ) ٦٦( مادة 

  . ون االجراءات واألوضاع الالزمة لممارسة هذا الحق حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القان
  

   ) ١٦٧( مادة 

سهر               تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع ، وتشرف على شئون الضبط القضائي ، وت

ام             ذ األحك دنيين وتنفي ة الم ة ومالحق وانين الجزائي نظم      . على تطبيق الق ة وي ذه الهيئ انون ه ويرتب الق

  . ا ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها اختصاصاته

ى سبيل االستثناء ،                      ويجوز ان يعهد بقانون لجهات األمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح عل

  . ووفقا لألوضاع التي يبينها القانون 
  

   ) ١٦٨( مادة 

  . يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صالحياته 
  

   ) ١٦٩( مادة 

ا                          انون نظامه ين الق ة خاصة يب ة أو محكم ة بواسطة غرف ينظم القانون الفصل في الخصومات االداري

ة             رارات االداري وآيفية ممارستها للقضاء االداري شامال والية االلغاء ووالية التعويض بالنسبة إلى الق

  . المخالفة للقانون 
  

   ) ١٧٠( مادة 

ولى       صياغة                  يرتب القانون الهيئة التي تت وم ب ة ، وتق وزارات والمصالح العام انوني لل رأي الق داء ال  اب

  . مشروعات القوانين واللوائح ، آما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء 
  

   ) ١٧١( مادة 

صوص     صياغة المن اء وال ضاء االداري واالفت ائف الق ة يختص بوظ شاء مجلس دول انون ان وز بق يج

  . ي المادتين السابقتين عليها ف
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  - ٣٥ -    
 

   ) ١٧٢( مادة 

  . ينظم القانون طريقة البت في الخالف على االختصاص بين جهات القضاء ، وفي تنازع األحكام 

  

   ) ١٧٣( مادة 

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح 

  . راءات التي تتبعها ، ويبين صالحياتها واالج

وانين                  ك الجهة في دستورية الق دى تل شأن في الطعن ل ة وذوي ال ل من الحكوم ويكفل القانون حق آ

  . واللوائح 

  . وفي حالة تقرير الجهة المذآورة عدم دستورية قانون أو الئحة يعتبر آأن لم يكن 

  

  الباب اخلامس 
  أحكام عامة وأحكام مؤقته 

  

   ) ١٧٤( مادة 

ر من                   لألمير م أو أآث ديل أو حذف حك ذا الدستور بتع يح ه راح تنق ة حق اقت  ولثلث أعضاء مجلس األم

  . أحكامه ، أو باضافة أحكام جديدة إليه 

يح وموضوعه ،                             دأ التنق ى مب ة عل نهم مجلس األم ألف م ذين يت ة األعضاء ال ر وأغلبي فاذا وافق األمي

شترط ال     ادة ، وت ادة م رح م اقش المجلس المشروع المقت ألف    ن ذين يت ة ثلثي األعضاء ال راره موافق ق

منهم المجلس ، وال يكون التنقيح نافذا بعد ذلك اال بعد تصديق األمير عليه وأصداره ، وذلك باالستثناء                  

  .  من هذا الدستور ٦٦ و٦٥من حكم المادتين 

ل   واذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فال يجوز عرضه من          د قب جدي

  . مضي سنة على هذا الرفض 

  . وال يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به 
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  - ٣٦ -    
 

   ) ١٧٥( مادة 

ذا        ي ه ا ف صوص عليه ساواة المن ة والم ادىء الحري ت وبمب ري للكوي ام األمي ة بالنظ ام الخاص األحك

يح خاص  ن التنق م يك ا ل ا ، م راح تنقيحه وز اقت تور ال يج ن ضمانات  الدس د م ارة أو بالمزي ب األم ا بلق

  . الحرية والمساواة 

  

   ) ١٧٦( مادة 

  . صالحيات األمير المبينة في الدستور ال يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه

  

   ) ١٧٧( مادة 

   .ال يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات

   ) ١٧٨( مادة 

اريخ                    تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خالل اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من ت

  . نشرها ، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون 

  

   ) ١٧٩( مادة 

ذا          ال تسري أحكام القوانين اال على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وال يترتب عليها                  ل ه ع قب ا وق ر فيم أث

اريخ  ة      . الت ة أغلبي ك بموافق ى خالف ذل انون عل ي الق نص ف ة ، ال واد الجزائي ر الم ي غي وز ، ف ويج

  . األعضاء الذين يتألف منهم مجلس األمة 

  

   ) ١٨٠( مادة 

ذا الدستور                     د العمل به ا عن آل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم واألوامر والقرارات المعمول به

شرط اال يتعارض مع نص من                                  ذا الدستور ، وب رر به ام المق ا للنظ غ وفق دل أو يل م يع ا ل يظل ساريا م

  . نصوصه 
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  - ٣٧ -    
 

   ) ١٨١( مادة 

ا                             ة في الحدود التي يبينه ام العرفي ام األحك اء قي ذا الدستور اال أثن ال يجوز تعطيل أي حكم من أحكام ه

  . ة في تلك األثناء أو المساس بحصانة أعضائه وال يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس األم. القانون 

  

   ) ١٨٢( مادة 

ذا     أخر ه ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس األمة ، على أال يت

   . ١٩٦٣االجتماع عن شهر يناير سنة 

  

   ) ١٨٣( مادة 

سي للحكم في فترة االنتقال آما يستمر  الخاص بالنظام األسا  ١٩٦٢ لسنة   ١يستمر العمل بالقانون رقم     

اع                اريخ اجتم ى ت ذآور إل أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون الم

  . مجلس األمة 

  

  أمير دولة الكويت 

  عبد اهللا السالم الصباح 

  

  :صدر في قصر السيف في

  هـ١٣٨٢ جمادى الثاني ١٤

م١٩٦٢ نوفمبر ١١: الموافق 


