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قانون رقم ( )31ل�سنة2010
بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة 2002
ب�ش�أن الالئحة الداخلية لمجل�س النواب
ملك مملكة البحرين.

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى المر�سوم بقانون رق��م ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن مجل�سي ال�شورى وال��ن��واب المعدل
بالمر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة ،2002
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية لمجل�س النواب،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية لمجل�س ال�شورى وتعديله
بالقانون رقم ( )9ل�سنة ،2006
وعلى القانون رقم ( )60ل�سنة  2006ب�ش�أن �إعادة تنظيم دائرة ال�شئون القانونية،
�أقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:

المادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صو�ص المواد �أرقام ( )12الفقرة الثانية و( )18البندين (�أ) ( ،ط) و()19
الفقرتين الأولى والثانية و( )21و( )23و( )27الفقرة الثانية و( )36و( )48و( )51الفقرة
الأولى و( )56الفقرة الثانية و( )78الفقرة الأولى و( )79و( )95و( )101و( )102و()117
و( )119و( )132الفقرة الثانية و( )140و( )217الفقرة الثالثة ،من المر�سوم بقانون رقم
( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية لمجل�س النواب ،الن�صو�ص الآتية :

مادة ( )12الفقرة الثانية

وهو الذي يفتتح الجل�سات وير�أ�سها ،وي�ضبطها ويعلن انتهاءها ورفعها ،ويدير المناق�شات،
وي�أذن في الكالم ،وبوا�سطته توجه الأ�سئلة ،ويعلن نتائج االقتراع ،وله الكالم في �أي وقت �إذا
ر�أى في ذلك فائدة لنظام المناق�شة �أو لإي�ضاحها.

مادة ( )18البندين (�أ) و (ط)

�أ  -و�ضع جدول �أعمال جل�سات المجل�س ،مراعي ًا �أولوية �إدراج م�شروعات القوانين المقدمة
من الحكومة التي انتهت اللجان المخت�صة من درا�ستها ،وكذلك المو�ضوعات الهامة
الجارية .ويعلن الرئي�س جدول الأعمال ويخطر به الأع�ضاء والحكومة قبل انعقاد الجل�سة
االعتيادية بما ال يقل عن يومين.
ط  -بحث �أي �أمر �آخر يرى رئي�س المجل�س �أو �أي من �أع�ضاء المكتب �أخذ ر�أيه في �ش�أنه.
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مادة ( )19الفقرتين الأولى والثانية
الفقرة الأولى

ا�ستثنا ًء من الأحكام الواردة في المادة ( )14يجتمع مكتب المجل�س بدعوة من رئي�سه �أو
�أحد نائبيه في حالة غيابه ،وتكون اجتماعاته �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على �أن يكون
من بينهم الرئي�س �أو �أحد نائبيه.

الفقرة الثانية

وت�صدر قراراته ب�أغلبية الأع�ضاء الحا�ضرين ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات ُرجح الجانب الذي
منه رئي�س االجتماع.

مادة ()21

ُت�شكل خالل الأ�سبوع الأول من بدء دور االنعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ،لدرا�سة
الأعمال الداخلة في اخت�صا�ص المجل�س:
�أو ًال -لجنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية  ،وت�شكل من ثمانية �أع�ضاء .وتخت�ص بالنظر في
م�شروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الد�ستور ،ومعاونة المجل�س ولجانه الأخ��رى في
�صياغة الن�صو�ص الت�شريعية ،كما تخت�ص ب�شئون الأع�ضاء ،وبحث حاالت �إ�سقاط الع�ضوية،
والإذن برفع الح�صانة ،وبكل الأمور التي ال تدخل في اخت�صا�ص لجنة �أخرى.
ثاني ًا -لجنة ال�شئون المالية واالقت�صادية ،وت�شكل من ثمانية �أع�ضاء .وتخت�ص بدرا�سة
الم�شروعات الإن�شائية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية التي تت�ضمنها ميزانية الدولة،
والخطط االقت�صادية و�إب��داء مالحظاتها حولها ،كما تخت�ص بدرا�سة الجوانب المالية
واالقت�صادية المتعلقة ب�أعمال الوزارات والم�صالح المختلفة ،وب�صفة خا�صة الميزانيات
والح�سابات الختامية.
ثالث ًا -لجنة ال�شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ،وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء .وتخت�ص
بدرا�سة الموقف الدولي ،وتطورات ال�سيا�سة الدولية ،وال�سيا�سة الخارجية لمملكة البحرين،
واالتفاقيات والمعاهدات الدولية .كما تخت�ص بدرا�سة كافة ال�شئون المتعلقة بالأمن
الداخلي ،ومكافحة الجريمة ،و�أمن الدولة الخارجي.
رابع ًا -لجنة الخدمات ،وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء .وتخت�ص ب�أمور التعليم بجميع �أنواعه
ومراحله ،والتدريب المهني ومحو الأمية ،والمو�ضوعات المتعلقة بالخدمات االجتماعية
والريا�ضية والثقافية وال�صحية والإعالم والأمور العمالية.
خام�س ًا -لجنة المرافق العامة والبيئة ،وت�شكل من �سبعة �أع�ضاء ،وتخت�ص بدرا�سة المو�ضوعات
المتعلقة بالإ�سكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والموا�صالت والطرق والبلديات
والبيئة.
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وللمجل�س بنا ًء على طلب مقدم من خم�سة �أع�ضاء على الأقل �أن ي�شكل لجان ًا �أخرى نوعية
دائمة ولجان ًا م�ؤقتة وذلك كله وفق ًا لحاجة العمل وفي حدود اخت�صا�صاته ،على �أال يزيد عدد
�أع�ضاء �أي منها على خم�سة ،وله �أن ي�ضع لكل لجنة ما يراه من �أحكام خا�صة في �ش�أنها،
وتنتهي اللجان الدائمة غير المن�صو�ص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بانتهاء الف�صل
الت�شريعي ،كما تنتهي اللجنة الم�ؤقتة بانتهاء الغر�ض الذي �شكلت من �أجله.
وتزود كل لجنة بما تحتاجه من م�ست�شارين لم�ساعدتها في القيام ب�أعمالها.

مادة ()23

يجب �أن ي�شترك الع�ضو في �إح��دى لجان المجل�س الخم�س المن�صو�ص عليها في المادة
( )21من هذه الالئحة ،وله �أن ي�شترك في اللجان الدائمة الأخ��رى واللجان الم�ؤقتة التي
ي�شكلها المجل�س.
وال يجوز لرئي�س �إحدى اللجان النوعية الدائمة �أن ير�أ�س �أ ًيا من اللجان الدائمة الأخرى.

مادة ( )27الفقرة الثانية

و�إذا لم تكتمل �أغلبية اللجنة �أجل رئي�سها �أو نائبه في حالة غيابه االجتماع �إلى جل�سة مقبلة
يحددها ،ومع ذلك ففي الحاالت التي يقرر فيها المجل�س نظر مو�ضوع بطريق اال�ستعجال
يجوز ت�أجيل انعقاد اللجنة لموعد �آخر في ذات اليوم مع �إعادة �إخطار �أع�ضائها بهذا الموعد،
ويكون انعقاد اللجنة �صحيح ًا في الجل�سة التي �أجل االنعقاد �إليها بح�ضور ثلث �أع�ضائها ،ف�إذا
نق�ص عدد الحا�ضرين عن ذلك وجب على رئي�س اللجنة �أو نائبه عر�ض الأم��ر على رئي�س
المجل�س.

مادة ()36

للوزير المخت�ص �أن يح�ضر اجتماعات اللجان عند نظر مو�ضوع يتعلق بوزارته ،ويجوز له �أن
ي�صطحب معه واحد ًا �أو �أكثر من كبار الموظفين المخت�صين �أو الخبراء� ،أو �أن ينيب عنه �أي ًا
منهم ،وال يكون للوزير وال لمن ي�صطحبه �أو من ينيبه حق الت�صويت ،على �أن تثبت �آرا�ؤهم في
التقرير.
ويجوز للجنة �أن تطلب عن طريق رئي�س المجل�س ح�ضور الوزير المخت�ص لبحث الأمر
المعرو�ض عليها ،وفي هذه الحالة يجب �أن يح�ضر الوزير �أو من ينيبه عنه.

مادة ()48

ُتعد الأمانة العامة برنامج ًا منا�سب ًا ينظم �آلية ت�سجيل ح�ضور الأع�ضاء لجل�سات المجل�س.

مادة ( )51الفقرة الأولى

ال تجوز المناق�شة في مو�ضوع غير وارد على جدول الأعمال �إال للأمور الم�ستعجلة ،وتحت
بند ما ي�ستجد من الأعمال ،ويكون ذلك بنا ًء على طلب الحكومة �أو الرئي�س �أو طلب كتابي
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مقدم من خم�سة �أع�ضاء على الأقل .وي�شترط في جميع الأحوال موافقة المجل�س على الطلب.
وللوزير المخت�ص �أن يطلب ت�أجيل النظر في المو�ضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في
�ش�أن الأ�سئلة ولو كانت مناق�شته قد بد�أت.

مادة ( )56الفقرة الثانية

ولر�ؤ�ساء اللجان والمقررين ،خالل المناق�شة في المو�ضوعات ال�صادرة عن لجانهم ،الحق
في الكالم كلما طلبوا من رئي�س المجل�س ذلك ،ويكون لر�ؤ�ساء اللجان الأخ��رى التي �أبدت
الر�أي في المو�ضوع محل المناق�شة الحق في الكالم كلما طلبوا من رئي�س المجل�س ذلك.

مادة ()78

يجب �أخذ الر�أي ندا ًء باال�سم في الحاالت الآتية:
�أ -الحاالت التي ت�شترط فيها �أغلبية خا�صة.
ب� -إذا طلب ذلك رئي�س المجل�س .
ج� -إذا قدم طلب من خم�سة �أع�ضاء على الأقل قبل ال�شروع في �أخذ الآراء  ،وال يقبل هذا
الطلب �إال بعد التحقق من وجود مقدميه بالجل�سة .ويعبر الع�ضو عن ر�أيه عند النداء على
ا�سمه بكلمة موافق �أو غير موافق �أو ممتنع بدون �أي تعليق ،ويجوز في الأحوال اال�ستثنائية
وبموافقة �أغلبية �أع�ضاء المجل�س الحا�ضرين جعل الت�صويت �سري ًا ،وفي جميع الأحوال
يكون �إدالء الرئي�س ب�صوته بعد ت�صويت �سائر الأع�ضاء ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ُيرجح
الجانب الذي منه رئي�س المجل�س �أو من يقوم مقامه.

مادة ()79

يجب على كل ع�ضو �إبداء ر�أيه في �أي مو�ضوع يعر�ض لأخذ الر�أي عليه  ،ومع ذلك فللع�ضو
�أن يمتنع عن �إب��داء ر�أي��ه ول��ه �أن يعر�ض �أ�سباب امتناعه في المجل�س بعد �أخ��ذ ال��ر�أي في
المو�ضوع وقبل �إعالن النتيجة.

مادة ()95

يحيل الرئي�س االقتراح بقانون �إلى اللجنة المخت�صة لإبداء الر�أي في فكرته ،وللجنة �أن
ت�أخذ ر�أي مقدم االقتراح قبل و�ضع تقريرها ب�ش�أنه .وتعد اللجنة تقرير ًا يعر�ض على المجل�س
مت�ضمن ًا ال��ر�أي في جواز نظر االقتراح� ،أو رف�ضه� ،أو تعديله بموافقة مقدمي االقتراح � ،أو
�إرجائه �إل��ى فترة زمنية محددة وم�سببة .وللجنة �أن ت�شير على المجل�س برف�ض االقتراح
لأ�سباب تتعلق بالمو�ضوع ب�صفة عامة .ف�إذا ما وافق المجل�س على نظر االقتراح بعد مناق�شة
�أ�س�سه ومبادئه �أحاله �إلى الحكومة لت�ضعه في �صيغة م�شروع قانون.

مادة ()101

ت�ست�أنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث م�شروعات القوانين الموجودة لديها
من تلقاء ذاتها دون حاجة �إلى �إحالة جديدة.
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وعند حدوث تغيير وزاري يجوز لرئي�س مجل�س الوزراء �أن يطلب من رئي�س المجل�س ت�أجيل
نظر اللجان لكل �أو بع�ض م�شروعات القوانين لفترة ال تزيد على ثالثين يوم ًا ،لت�ستعد الحكومة
لمناق�شتها� ،أو لتتخذ الإجراءات الد�ستورية المقررة لتعديل �أو ا�سترداد م�شروعات القوانين
المقدمة منها ابتدا ًء.
�أما التقارير الخا�صة بم�شروعات القوانين واقتراحاتها التي بد�أ المجل�س نظرها في دور
انعقاد �سابق ،في�ست�أنف نظرها بالحالة التي كانت عليها ،ما لم يقرر المجل�س �إعادتها �إلى
اللجنة.

مادة ()102

يخطر رئي�س المجل�س رئي�س مجل�س الوزراء خالل الخم�س ع�شر يوم ًا التالية الفتتاح دور
االنعقاد الأول من كل ف�صل ت�شريعي بم�شروعات القوانين التي لم يف�صل فيها المجل�س
ال�سابق.
و�إذا لم تطلب الحكومة من رئي�س المجل�س ا�ستمرار النظر في م�شروعات القوانين المقدمة
منها ابتداء خالل �شهرين من تاريخ �إخطار رئي�س مجل�س الوزراء اعتبرت غير قائمة.
�أما م�شروعات القوانين التي اقترحها �أع�ضاء المجل�س ال�سابق وقامت الحكومة ب�صياغتها
وفق ًا للمادة ( )95من هذه الالئحة ف�إن المجل�س يقرر ما يراه ب�ش�أنها.
و�إذا طلبت الحكومة نظر الم�شروعات المقدمة منها اب��ت��داء� ،أو ق��رر المجل�س نظر
الم�شروعات التي اقترحها �أع�ضاء المجل�س ال�سابق� ،أحالها �إلى اللجنة المخت�صة ،وللجنة �أن
تكتفي في �ش�أنها بما انتهى �إليه ر�أي اللجنة ال�سابق� ،إذا كانت قد و�ضعت تقرير ًا فيها.

مادة ()117

ت�سقط االقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت ع�ضويته من الأع�ضاء� ،إال �إذا كانت موقعة
من ع�ضو �أو �أع�ضاء غيره  ،وذلك فيما عدا االقتراحات بقوانين التي �سبق �أن وافق عليها
المجل�س وتقرر �إحالتها �إلى الحكومة لو�ضعها في �صيغة م�شروع قانون ،فيجب عليها اال�ستمرار
في �صياغتها و�إحالتها �إلى مجل�س النواب.

مادة ()119

ت�سقط جميع االقتراحات بقوانين بنهاية الف�صل الت�شريعي ،وذلك فيما عدا االقتراحات
التي �سبق �أن وافق عليها المجل�س ال�سابق وتقرر �إحالتها �إلى الحكومة لو�ضعها في �صيغة
م�شروع قانون.

مادة ( )132الفقرة الثانية

وت�سقط االقتراحات الم�شار �إليها بزاول ع�ضوية مقدميها ،وي�ستمر المجل�س واللجان في
نظر االقتراحات التي لم تحل �إلى الحكومة في بداية دور االنعقاد التالي.
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مادة ()140

ال تنطبق الإجراءات ال�سابقة الخا�صة بالأ�سئلة على ما يوجه منها �إلى الوزراء �أثناء مناق�شة
الميزانية �أو �أي مو�ضوع مطروح على المجل�س ،وللع�ضو بعد �أن ي�ؤذن له بالكالم �أن يوجه هذه
الأ�سئلة في الجل�سة �شفاهة ،ب�شرط �أن تكون مت�صلة بالمو�ضوع المطروح على المجل�س ،و�أن
تتوافر فيها ال�شروط المو�ضوعية المن�صو�ص عليها في المادة ( )134من هذه الالئحة.

مادة ( )217الفقرة الثالثة

ويعتبر المو�ضوع م�ستعج ًال �إذا ما طلب ذلك رئي�س المجل�س �أو خم�سة من �أع�ضاء المجل�س
على الأقل �أو الحكومة.

المادة الثانية

تحذف عبارتا « �أو ب�أية طريقة �أخرى « و « �أو عبارة مثيرة « من المادة ( ،)65وتحذف
عبارة « من �أحد الأع�ضاء « من المادة ( ،« )85وتحذف عبارة « �أو طلبت الحكومة ذلك « من
نهاية المادة ( ،)116من المر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية
لمجل�س النواب.

المادة الثالثة

ت�ضاف عبارة «�أو الحكومة مع مراعاة �أحكام المادة (� »)36إلى نهاية الفقرة الثانية من
المادة ( ،)34وت�ضاف عبارة « �أو الت�أجيل « �إلى المادة ( )126بعد كلمة « الرف�ض « وقبل
كلمة « يخطر» ،من المر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية لمجل�س
النواب.

المادة الرابعة

ُيعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـخ  18 :رجـب 1431هـ
الموافـق 30 :يونيــو 2010م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

