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مر�سوم بقانون رقم ( )41ل�سنة 2012
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 رقم ( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية لمجل�س النواب,
المعدل بالقانون رقم ( )31ل�سنة ,2010
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )55ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية لمجل�س ال�شورى,
المعدل بالقانون رقم ( )9ل�سنة ,2006
وبنا ًء على عر�ض رئي�س مجل�س الوزراء،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صو�ص المواد ( ،)15و( ,)127و( ,)146و( ,)147و( )148الفقرة �أولى,
و( ,)149و( )150الفقرة الثانية ,و( ,)156و( ,)157و( ,)158و( ,)159و( ,)165و(,)167
و( ,)169من المر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية لمجل�س النواب,
الن�صو�ص الآتية:

مادة (:)15

     يتكون مكتب المجل�س من الرئي�س ونائبيه .وي�ضم �إليهم ر�ؤ�ساء اللجان النوعية المن�صو�ص
عليها في البنود �أو ًال وثاني ًا وثالث ًا ورابع ًا وخام�س ًا من الفقرة الأولى من المادة ( )21من هذه
الالئحة بمجرد انتخابهم.

مادة (:)127

     لمجل�س النواب �إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في الم�سائل العامة ،وعلى الحكومة �أن ترد
على المجل�س كتابة خالل �ستة �أ�شهر ,و�إن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب �أن تبين للمجل�س
�أ�سباب ذلك.

مادة (:)146

يبلغ رئي�س المجل�س اال�ستجواب �إلى من وجه �إليه ,ويخطر مقدمي اال�ستجواب كتابة بذلك،
وتجري مناق�شة اال�ستجواب في المجل�س ما لم يقرر �أغلبية �أع�ضائه مناق�شته في اللجنة
المخت�صة.
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وعلى المجل�س وقبل ال�شروع في مناق�شة اال�ستجواب القيام بالت�صويت على م�س�ألة �أن تكون
مناق�شته في اللجنة المخت�صة من عدمه.
   وت�ضم اال�ستجوابات المقدمة في مو�ضوع واح��د� ،أو في عدة مو�ضوعات مرتبطة ببع�ضها
ارتباط ًا وثيق ًا ،وتدرج في جدول الأعمـال لمناق�شتها في وقت واحد.
  ويعتبر كل م�ستجوب متناز ًال عن �أية �أ�سئلة يكون قد �سبق له �أن تقدم بها في ذات مو�ضـوع
اال�ستجواب.
  وال تجري مناق�شة اال�ستجواب �إال بعد ثمانية �أيام على الأقل من يوم تقديمه ،وذلك ما لم
يطلب الوزير تعجيل هذه المناق�شة.
  ولمن وجه �إليه اال�ستجواب �أن يطلب مد الأج��ل المن�صو�ص عليه في الفقرة ال�سابقة �إلى
�أ�سبوعين على الأكثر ،فيجاب �إل��ى طلبه ،ويكون الت�أجيل لأكثر من هذه المدة بقرار من
المجل�س �أو اللجنة بح�سب الأحوال.

مادة (: )147

     لال�ستجوابات الأ�سبقية على �سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال� ،إال �إذا قرر المجل�س
�أو اللجنة غير ذل��ك .وت��ب��د�أ مناق�شة اال�ستجواب في الجل�سة المحددة لذلك ب���أن ي�شرح
الم�ستجوبون ا�ستجوابهم ،وتكون الأولوية بينهم بح�سب ترتيب �أ�سمائهم في طلب اال�ستجواب
ما لم يتنازل �أي منهم عن دوره لغيره من الم�ستجوبين ،ثم يجيب ال��وزي��ر الموجه �إليه
اال�ستجواب ،ويتحدث بعده الأع�ضاء الم�ؤيدون لال�ستجواب والمعار�ضون له بالتناوب ,وال يجوز
قفل باب المناق�شة قبل �أن يتحدث اثنان من طالبي الكالم من كل جانب على الأقل.

مادة ( )148الفقرة الأولى    :

لمقدمي اال�ستجواب وللجنة المخت�صة طلب �أي��ة بيانات من الوزير تكون الزم��ة ال�ستجالء
حقيقة الأمر بالن�سبة �إلى مو�ضوع اال�ستجواب  ،ويقدم هذا الطلب كتابة �إلى رئي�س المجل�س
كاف.
قبل الجل�سة المحددة لمناق�شة اال�ستجواب بوقت ٍ

مادة (: )149

     بعد االنتهاء من مناق�شة اال�ستجواب يعر�ض الرئي�س على المجل�س االقتراحات المقدمة
ب�ش�أنه ،ويكون لالقتراح باالنتقال �إل��ى ج��دول الأعمال الأول��وي��ة على غيره من االقتراحات
المقدمة .ويبت المجل�س في هذه االقتراحات دون مناق�شة.

مادة ( )150الفقرة الثانية :

    ويعتبر عدم ح�ضور �أحد مقدمي اال�ستجواب الجل�سة المحددة لمناق�شته في المجل�س �أو
اللجنة ا�سترداد ًا منه لال�ستجواب ،وي�سرى في هذه الحالة حكم الفقرة ال�سابقة  ،وذلك ما لم
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يكن غياب الم�ستجوب لعذر يقبله المجل�س �أو اللجنة  -بح�سب الأحوال  -وفي هذه الحالة يتم
ت�أجيل نظر اال�ستجواب �إلى جل�سة تالية ولمرة واحدة فقط بعد �سماع ر�أي الوزير الموجه �إليه
اال�ستجواب.

مادة (: )156

ال يجوز لمجل�س النواب �أن يطرح مو�ضوع الثقة برئي�س مجل�س الوزراء ،ولكن �إذا تقدم ع�شرة
من �أع�ضاء المجل�س على الأقل بطلب م�سبب بعدم �إمكانية التعاون مع رئي�س مجل�س الوزراء،
عر�ض الطلب على المجل�س فور تقديمه ،ف�إذا وافق �أغلبية �أع�ضاء المجل�س على ذلك �أحيل
الطلب ـ دون مناق�شة ـ �إلى مكتب المجل�س لبحثه ،ويخطر رئي�س المجل�س رئي�س مجل�س الوزراء
بذلك.
وعلى مكتب المجل�س �أن يعد تقرير ًا ب�ش�أن بحثه طلب عدم �إمكانية التعاون مع رئي�س مجل�س
الوزراء و�إحالته �إلى المجل�س خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعين من تاريخ تقديمه.

مادة (: )157

يعر�ض الرئي�س على المجل�س طلب عدم �إمكانية التعاون مع رئي�س مجل�س الوزراء فور انتهاء
مكتب المجل�س من �إع��داد التقرير ب�ش�أنه ،وذل��ك بعد �أن يتحقق من وج��ود مقدمي الطلب
بالجل�سة ،ويعتبر عدم وجود �أحدهم بالجل�سة تناز ًال عن الطلب ،ويترتب عليه �إ�سقاطه.

مادة (: )158

قبل الت�صويت في المجل�س على طلب عدم �إمكانية التعاون ب�إذن الرئي�س بالكالم في هذا
المو�ضوع الثنين من مقدمي الطلب بترتيب طلبهما واثنين من معار�ضيه كذلك ،ما لم ير
المجل�س الإذن بالكالم لعدد �أكثر.

مادة (: )159

ال يجوز �أن ي�صدر المجل�س قراره في طلب عدم �إمكان التعاون قبل م�ضى �سبعة �أيام من
تاريخ عر�ض تقرير مكتب المجل�س ب�ش�أنه ،وي�صدر المجل�س ق��راره بعدم �إمكانية التعاون
ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم.

مادة (: )165

تعد الحكومة م�شروع قانون الميزانية ال�سنوية ال�شاملة لإيرادات الدولة وم�صروفاتها وتقدمه
�إلى مجل�سي ال�شورى والنواب قبل انتهاء ال�سنة المالية ب�شهرين على الأقل ،لمناق�شته بمجل�س
النواب و�إحالته �إلى مجل�س ال�شورى ال�ستكمال �إجراءات �إقراره.
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مادة (: )167

تجتمع لجنة ال�شئون المالية واالقت�صادية للمجل�س مع لجنة ال�شئون المالية واالقت�صادية
لمجل�س ال�شورى في اجتماع م�شترك لمناق�شة م�شروع قانون الميزانية مع الحكومة ،وتقدم كل
لجنة للمجل�س الذي تتبعه تقرير ًا منف�ص ًال يت�ضمن عر�ض ًا عام ًا للأ�س�س التي يقوم عليها
م�شروع الميزانية وبيان ًا منا�سب ًا عن كل باب من �أبوابها مع التنويه بالمالحظات واالقتراحات
التي يقدمها �أع�ضاء مجل�سي ال�شورى والنواب �أو اللجنتان ب�ش�أنها.
وتوجه الدعوة الجتماع اللجنتين والحكومة من رئي�س مجل�س النواب وذلك قبل الموعد
المحدد لالجتماع بثمان و�أربعين �ساعة على الأقل .ويعتبر االجتماع �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية
�أع�ضاء لجنة ال�شئون المالية واالقت�صادية لمجل�س النواب.
وعلى لجنة ال�شئون المالية واالقت�صادية لمجل�س النواب �أن تقدم تقريرها عقب انتهاء
المناق�شات الم�شتركة وفي ميعاد ال يتجاوز �ستة �أ�سابيع من تاريخ �إحالة الم�شروع �إليها ،ف�إن
لم تقدم اللجنة تقريرها خالل هذه المهلة جاز للمجل�س �أن يناق�ش م�شروع قانون الميزانية
بالحالة التي ورد بها من الحكومة.

مادة (: )169

تكون مناق�شة الميزانية في المجل�س على �أ�سا�س التبويب ال��وارد فيها ،ويجوز �إعداد
الميزانية ل�سنتين ماليتين على الأكثر ،وال يجوز تخ�صي�ص �أي �إي��راد من الإي��رادات العامة
لوجه معين من وجوه ال�صرف �إال بقانون.

المادة الثانية

ُي�ضاف �إلى المر�سوم بقانون رقم ( )54ل�سنة  2002ب�ش�أن الالئحة الداخلية لمجل�س النواب
بند جديد برقم (ي) �إلى المادة ( ,)18وفقرة جديدة �إلى المادة ( ،)21ومواد جديدة ب�أرقام
( )145مكرر ًا  )145( ،مكرر ًا ( )149( ,)1مكرر ًا ،كما ُي�ضاف �إلى الف�صل الثاني من الباب
الرابع من ه��ذا القانون ثالثة ف��روع جديدة ه��ي :الفرع ال�سابع بعنوان (مناق�شة برنامج
الحكومة) وتندرج تحته المواد الجديدة من (� )165إلى ( ،)168والفرع الثامن بعنوان (بيان
الحكومة) وتندرج تحته مادة جديدة برقم ( ,)169والفرع التا�سع بعنوان (طلبات المناق�شة
العامة) وتندرج تحته المواد الجديدة من (� )170إلى ( ،)174و ُيعاد ترقيم ن�صو�ص المواد
من (� )165إلى ( )220لت�صبح ب�أرقام من (� )175إلى ( ،)230كما ُي�ضاف �إلى هذا القانون
مادة جديدة – بعد �إعادة الترقيم – برقم ( )228مكرر ًا ،ن�صو�صها الآتية:
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مادة ( )18بند (ي):

(ي) �أية اخت�صا�صات �أخرى ين�ص الد�ستور �أو هذه الالئحة على �إ�سنادها للمكتب.

مادة ( )21فقرة جديدة:

ويراعى في ت�شكيل اللجان تمثيل مختلف الأطياف واالتجاهات داخل المجل�س.

مادة ( )145مكرراً:

يحيل رئي�س المجل�س اال�ستجواب فور تقديمه �إلى مكتب المجل�س لإب��داء ال��ر�أي في مدى
توافر ال�شروط ال�شكلية المن�صو�ص عليها في المادتين ال�سابقتين فيه ,وعلى مكتب المجل�س
�أن يبدى ر�أيه خالل مده �أق�صاها ثالثة �أيام من تاريخ �إحالة اال�ستجواب �إليه.
ف�إذا ر�أي مكتب المجل�س عدم توافر ال�شروط ال�شكلية في اال�ستجواب قرر ا�ستبعاده مع �إبالغ
مقدميه بذلك ,ولمقدمي اال�ستجواب االعترا�ض على هذا القرار خالل �أ�سبوع من تاريخ
�إبالغهم ,ف�إن اعتر�ضوا خالل تلك المدة عر�ض الأمر على المجل�س في �أول جل�سة تالية للبت
فيه دون مناق�شة ,وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المن�صو�ص عليها في المواد التالية.

مادة ( )145مكرراً (: )1

عقب التحقق من توافر ال�شروط ال�شكلية في اال�ستجواب ,يعر�ض رئي�س المجل�س اال�ستجواب
على لجنة م�شكلة من ر�ؤ�ساء ونواب ر�ؤ�ساء اللجان النوعية المن�صو�ص عليها في البنود �أو ًال
وثاني ًا وثالث ًا ورابع ًا وخام�س ًا من الفقرة الأول��ى من المادة ( )21من هذه الالئحة من غير
مقدمي اال�ستجواب لإع��داد تقرير ب�ش�أن مدى جديته ,وعلى اللجنة �إنجاز هذا التقرير في
موعد ال يجاوز �سبعة �أيام من تاريخ عر�ض اال�ستجواب عليها.
وللجنة في �سبيل التحقق من جدية اال�ستجواب �أن تت�أكد من توافر الوقائع والم�ستندات
والأدلة الم�ؤيدة لوجهة نظر مقدمي اال�ستجواب.
ويعر�ض تقرير اللجنة على المجل�س في �أول جل�سة تالية لإعداده.

مادة ( )149مكررا:

�إذا قرر المجل�س ب�أغلبية �أع�ضائه مناق�شة اال�ستجواب في اللجنة المخت�صة ،وبعد االنتهاء
من مناق�شته ،يرفع رئي�س اللجنة تقريرها �إلى رئي�س المجل�س ،وعلى الرئي�س �أن يعر�ض على
المجل�س في �أول جل�سة تالية لرفع التقرير �إليه االقتراحات التي قدمتها اللجنة �إليه ب�ش�أن
اال�ستجواب ،ويكون لالقتراح باالنتقال �إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من االقتراحات
المقدمة .ويبت المجل�س في هذه االقتراحات دون مناق�شة وذلك �إذا كان التقرير منتهي ًا �إلى
االنتقال �إلى جدول الأعمال� ،أما �إذا ت�ضمن التقرير �إدانة من وجه �إليه اال�ستجواب فيجب �أن
تجرى المناق�شة بالمجل�س قبل الت�صويت على ق��رار اللجنة .وتكون المناق�شة ب�سماع �آراء
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الأع�ضاء الم�ؤيدين لال�ستجواب والمعار�ضين له بالتنـاوب ،وال يجوز قفل باب المناق�شة قبل �أن
يتحدث اثنان من طالبي الكالم من كل جانب على الأقل.

الفرع ال�سابع
( مناق�شة برنامج الحكومة )
مادة (: )165

يقدم رئي�س مجل�س الوزراء برنامج الحكومة خالل ثالثين يوم ًا من �أداء اليمين الد�ستورية
�إلى مجل�س النواب� ,أو في �أول اجتماع له �إذا كان غائب ًا.
ويناق�ش المجل�س بيان رئي�س مجل�س الوزراء عن برنامج الحكومة ,ويحال هذا البيان �إلى لجنة
خا�صة برئا�سة �أحد نائبي رئي�س المجل�س ,ويعر�ض رئي�س المجل�س ت�شكيل هذه اللجنة على
المجل�س لإقراره ,وعلى اللجنة درا�سة برنامج الحكومة و�إعداد تقرير عنه خالل ع�شرة �أيام,
ويعر�ض التقرير على المجل�س في �أول جل�سة تالية النتهاء هذه المدة.

مادة (: )166

يقدم من يرغب من �أع�ضاء المجل�س في مناق�شة برنامج الحكومة طلب ًا كتابي ًا بذلك �إلى
رئي�س المجل�س.
ويجب �أن تت�ضمن هذه الطلبات المو�ضوعات المحددة التي يطلب الكالم فيها ,و�أن تقدم
قبل الجل�سة المحددة للمناق�شة بيومين على الأقل.
��اف ,ويخطر رئي�س
وين�سق مكتب المجل�س بين طلبات الكالم قبل موعد الجل�سة بوقت ك ٍ
المجل�س مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى �إليه المكتب في هذا ال�ش�أن.
وال يجوز الإذن باال�شتراك في المناق�شة �إال لمن طلب الكالم من الأع�ضاء طبق ًا للأحكام
ال�سابقة  ,وكذلك لمن ي�سمح له الرئي�س بالكالم بعد موافقة المجل�س.

مادة (: )167

يتلى تقرير اللجنة في الجل�سة المحددة لمناق�شة برنامج الحكومة ,وينظم رئي�س المجل�س
ترتيب المناق�شة بما ي�سمح للأع�ضاء طالبي الكالم الم�سجلين من �إب��داء �آرائهم  ,وذلك
بمراعاة القواعد المقررة للأولوية في الكالم في هذه الالئحة.
وعند انتهاء طالبو الكالم من المناق�شة يطرح الرئي�س برنامج الحكومة للت�صويت.
ويجب �إن ي�صدر قرار المجل�س ب�إقرار �أو بعدم �إقرار برنامج الحكومة ب�أغلبية �أع�ضائه وذلك
خالل الع�شرة �أيام التالية لعر�ض التقرير على المجل�س ,وفي جميع الأح��وال يجب �أال تزيد
المدة على ثالثين يوم ًا من تاريخ تقديم البرنامج.
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مادة (: )168

بمراعاة المدد والأغلبية المقررة للت�صويت المن�صو�ص عليها في الفقرة الثانية من المادة
( )46من الد�ستور ,تتبع قواعد المناق�شة ال�سابقة عند �إعادة تقديم برنامج الحكومة للمرة
الثانية في حالة عدم �إقرار المجل�س له في المرة الأولى.

الفرع الثامن
( بيان الحكومة)
مادة (: )169

يجوز لرئي�س مجل�س الوزراء �إلقاء بيان �أمام مجل�س النواب �أو �إحدى لجانه عن مو�ضوع داخل
في اخت�صا�صه ،وله �أن يفو�ض �أحد الوزراء في ذلك.
ف�إذا كان البيان �أمام المجل�س ,جاز له مناق�شته �أو �إحالته �إلى �إحدى لجانه لمناق�شته و�إبداء
ما تراه من مالحظات ب�ش�أنه.

الفرع التا�سع
( طلبات المناق�شة العامة )
مادة (: )170

يجوز بنا ًء على طلب موقع من خم�سة �أع�ضاء على الأقل طرح مو�ضوع عام للمناق�شة بق�صد
ا�ستي�ضاح �سيا�سة الحكومة ب�ش�أنه وتبادل الر�أي ب�صدده .ويجب �أن يكون المو�ضوع المطروح
للمناق�شة العامة متعلق ًا بال�ش�أن الداخلي ،ومت�ص ًال بالم�صلحة العامة.

مادة (: )171

يقدم الطلب باقتراح المناق�شة العامة �إلى رئي�س المجل�س كتابة ,ويجب �أن يت�ضمن تحديد ًا
دقيق ًا للمو�ضوع المطروح والمبررات والأ�سباب التي تبرر طرحه للمناق�شة العامة بالمجل�س,
وا�سم الع�ضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له �أولوية الكالم في مو�ضوع المناق�شة العامة.
ويبلغ رئي�س المجل�س طلب المناق�شة العامة فور تقديمه �إلى رئي�س مجل�س الوزراء �أو الوزير
المخت�ص بح�سب الأحوال ,ويدرج مكتب المجل�س هذا الطلب في جدول �أعمال �أول جل�سة تالية
لتقديمه ليقرر المجل�س دون مناق�شة الموافقة على طرح المو�ضوع للمناق�شة العامة �أو ا�ستبعاد
الطلب من جدول �أعماله لعدم �صالحية المو�ضوع للمناق�شة ,وذلك بعد �سماع ر�أى ع�ضو من
الم�ؤيدين لال�ستبعاد  ,وع�ضو من المعار�ضين له .
ولرئي�س مجل�س الوزراء �أو الوزير المخت�ص طلب ت�أجيل المناق�شة لمدة �أ�سبوع على الأكثر,
فيجاب �إلى طلبه ,وال يكون الت�أجيل لأكثر من هذه المدة �إال بقرار من المجل�س.
ويجوز للمجل�س في جميع الأحوال �أن يقرر �إحالة الطلب �إلى �إحدى اللجان لبحثه وتقديم
تقرير عنه قبل �ألبت فيه.
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مادة(: )172

�إذا تنازل كل �أو بع�ض مقدمي طلب المناق�شة العامة كتابة عنه بعد �إدراجه بجدول الأعمال,
�أو بعد تحديد موعد للمناق�شة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد ال�لازم لتقديمه ا�ستبعده
المجل�س �أو رئي�سه بح�سب الأحوال.
ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن ح�ضور الجل�سة المحددة للمناق�شة
متناز ًال عن الطلب.

مادة (: )173

تقدم �إلى رئي�س المجل�س �أثناء المناق�شة االقتراحات المتعلقة بمو�ضوع طلب المناق�شة العامة
كتابة ,ويعر�ض الرئي�س هذه االقتراحات فور انتهاء المناق�شة ,وال يجوز الكالم عند عر�ض
تلك االقتراحات �إال لمقدميها ,وعلى كل منهم �أن ي�شرح اقتراحه ب�إيجاز ,ويجوز للمجل�س بنا ًء
على اقتراح رئي�سه �أن يحيل هذه االقتراحات �إلى �إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل �أخذ
الر�أي عليها.

مادة (:)174

ال تدرج طلبات المناق�شة العامة قبل �أن تقدم الحكومة برنامجها ,وينتهي المجل�س من
مناق�شته  ,وي�صدر قراره في �ش�أنه.

مادة ( )228مكرراً:

في الحاالت التي يدعى فيها المجل�س الوطني �إلى االجتماع ،يتولى رئا�سة جل�ساته رئي�س
مجل�س النواب ،و ُيعمل ب�أحكام هذه الالئحة الداخلية في تلك الجل�سات ،مع مراعاة ما ن�صت
عليه المادة ( )103من الد�ستور.

المادة الثالثة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه – تنفيذ هذا القانون ,و ُيعمل به من
اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريـ ــخ � 4 :ش ـ ـ ـ ــوال 1433هـ
الموافق� 22 :أغ�سط�س 2012م

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان اَل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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