تعديالت دستور مملكة البحرين
الصادرة سنة 2012

نحن حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الدستور،
وافق كل من مجلس الشورى ومجلس النواب على التعديالت الدستورية اآلتي نصها ،وقد صدقنا عليها وأصدرناها:
المادة األولى
يستتتبدل بنصتتوم المواد  42البند ج) و  )52و  )53و  57البند أ) و  )59و  )65و  67البنود ب ،ج،
د) و  )68و  )83و  )85و  )86و  )88و  91التترتتاتترى اوولتتى) و  92التتبتتنتتتتد أ) و  )102و )103
 109البندين ب ،ج) و  )115و  120البند أ) من الدستور النصوم اآلتية:
و
مادة ( )42البند(ج):
ج  -للملك أن يحل مجلس النواب بمرستتوت تبين فيأ أستتباب الحل ،وبلك بعد أأب رأي ر يستتي مجلستتي الشتتورى
والنواب ور يس المحكمة الدستورية ،وال يجوز حل المجلس لبات اوسباب مرى أأرى.

مادة (:)52
يتألف مجلس الشتتتورى من أربعين عًتتتوا و يعينون بأمر ملكي ،وبلك وفاا و لتجرالات والًتتتوابط والطرياة
التي تحدد بأمر ملكي.
مادة (:)53
يشتترط في عًتو مجلس الشتورى أن يكون بحرينياو ،وأن يمًتي على من اكتستب الجنستية البحرينية عشتر
ستتنوات على اوقل ،ورير حامل لجنستتية دولة أأرى ،باستتتننال من يحمل جنستتية وحدى الدول اوعًتتال بمجلس
التعاون لدول الأليج العربية بشتتتتترط أن تكون جنستتتتتيتأ البحرينية بصتتتتترة أصتتتتتلية ،ومتمتعا و بكافة حاوقأ المدنية
والستتياستتية ،وأن يكون استتمأ مدرجا في أحد جداول االنتأاب ،وأال تال ستتنأ يوت التعيين عن أمس ونالنين ستتنة
ميالدية كاملة ،وأن يكون ممن تتوافر فيهت الأبرى أو البين أدوا أدمات جليلة للوطن.
مادة ( )57البند (أ):
يشترط في عًو مجلس النواب:
أ  -أن يكون بحرينياو ،وأن يمًتتي على من اكتستتب الجنستتية البحرينية عشتتر ستتنوات على اوقل ،ورير حامل
لجنسية دولة أأرى ،باستننال من يحمل جنسية وحدى الدول اوعًال بمجلس التعاون لدول الأليج العربية
بشرط أن تكون جنسيتأ البحرينية بصرة أصلية ،ومتمتعا و بكافة حاوقأ المدنية والسياسية ،وأن يكون اسمأ
مدرجا و في أحد جداول االنتأاب.

مادة (:)59
وبا أال محل أحد أعًتتال مجلس النواب قبل نهاية مدتأ ،وي ستتبب من اوستتباب ،ينتأب بدلأ أالل شتتهرين
من تاريخ وعالن المجلس هبا الألو ،وتكون مدى العًو الجديد لنهاية مدى سلرأ.
ووبا كان الألو بسبب استاالة العًو فال يجوز لأ الترشح لعًوية المجلس أالل الرصل التشريعي البي قدت
فيأ استاالتأ.
ووبا وقع الألو في أالل اوشتتتهر الستتتتة الستتتاباة على انتهال الرصتتتل التشتتتريعي للمجلس فال يجرى انتأاب
عًو بديل.
مادة (:)65
يجوز بنا ول على طلب موقع من أمستتتتة أعًتتتتال من مجلس النواب على اوقل أن يوجأ ولى أي من الوزرال
استجوابات عن اومور الداألة في اأتصاصاتأ.
ويتت وجرال االستجواب وفاا و للشروط واووًاع التي تحددها الال حة الداألية لمجلس النواب.
وتجرى مناقشتتة االستتتجواب في المجلس مالت يارر أرلبية أعًتتا أ مناقشتتتأ في اللجنة المأتصتتة ،وبلك بعد
نمانية أيات على اوقل من يوت تاديمأ ،ما لت يطلب الوزير تعجيل هبه المناقشة.
ويجوز أن يؤدي االستتتجواب ولى طرم موًتتوع الناة بالوزير على مجلس النواب وفاا و وحكات المادى )66
من هبا الدستور.
مادة ( )67البنود ( ب  ،ج  ،د ):
ب  -وبا تادت عشتتتترى أعًتتتتال على اوقل من مجلس النواب بطلب مستتتتبب بعدت ومكان التعاون مع ر يس مجلس
الوزرال ،ووافق أرلبية أعًتتتتتتتال المجلس على بلك ،أحيل الطلب ولى مكتب المجلس لبحنأ ووحالتأ ولى
المجلس أالل مدى ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ تاديمأ.
ج  -ال يجوز لمجلس النواب أن يصتتتتتدر قراره في موًتتتتتوع عدت ومكان التعاون مع ر يس مجلس الوزرال قبل
سبعة أيات من تاريخ وحالتأ وليأ من مكتب المجلس.
د  -وبا أقر مجلس النواب بأرلبية نلني أعًتتتتتتتا أ عدت ومكان التعاون مع ر يس مجلس الوزرال ،رفع اومر ولى
الملك للبت فيأ ،بإعرال ر يس مجلس الوزرال وتعيين وزارى جديدى  ،أو بحل مجلس النواب.
مادة (:)68
أ  -لمجلس النواب وبدال رربات مكتوبة للحكومة في المستتتتتتتا ل العامة ،وعلى الحكومة أن ترد على المجلس
كتابة أالل ستة أشهر ،وون تعبر اوأب بها وجب أن تبين اوسباب.
ب -يجوز بنا ول على طلب موقع من أمستة أعًتال على اوقل من مجلس النواب ،طرم موًتوع عات للمناقشتة
الستيًام سياسة الحكومة في شأنأ ،وتبادل الرأي بصدده ،وفاا و للًوابط التي تحددها الال حة الداألية
للمجلس.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتاديمأ ،ليبت فيأ المجلس دون
مناقشة.
مادة (:)83

وبا قبل مجلس النواب مشتروع الاانون كما ورد من مجلس الشتورى يحيلأ ر يس مجلس النواب أالل مدى ال
تتجاوز أسبوعين ولى ر يس مجلس الوزرال لرفعأ ولى الملك.
مادة (:)85
وبا اأتلف المجلستتتان حول مشتتتروع أي قانون مرتين ،يجتمع المجلس الوطني بر استتتة ر يس مجلس النواب
لبحث المواد المأتلف عليها ،ويشتتتتتترط لابول المشتتتتتروع أن يصتتتتتدر قرار المجلس الوطني بأرلبية اوعًتتتتتال
الحاًرين ،وعندما يُرفض المشروع بهبه الصورى ،ال يادت مرى نانية ولى المجلس الوطني في الدورى باتها.
مادة (:)86
في جميع الحاالت التي تتت فيها الموافاة على مشتروع الاانون ياوت ر يس مجلس النواب بإحالتأ أالل مدى ال
تتجاوز أسبوعين ولى ر يس مجلس الوزرال لرفعأ ولى الملك.
مادة (:)88
يجوز لر يس مجلس الوزرال ولاال بيان أمات مجلس النواب أو مجلس الشورى أو وحدى لجانهما عن موًوع
داأل في اأتصتتتاصتتتأ ،ولأ أن يروض أحد الوزرال في بلك ،ويناقش المجلس أو اللجنة هبا البيان ويبدي ما يراه
من مالحظات بشأنأ.
مادة ( )91الفقرة األولى:
لكل عًتتتو من أعًتتتال مجلس النواب أن يوجأ ولى الوزرال أستتت لة مكتوبة الستتتتيًتتتام اومور الداألة في
اأتصتتاصتتهت ،وللستتا ل وحده حق التعايب مرى واحدى على ا جابة ،فإن أًتتاف الوزير جديداو تجدد حق العًتتو
في التعايب.
مادة ( )92البند (أ):
أ  -لأمستتتة عشتتتر عًتتتوا و من مجلس الشتتتورى أو مجلس النواب حق طلب اقترام تعديل الدستتتتور ،ووي من
أعًتتال المجلستتين حق اقترام الاوانين ،ويحال كل اقترام ولى اللجنة المأتصتتة في المجلس البي ق هدت فيأ
االقترام ب دال الرأي ،فإبا رأى المجلس قبول االقترام أحالأ ولى الحكومة لوًتتتعأ في صتتتيوة مشتتتروع
أو مشروع قانون ،وتاديمأ ولى مجلس النواب أالل ستة أشهر على اوكنر من
تعديل للدستور
تاريخ وحالتأ وليها.

مادة (:)102
يتولى ر يس مجلس النواب ر استتة اجتماع المجلس الوطني ،وعند ريابأ يتولى بلك ر يس مجلس الشتتورى،
نت النا ب اوول لر يس مجلس النواب ،نت النا ب اوول لر يس مجلس الشورى.
مادة (:)103
في رير الحاالت التي يتطلب فيها الدستور أرلبية أاصة ،ال تعتبر جلسات المجلس الوطنـتتتتتتتي قانونيـتتتتتتتة وال
بحًـتتور أرلبيـتتة أعًـتتال كـتتل مـتتن المجلسيـتتن على حدى ،ووبا لت يكتمل نصاب انعااد المجلس مرتين متتاليتين
اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ،على أال يال عدد الحاًرين من كل مجلس عن ربع أعًا أ .وتصدر الارارات
بأرلبية أصوات الحاًرين ،وعند تساوي اوصوات يرجح الجانب البي منأ الر يس.

مادة ( )109البندان (ب ،ج):
ب  -تعد الحكومة مشتتروع قانون الميزانية الستتنوية الشتتاملة يرادات الدولة ومصتتروفاتها ،وتادمأ ولى مجلستتي
الشتتتتورى والنواب قبل انتهال الستتتتنة المالية بشتتتتهرين على اوقل .وبعد تاديت المشتتتتروع تجتمع اللجنتان
المأتصتان بالش ون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشتأ مع الحكومة ،وتادت كل لجنة
بعد انتهال المناقشتتتتتات تاريرا و منرصتتتتتالو ولى المجلس البي تتبعأ ،ويعرض مشتتتتتروع الاانون على مجلس
النواب لمناقشتتتتتأ ووحالتأ ولى مجلس الشتتتتورى للنظر فيأ وفق أحكات الدستتتتتور ،ويجوز ودأال أي تعديل
على مشروع قانون الميزانية باالتراق مع الحكومة.
ج  -تكون مناقشتتتتة مشتتتتروع قانون الميزانية على أستتتتاس التبويب الوارد فيها ،ويجوز وعداد الميزانية لستتتتنتين
ماليتين على اوكنر ،وال يجوز تأصتتتيم أي ويراد من ا يرادات العامة لوجأ معين من وجوه الصتتترف
وال باانون.
مادة (:)115
تادت الحكومة ولى مجلستتتتتي الشتتتتتورى والنواب ،برفاة مشتتتتتروع الميزانية الستتتتتنوية ،بيانا و عن الحالة المالية
واالقتصتتتتتتتادية للدولة ،وعن التدابير المتأبى لتنريب اعتمادات الميزانية المعمول بها ،وما لبلك كلأ من ىنار على
مشروع الميزانية الجديدى.
مادة ( )120البند (أ):
أ  -يشتتتتتترط لتعديل أي حكت من أحكات هبا الدستتتتتتور أن تتت الموافاة على التعديل بأرلبية نلني اوعًتتتتتال البين
يتألف منهت كل من مجلس الشتتتورى ومجلس النواب ،وأن يصتتت هدق الملك على التعديل ،وبلك استتتتننال من
حكت المادى  35بنود ب ،ج ،د) من هبا الدستتتتتور .فإبا لت يوافق أي من المجلستتتتين على مبدأ التعديل أو
على النم الماترم تعديلأ ،يجتمع المجلس الوطني بحًتتتتتتور نلني أعًتتتتتتا أ لبحث مشتتتتتتروع التعديل،
ويشترط قرار مشروع التعديل موافاة نلني أعًال المجلس.
المادة الثانية
تًاف فارى جديدى ولى المادى  )46من الدستور ،نصها اآلتي:
مادة ( )46فقرة جديدة:
وياتدت ر يس مجلس الوزرال برنتتامج الحكومتتة أالل نالنين يومتا و من أدال اليمين التتدستتتتتتتتوريتتة ولى مجلس
النواب ،أو في أول اجتماع لأ وبا كان را باو .ووبا لت يار المجلس هبا البرنامج أالل نالنين يوما و بأرلبية أعًا أ
تاوت الحكومة بإعادى تاديمأ ولى المجلس بعد وجرال ما تراه من تعديالت أالل واحد وعشتتتتتتترين يوما و من تاريخ
رفض المجلس لأ ،فإبا أصتتتتتتتر مجلس النواب على رفض البر نامج للمرى ال نان ية أالل فترى ال تت جاوز وا حد
وعشتتتتترين يوما و بأرلبية نلني أعًتتتتتا أ قبل الملك استتتتتتاالة الوزارى .ووبا لت يار المجلس برنامج الوزارى الجديدى
ببات ا جرالات والمدد الساباة ،كان للملك أن يحل المجلس أو يابل استاالة الوزارى ويعين وزارى جديدى ،ويجب
على المجلس أن يصدر قرارا و بابول برنامج الحكومة أو رفًأ أالل المدد المنصوم عليها ،فإبا مًت وحدى
هبه المدد دون صدور قرار من المجلس ع َّد بلك قبوالو للبرنامج.

المادة الثالثة
تنشر هبه التعديالت الدستورية في الجريدى الرسمية ،ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

