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دستور مملكة البحرين الصادر عام 2002
*
والتعديالت الصادرة عام 2012
بسم اهلل الرحمن الرحيم

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
�أمري دولة البحرين
ا�ستناد ًا �إىل ما ورد يف ميثاق العمل الوطني الذي �أجمع عليه ال�شعب يف اال�سـتفتاء،
وبعد االطالع على الد�ســتور ،وعلى الأمـر الأمريي رقم ( )17ل�سنة  2001بالت�صديق
على ميثاق العمل الوطني،
وبناء على عر�ض رئي�س جلنة تعديل بع�ض �أحكام الد�ستور امل�شكلة باملر�سوم رقم
( )5ل�سنة ،2001
وبعد �إطالع جمل�س الوزراء،
�صدقنا على هذا الد�ستور املعدل و�أ�صدرناه.
 �أمري دولة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
  �صدر يف ق�صر الرفاع
بتاريخ 2 :ذو احلجة  1422هـ
املوافق 14 :فرباير  2002مـ
*توىل �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك البالد املفدى مقاليد احلكم يف مملكة
البحرين يف  6مار�س 1999م .وتلى ذلك دعوة جاللته يف  16دي�سمرب 2000م لو�ضع م�شروع ميثاق
العمل الوطني كوثيقة للعهد وركيزة لعقد اجتماعي جديد يف امل�سرية الوطنية .ويف  14و 15من �شهر
فرباير � 2001ص ّوت ال�شعب البحريني ل�صالح امليثاق الوطني ب�أغلبية �ساحقة بلغت  ،٪98.4ويحدد امليثاق
�أهم مبادئ و�أ�س�س وغايات امل�شروع الإ�صالحي جلاللة امللك املفدى ،والتي تتناول املقدمات الأ�سا�سية
للمجتمع البحريني ،و�أهداف احلكم و�أ�سا�سه ،واحلريات واحلقوق الأ�سا�سية للمواطن البحريني ،والأ�س�س
1

التي تقوم عليها الأ�سرة واملجتمع وتنظيمات املجتمع املدين ،والتعليم والثقافة والعلوم ،وت�أكيد العمل كحق
وكواجب .ويعترب امليثاق كاالطار العام للم�شروع الإ�صالحي حل�ضرة �صاحب اجلاللة الذي �شمل �أهم وثائق
الإ�صالح الأ�سا�سية املتمثلة يف د�ستور مملكة البحرين ،والر�ؤية االقت�صادية 2030م ،التي تر�سم مالمح
املرحلة القادمة وما حتمله من عمليات للنه�ضة والإ�صالح ال�شامل يف خمتلف املجاالت .ومن هذا املنطلق
�صدر الأمر الأمريي رقم ( )17ل�سنة  2001م بالت�صديق على ميثاق العمل الوطني.

مادة ()1

�أ.

وملا كان تفعيل املبادئ التي ورد ذكرها يف هذا امليثاق يتطلب �إجراء تعديالت على الد�ستور القائم ليتالءم
مع الأهداف الكربى التي ت�ضمنها ،فقد عهد جاللة امللك باملر�سوم رقم  5ل�سنة 2001م �إىل جلنة فنية
ا�ست�شارية بو�ضع م�شروع التعديالت الد�ستورية .وبناء على عر�ض رئي�س جلنة تعديل بع�ض �أحكام الد�ستور
�أ�صدر �صاحب اجلاللة ملك البالد د�ستور مملكة البحرين لعام 2002م وذلك يف  14فرباير 2002م.
ون�شر يف اجلريدة الر�سمية يف ملحق العدد (.)2517ال�صادر يف  14فرباير 2002م.

ب.

ويف عام 2011م جاءت مبادرة حوار التوافق الوطني بدعوة من جاللة امللك حفظه اهلل ورعاه بهدف
حتقيق االن�سجام والوئام الوطني وللتو�صل �إىل قوا�سم م�شرتكة حتقق �آمال ال�شعب البحريني يف ال�سلم
والعدالة ،حيث عقد يف الفرتة من � 2إىل  25يوليو 2011م ،و �شارك فيه  330من خمتلف �أطياف املجتمع
البحريني .ونتجت عنه “مرئيات حوار التوافق الوطني” الذي �شُ ِّكل يف تقرير ختامي ومت رفعه �إىل عاهل
البالد املفدى بتاريخ  28يوليو 2011م .وعلى �إثر ذلك� ،صدر املر�سوم امللكي رقم ( )12ل�سنة 2012م
ب�شان �إحالة طلب التعديالت الد�ستورية بنا ًء على ما ورد يف مرئيات احلوار الوطني �إىل جمل�سي النواب
وال�شورى يف  15يناير 2012م.

ج.

ويف  17يناير 2012م �أحال جمل�س الوزراء �إىل جمل�س النواب م�شروع تعديالت د�ستور مملكة البحرين
ومذكرته التف�سريية باملر�سوم امللكي رقم ( )12ل�سنة 2012م ،حيث قام جمل�س النواب بدرا�سته والتو�صل
�إىل ال�صيغة النهائية لتلك التعديالت ،ومن ثم �أحاله يف � 11أبريل 2012م �إىل جمل�س ال�شورى ،الذي
انتهى من درا�سته يف � 25أبريل 2012م ،و�أر�سل �إىل احلكومة املوقرة التخاذ الإجراءات القانونية حيال
�إ�صداره.
وعلى ذلك� ،صادق �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك البالد املفدى يف  3مايو 2012

م على تعديل  19مادة و�إ�ضافة مادة جديدة �إىل د�ستور مملكة البحرين لعام 2002م ،و قد نُ�شرت يف
اجلريدة الر�سمية يف العدد ( )3050ال�صادر يف  3مايو 2012م.
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د.
هـ.

و.

الباب األول
الدولة

مملكة البحرين عربية �إ�سالمية م�ستقلة ذات �سيادة تامة� ،شعبها جزء من
الأمة العربية ،و�إقليمها جزء من الوطن العربي الكبري ،وال يجوز التنازل عن
�سيادتها �أو التخلي عن �شيء من �إقليمها.
حكم مملكة البحرين ملكي د�ستوري وراثي ،وقد مت انتقاله من املغفور له
ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة �إىل ابنه الأكرب ال�شيخ حـمد بن عي�سى �آل
خليفة ملك البالد ،وينتقل من بعده �إىل �أكرب �أبنائه ،وهكذا طبقة بعد طبقة،
�إال �إذا عني امللك قيد حياته خلف ًا له ابن ًا �آخر من �أبنائه غري االبن الأكرب،
وذلك طبق ًا لأحكام مر�سوم التوارث املن�صو�ص عليه يف البند التايل.
تنظم �سائر �أحكام التوارث مبر�سوم ملكي خا�ص تكون له �صفة د�ستـ ــورية،
فال يجوز تعديله �إال وفق ًا لأحكام املادة ( )120من الد�ستور.
نظام احلكم يف مملكة البحرين دميقراطي ،ال�سيادة فيه لل�شعب م�صدر
ال�سلطات جميع ًا ،وتكون ممار�سة ال�سيادة على الوجه املبني بهذا الد�ستور.
للمواطنني ،رجا ًال ون�سا ًء ،ح ــق امل�شاركة يف ال�شئون العامة والتمتع باحلقوق
ال�سيا�سية ،مبا فيها حق االنتخاب والرت�شيح ،وذلك وفق ًا لهذا الد�ستور
ولل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون .وال يجوز �أن يحرم �أحد املواطنني
من حق االنتخاب �أو الرت�شيح �إال وفق ًا للقانون.
ال يعدل هذا الد�ستور �إال جزئي ًا وبالطريقة املن�صو�ص عليها فيه.

مادة ()2

دي��ن الدولة الإ���س�لام ،وال�شريعة الإ�سالمية م�صدر رئي�سي للت�شريع ،ولغتها
الر�سمية هي اللغة العربية.
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مادة ()3

مادة ()6

يبني القانون علم اململكة و�شعارها و�شاراتـها و�أو�سمتها ون�شيدها الوطني.

ت�صون الدولة الرتاث العربي والإ�سالمي ،وت�سهم يف ركب احل�ضارة الإن�سانية،
وتعمل على تقوية الروابط بني البالد الإ�سالمية ،وحتقيق �آمال الأمة العربية يف
الوحدة والتقدم.

مادة ()4

مادة ()7

الباب الثاني
المقومات األساسية للمجتمع

العدل �أ�سا�س احلكم ،والتعاون والرتاحم �صلة وثقى بني املواطنني ،واحلرية
وامل�ساواة والأمن والطم�أنينة والعلم والت�ضامن االجتماعي وتكاف�ؤ الفر�ص بني
املواطنني دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

�أ.

مادة ()5

ب.

�أ.

ب.
ج.

د.

الأ���س��رة �أ�سا�س املجتمع ،قوامها الدين والأخ�ل�اق وح��ب ال��وط��ن ،يحفظ
القانون كيانـها ال�شرعي ،ويقوي �أوا�صرها وقيمها ،ويحمي يف ظلها الأمومة
والطفولة ،ويرعى الن�شء ،ويحميه من اال�ستغالل ،ويقيه الإهمال الأدبي
واجل�سماين والروحي .كما تُعنى الدولة خا�صة بنمو ال�شباب البدين واخللقي
والعقلي.
تكفل الدولة التوفيق بني واجبات امل��ر�أة نحو الأ�سرة وعملها يف املجتمع،
وم�ساواتها بالرجال يف ميادين احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية
واالقت�صادية دون �إخالل ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
تكفل ال��دول��ة حتقيق ال�ضمان االجتماعي ال�ل�ازم للمواطنني يف حالة
ال�شيخوخة �أو املر�ض �أو العجز عن العمل �أو اليتم �أو الرتمل �أو البطالة،
كما ت�ؤ ّمن لهم خدمات الت�أمني االجتماعي والرعاية ال�صحية ،وتعمل على
وقايتهم من براثن اجلهل واخلوف والفاقة.
املرياث حق مكفول حتكمه ال�شريعة الإ�سالمية.
4

ج.
د.

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون ،وت�شجع البحث العلمي ،كما تكفل
اخلدمات التعليمية والثقافية للمواطنني ،ويكون التعليم �إلزامي ًا وجماني ًا
يف املراحل الأوىل التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبني فيه .وي�ضع
القانون اخلطة الالزمة للق�ضاء على الأمية.
ينظم القانون �أوجه العناية بالرتبية الدينية والوطنية يف خمتلف مراحل
التعليم و�أنواعه ،كما ُيعنى فيها جميع ًا بتقوية �شخ�صية املواطن واعتزازه
بعروبته.
يجوز للأفراد والهيئات �إن�شاء املدار�س واجلامعات اخلا�صة ب�إ�شراف من
الدولة ،ووفق ًا للقانون.
تكفل الدولة ل ُدور العلم حرمتها.

مادة ()8

�أ .لكل مواطن احلق يف الرعاية ال�صحية ،وتعنى الدولة بال�صحة العامة،
وتكفل و�سائل الوقاية والعالج ب�إن�شاء خمتلف �أنواع امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات
ال�صحية.
ب .يجوز للأفراد والهيئات �إن�شاء م�ست�شفيات �أو م�ستو�صفات �أو ُدور عالج
ب�إ�شراف من الدولة ،ووفق ًا للقانون.
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مادة ()9

�أ.

ب.
ج.

د.
هـ.
و.
ز.
ح.

ا ِمل ْلكية ور�أ�س املال والعمل ،وفق ـ ًا ملبادئ العدالة الإ�سالمية ،مقومات �أ�سا�سية
لكيان الدولة االجتماعي وللرثوة الوطنية ،وهي جميع ًا حقوق فردية ذات
وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
للأموال العامة حرمة ،وحمايتها واجب على كل مواطن.
امللكية اخلا�صة م�صونة ،فال مينع �أحد من الت�صرف يف ِملكه �إال يف حدود
القانون ،وال ينـزع عن �أحد ملكه �إال ب�سبب املنفعة العامة يف الأحوال املبينة
يف القانون ،وبالكيفيـة املن�صو�ص عليها فيه ،وب�شرط تعوي�ضه عنه تعوي�ض ًا
عاد ًال.
امل�صادرة العامـة للأموال حمظورة ،وال تكون عقوبة امل�صادرة اخلا�صة �إال 
بحكم ق�ضائي يف الأحوال املبينة بالقانون.
ينظم القانون ،على �أ�س�س اقت�صادية ،مع مراعاة العدالـة االجتماعيـة،
العالقة بني مالك الأرا�ضي والعقارات وم�ست�أجريها.
تعمل الدولة على توفري ال�سكن لذوي الدخل املحدود من املواطنني.
تتخذ الدولة التدابري الالزمة من �أجل حتقيق ا�ستغالل الأرا�ضي ال�صاحلة
للزراعة ب�صورة مثمرة ،وتعمل على رفع م�ستوى الفالح ،ويحدد القانون
و�سائل م�ساعدة �صغار املزارعني ومتليكهم الأرا�ضي.
ت�أخذ الدولة التدابري الالزمة ل�صيانة البيئة واحلفاظ على احلياة الفطرية.

مادة ()10

�أ .االقت�صاد الوطني �أ�سا�سه العدالة االجتماعية ،وقوامه التعاون العادل بني
الن�شاط العام والن�شاط اخلا�ص ،وهدفه التنمية االقت�صادية وفق ًا خلطة
مر�سومة ،وحتقيق الرخاء للمواطنني ،وذلك كله يف حدود القانون.
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ب .تعمل الدولة على حتقيق الوحدة االقت�صادية لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ودول اجلامعة العربية ،وكل ما ي�ؤدي �إىل التقارب والتعاون
والت�آزر والتعا�ضد فيما بينها.
مادة ()11

الرثوات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ،تقوم على حفظها وح�سن
ا�ستثمارها ،مبراعاة مقت�ضيات �أمن الدولة واقت�صادها الوطني.
مادة ()12

تكفل الدولة ت�ضامن املجتمع يف حتمل الأعباء الناجمة عن الكوارث واملحن العامة
وتعوي�ض امل�صابني ب�أ�ضرار احلرب �أو ب�سبب ت�أدية واجباتهم الع�سكرية.
مادة ()13

�أ.

ب.
ج.
د.

العمل واجب على كل مواطن ،تقت�ضيه الكرامة وي�ستوجبه اخلري العام ،ولكل
مواطن احلق يف العمل ويف اختيار نوعه وفق ًا للنظام العام والآداب.
تكفل الدولة توفري فر�ص العمل للمواطنني وعدالة �شروطه.
ال يجوز فر�ض عمل �إجباري على �أحد �إال يف الأح��وال التي يعينها القانون
ل�ضرورة قومية ومبقابل عادل� ،أو تنفيذ ًا حلكم ق�ضائي.
ينظم القانون ،على �أ�س�س اقت�صادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية،
العالقة بني العمال و�أ�صحاب الأعمال.

مادة ()14

ت�شجع الدولة التعاون واالدخار ،وت�شرف على تنظيم االئتمان.
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مادة ()15

�أ .ال�ضرائب والتكاليف العامة �أ�سا�سها العدالة االجتماعية ،و�أدا�ؤه��ا واجب
وفق ًا للقانون.
ب  .ينظم القانون �إعفاء الدخول ال�صغرية من ال�ضرائب مبا يكفل عدم امل�سا�س
باحلد الأدنـى الالزم للمعي�شة.
مادة ()16

�أ .الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني بـها ،وي�ستهدف موظفو الدولة
يف �أداء وظائفهم امل�صلحة العامة .وال يولىّ الأجانب الوظائف العامة �إال يف
الأحوال التي يبينها القانون.
ب .املواطنون �سواء يف تويل الوظائف العامة وفق ًا لل�شروط التي يقررها القانون.

مادة ()17

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

�أ .اجلن�سية البحرينية يحددها القانون ،وال يجوز �إ�سقاطها عمن يتمتع بها �إال 
يف حالة اخليانة العظمى ،والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.
ب .يحظر �إبعاد املواطن عن البحرين �أو منعه من العودة �إليها.
مادة ()18

النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية ،ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق
والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو
الدين �أو العقيدة.
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مادة ()19

�أ.
ب.
ج.

د.

احلرية ال�شخ�صية مكفولة وفق ًا للقانون.
ال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته
�أو تقييد حريته يف الإقامة �أو التنقل �إال وفق �أحكام القانون وبرقابة من
الق�ضاء.
ال  يجوز احلجز �أو احلب�س يف غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك يف قوانني
ال�سجون امل�شمولة بالرعاية ال�صحية واالجتماعية واخلا�ضعة لرقابة ال�سلطة
الق�ضائية.
ال يع ّر�ض �أي �إن�سان للتعذيب امل��ادي �أو املعنوي� ،أو للإغراء� ،أو للمعاملة
احلاطة بالكرامة ،ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك .كما يبطل كل قول
�أو اعرتاف يثبت �صدوره حتت وط�أة التعذيب �أو بالإغراء �أو لتلك املعاملة �أو
التهديد ب�أي منها.

مادة ()20

�أ.

ب.
ج.
د.
هـ.
و.

ال جرمية وال عقوبة �إال بناء على قانون ،وال عقاب �إال على الأفعال الالحقة
للعمل بالقانون الذي ين�ص عليها.
العقوبة �شخ�صية.
املتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية ت�ؤ ّمن له فيها ال�ضمانات
ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفق ًا
للقانون.
يحظر �إيذاء املتهم ج�سماني ًا �أو معنوي ًا.
يجب �أن يكون لكل متهم يف جناية حمام يدافع عنه مبوافقته.
حق التقا�ضي مكفول وفق ًا للقانون.
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مادة ()27

مادة ()21

ت�سليم الالجئني ال�سيا�سيني حمظور.
مادة ()22

حرية ال�ضمري مطلقة ،وتكفل الدولة حرمة ُدور العبادة ،وحرية القيام ب�شعائر
الأديان واملواكب واالجتماعات الدينية طبق ًا للعادات املرعية يف البلد.
مادة ()23

حرية تكوين اجلمعيات والنقابات ،على �أ�س�س وطنية ولأهداف م�شروعة وبو�سائل
�سلمية ،مكفولة وفق ًا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون ،ب�شرط عدم امل�سا�س
ب�أ�س�س الدين والنظام العام .وال يجوز �إجبار �أحـد على االن�ضمـام �إىل �أي جمعيـة
�أو نقابة �أو اال�ستمرار فيها.
مادة ()28

حرية الر�أي والبحث العلمي مكفولة ،ولكل �إن�سان حق التعبري عن ر�أيه ون�شره
بالقول �أو الكتابة �أو غريهما ،وذلك وفق ًا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون،
مع عدم امل�سا�س ب�أ�س�س العقيدة الإ�سالمية ووحدة ال�شعب ،ومبا ال يثري الفرقة �أو
الطائفية.

�أ .للأفراد حق االجتماع اخلا�ص دون حاجة �إىل �إذن �أو �إخطار �سابق ،وال يجوز
لأحد من قوات الأمن العام ح�ضـور اجتماعاتهم اخلا�صة.
ب .االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة وفق ًا لل�شروط والأو�ضاع
التي يبينها القانون ،على �أن تكون �أغرا�ض  االجتماع وو�سائله �سلمية وال 
تنايف الآداب العامة.

مادة ()24

مادة ()29

مع مراعاة حكم املادة ال�سابقة تكون حرية ال�صحافة والطباعة والن�شر مكفولة
وفق ًا لل�شروط والأو�ضاع التي يبينها القانون.

لكل فرد �أن يخاطب ال�سلطات العامة كتابة وبتوقيعه ،وال تكون خماطبة ال�سلطات
با�سم اجلماعات �إال للهيئات النظامية والأ�شخا�ص املعنوية.

مادة ()25

مادة ()30

للم�ساكن حرمة ،فال يجوز دخولها �أو تفتي�شها بغري �إذن �أهلها �إال ا�ستثناء يف
حاالت ال�ضرورة الق�صوى التي يعينها القانون ،وبالكيفية املن�صو�ص عليها فيه.
مادة ()26

حرية املرا�سلة الربيدية والربقية والهاتفية والإلكرتونية م�صونة ،و�سريتها
مكفولة ،فال يجوز مراقبة املرا�سالت �أو �إف�شاء �سريتها �إال يف ال�ضرورات التي
يبينها القانون ،ووفق ًا للإجراءات وال�ضمانات املن�صو�ص عليها فيه.
10

�أ .ال�سالم هدف الدولة ،و�سالمة الوطن جزء من �سالمة الوطن العربي الكبري،
والدفاع عنه واجب مقد�س على كل مواطن ،و�أداء اخلدمة الع�سكرية �شرف
للمواطنني ينظمه القانون.
ب .الدولة هي وحدها التي تن�شئ قوة الدفاع واحلر�س الوطني والأمن العام،
ىَّ
وال يول غري املواطنني هذه املهام �إال يف حالة ال�ضرورة الق�صوى ،وبالكيفية
التي ينظمها القانون.
ج .التعبئة العامة �أو اجلزئية ينظمها القانون.
11

ج.

مادة ()31

ال يكون تنظيم احلقوق واحلريات العامة املن�صو�ص عليها يف هذا الد�ستور �أو
حتديدها �إال بقانون� ،أو بنا ًء عليه .وال يجوز �أن ينال التنظيم �أو التحديد من
جوهر احلق �أو احلرية.

مادة ()32

الباب الرابع
السلطــات
أحكـام عامـة

�أ .يقوم نظام احلكم على �أ�سا�س ف�صل ال�سلطـات الت�شريعيـة والتنفيذية
والق�ضائيـة مع تعاونـها وفقـ ًا لأحكام ه��ذا الد�ستور ،وال  يجـوز لأي من
ال�سلطات الثالث التنازل لغريها عن كل �أو بع�ض اخت�صا�صاتـها املن�صو�ص 
عليها يف هذا الد�ستور ،و�إمنا يجوز التفوي�ض الت�شريعي املحدد بفرتة معينة
ومبو�ضوع �أو مو�ضوعات بالــذات ،وميار�س وفق ًا لقانون التفوي�ض و�شروطه.
ب .ال�سلطة الت�شريعية يتوالها امللك واملجل�س الوطني وفق ًا للد�ستور ،ويتوىل
امللك ال�سلطـة التنفيذية مع جمل�س الوزراء والوزراء ،وبا�سمه ت�صدر الأحكام
الق�ضائية ،وذلك كله وفق ًا لأحكام الد�ستور.

مادة ()33

د.
ه.
و.
ز.
ح.
ط.
ي.
ك.
ل.

الفصل األول
الملك

�أ .امللك ر�أ�س الدولة ،واملمثل الأ�سمى لها ،ذاته م�صونة ال مت�س ،وهو احلامي
الأمني للدين والوطن ،ورمز الوحدة الوطنية.
ب .يحمي امللك �شرعية احلكم و�سيادة الد�ستور والقانون ،ويرعى حقوق الأفراد
والهيئات وحرياتهم.
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م.

ميار�س امللك �سلطاته مبا�شرة وبوا�سطة وزرائ���ه ،ولديه ُي�س�أل ال��وزراء
مت�ضامنني عن ال�سيا�سة العامة للحكومة ،و ُي�س�أل كل وزير عن �أعمال وزارته.
يعني امللك رئي�س جمل�س الوزراء ويعفيه من من�صبه ب�أمر ملكي ،كما يعني
ال��وزراء ويعفيهم من منا�صبهم مبر�سوم ملكي ،بناء على عر�ض  رئي�س
جمل�س الوزراء.
يعاد ت�شكيل الوزارة على النحو ال�سابق ذكره يف هذه املادة عند بدء كل ف�صل
ت�شريعي للمجل�سني.
يعني امللك �أع�ضاء جمل�س ال�شورى ويعفيهم ب�أمر ملكي.
امللك هو القائد الأعلى لقوة ال��دف��اع ،ويتوىل قيادتها وتكليفهـا باملهـام
وتراعى
الوطنيـة داخـل �أرا�ضي اململكة وخارجها ،وترتبط مبا�شرة به،
َ
ال�سرية الالزمة يف �شئونها.
ير�أ�س امللك املجل�س الأعلى للق�ضاء ،و يعينّ الق�ضاة ب�أوامر ملكية بنا ًء على
اقرتاح من املجل�س الأعلى للق�ضاء.
مينح امللك �أو�سمة ال�شرف وفق ًا للقانون.
ين�شئ امللك ومينح وي�سرتد الرتب املدنية والع�سكرية و�أل��ق��اب ال�شــرف
الأخرى ب�أمر ملكي ،وله �أن يفو�ض غريه يف ذلك.
ت�صدر العملة با�سم امللك وفق ًا للقانون.
ي���ؤدي امللك عند توليه العر�ش يف اجتماع خا�ص للمجل�س الوطني اليمني
التالية:
(�أق�سم باهلل العظيم �أن �أح�ترم الد�ستور وقوانني الدولة ،و�أن �أذود عن
حريات ال�شعب وم�صاحله و�أمواله ،و�أن �أ�صون ا�ستقالل الوطن و�سالمة
�أرا�ضيه).
الديوان امللكي يتبع امللك ،وي�صدر بتنظيمه �أمر ملكي ،وحتدد ميزانيته
وقواعد الرقابة عليها مبر�سوم ملكي خا�ص.
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مادة ()34

�أ .يعني امللك ،يف حالة تغيبه خارج البالد وتعذر نيابة ويل العهد عنه ،نائب ًا
ميار�س �صالحياته مدة غيابه ،وذلك ب�أمر ملكي .ويجوز �أن يت�ضمن هذا
الأم��ر تنظيم ًا خا�ص ًا ملمار�سة ه��ذه ال�صالحيات نيابة عنه� ،أو حتديد ًا
لنطاقها.
ب .ت�سري يف �ش�أن نائب امللك ،ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف البند -
ب  -من املادة ( )48من هذا الد�ستور ،و�إذا كان وزير ًا �أو ع�ضو ًا يف جمل�س
ال�شورى �أو جمل�س النواب فال ي�شرتك يف �أعمال ال��وزارة �أو املجل�س مدة
نيابته عن امللك.
ج .ي�ؤدي نائب امللك قبل ممار�سة �صالحياته اليمني املن�صو�ص عليها يف املادة
ال�سابقة م�شفوعة بعبارة:
(و�أن �أكون خمل�ص ًا للملك) .ويكون �أداء اليمني يف املجل�س الوطني �إذا كان
منعقد ًا ،و�إال فت�ؤ َّدى �أمام امللك.
ويكون �أداء ويل العهد لهذه اليمني مرة واحدة ،و�إن تكررت مرات نيابته عن
امللك.
مادة ()35

�أ .للملك حق اقرتاح تعديل الد�ستور واقرتاح القوانني ،ويخت�ص بالت�صديق
على القوانني و�إ�صدارها.
ب .يعترب القانون م�صدق ًا عليه وي�صدره امللك �إذا م�ضت �ستة �أ�شهر من تاريخ
رفعه �إليه من جمل�سي ال�شورى والنواب دون �أن يرده �إىل املجل�سني لإعادة
النظر فيه.
ج .مع مراعاة الأحكام اخلا�صة بتعديل الد�ستور� ،إذا رد امللك يف خالل الفرتة
املن�صو�ص  عليها يف البند ال�سابق م�شروع القانون �إىل جمل�سي ال�شورى
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والنواب مبر�سوم م�سبب ،لإعادة النظر فيه ،حدد ما �إذا كانت هذه الإعادة
تتم يف ذات دور االنعقاد �أو يف الدور التايل له.
د� .إذا �أعاد كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب �أو املجل�س الوطني �إقرار
امل�شروع ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه� ،صدق عليه امللك ،و�أ�صدره يف خالل �شهر من
�إقراره للمرة الثانية.
مادة ()36

�أ .احلرب الهجومية حمرمة ،ويكون �إعالن احلرب الدفاعية مبر�سوم يعر�ض 
فور �إعالنها على املجل�س الوطني للبت يف م�صريها.
ب .ال تعلن حالة ال�سالمة الوطنية �أو الأحكام العرفية �إال مبر�سوم ،ويجب يف
جميع الأحوال �أن يكون �إعالنها ملدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر ،وال يجوز مدها
�إال مبوافقة املجل�س الوطني ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين.
مادة ()37

يربم امللك املعاهدات مبر�سوم ،ويبلغها �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب فور ًا م�شفوعة
مبا ينا�سب من البيان ،وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد �إبرامها والت�صديق عليها
ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية.
على �أن معاهدات ال�صلح والتحالف ،واملعاهدات املتعلقة ب�أرا�ضي الدولة �أو
ثرواتها الطبيعية �أو بحقوق ال�سيادة �أو حقوق املواطنني العامة �أو اخلا�صة،
ومعاهدات التجارة واملالحة والإقامة ،واملعاهدات التي تحُ ِّمل خزانة الدولة �شيئ ًا
من النفقات غري الواردة يف امليزانية �أو تت�ضمن تعدي ًال لقوانني البحرين ،يجب
لنفاذها �أن ت�صدر بقانون.
وال يجوز يف �أي حال من الأح��وال �أن تت�ضمن املعاهدة �شروط ًا �سرية تناق�ض 
�شروطها العلنية.
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مادة ()38
�إذا حدث فيما بني �أدوار انعقاد كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب �أو يف فرتة
حل جمل�س النواب ما يوجب الإ�سراع يف اتخاذ تدابري ال حتتمل الت�أخري ،جاز
للملك �أن ي�صدر يف �ش�أنها مرا�سيم تكون لها قوة القانون ،على �أال تكون خمالفة
للد�ستور .ويجب عر�ض هذه املرا�سيم على كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب
خالل �شهر من تاريخ �صدروها �إذا كان املجل�سان قائمني �أو خالل �شهر من �أول
اجتماع لكل من املجل�سني اجلديدين يف حالة احلل �أو انتهاء الف�صل الت�شريعي،
ف�إذا مل تعر�ض زال ما كان لها من قوة القانون بغري حاجة �إىل �إ�صدار قرار بذلك.
و�إذا عر�ضت ومل يقرها املجل�سان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.
مادة ()39

�أ .ي�ضع امللك ،مبرا�سيم ،اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني مبا ال يت�ضمن تعدي ًال
فيها �أو تعطي ًال لها �أو �إعفاء من تنفيذها ،ويجوز �أن يعني القانون �أداة �أدنى
من املر�سوم لإ�صدار اللوائح الالزمة لتنفيذه.
ب .ي�ضع امللك ،مبرا�سيم ،لوائح ال�ضبط واللوائح الالزمة لرتتيب امل�صالح
والإدارات العامة مبا ال يتعار�ض مع القوانني.

مادة (( )42مادة معدلة)

�أ .ي�صدر امللك الأوامر ب�إجراء االنتخابات ملجل�س النواب وفق �أحكام القانون.
ب .يدعو امللك املجل�س الوطني �إىل االجتماع ب�أمر ملكي ،ويفتتح دور االنعقاد،
ويف�ضه وفق �أحكام الد�ستور.
ج .للملك �أن يحل جمل�س النواب مبر�سوم تبني فيه �أ�سباب احلل ،وذلك بعد
�أخذ ر�أي رئي�سي جمل�سي ال�شورى والنواب ورئي�س املحكمة الد�ستورية ،وال 
يجوز حل املجل�س لذات الأ�سباب مرة �أخرى .1
مادة ()43

للملك �أن ي�ستفتي ال�شعب يف القوانني والق�ضايا الهامة التي تت�صل مب�صالح البالد،
ويعترب مو�ضوع اال�ستفتاء موافق ًا عليه �إذا �أقرته �أغلبية من �أدلوا ب�أ�صواتهم ،وتكون
نتيجة اال�ستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ �إعالنها ،وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

مادة ()40

ُيعينِّ امللك املوظفني املدنيني والع�سكريني واملمثلني ال�سيا�سيني لدى الدول الأجنبية
والهيئات الدولية ،ويعفيهم من منا�صبهم ،وفق ًا للحدود والأو�ضاع التي يقررها
القانون ،ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.
مادة ()41

للملك �أن يعفو ،مبر�سوم ،عن العقوبة �أو يخف�ضها� ،أما العفو ال�شامل فال يكون �إال 
بقانون ،وذلك عن اجلرائم املقرتفة قبل اقرتاح العفو.
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2012

ون�شرت يف اجلريدة الر�سمية العدد

مادة ()44

الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
مجلس الوزراء  -الوزراء

ي�ؤلَّف جمل�س الوزراء من رئي�س جمل�س الوزراء وعدد من الوزراء.

واملدد ال�سابقة ،كان للملك �أن يحل املجل�س �أو يقبل ا�ستقالة الوزارة ويعني وزارة
جديدة ،ويجب على املجل�س �أن ي�صدر قرار ًا بقبول برنامج احلكومة �أو رف�ضه
خالل املدد املن�صو�ص عليها ،ف�إذا م�ضت �إحدى هذه املدد دون �صدور قرار من
عد ذلك قبو ًال للربنامج .2
املجل�س َّ
مادة ()47

�أ.

مادة ()45

�أ .ي�شرتط فيمن يلي الوزارة �أن يكون بحريني ًا ،و�أال تقل �سنه عن ثالثني �سنة
ميالدية ،و�أن يكون متمتع ًا بكامل حقوقه ال�سيا�سية واملدنية .وت�سري يف �ش�أن
رئي�س جمل�س الوزراء الأحكام اخلا�صة بالوزراء ،ما مل يرد ن�ص على خالف
ذلك.
بُ .يعينِّ القانون مرتبات رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء.
مادة (( )46معدلة)

ي�ؤدي رئي�س جمل�س ال��وزراء وال��وزراء� ،أمام امللك ،وقبل ممار�سة �صالحياتهم
اليمني املن�صو�ص عليها يف املادة ( )78من هذا الد�ستور.
ويقدم رئي�س جمل�س الوزراء برنامج احلكومة خالل ثالثني يوم ًا من �أداء اليمني
الد�ستورية �إىل جمل�س النواب� ،أو يف �أول اجتماع له �إذا كان غائب ًا .و�إذا مل يقر
املجل�س هذا الربنامج خالل ثالثني يوم ًا ب�أغلبية �أع�ضائه تقوم احلكومة ب�إعادة
تقدميه �إىل املجل�س بعد �إجراء ما تراه من تعديالت خالل واحد وع�شرين يوم ًا
من تاريخ رف�ض املجل�س له ،ف�إذا �أ�صر جمل�س النواب على رف�ض الربنامج للمرة
الثانية خالل فرتة ال تتجاوز واحد وع�شرين يوم ًا ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه قبل امللك
ا�ستقالة الوزارة .و�إذا مل يقر املجل�س برنامج الوزارة اجلديدة بذات الإجراءات
 2انظر الهام�ش رقم ()1
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ب.
ج.
د.
ه.

يرعى جمل�س ال��وزراء م�صالح الدولة ،وير�سم ال�سيا�سة العامة للحكومة،
ويتابع تنفيذها ،وي�شرف على �سري العمل يف اجلهاز احلكومي.
ير�أ�س امللك جل�سات جمل�س الوزراء التي يح�ضرها.
ي�شرف رئي�س جمل�س الوزراء على �أداء مهام املجل�س و�سري �أعماله ،ويقوم
بتنفيذ ق��رارات��ه وحتقيق التن�سيق بني ال���وزارات املختلفة والتكامل بني
�أعمالها.
تَنحي رئي�س جمل�س ال��وزراء عن من�صبه لأي �سبب من الأ�سباب يت�ضمن
تنحية الوزراء جميع ًا من منا�صبهم.
مداوالت جمل�س ال��وزراء �سرية ،وت�صدر قراراته بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه
ومبوافقة �أغلبية احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي
فيه الرئي�س ،وتلتزم الأقلية ب��ر�أي الأغلبية ما مل ت�ستقل .وترفع قرارات
املجل�س �إىل امللك للت�صديق عليها يف الأحوال التي تقت�ضي �صدور مر�سوم يف
�ش�أنها.

مادة ()48

�أ .يتوىل كل وزير الإ�شراف على �شئون وزارته ،ويقوم بتنفيذ ال�سيا�سة العامة
للحكومة فيها ،كما ير�سم اجتاهات الوزارة ،وي�شرف على تنفيذها.
ب .ال يجوز للوزير �أثناء توليه الوزارة �أن يتوىل �أية وظيفة عامة �أخرى� ،أو �أن
يزاول ،ولو بطريق غري مبا�شر ،مهنة حرة �أو عم ًال �صناعي ًّا �أو جتاري ًّا �أو
19

مالي ًّا ،كما ال يجوز �أن ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات
العامة� ،أو �أن يجمع بني ال��وزارة والع�ضوية يف جمل�س �إدارة �أية �شركة �إال 
كممثل للحكومة ودون �أن ي�ؤول �إليه مقابل لذلك .وال يجوز له خالل تلك املدة
كذلك �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر ما ًال من �أموال الدولة ولو بطريق املزاد العلني،
�أو �أن ي�ؤجرها �أو يبيعها �شيئ ًا من �أمواله �أو يقاي�ضها عليه.

مادة ()51

يت�ألف املجل�س الوطني من جمل�سني :جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب.

مادة ()49

�إذا تخلى رئي�س جمل�س ال��وزراء �أو الوزير عن من�صبه لأي �سبب من الأ�سباب
ي�ستمر يف ت�صريف العاجل من �شئون من�صبه �إىل حني تعيني خلف له.
مادة ()50

�أ .ينظم القانون امل�ؤ�س�سات العامة وهيئات الإدارة البلدية مبا يكفل لها
اال�ستقالل يف ظل توجيه الدولة ورقابتها ،ومبا يكفل لهيئات الإدارة البلدية
�إدارة املرافق ذات الطابع املحلي التي تدخل يف نطاقها والرقابة عليها.
ب .توجه الدولة امل�ؤ�س�سات ذات النفع العام مبا يتفق وال�سيا�سة العامة للدولة
وم�صلحة املواطنني.

الفصل الثالث
السلطة التشريعية
المجلس الوطني

مادة (( )52معدلة)

الفرع األول
مجلس الشورى

يت�ألف جمل�س ال�شورى من �أربعني ع�ضو ًا يعينون ب�أمر ملكي ،وذلك وفق ًا للإجراءات
وال�ضوابط والطريقة التي حتدد ب�أمر ملكي  .3
مادة (( )53معدلة)

ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س ال�شورى �أن يكون بحريني ًا ،و�أن مي�ضي على من اكت�سب
اجلن�سية البحرينية ع�شر �سنوات على الأقل ،وغري حامل جلن�سية دولة �أخرى،
با�ستثناء من يحمل جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ب�شرط �أن تكون جن�سيته البحرينية ب�صفة �أ�صلية ،ومتمتع ًا بكافة حقوقه
املدنية وال�سيا�سية ،و�أن يكون ا�سمه مدرج ًا يف �أحد جداول االنتخاب ،و�أال تقل
�سنه يوم التعيني عن خم�س وثالثني �سنة ميالدية كاملة ،و�أن يكون ممن تتوافر
فيهم اخلربة �أو الذين �أدوا خدمات جليلة للوطن .4
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مادة ()54

�أ.

ب.
ج.
د.

مدة الع�ضوية يف جمل�س ال�شورى �أربع �سنوات ،ويحوز �إعادة تعيني من انتهت
مدة ع�ضويته.
�إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى قبل نهاية مدته لأي �سبب من
الأ�سباب عني امللك ع�ضو ًا بدي ًال لنهاية مدة �سلفه.
يجوز لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أن يطلب �إعفاءه من ع�ضوية
املجل�س بالتما�س يقدم �إىل رئي�س املجل�س ،وعلى الرئي�س �أن يرفعه �إىل
امللك ،وال تنتهي الع�ضوية �إال من تاريخ قبول امللك لهذا االلتما�س.
يعني امللك رئي�س جمل�س ال�شورى ملثل مدة املجل�س ،وينتخب املجل�س نائبني
لرئي�س املجل�س لكل دور انعقاد.

مادة ()55

�أ .يجتمع جمل�س ال�شورى عند اجتماع جمل�س النواب ،وتكون �أدوار االنعقاد
واحدة للمجل�سني.
ب� .إذا ُحل جمل�س النواب توقفت جل�سات جمل�س ال�شورى.

الفرع الثاني
مجلس النواب

مادة ()56

يت�ألف جمل�س النواب من �أربعني ع�ضو ًا ُينتخبون بطريق االنتخاب العام ال�سري
املبا�شر وفق ًا للأحكام التي يبينها القانون.
مادة (( )57معدلة)

5

ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س النواب:
�أ� .أن يكون بحريني ًا ،و�أن مي�ضي على من اكت�سب اجلن�سية البحرينية ع�شر
�سنوات على الأقل ،وغري حامل جلن�سية دولة �أخرى ،با�ستثناء من يحمل
جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ب�شرط
�أن تكون جن�سيته البحرينية ب�صفة �أ�صلية ،ومتمتع ًا بكافة حقوقه املدنية
وال�سيا�سية ،و�أن يكون ا�سمه مدرج ًا يف �أحد جداول االنتخاب .5
ب� .أال تقل �سنه يوم االنتخاب عن ثالثني �سنة ميالدية كاملة.
ج� .أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
د� .أال  تكون ع�ضويته مبجل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب قد �أُ�سقطت بقرار
من املجل�س الذي ينتمي �إليه ب�سبب فقد الثقة واالعتبار �أو ب�سبب الإخالل
بواجبات الع�ضوية .ويجوز ملن �أُ�سقطت ع�ضويته الرت�شيح �إذا انق�ضى
الف�صل الت�شريعي الذي �صدر خالله قرار �إ�سقاط الع�ضوية� ،أو �صدر قرار
من املجل�س الذي كان ع�ضوا فيه ب�إلغاء الأثر املانع من الرت�شيح املرتتب على
�إ�سقاط الع�ضوية بعد انق�ضاء دور االنعقاد الذي �صدر خالله قرار �إ�سقاط
الع�ضوية.
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مادة ()58

مدة جمل�س النواب �أربع �سنوات ميالدية من تاريخ �أول اجتماع له ،وجترى يف
خالل ال�شهور الأربعة الأخرية من تلك املدة انتخابات املجل�س اجلديد مع مراعاة
حكم املادة ( )64من هذا الد�ستور .ويجوز �إعادة انتخاب من انتهت مدة ع�ضويته.
وللملك �أن ميد الف�صل الت�شريعي ملجل�س النواب عند ال�ضرورة ب�أمر ملكي مدة ال 
تزيد على �سنتني.
مادة (( )59معدلة)

من واحد يف احل�صول على هذه الأغلبية الن�سبية �أجرى املجل�س االختيار بينهم
بالقرعة.
وير�أ�س اجلل�سة الأوىل �أكرب الأع�ضاء �سن ًّا �إىل حني انتخاب رئي�س املجل�س.
مادة ()61

ي�ؤ ِّلف املجل�س خالل الأ�سبوع الأول من اجتماعه ال�سنوي اللجان الالزمة لأعماله،
و يجوز لهذه اللجان �أن تبا�شر �صالحياتها خالل عطلة املجل�س.

6

�إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س النواب قبل نهاية مدته ،لأي �سبب من الأ�سباب،
ينتخب بدله خالل �شهرين من تاريخ �إعالن املجل�س هذا اخللو ،وتكون مدة الع�ضو
اجلديد لنهاية مدة �سلفه.
و�إذا كان اخللو ب�سبب ا�ستقالة الع�ضو فال يجوز له الرت�شح لع�ضوية املجل�س خالل
الف�صل الت�شريعي الذي قدم فيه ا�ستقالته.
و�إذا وقع اخللو يف خالل الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة على انتهاء الف�صل الت�شريعي
للمجل�س فال يجرى انتخاب ع�ضو بديل.
مادة ()60

ينتخب جمل�س النواب يف �أول جل�سة له ،وملثل مدته ،رئي�س ًا ونائبني للرئي�س من بني
�أع�ضائه ،و�إذا خال مكان �أي منهم انتخب املجل�س من يحل حمله �إىل نهاية مدته.
ويكون االنتخاب يف جميع الأحوال بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين ،ف�إن مل تتحقق
هذه الأغلبية يف املرة الأوىل �أُعيد االنتخاب بني االثنني احلائزين لأكرث الأ�صوات،
ف�إن ت�ساوى مع ثانيهما غريه يف عدد الأ�صوات ا�شرتك معهما يف انتخاب املرة
الثانية ،ويكون االنتخاب يف هذه احلالة بالأغلبية الن�سبية ،ف�إن ت�ساوى �أكرث
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مادة ()62

تخت�ص حمكمة التمييز بالف�صل يف الطعون اخلا�صة بانتخابات جمل�س النواب،
وفق ًا للقانون ِّ
املنظم لذلك.

مادة ()63

جمل�س النواب ،هو املخت�ص بقبول اال�ستقالة من ع�ضويته ،وال تعترب اال�ستقالة
نهائية �إال من وقت تقرير املجل�س قبولها ،وي�صبح املحل �شاغر ًا من تاريخ ذلك
القبول.
مادة ()64

�أ� .إذا ُحل جمل�س النواب وجب �إجراء االنتخابات للمجل�س اجلديد يف ميعاد
ال يجاوز �أربعة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ احلل .ف�إن مل جتر االنتخابات
خالل تلك املدة ي�سرتد املجل�س املنحل كامل �سلطته الد�ستورية ،ويجتمع
فورا ك�أن احلل مل يكن ،وي�ستمر يف �أعماله �إىل �أن ينتخب املجل�س اجلديد.
ب .للملك ،على الرغم مما ورد يف البند ال�سابق� ،أن ي�ؤجل �إج��راء انتخاب
املجل�س اجلديد �إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها جمل�س الوزراء �أن
�إجراء االنتخاب �أمر متعذر.
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ج� .إذا ا�ستمرت الظروف املن�صو�ص عليها يف البند ال�سابق ،فللملك ،بنا ًء على
ر�أي جمل�س ال��وزراء� ،إع��ادة املجل�س املنحل ودعوته �إىل االنعقاد ،ويعترب
هذا املجل�س قائم ًا من تاريخ �صدور املر�سوم امللكي ب�إعادته ،وميار�س كامل
�صالحياته الد�ستورية ،وتنطبق عليه �أحكام هذا الد�ستور مبا يف ذلك املتعلق
منها با�ستكمال مدة املجل�س وحله ،وتعترب الدورة التي يعقدها يف هذه احلالة
�أول دورة عادية له بغ�ض النظر عن تاريخ بدئها.
مادة (( )65معدلة)

7

يجوز بنا ًء على طلب موقع من خم�سة �أع�ضاء من جمل�س النواب على الأقل �أن
يوجه �إىل �أي من الوزراء ا�ستجوابات عن الأمور الداخلة يف اخت�صا�صاته.
ويتم �إجراء اال�ستجواب وفق ًا لل�شروط والأو�ضاع التي حتددها الالئحة الداخلية
ملجل�س النواب.
وجترى مناق�شة اال�ستجواب يف املجل�س مامل يقرر �أغلبية �أع�ضائه مناق�شته يف
اللجنة املخت�صة ،وذلك بعد ثمانية �أيام على الأقل من يوم تقدميه ،ما مل يطلب
الوزير تعجيل هذه املناق�شة.
ويجوز �أن ي�ؤدي اال�ستجواب �إىل طرح مو�ضوع الثقة بالوزير على جمل�س النواب
وفق ًا لأحكام املادة ( )66من هذا الد�ستور.
مادة ()66

�أ .كل وزير م�سئول لدى جمل�س النواب عن �أعمال وزارته.
ب .ال يجوز طرح مو�ضوع الثقة بالوزير �إال بناء على رغبته �أو طلب موقع من
ع�شرة �أع�ضاء من جمل�س النواب �إثر مناق�شة ا�ستجواب موجه �إليه ،وال يجوز
للمجل�س �أن ي�صدر قراره يف الطلب قبل �سبعة �أيام من تقدميه.

ج� .إذا قرر جمل�س النواب ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم عدم
الثقة ب�أحد الوزراء اعترب معتز ًال للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ،ويقدم
ا�ستقالته فورا.
مادة (( )67معدلة)

�أ.
ب.

ج.
د.

 ال  ُيطرح يف جمل�س النواب مو�ضوع الثقة برئي�س جمل�س الوزراء.
�إذا تقدم ع�شرة �أع�ضاء على الأقل من جمل�س النواب بطلب م�سبب بعدم
�إمكان التعاون مع رئي�س جمل�س الوزراء ،ووافق �أغلبية �أع�ضاء املجل�س على
ذلك� ،أحيل الطلب �إىل مكتب املجل�س لبحثه و�إحالته �إىل املجل�س خالل مدة
ال تتجاوز �أ�سبوعني من تاريخ تقدميه .8
ال يجوز ملجل�س النواب �أن ي�صدر قراره يف مو�ضوع عدم �إمكان التعاون مع
رئي�س جمل�س الوزراء قبل �سبعة �أيام من تاريخ �إحالته �إليه من مكتب املجل�س
.8
�إذا �أقر جمل�س النواب ب�أغلبية ثلثي �أع�ضائه عدم �إمكان التعاون مع رئي�س
جمل�س الوزراء ،رفع الأمر �إىل امللك للبت فيه ،ب�إعفاء رئي�س جمل�س الوزراء
وتعيني وزارة جديدة� ،أو بحل جمل�س النواب .8

مادة (( )68معدلة)

9

�أ .ملجل�س النواب �إب��داء رغبات مكتوبة للحكومة يف امل�سائل العامة ،وعلى
احلكومة �أن ترد على املجل�س كتابة خالل �ستة �أ�شهر ،و�إن تعذر الأخذ بها
وجب �أن تبني الأ�سباب.
ب  .يجوز بنا ًء على طلب موقع من خم�سة �أع�ضاء على الأقل من جمل�س النواب،
طرح مو�ضوع عام للمناق�شة ال�ستي�ضاح �سيا�سة احلكومة يف �ش�أنه ،وتبادل
 8انظر الهام�ش رقم ()1
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الر�أي ب�صدده ،وفق ًا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة الداخلية للمجل�س.
ويدرج مكتب املجل�س طلب املناق�شة العامة يف جدول �أعمال �أول جل�سة تالية
لتقدميه ،ليبت فيه املجل�س دون مناق�شة.

دور االنعقاد ال�سنوي لكل من جمل�سي ال�شورى والنواب ال يقل عن �سبعة �أ�شهر ،وال 
يجوز ف�ض هذا الدور قبل �إقرار امليزانية.
مادة ()73

مادة ()69

يحق ملجل�س النواب يف كل وقت �أن ي�ؤلف جلان حتقيق �أو يندب ع�ضوا �أو �أكرث من
�أع�ضائه للتحقيق يف �أي �أمر من الأمور الداخلة يف اخت�صا�صات املجل�س املبينة
يف الد�ستور ،على �أن تقدم اللجنة �أو الع�ضو نتيجة التحقيق خالل مدة ال تتجاوز
�أربعة �أ�شهر من تاريخ بدء التحقيق.
ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقدمي ال�شهادات والوثائق والبيانات
التي تطلب منهم.

مادة ()70

مادة ()72

الفرع الثالث
أحكام مشتركة للمجلسين

ال ي�صدر قانون �إال �إذا �أقره كل من جمل�سي ال�شورى والنواب �أو املجل�س الوطني
بح�سب الأحوال ،و�صدق عليه امللك.

ا�ستثناء من حكم املادتني ال�سابقتني يجتمع املجل�س الوطني يف اليوم التايل
النتهاء �شهر من تاريخ تعيني جمل�س ال�شورى �أو انتخاب جمل�س النواب �أيهما مت
�آخرا� ،إال �إذا قرر امللك دعوته لالجتماع قبل هذا التاريخ.
و�إذا كان تاريخ انعقاد املجل�س يف هذا الدور مت�أخر ًا عن امليعاد ال�سنوي املن�صو�ص 
عليه يف املادة ( )71من الد�ستور ،خُ ف�ضت مدة االنعقاد املن�صو�ص عليها يف املادة
( )72منه مبقدار الفارق بني امليعادين املذكورين.
مادة ()74

يفتتح امللك دور االنعقاد العادي للمجل�س الوطني باخلطاب ال�سامي ،وله �أن ينيب
ويل العهد �أو من يرى �إنابته يف ذل��ك .ويختار كل من املجل�سني جلنة من بني
�أع�ضائه لإعداد م�شروع الرد على هذا اخلطاب ،ويرفع كل من املجل�سني رده �إىل
امللك بعد �إقراره.
مادة ()75

مادة ()71

يجتمع املجل�س الوطني يوم ال�سبت الثاين من بداية �شهر �أكتوبر� ،إال �إذا قرر امللك
دعوته لالجتماع قبل هذا املوعد ،و�إذا كان هذا اليوم عطلة ر�سمية اجتمع يف �أول
يوم عمل يلي تلك العطلة.

ُيدعى كل من جمل�سي ال�شورى والنواب ،ب�أمر ملكي� ،إىل اجتماع غري عادي �إذا
ر�أى امللك �ضرورة لذلك� ،أو بناء على طلب �أغلبية �أع�ضائه.
وال يجوز يف دور االنعقاد غري العادي �أن ينظر املجل�س يف غري الأمور التي ُدعي
من �أجلها.
مادة ()76

يعلن امللك ،ب�أمر ملكي ،ف�ض �أدوار االنعقاد العادية وغري العادية.
28
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مادة ()77

كل اجتماع يعقده جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب يف غري الزمان واملكان
املقررين الجتماعه يكون باط ًال ،وتبطل القرارات التي ت�صدر عنه.
مادة ()78

ي�ؤدي كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ،يف جل�سة علنية وقبل
ممار�سة �أعماله يف املجل�س �أو جلانه اليمني التالية:
(�أق�سم باهلل العظيم �أن �أك��ون خمل�ص ًا للوطن وللملك ،و�أن �أح�ترم الد�ستور
وقوانني الدولة ،و�أن �أذود عن حريات ال�شعب وم�صاحله و�أم��وال��ه ،و�أن �أ�ؤدي
�أعمايل بالأمانة وال�صدق).
مادة ()79

جل�سات جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب علنية ،ويجوز عقدها �سرية بنا ًء على
طلب احلكومة �أو رئي�س املجل�س �أو ع�شرة �أع�ضاء ،وتكون مناق�شة الطلب يف جل�سة
�سرية.
مادة ()80

ي�شرتط ل�صحة اجتماع كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ح�ضور �أكرث من
ن�صف �أع�ضائه ،وت�صدر القرارات بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين ،وذلك
يف غري احلاالت التي ت�شرتط فيها �أغلبية خا�صة ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح
اجلانب الذي منه الرئي�س .و�إذا كان الت�صويت متعلق ًا بالد�ستور وجب �أن يتم
باملناداة على الأع�ضاء ب�أ�سمائهم.
و�إذا مل يكتمل ن�صاب انعقاد املجل�س مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س
�صحيح ًا ،على �أال يقل عدد احلا�ضرين عن ربع �أع�ضاء املجل�س.

مادة ()81

يعر�ض رئي�س جمل�س الوزراء م�شروعات القوانني على جمل�س النواب الذي له حق
قبول امل�شروع �أو تعديله �أو رف�ضه ،ويف جميع احلاالت يرفع امل�شروع �إىل جمل�س
ال�شورى الذي له حق قبول امل�شروع �أو تعديله �أو رف�ضه �أو قبول �أية تعديالت كان
جمل�س النواب قد �أدخلها على امل�شروع �أو رف�ضها �أو قام بتعديلها .على �أن تعطى
الأولوية يف املناق�شة دائم ًا مل�شروعات القوانني واالقرتاحات املقدمة من احلكومة
مادة ()82

�إذا مل يوافق جمل�س ال�شورى على م�شروع قانون �أقره جمل�س النواب �سواء كان
قرار جمل�س ال�شورى بالرف�ض �أو بالتعديل �أو باحلذف �أو بالإ�ضافة يعيده رئي�س
املجل�س �إىل جمل�س النواب لإعادة النظر فيه.
مادة (( )83معدلة)

10

�إذا قبل جمل�س النواب م�شروع القانون كما ورد من جمل�س ال�شورى يحيله رئي�س
جمل�س النواب خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه �إىل
امللك.
مادة ()84

ملجل�س النواب �أن يرف�ض �أي تعديل على م�شروع قانون �أقره جمل�س ال�شورى ،و�أن
ي�صر على قراره ال�سابق دون �إدخال �أية تعديالت جديدة على م�شروع القانون.
ويف هذه احلالة يعاد امل�شروع �إىل جمل�س ال�شورى مرة ثانية للنظر فيه .وملجل�س
ال�شورى �أن يقبل قرار جمل�س النواب �أو �أن ي�صر على قراره ال�سابق.
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مادة (( )85معدلة)

11

�إذا اختلف املجل�سان حول م�شروع �أي قانون مرتني ،يجتمع املجل�س الوطني
برئا�سة رئي�س جمل�س النواب لبحث املواد املختلف عليها ،وي�شرتط لقبول امل�شروع
�أن ي�صدر قرار املجل�س الوطني ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعندما ُيرف�ض 
امل�شروع بهذه ال�صورة ،ال يقدم مرة ثانية �إىل املجل�س الوطني يف الدورة ذاتها.
مادة (( )86معدلة)

12

يف جميع احلاالت التي تتم فيها املوافقة على م�شروع القانون يقوم رئي�س جمل�س
النواب ب�إحالته خالل مدة ال تتجاوز �أ�سبوعني �إىل رئي�س جمل�س الوزراء لرفعه
�إىل امللك.
مادة ()87

كل م�شروع قانون ينظم مو�ضوعات اقت�صادية �أو مالية ،وتطلب احلكومة نظره
ب�صفة عاجلة ،يتم عر�ضه على جمل�س النواب �أو ًال ليبت فيه خالل خم�سة ع�شر
يوم ًا ،ف�إذا م�ضت هذه املدة عر�ض على جمل�س ال�شورى مع ر�أي جمل�س النواب
�إن وجد ،ليقرر ما يراه ب�ش�أنه خالل خم�سة ع�شر يوم ًا �أخرى ،ويف حالة اختالف
املجل�سني ب�ش�أن م�شروع القانون املعرو�ض ،يعر�ض  الأم��ر على املجل�س الوطني
للت�صويت عليه خالل خم�سة ع�شر يوم ًا ،و�إذا مل يبت املجل�س الوطني فيه خالل
تلك املدة جاز للملك �إ�صداره مبر�سوم له قوة القانون.

 11انظر الهام�ش رقم ()1

مادة (( )88معدلة)

يجوز لرئي�س جمل�س الوزراء �إلقاء بيان �أمام جمل�س النواب �أو جمل�س ال�شورى �أو
�إحدى جلانهما عن مو�ضوع داخل يف اخت�صا�صه ،وله �أن يفو�ض �أحد الوزراء يف
ذلك ،ويناق�ش املجل�س �أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من مالحظات ب�ش�أنه.
مادة ()89

�أ .ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ميثل ال�شعب ب�أ�سره ،ويرعى
امل�صلحة العامة ،وال �سلطان لأية جهة عليه يف عمله باملجل�س �أو جلانه.
ب .ال جتوز م�ؤاخذة ع�ضو كل من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب عما يبديه يف
املجل�س �أو جلانه من �آراء �أو �أفكار� ،إال �إذا كان الر�أي املعرب عنه فيه م�سا�س
ب�أ�س�س العقيدة �أو بوحدة الأمة� ،أو باالحرتام الواجب للملك� ،أو فيه قذف يف
احلياة اخلا�صة لأي �شخ�ص كان.
ج .ال يجوز �أثناء دور االنعقاد ،يف غري حالة اجل��رم امل�شهود� ،أن تتخذ نحو
الع�ضو �إجراءات التوقيف �أو التحقيق �أو التفتي�ش �أو القب�ض �أو احلب�س �أو �أي
�إجراء جزائي �آخر �إال ب�إذن املجل�س الذي هو ع�ضو فيه .ويف غري دور انعقاد
املجل�س يتعني �أخذ �إذن من رئي�س املجل�س.
ويعترب مبثابة �إذن عـدم �إ�صدار املجل�س �أو الرئي�س قراره يف طلب الإذن
خالل �شهر من تاريخ و�صوله �إليه.
ويتعني �إخطار املجل�س مبا قد يتخذ من �إجراءات وفق ًا للفقرة ال�سابقة �أثناء
انعقاده ،كما يجب �إخطاره دوم ًا يف �أول اجتماع له ب�أي �إجراء اتخذ �أثناء
عطلة املجل�س ال�سنوية �ضد �أي ع�ضو من �أع�ضائه.

13

 12انظر الهام�ش رقم ()1

32

13

انظر الهام�ش رقم ()1
33

مادة ()90

مادة ()93

للملك �أن ي�ؤجل ،ب�أمر ملكي ،اجتماع املجل�س الوطني مدة ال  جت��اوز �شهرين،
وال يتكرر الت�أجيل يف دور االنعقاد الواحد �أكرث من مرة واحدة .وال حت�سب مدة
الت�أجيل �ضمن فرتة االنعقاد املن�صو�ص عليها يف املادة ( )72من هذا الد�ستور.

لرئي�س جمل�س ال��وزراء وال��وزراء حق ح�ضور جل�سات جمل�س ال�شورى وجمل�س
النواب ،وي�ستمع �إليهم كلما طلبوا الكالم ،ولهم �أن ي�ستعينوا مبن يريدون من
كبار املوظفني �أو من ينيبونهم عنهم  .وللمجل�س �أن يطلب ح�ضور الوزير املخت�ص 
عند مناق�شة �أمر يتعلق بوزارته.

لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س النواب �أن يوجه �إىل الوزراء �أ�سئلة مكتوبة ال�ستي�ضاح
الأم��ور الداخلة يف اخت�صا�صهم ،ولل�سائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على
الإجابة ،ف�إن �أ�ضاف الوزير جديد ًا جتدد حق الع�ضو يف التعقيب .14
وال يجوز �أن يكون ال�س�ؤال متعلق ًا مب�صلحة خا�صة بال�سائل �أو ب�أقاربه حتى الدرجة
الرابعة� ،أو ب�أحد موكليه.

مادة ()94

مادة (( )91معدلة)

مادة (( )92معدلة)

�أ .خلم�سة ع�شر ع�ضو ًا من جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب حق طلب اقرتاح
تعديل الد�ستور ،ولأي من �أع�ضاء املجل�سني حق اقرتاح القوانني ،ويحال
قدم فيه االقرتاح لإبداء
كل اقرتاح �إىل اللجنة املخت�صة يف املجل�س الذي ِّ
الر�أي ،ف�إذا ر�أى املجل�س قبول االقرتاح �أحاله �إىل احلكومة لو�ضعه يف �صيغة
م�شروع تعديل للد�ستور �أو م�شروع قانون ،وتقدميه �إىل جمل�س النواب خالل
�ستة �أ�شهر على الأكرث من تاريخ �إحالته �إليها .15
ب .كل اقرتاح بقانون مت تقدميه وفق الفقرة ال�سابقـة ورف�ضـه املجل�س الذي
ُقدم �إليه ،ال يجوز تقدميه ثانية يف دور االنعقاد ذاته.

�أ .يبني القانون نظام �سري العمل يف كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب
وجلانهما ،و�أ���ص��ول املناق�شة والت�صويت وال�����س���ؤال واال�ستجواب و�سائر
ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف الد�ستور ،وكذلك اجلزاءات التي ترتتب
على خمالفة الع�ضو للنظام �أو تخلفه عن جل�سات املجل�س �أو اللجان بدون
عذر مقبول.
ب .لكل من املجل�سني �أن ي�ضيف �إىل القانون املنظم له ما ي��راه من �أحكام
تكميلية.
مادة ()95

حفظ النظام داخل كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب من اخت�صا�ص رئي�سه،
ويخ�ص�ص لكل من املجل�سني حر�س ي�أمتر ب�أمر رئي�س املجل�س  .وال يجوز لأية قوة
م�سلحة �أخرى دخول املجل�س �أو اال�ستقرار على مقربة من �أبوابه �إال بطلب من
رئي�سه.
مادة ()96

تحُ دد بقانون مكاف�آت �أع�ضاء كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ،ويف حالة
تعديل هذه املكاف�آت ال ينفذ هذا التعديل �إال ابتداء من الف�صل الت�شريعي التايل.
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مادة ()97

ال يجوز اجلمع بني ع�ضوية جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب ،كما ال يجوز اجلمع
بني ع�ضوية �أي من املجل�سني وتويل الوظائف العامة .ويعني القانون حاالت عدم
اجلمع الأخرى.
مادة ()98

ال يجوز لع�ضو جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أثناء مدة ع�ضويته �أن ُيعينَّ يف
جمل�س �إدارة �شركة �أو �أن ي�سهم يف التزامات تعقدها احلكومة �أو امل�ؤ�س�سات
العامة �إال يف الأحوال التي يبينها القانون.
وال يجوز له خالل تلك املدة كذلك �أن ي�شرتي �أو ي�ست�أجر ما ًال من �أموال الدولة �أو
�أن ي�ؤجرها �أو �أن يبيعها �شيئ ًا من �أمواله �أو يقاي�ضها عليه ،ما مل يكن ذلك بطريق
املزايدة �أو املناق�صة العلنيتني� ،أو بتطبيق نظام اال�ستمالك للم�صلحة العامة.

الفرع الرابع
أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني
مادة ()101

بالإ�ضافة �إىل الأحوال التي يجتمع فيها املجل�س الوطني بحكم الد�ستور ،للملك
�أن يدعو �إىل مثل هذا االجتماع كلما ر�أى ذلك �أو بناء على طلب رئي�س جمل�س
الوزراء.
16

مادة (( )102معدلة)

يتوىل رئي�س جمل�س النواب رئا�سة اجتماع املجل�س الوطني ،وعند غيابه يتوىل
ذلك رئي�س جمل�س ال�شورى ،ثم النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب ،ثم النائب
الأول لرئي�س جمل�س ال�شورى.
17

مادة (( )103معدلة)

مادة ()99

�إذا ظهرت حالة من حاالت عدم الأهلية لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�سي ال�ش ــورى
والنواب �أثناء ع�ضويته ت�سقط ع�ضويته ،وي�صبح حمله �شاغر ًا بقرار ي�صدر
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س الذي هو ع�ضو فيه.
كما يجوز �إ�سقاط ع�ضوية �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �إذا فقد
الثقة واالعتبار �أو �أخل بواجبات ع�ضويته .ويجب �أن ي�صدر قرار �إ�سقاط الع�ضوية
ب�أغلبية ثلثي �أع�ضاء املجل�س الذي هو ع�ضو فيه ،ويرفع القرار �إذا كان �صادر ًا عن
جمل�س ال�شورى �إىل امللك لإقراره.

يف غري احلاالت التي يتطلب فيها الد�ستور �أغلبية خا�صة ،ال تعترب جل�سات املجل�س
الوطني قانونية �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضاء كل من املجل�سني على حدة ،و�إذا مل
يكتمل ن�صاب انعقاد املجل�س مرتني متتاليتني اعترب اجتماع املجل�س �صحيح ًا،
على �أال يقل عدد احلا�ضرين من كل جمل�س عن ربع �أع�ضائه .وت�صدر القرارات
ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه
الرئي�س.

مادة ()100

ال يمُ نح �أع�ضاء جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أو�سمة �أثناء مدة ع�ضويتهم.
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مادة ()104

�أ.

ب.
ج.
د.

الفصل الرابع
السلطة القضائية

�شرف الق�ضاء ،ونزاهة الق�ضاة وعدلهم� ،أ�سا�س احلكم و�ضمان للحقوق
واحلريات.
 ال �سلطان لأية جهة على القا�ضي يف ق�ضائه ،وال يجوز بحال التدخل يف �سري
العدالة ،ويكفل القانون ا�ستقالل الق�ضاء ،ويبني �ضمانات الق�ضاة والأحكام
اخلا�صة بهم.
ي�ضع القانون الأحكام اخلا�صة بالنيابة العامة ،ومبهام الإفتاء القانوين،
و�إعداد الت�شريعات ،ومتثيل الدولة �أمام الق�ضاء ،وبالعاملني يف هذه ال�شئون.
ينظم القانون �أحكام املحاماة.

مادة ()106

تن�ش�أ حمكمة د�ستورية ،من رئي�س و�ستة �أع�ضاء يعينون ب�أمر ملكي ملدة يحددها
القانون ،وتخت�ص مبراقبة د�ستورية القوانني واللوائح.
ويبني القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية �أع�ضاء املحكمة للعزل ،ويحدد
الإج���راءات التي ُت َّتبع �أمامها ،ويكفل حق كل من احلكومة وجمل�س ال�شورى
وجمل�س النواب وذوي ال�ش�أن من الأف��راد وغريهم يف الطعن لدى املحكمة يف
ن�ص يف قانون
د�ستورية القوانني واللوائح .ويكون للحكم ال�صادر بعدم د�ستورية ٍّ
�أو الئحة �أثر مبا�شر ،ما مل حتدد املحكمة لذلك تاريخ ًا الحق ًا ،ف�إذا كان احلكم
بعدم الد�ستورية متعلق ًا بن�ص جنائي تُعترب الأحكام التي �صدرت بالإدانة ا�ستناد ًا
�إىل ذلك الن�ص ك�أن مل تكن.
وللملك �أن يحيل �إىل املحكمة ما يراه من م�شروعات القوانني قبل �إ�صدارها لتقرير
مدى مطابقتها للد�ستور ،ويعترب التقرير ملزما جلميع �سلطات الدولة وللكافة.

مادة ()105

�أ.

ب.
ج.
د.

يرتب القانون املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها ،ويبني وظائفها
واخت�صا�صاتها.
يقت�صر اخت�صا�ص املحاكم الع�سكرية على اجلرائم الع�سكرية التي تقع من
�أفراد قوة الدفاع واحلر�س الوطني والأمن العام ،وال ميتد �إىل غريهم �إال 
عند �إعالن الأحكام العرفية ،وذلك يف احلدود التي يقررها القانون.
جل�سات املحاكم علنية �إال يف الأحوال اال�ستثنائية التي يبينها القانون.
  ين�ش�أ ،بقانون ،جمل�س �أعلى للق�ضاء ي�شرف على ح�سن �سري العمل يف
املحاكم ويف الأجهزة املعاونة لها ،ويبني القانون �صالحياته يف ال�شئون
الوظيفية لرجال الق�ضاء والنيابة العامة.

38

مادة ()107

الباب الخامس
الشئون المالية

�أ� .إن�شاء ال�ضرائب العامة وتعديلها و�إلغا�ؤها ال يكون �إال بقانون ،وال  ُيعفى �أحد
من �أدائها كلها �أو بع�ضها �إال يف الأحوال املبينة بالقانون .وال يجوز تكليف
�أحد ب�أداء غري ذلك من ال�ضرائب والر�سوم والتكاليف �إال يف حدود القانون.
ب .يبني القانون الأحكام اخلا�صة بتح�صيل ال�ضرائب والر�سوم وغريها من
الأموال العامة ،وب�إجراءات �صرفها.
ج .يبني القانون الأحكام اخلا�صة بحفظ �أم�لاك الدولة و�إدارت��ه��ا و�شروط
الت�صرف فيها ،واحلدود التي يجوز فيها التنازل عن �شيء من هذه الأمالك.
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مادة ()108

�أ .تُعقد القرو�ض العامة بقانون ،ويجوز �أن تقر�ض الدولة �أو �أن تكفل قر�ض ًا
بقانون يف حدود االعتمادات املقررة لهذا الغر�ض بقانون امليزانية.
ب .يجوز للهيئات املحلية من بلديات �أو م�ؤ�س�سات عامة �أن تقر�ض �أو تقرت�ض �أو
تكفل قر�ض ًا وفق ًا للقوانني اخلا�صة بها.
مادة (( )109معدلة)

�أ.
ب.

ج.
د.
هـ.

حت ّدد ال�سنة املالية بقانون.
تعد احلكومة م�شروع قانون امليزانية ال�سنوية ال�شاملة لإي��رادات الدولة
وم�صروفاتها ،وتقدمه �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب قبل انتهاء ال�سنة
املالية ب�شهرين على الأقل .وبعد تقدمي امل�شروع جتتمع اللجنتان املخت�صتان
بال�شئون املالية لكل من املجل�سني يف اجتماع م�شرتك ملناق�شته مع احلكومة،
وتقدم كل جلنة بعد انتهاء املناق�شات تقرير ًا منف�ص ًال �إىل املجل�س الذي
تتبعه ،ويعر�ض م�شروع القانون على جمل�س النواب ملناق�شته و�إحالته �إىل
جمل�س ال�شورى للنظر فيه وفق �أحكام الد�ستور ،ويجوز �إدخال �أي تعديل على
م�شروع قانون امليزانية باالتفاق مع احلكومة .18
تكون مناق�شة م�شروع قانون امليزانية على �أ�سا�س التبويب ال��وارد فيها،
ويجوز �إعداد امليزانية ل�سنتني ماليتني على الأكرث ،وال يجوز تخ�صي�ص �أي
�إيراد من الإيرادات العامة لوجه معني من وجوه ال�صرف �إال بقانون .18
ت�صدر امليزانية العامة للدولة بقانون.
 �إذا مل ي�صدر قانون امليزانية قبل بدء ال�سنة املالية يعمل بامليزانية ال�سابقة
�إىل حني �صدوره ،وجتبى الإيرادات وتنفق امل�صروفات وفق ًا للقوانني املعمول
بها يف نهاية ال�سنة املذكورة.

و .ال يجوز بحال جتاوز احلد الأق�صى لتقديرات الإنفاق ال��واردة يف قانون
امليزانية والقوانني املعدلة له.
مادة ()110

كل م�صروف غري وارد يف امليزانية �أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب �أن
يكون بقانون.
مادة ()111

�أ .يجوز ،بقانون ،تخ�صي�ص مبالغ معينه لأكرث من �سنة مالية واح��دة� ،إذا
اقت�ضت ذلك طبيعة امل�صرف ،فتدرج يف امليزانيات ال�سنوية املتعاقبة للدولة
االعتمادات اخلا�صة بكل منها ح�سبما قرره القانون املذكور.
ب .يجوز كذلك �أن تُفرد للم�صرف امل�شار �إليه يف البند ال�سابق ميزانية
ا�ستثنائية ت�سري لأكرث من �سنة مالية.

مادة ()112

ال يجوز �أن يت�ضمن قانون امليزانية �أي ن�ص من �ش�أنه �إن�شاء �ضريبة جديدة� ،أو
الزيادة يف �ضريبة موجودة� ،أو تعديل قانون قائم� ،أو تفادي �إ�صدار قانون يف �أمرٍ
ن�صَّ هذا الد�ستور على �أن يكون تنظيمه بقانون.
مادة ()113

احل�ساب اخلتامي لل�شئون املالية للدولة عن العام املنق�ضي يقدم �أو ًال �إىل جمل�س
النواب خالل الأ�شهر اخلم�سة التالية النتهاء ال�سنة املالية ،ويكون اعتماده بقرار
ي�صدر عن كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب م�شفوع ًا مبالحظاتهما ،وين�شر
يف اجلريدة الر�سمية.
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مادة ()114

ي�ضع القانون الأحكام اخلا�صة بامليزانيات العامة امل�ستقلة وامللحقة وبح�ساباتها
اخلتامية ،وت�سري يف �ش�أنها الأحكام اخلا�صة مبيزانية الدولة وح�سابها اخلتامي.
كما ي�ضع �أحكام امليزانيات واحل�سابات اخلتامية اخلا�صة بالبلديات وبامل�ؤ�س�سات
العامة املحلية.
19

مادة (( )115معدلة)

تقدم احلكومة �إىل جمل�سي ال�شورى والنواب ،برفقة م�شروع امليزانية ال�سنوية،
بيان ًا عن احلالة املالية واالقت�صادية للدولة ،وع��ن التدابري املتخذة لتنفيذ
اعتمادات امليزانية املعمول بها ،وما لذلك كله من �آث��ار على م�شروع امليزانية
اجلديدة.

مادة ()118

ينظم القانون النقد وامل�صارف ،ويحدد املقايي�س واملكاييل واملوازين.
مادة ()119

ينظم القانون �شئون املرتبات واملعا�شات والتعوي�ضات والإعانات واملكاف�آت التي
تق َّرر على خزانة الدولة.
الباب السادس
أحكام عامة وأحكام ختامية
مادة (( )120معدلة)

�أ.

مادة ()116

ين�ش�أ بقانون دي��وان للرقابة املالية يكفل القانون ا�ستقالله ،ويعاون احلكومة
وجمل�س النواب يف رقابة حت�صيل �إيرادات الدولة و�إنفاق م�صروفاتها يف حدود
امليزانية ،ويقدم الديوان �إىل كل من احلكومة وجمل�س النواب تقرير ًا �سنوي ًّا عن
�أعماله ومالحظاته.
ب.

مادة ()117

�أ .كل التزام با�ستثمار مورد من موارد الرثوة الطبيعية �أو مرفق من املرافق
العامة ال يكون �إال بقانون ولزمن حمدود ،وتكفل الإجراءات التمهيدية تي�سري
�أعمال البحث والك�شف وحتقيق العالنية واملناف�سة.
ب .ال مينح �أي احتكار �إال بقانون و�إىل زمن حمدود.
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ج.
د.

ي�شرتط لتعديل �أي حكم من �أحكام هذا الد�ستور �أن تتم املوافقة على التعديل
ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم كل من جمل�س ال�شورى وجمل�س
ي�صدق امللك على التعديل ،وذلك ا�ستثناء من حكم املادة (35
النواب ،و�أن ِّ
بنود ب ،ج ،د) من هذا الد�ستور .ف�إذا مل يوافق �أي من املجل�سني على مبد�أ
التعديل �أو على الن�ص املقرتح تعديله ،يجتمع املجل�س الوطني بح�ضور ثلثي
�أع�ضائه لبحث م�شروع التعديل ،وي�شرتط لإقرار م�شروع التعديل موافقة
ثلثي �أع�ضاء املجل�س .20
�إذا ُرف�ض تعديل ما للد�ستور فال يجوز عر�ضه من جديد قبل م�ضي �سنة على
هذا الرف�ض.
ال يجوز اقرتاح تعديل املادة الثانية يف هذا الد�ستور ،كما ال يجوز اقرتاح
تعديل النظام امللكي ومبد�أ احلكم الوراثي يف البحرين ب�أي حال من الأحوال،
وكذلك نظام املجل�سني ومبادئ احلرية وامل�ساواة املقررة يف هذا الد�ستور.
 �صالحيات امللك املبينة يف هذا الد�ستور ال يجوز اقرتاح تعديلها يف فرتة
النيابة عنه.
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مادة ()121

�أ .ال  يخل تطبيق ه��ذا الد�ستور مبا ارتبطت به مملكة البحرين مع ال��دول
والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
ب .ا�ستثناء من حكم الفقرة الثانية من امل��ادة ( )38من هذا الد�ستور يبقى
�صحيح ًا ونافذ ًا كل ما �صدر من قوانني ومرا�سيم بقوانني ومرا�سيم ولوائح
و�أوامر وقرارات و�إعالنات معمول بها قبل �أول اجتماع يعقده املجل�س الوطني
ما مل تعدل �أو تلغ وفق ًا للنظام املقرر بهذا الد�ستور.

مادة ()122

تن�شر القوانني يف اجلريدة الر�سمية خالل �أ�سبوعني من يوم �إ�صدارها ،ويعمل بها
بعــد �شهر من تاريخ ن�شرها ،ويجوز ،بن�ص خا�ص يف القانون ،تق�صري هذا الأجل
�أو �إطالته.

مادة ()125

ين�شر هذا الد�ستور املعدل يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ ن�شره.

			
					

حـمـد بن عيسـى آل خليفـة
ملك مملكة البحرين

مادة ()123

ال  يجوز تعطيل �أي حكم من �أحكام هذا الد�ستور �إال �أثنـ ــاء �إع�لان الأحكام
الع ــرفية ،وذلك يف احلـ ــدود التي يبينها القانون .و ال يجوز ب�أي حال تعطيل
انعقاد جمل�س ال�شورى �أو جمل�س النواب �أو امل�سا�س بح�صانة �أع�ضائه يف تلك
الأثناء� ،أو �أثناء �إعالن حالة ال�سالمة الوطنية.
مادة ()124

ال ت�سري �أحكام القوانني �إال على ما يقع من تاريخ العمل بها ،وال يرتتب عليها �أثر
فيما وقع قبل هذا التاريخ .ويجوز ،يف غري املواد اجلزائية ،الن�ص يف القانون على
�سريان �أحكامه ب�أثر رجعي ،وذلك مبوافقة �أغلبية �أع�ضاء كل من جمل�س ال�شورى
وجمل�س النواب �أو املجل�س الوطني بح�سب الأحوال.
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