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مر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة  2012

بتعديل بع�ض اأحكام المر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002

ب�ساأن الائحة الداخلية لمجل�ض النواب

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة                  ملك مملكة البحرين .

بعد الطالع على الد�شتور،

النواب،  لمجل�س  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )54( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

المعدل بالقانون رقم )31( ل�شنة 2010,

ال�شورى،  لمجل�س  الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )55( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

المعدل بالقانون رقم )9( ل�شنة 2006,

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى 

اأولى،  الفقرة  و)148(  و)147(،  و)146(،  و)127(،   ،)15( المواد  بن�شو�س  ُي�شتبدل 

و)149(، و)150( الفقرة الثانية، و)156(، و)157(، و)158(، و)159(، و)165(، و)167(، 

و)169(، من المر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2002 ب�شاأن الالئحة الداخلية لمجل�س النواب، 

الن�شو�س الآتية:

مادة )15(:

     يتكون مكتب المجل�س من الرئي�س ونائبيه. وي�شم اإليهم روؤ�شاء اللجان النوعية المن�شو�س 

عليها في البنود اأوًل وثانيًا وثالثًا ورابعًا وخام�شًا من الفقرة الأولى من المادة )21( من هذه 

الالئحة بمجرد انتخابهم.

مادة )127(:

ترد  اأن  الحكومة  العامة، وعلى  الم�شائل  للحكومة في  اإبداء رغبات مكتوبة  النواب       لمجل�س 

للمجل�س  تبين  اأن  الرغبات وجب  الأخذ بهذه  تعذر  واإن  اأ�شهر،  �شتة  المجل�س كتابة خالل  على 

اأ�شباب ذلك.

مادة )146(:

    يبلغ رئي�س المجل�س ال�شتجواب اإلى من وجه اإليه، ويخطر مقدمي ال�شتجواب كتابة بذلك، 

اللجنة  في  مناق�شته  اأع�شائه  اأغلبية  يقرر  لم  ما  المجل�س  في  ال�شتجواب  مناق�شة  وتجري 

المخت�شة. 
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   وعلى المجل�س وقبل ال�شروع في مناق�شة ال�شتجواب القيام بالت�شويت على م�شاألة اأن تكون 

مناق�شته في اللجنة المخت�شة من عدمه.

ببع�شها  مرتبطة  مو�شوعات  عدة  في  اأو  واحــد،  مو�شوع  في  المقدمة  ال�شتجوابات     وت�شم 

ارتباطًا وثيقًا، وتدرج في جدول الأعمـال لمناق�شتها في وقت واحد.

مو�شـوع  ذات  في  بها  تقدم  اأن  له  �شبق  قد  يكون  اأ�شئلة  اأية  متنازًل عن  م�شتجوب  كل    ويعتبر 

ال�شتجواب.

لم  ما  وذلك  تقديمه،  يوم  من  الأقل  على  اأيام  ثمانية  بعد  اإل  ال�شتجواب  مناق�شة  تجري    ول 

يطلب الوزير تعجيل هذه المناق�شة.

اإلى  ال�شابقة  الفقرة  في  عليه  المن�شو�س  الأجــل  مد  يطلب  اأن  ال�شتجواب  اإليه  وجه    ولمن 

من  بقرار  المدة  هذه  من  لأكثر  التاأجيل  ويكون  طلبه،  اإلــى  فيجاب  الأكثر،  على  اأ�شبوعين 

المجل�س اأو اللجنة بح�شب الأحوال.

مادة )147( :

     لال�شتجوابات الأ�شبقية على �شائر المواد المدرجة في جدول الأعمال، اإل اإذا قرر المجل�س 

ي�شرح  ــاأن  ب لذلك  المحددة  الجل�شة  في  ال�شتجواب  مناق�شة  وتــبــداأ  ذلــك.  غير  اللجنة  اأو 

اأ�شمائهم في طلب ال�شتجواب  بينهم بح�شب ترتيب  الأولوية  ا�شتجوابهم، وتكون  الم�شتجوبون 

اإليه  الموجه  الــوزيــر  يجيب  ثم  الم�شتجوبين،  من  لغيره  دوره  عن  منهم  اأي  يتنازل  لم  ما 

ال�شتجواب، ويتحدث بعده الأع�شاء الموؤيدون لال�شتجواب والمعار�شون له بالتناوب، ول يجوز 

قفل باب المناق�شة قبل اأن يتحدث اثنان من طالبي الكالم من كل جانب على الأقل.

مادة )148( الفقرة الأولى:    

ل�شتجالء  لزمــة  تكون  الوزير  من  بيانات  اأيــة  طلب  المخت�شة  وللجنة  ال�شتجواب  لمقدمي 

المجل�س  رئي�س  اإلى  كتابة  الطلب  ويقدم هذا   ، ال�شتجواب  مو�شوع  اإلى  بالن�شبة  الأمر  حقيقة 

قبل الجل�شة المحددة لمناق�شة ال�شتجواب بوقت كاٍف.

مادة )149( :

المقدمة  القتراحات  المجل�س  على  الرئي�س  يعر�س  ال�شتجواب  مناق�شة  من  النتهاء  بعد       

القتراحات  من  غيره  على  الأولــويــة  الأعمال  جــدول  اإلــى  بالنتقال  لالقتراح  ويكون  ب�شاأنه، 

المقدمة. ويبت المجل�س في هذه القتراحات دون مناق�شة.

مادة )150( الفقرة الثانية :

اأو  المجل�س  في  لمناق�شته  المحددة  الجل�شة  ال�شتجواب  مقدمي  اأحد  ح�شور  عدم      ويعتبر 

اللجنة ا�شتردادًا منه لال�شتجواب، وي�شرى في هذه الحالة حكم الفقرة ال�شابقة ، وذلك ما لم 
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يكن غياب الم�شتجوب لعذر يقبله المجل�س اأو اللجنة - بح�شب الأحوال - وفي هذه الحالة يتم 

تاأجيل نظر ال�شتجواب اإلى جل�شة تالية ولمرة واحدة فقط بعد �شماع راأي الوزير الموجه اإليه 

ال�شتجواب.

مادة )156( :

   ل يجوز لمجل�س النواب اأن يطرح مو�شوع الثقة برئي�س مجل�س الوزراء، ولكن اإذا تقدم ع�شرة 

اإمكانية التعاون مع رئي�س مجل�س الوزراء،  من اأع�شاء المجل�س على الأقل بطلب م�شبب بعدم 

اأحيل  ذلك  على  المجل�س  اأع�شاء  اأغلبية  وافق  فاإذا  تقديمه،  فور  المجل�س  على  الطلب  عر�س 

الطلب ـ دون مناق�شة ـ اإلى مكتب المجل�س لبحثه، ويخطر رئي�س المجل�س رئي�س مجل�س الوزراء 

بذلك.

   وعلى مكتب المجل�س اأن يعد تقريرًا ب�شاأن بحثه طلب عدم اإمكانية التعاون مع رئي�س مجل�س 

الوزراء واإحالته اإلى المجل�س خالل مدة ل تتجاوز اأ�شبوعين من تاريخ تقديمه.

مادة )157( :

   يعر�س الرئي�س على المجل�س طلب عدم اإمكانية التعاون مع رئي�س مجل�س الوزراء فور انتهاء 

الطلب  مقدمي  وجــود  من  يتحقق  اأن  بعد  وذلــك  ب�شاأنه،  التقرير  اإعــداد  من  المجل�س  مكتب 

بالجل�شة، ويعتبر عدم وجود اأحدهم بالجل�شة تنازًل عن الطلب، ويترتب عليه اإ�شقاطه.

مادة )158( :

بالكالم في هذا  الرئي�س  باإذن  التعاون  اإمكانية  المجل�س على طلب عدم  الت�شويت في     قبل 

ير  لم  ما  كذلك،  معار�شيه  من  واثنين  طلبهما  بترتيب  الطلب  مقدمي  من  لثنين  المو�شوع 

المجل�س الإذن بالكالم لعدد اأكثر.

مادة )159( :

من  اأيام  �شبعة  قبل م�شى  التعاون  اإمكان  في طلب عدم  قراره  المجل�س  ي�شدر  اأن  يجوز  ل     

التعاون  اإمكانية  بعدم  قــراره  المجل�س  وي�شدر  ب�شاأنه،  المجل�س  مكتب  تقرير  عر�س  تاريخ 

باأغلبية ثلثي الأع�شاء الذين يتاألف منهم.

مادة )165( :

   تعد الحكومة م�شروع قانون الميزانية ال�شنوية ال�شاملة لإيرادات الدولة وم�شروفاتها وتقدمه 

اإلى مجل�شي ال�شورى والنواب قبل انتهاء ال�شنة المالية ب�شهرين على الأقل، لمناق�شته بمجل�س 

النواب واإحالته اإلى مجل�س ال�شورى ل�شتكمال اإجراءات اإقراره.
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مادة )167( :

والقت�شادية  المالية  ال�شئون  لجنة  مع  للمجل�س  والقت�شادية  المالية  ال�شئون  لجنة  تجتمع     

لمجل�س ال�شورى في اجتماع م�شترك لمناق�شة م�شروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل 

عليها  يقوم  التي  لالأ�ش�س  عامًا  عر�شًا  يت�شمن  منف�شاًل  تقريرًا  تتبعه  الذي  للمجل�س  لجنة 

م�شروع الميزانية وبيانًا منا�شبًا عن كل باب من اأبوابها مع التنويه بالمالحظات والقتراحات 

التي يقدمها اأع�شاء مجل�شي ال�شورى والنواب اأو اللجنتان ب�شاأنها.

الموعد  قبل  وذلك  النواب  مجل�س  رئي�س  من  والحكومة  اللجنتين  لجتماع  الدعوة  وتوجه 

اأغلبية  بح�شور  الجتماع �شحيحًا  ويعتبر  الأقل.  على  �شاعة  واأربعين  بثمان  لالجتماع  المحدد 

اأع�شاء لجنة ال�شئون المالية والقت�شادية لمجل�س النواب.

انتهاء  عقب  تقريرها  تقدم  اأن  النواب  لمجل�س  والقت�شادية  المالية  ال�شئون  لجنة  وعلى 

فاإن  اإليها،  الم�شروع  اإحالة  تاريخ  اأ�شابيع من  �شتة  يتجاوز  الم�شتركة وفي ميعاد ل  المناق�شات 

الميزانية  قانون  م�شروع  يناق�س  اأن  للمجل�س  المهلة جاز  تقريرها خالل هذه  اللجنة  تقدم  لم 

بالحالة التي ورد بها من الحكومة.

مادة )169( :

اإعداد  ويجوز  فيها،  الــوارد  التبويب  اأ�شا�س  على  المجل�س  في  الميزانية  مناق�شة  تكون 

العامة  الإيــرادات  من  اإيــراد  اأي  تخ�شي�س  يجوز  ول  الأكثر،  على  ماليتين  ل�شنتين  الميزانية 

لوجه معين من وجوه ال�شرف اإل بقانون.

المادة الثانية

   ُي�شاف اإلى المر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2002 ب�شاأن الالئحة الداخلية لمجل�س النواب 

بند جديد برقم )ي( اإلى المادة )18(، وفقرة جديدة اإلى المادة )21(، ومواد جديدة باأرقام 

)145( مكررًا ، )145( مكررًا )1(، )149( مكررًا، كما ُي�شاف اإلى الف�شل الثاني من الباب 

برنامج  )مناق�شة  بعنوان  ال�شابع  الفرع  هــي:  جديدة  فــروع  ثالثة  القانون  هــذا  من  الرابع 

الحكومة( وتندرج تحته المواد الجديدة من )165( اإلى )168(، والفرع الثامن بعنوان )بيان 

الحكومة( وتندرج تحته مادة جديدة برقم )169(، والفرع التا�شع بعنوان )طلبات المناق�شة 

المواد  ن�شو�س  ترقيم  وُيعاد  اإلى )174(،  الجديدة من )170(  المواد  تحته  وتندرج  العامة( 

من )165( اإلى )220( لت�شبح باأرقام من )175( اإلى )230(، كما ُي�شاف اإلى هذا القانون 

مادة جديدة – بعد اإعادة الترقيم – برقم )228( مكررًا، ن�شو�شها الآتية:
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مادة )18( بند )ي(:

)ي( اأية اخت�شا�شات اأخرى ين�س الد�شتور اأو هذه الالئحة على اإ�شنادها للمكتب.

مادة )21( فقرة جديدة:

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

مادة )145( مكرراً:

مدى  في  الــراأي  لإبــداء  المجل�س  مكتب  اإلى   تقديمه  فور  ال�شتجواب  المجل�س  رئي�س  يحيل     

المجل�س  وعلى مكتب  فيه،  ال�شابقتين  المادتين  في  عليها  المن�شو�س  ال�شكلية  ال�شروط  توافر 

اأن يبدى راأيه خالل مده اأق�شاها ثالثة اأيام من تاريخ اإحالة ال�شتجواب اإليه.

فاإذا راأي مكتب المجل�س عدم توافر ال�شروط ال�شكلية في ال�شتجواب قرر ا�شتبعاده مع اإبالغ 

تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  القرار  هذا  على  العترا�س  ال�شتجواب  ولمقدمي  بذلك،  مقدميه 

اإبالغهم، فاإن اعتر�شوا خالل تلك المدة عر�س الأمر على المجل�س في اأول جل�شة تالية للبت 

فيه دون مناق�شة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المن�شو�س عليها في المواد التالية.

مادة )145( مكرراً )1( :

عقب التحقق من توافر ال�شروط ال�شكلية في ال�شتجواب، يعر�س رئي�س المجل�س ال�شتجواب 

اأوًل  البنود  في  عليها  المن�شو�س  النوعية  اللجان  روؤ�شاء  ونواب  روؤ�شاء  من  م�شكلة  لجنة  على 

غير  من  الالئحة  هذه  من   )21( المادة  من  الأولــى  الفقرة  من  وخام�شًا  ورابعًا  وثالثًا  وثانيًا 

في  التقرير  هذا  اإنجاز  اللجنة  وعلى  جديته،  مدى  ب�شاأن  تقرير  لإعــداد  ال�شتجواب  مقدمي 

موعد ل يجاوز �شبعة اأيام من تاريخ عر�س ال�شتجواب عليها.

والم�شتندات  الوقائع  توافر  من  تتاأكد  اأن  ال�شتجواب  جدية  من  التحقق  �شبيل  في  وللجنة 

والأدلة الموؤيدة لوجهة نظر مقدمي ال�شتجواب.

ويعر�س تقرير اللجنة على المجل�س في اأول جل�شة تالية لإعداده.

 مادة )149( مكررا:

اإذا قرر المجل�س باأغلبية اأع�شائه مناق�شة ال�شتجواب في اللجنة المخت�شة، وبعد النتهاء 

اأن يعر�س على  الرئي�س  اإلى رئي�س المجل�س، وعلى  اللجنة تقريرها  من مناق�شته، يرفع رئي�س 

ب�شاأن  اإليه  اللجنة  قدمتها  التي  القتراحات  اإليه  التقرير  لرفع  تالية  جل�شة  اأول  في  المجل�س 

اإلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من القتراحات  ال�شتجواب، ويكون لالقتراح بالنتقال 

اإلى  اإذا كان التقرير منتهيًا  المقدمة. ويبت المجل�س في هذه القتراحات دون مناق�شة وذلك 

النتقال اإلى جدول الأعمال، اأما اإذا ت�شمن التقرير اإدانة من وجه اإليه ال�شتجواب فيجب اأن 

اآراء  ب�شماع  المناق�شة  وتكون  اللجنة.  قــرار  على  الت�شويت  قبل  بالمجل�س  المناق�شة  تجرى 
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الأع�شاء الموؤيدين لال�شتجواب والمعار�شين له بالتنـاوب، ول يجوز قفل باب المناق�شة قبل اأن 

يتحدث اثنان من طالبي الكالم من كل جانب على الأقل.

الفرع ال�سابع

) مناق�سة برنامج الحكومة (

مادة )165( :

    يقدم رئي�س مجل�س الوزراء برنامج الحكومة خالل ثالثين يومًا من اأداء اليمين الد�شتورية 

اإلى مجل�س النواب، اأو في اأول اجتماع له اإذا كان غائبًا.

ويناق�س المجل�س بيان رئي�س مجل�س الوزراء عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان اإلى لجنة 

على  اللجنة  هذه  ت�شكيل  المجل�س  رئي�س  ويعر�س  المجل�س،  رئي�س  نائبي  اأحد  برئا�شة  خا�شة 

اأيام،  المجل�س لإقراره، وعلى اللجنة درا�شة برنامج الحكومة واإعداد تقرير عنه خالل ع�شرة 

ويعر�س التقرير على المجل�س في اأول جل�شة تالية لنتهاء هذه المدة. 

مادة )166( :

اإلى  بذلك  كتابيًا  طلبًا  الحكومة  برنامج  مناق�شة  في  المجل�س  اأع�شاء  من  يرغب  من  يقدم     

رئي�س المجل�س.

تقدم  واأن  فيها،  الكالم  يطلب  التي  المحددة  المو�شوعات  الطلبات  تت�شمن هذه  اأن  ويجب     

قبل الجل�شة المحددة للمناق�شة بيومين على الأقل.

رئي�س  ويخطر  كــاٍف،  بوقت  الجل�شة  موعد  قبل  الكالم  طلبات  بين  المجل�س  مكتب  وين�شق    

المجل�س مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى اإليه المكتب في هذا ال�شاأن.

الأع�شاء طبقًا لالأحكام  الكالم من  اإل لمن طلب  المناق�شة  بال�شتراك في  الإذن     ول يجوز 

ال�شابقة ، وكذلك لمن ي�شمح له الرئي�س بالكالم بعد موافقة المجل�س.

مادة )167( :

اللجنة في الجل�شة المحددة لمناق�شة برنامج الحكومة، وينظم رئي�س المجل�س  يتلى تقرير     

وذلك   ، اآرائهم  اإبــداء  من  الم�شجلين  الكالم  طالبي  لالأع�شاء  ي�شمح  بما  المناق�شة  ترتيب 

بمراعاة القواعد المقررة لالأولوية في الكالم في هذه الالئحة. 

  وعند انتهاء طالبو الكالم من المناق�شة يطرح الرئي�س برنامج الحكومة للت�شويت. 

  ويجب اإن ي�شدر قرار المجل�س باإقرار اأو بعدم اإقرار برنامج الحكومة باأغلبية اأع�شائه وذلك 

تزيد  األ  يجب  الأحــوال  جميع  وفي  المجل�س،  على  التقرير  لعر�س  التالية  اأيام  الع�شرة  خالل 

المدة على ثالثين يومًا من تاريخ تقديم البرنامج.
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مادة )168( :

   بمراعاة المدد والأغلبية المقررة للت�شويت المن�شو�س عليها في الفقرة الثانية من المادة 

للمرة  الحكومة  برنامج  تقديم  اإعادة  ال�شابقة عند  المناق�شة  قواعد  تتبع  الد�شتور،  )46( من 

الثانية في حالة عدم اإقرار المجل�س له في المرة الأولى.

الفرع الثامن

) بيان الحكومة(

مادة )169( :

   يجوز لرئي�س مجل�س الوزراء اإلقاء بيان اأمام مجل�س النواب اأو اإحدى لجانه عن مو�شوع داخل 

في اخت�شا�شه، وله اأن يفو�س اأحد الوزراء في ذلك.

   فاإذا كان البيان اأمام المجل�س، جاز له مناق�شته اأو اإحالته اإلى اإحدى لجانه لمناق�شته واإبداء  

ما تراه من مالحظات ب�شاأنه.

الفرع التا�سع

) طلبات المناق�سة العامة (

مادة )170( :

   يجوز بناًء على طلب موقع من خم�شة اأع�شاء على الأقل طرح مو�شوع عام للمناق�شة بق�شد 

المطروح  المو�شوع  يكون  اأن  ويجب  ب�شدده.  الراأي  وتبادل  ب�شاأنه  الحكومة  �شيا�شة  ا�شتي�شاح 

للمناق�شة العامة متعلقًا بال�شاأن الداخلي، ومت�شاًل بالم�شلحة العامة.

مادة )171( :

   يقدم الطلب باقتراح المناق�شة العامة اإلى رئي�س المجل�س كتابة، ويجب اأن يت�شمن تحديدًا 

بالمجل�س،  العامة  للمناق�شة  تبرر طرحه  التي  والأ�شباب  والمبررات  المطروح  للمو�شوع  دقيقًا 

وا�شم الع�شو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له اأولوية الكالم في مو�شوع المناق�شة العامة.

   ويبلغ رئي�س المجل�س طلب المناق�شة العامة فور تقديمه اإلى رئي�س مجل�س الوزراء اأو الوزير 

المخت�س بح�شب الأحوال، ويدرج مكتب المجل�س هذا الطلب في جدول اأعمال اأول جل�شة تالية 

لتقديمه ليقرر المجل�س دون مناق�شة الموافقة على طرح المو�شوع للمناق�شة العامة اأو ا�شتبعاد 

راأى ع�شو من  بعد �شماع  للمناق�شة، وذلك  المو�شوع  اأعماله لعدم �شالحية  الطلب من جدول 

الموؤيدين لال�شتبعاد ، وع�شو من المعار�شين له .

اأ�شبوع على الأكثر،  اأو الوزير المخت�س طلب تاأجيل المناق�شة لمدة     ولرئي�س مجل�س الوزراء 

فيجاب اإلى طلبه، ول يكون التاأجيل لأكثر من هذه المدة اإل بقرار من المجل�س.

وتقديم  لبحثه  اللجان  اإحدى  اإلى  الطلب  اإحالة  يقرر  اأن  الأحوال  للمجل�س في جميع  ويجوز 

تقرير عنه قبل األبت فيه.
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مادة)172( :

   اإذا تنازل كل اأو بع�س مقدمي طلب المناق�شة العامة كتابة عنه بعد اإدراجه بجدول الأعمال، 

ا�شتبعده  لتقديمه  الــالزم  العدد  عن  عددهم  يقل  بحيث  فيه  للمناق�شة  موعد  تحديد  بعد  اأو 

المجل�س اأو رئي�شه بح�شب الأحوال.

   ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن ح�شور الجل�شة المحددة للمناق�شة 

متنازًل عن الطلب.

مادة )173( :

   تقدم اإلى رئي�س المجل�س اأثناء المناق�شة القتراحات المتعلقة بمو�شوع طلب المناق�شة العامة 

عر�س  عند  الكالم  يجوز  ول  المناق�شة،  انتهاء  فور  القتراحات  هذه  الرئي�س  ويعر�س  كتابة، 

تلك القتراحات اإل لمقدميها، وعلى كل منهم اأن ي�شرح اقتراحه باإيجاز، ويجوز للمجل�س بناًء 

اأخذ  اإلى اإحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل  اأن يحيل هذه القتراحات  على اقتراح رئي�شه 

الراأي عليها.

مادة )174(: 

من  المجل�س  وينتهي  برنامجها،  الحكومة  تقدم  اأن  قبل  العامة  المناق�شة  طلبات  تدرج  ل     

مناق�شته ، وي�شدر قراره في �شاأنه.

مادة )228( مكرراً:

رئي�س  جل�شاته  رئا�شة  يتولى  الجتماع،  اإلى  الوطني  المجل�س  فيها  يدعى  التي  الحالت  في     

مجل�س النواب، وُيعمل باأحكام هذه الالئحة الداخلية في تلك الجل�شات، مع مراعاة ما ن�شت 

عليه المادة )103( من الد�شتور. 

المادة الثالثة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة                               

                           

رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اَل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ : 4 �شـــــــــوال 1433هـ

الموافق: 22 اأغ�شط�س 2012م


