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مر�سوم بقانون رقم )42( ل�سنة 2012

بتعديل بع�ض اأحكام المر�سوم بقانون رقم )55( ل�سنة 2002

ب�ساأن الائحة الداخلية لمجل�ض ال�سورى

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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 

    ُي�شتبدل بن�شو�س المواد )126( و)137( و)138( و)139( و)140( و)142( من المر�شوم 

بقانون رقم )55( ل�شنة 2002 ب�شاأن الالئحة الداخلية لمجل�س ال�شورى، الن�شو�س الآتية :

مادة )126( :

مو�شوع  لجانه عن  اإحدى  اأو  ال�شورى  اأمام مجل�س  بيان  اإلقاء  الوزراء  لرئي�س مجل�س  يجوز 

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

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

ما تراه من مالحظات ب�شاأنه .

مادة )137(:

يحيل رئي�س مجل�س ال�شورى م�شروع قانون الميزانية اإلى لجنة ال�شئون المالية والقت�شادية 

فور تقديمه اإلى المجل�س من الحكومة، ويخطر المجل�س بذلك في اأول جل�شة تالية.

مادة )138(:

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

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

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

وللجنة اأن تطلب من رئي�س المجل�س منحها مهلة ل تتجاوز اأ�شبوعين لتقديم تقرير تكميلي في 

اللجنة  تقدم  لم  فــاإن  القانون،  م�شروع  عن  النواب  مجل�س  في  تمت  التي  المناق�شات  �شوء 

م�شروع  يناق�س  اأن  للمجل�س  جاز  اإليها  الم�شار  المواعيد  خالل  التكميلي  اأو  الأ�شلي  تقريرها 

قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من مجل�س النواب.

مادة )139(:

من  اإليه  اإحالته  فور  المجل�س  على  الميزانية  قانون  م�شروع  ال�شورى  مجل�س  رئي�س  يعر�س 

وال�شابق  للمجل�س  والقت�شادية  المالية  ال�شئون  لجنة  تقرير  به  مرفقًا   ، النواب  مجل�س  رئي�س 

مجل�س  في  الميزانية  نظر  ويكون  وجــد،  اإن  التكميلي  والتقرير  القانون  م�شروع  عن  اإعــداده 

الأحكام  الميزانية  قانون  م�شروع  �شاأن  في  وي�شـرى  ال�شتعجال،  بطريق  ولجانه  ال�شورى 

المن�شو�س عليـها في المادة )189( من هذه الالئحة.

مادة )140(:

اأ�شا�س التبويب الوارد فيها، ويجوز اإعداد  تكون مناق�شة الميزانية في مجل�س ال�شورى على 

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

لوجه معين من وجوه ال�شرف اإل بقانون.

مادة )142(:

     على من يريد الكالم في مو�شوع خا�س بباب من اأبواب الميزانية اأن يقيد ا�شمه بعد توزيع 

م�شروع القانون مرفقًا به تقرير لجنة ال�شئون المالية والقت�شادية وقبل المناق�شة فيه، وعلى 

على  المجل�س  في  المناق�شة  وتقت�شر  بحثه،  �شيتناولها  التي  الم�شائل  يحدد  اأن  الكالم  طالب 

المو�شوعات التي يثيرها طالب الكالم، وذلك كله ما لم ياأذن المجل�س بغير ذلك.

المادة الثانية

من  الــــرابـــع  البـــاب  من  الثــــانــــي  الف�شـــــل  تحت  الــوارد  الأ�شئلة(   ( بعنوان  ُي�شتبدل 

المر�شوم بقـــــانــــون رقــــم )55( ل�شنة 2002 ب�شاأن الالئحـــــة الداخليــــة لمجلـــ�س ال�شــــــورى 

عنــــوان )بيان الحكومة(.
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المادة الثالثة

ُتلغى المواد من)127( حتى )136( و)185( من المر�شوم بقانون رقم )55( ل�شنة 2002 

ب�شاأن الالئحة الداخلية لمجل�س ال�شورى.

المادة الرابعة

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 اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

الموافــق:4 �شـــــــوال 1433هـ

بتاريـخ:22 اأغ�شط�س 2012م


