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قانون رقم )31( ل�سنة2010 

بتعديل بع�ض �أحكام �لمر�سوم بقانون رقم )54( ل�سنة 2002

ب�ساأن �لائحة �لد�خلية لمجل�ض �لنو�ب

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

بعد الطالع على الد�شتور،

المعدل  والــنــواب  ال�شورى  مجل�شي  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )15( رقــم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

بالمر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2002،

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

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

بالقانون رقم )9( ل�شنة 2006،

وعلى القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم دائرة ال�شئون القانونية،

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

�لمادة �لأولى

و)19(  ، )ط(  )اأ(  البندين  و)18(  الثانية  الفقرة  اأرقام )12(  المواد  بن�شو�س  ُي�شتبدل 

الفقرتين الأولى والثانية و)21( و)23( و)27( الفقرة الثانية و)36( و)48( و)51( الفقرة 

الأولى و)56( الفقرة الثانية و)78( الفقرة الأولى و)79( و)95( و)101( و)102( و)117( 

رقم  بقانون  المر�شوم  الثالثة، من  الفقرة  الثانية و)140( و)217(  الفقرة  و)119( و)132( 

)54( ل�شنة 2002 ب�شاأن الالئحة الداخلية لمجل�س النواب، الن�شو�س الآتية :

مادة )12( �لفقرة �لثانية

المناق�شات،  ويدير  ورفعها،  انتهاءها  ويعلن  وي�شبطها  ويراأ�شها،  الجل�شات  يفتتح  الذي  وهو 

وياأذن في الكالم، وبوا�شطته توجه الأ�شئلة، ويعلن نتائج القتراع، وله الكالم في اأي وقت اإذا 

راأى في ذلك فائدة لنظام المناق�شة اأو لإي�شاحها. 

مادة )18( �لبندين )�أ( و )ط( 

اأ  -   و�شع جدول اأعمال جل�شات المجل�س، مراعيًا اأولوية اإدراج م�شروعات القوانين المقدمة 

الهامة  المو�شوعات  وكذلك  درا�شتها،  من  المخت�شة  اللجان  انتهت  التي  الحكومة  من 

الجل�شة  انعقاد  والحكومة قبل  الأع�شاء  به  الأعمال ويخطر  الرئي�س جدول  ويعلن  الجارية. 

العتيادية بما ل يقل عن يومين.

ط  -  بحث اأي اأمر اآخر يرى رئي�س المجل�س اأو اأي من اأع�شاء المكتب اأخذ راأيه في �شاأنه. 
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مادة )19( �لفقرتين �لأولى و�لثانية 

�لفقرة �لأولى 

اأو  رئي�شه  المجل�س بدعوة من  المادة )14( يجتمع مكتب  الواردة في  الأحكام  ا�شتثناًء من 

اأن يكون  اأع�شائه على  اأغلبية  اأحد نائبيه في حالة غيابه، وتكون اجتماعاته �شحيحة بح�شور 

من بينهم الرئي�س اأو اأحد نائبيه.

�لفقرة �لثانية 

الذي  الجانب  ُرجح  الأ�شوات  ت�شاوت  فاإذا  الحا�شرين،  الأع�شاء  باأغلبية  قراراته  وت�شدر 

منه رئي�س الجتماع.

مادة )21( 

لدرا�شة  الآتية،  النوعية  اللجان  العادي  النعقاد  دور  بدء  من  الأول  الأ�شبوع  خالل  ُت�شكل 

الأعمال الداخلة في اخت�شا�س المجل�س:

في  بالنظر  وتخت�س  اأع�شاء.  ثمانية  من  وت�شكل   ، والقانونية  الت�شريعية  ال�شئون  لجنة  اأوًل- 

في  الأخــرى  ولجانه  المجل�س  ومعاونة  الد�شتور،  لأحكام  ومطابقتها  القوانين  م�شروعات 

�شياغة الن�شو�س الت�شريعية، كما تخت�س ب�شئون الأع�شاء، وبحث حالت اإ�شقاط الع�شوية، 

والإذن برفع الح�شانة، وبكل الأمور التي ل تدخل في اخت�شا�س لجنة اأخرى.

بدرا�شة  وتخت�س  اأع�شاء.  ثمانية  من  وت�شكل  والقت�شادية،  المالية  ال�شئون  لجنة  ثانيًا- 

الدولة،  ميزانية  تت�شمنها  التي  والجتماعية  القت�شادية  للتنمية  الإن�شائية  الم�شروعات 

المالية  الجوانب  بدرا�شة  تخت�س  كما  حولها،  مالحظاتها  واإبــداء  القت�شادية  والخطط 

الميزانيات  خا�شة  وب�شفة  المختلفة،  والم�شالح  الوزارات  باأعمال  المتعلقة  والقت�شادية 

والح�شابات الختامية.

وتخت�س  اأع�شاء.  �شبعة  من  وت�شكل  الوطني،  والأمن  والدفاع  الخارجية  ال�شئون  لجنة  ثالثًا- 

بدرا�شة الموقف الدولي، وتطورات ال�شيا�شة الدولية، وال�شيا�شة الخارجية لمملكة البحرين، 

بالأمن  المتعلقة  ال�شئون  كافة  بدرا�شة  تخت�س  كما  الدولية.  والمعاهدات  والتفاقيات 

الداخلي، ومكافحة الجريمة، واأمن الدولة الخارجي.

اأنواعه  بجميع  التعليم  باأمور  وتخت�س  اأع�شاء.  �شبعة  من  وت�شكل  الخدمات،  لجنة  رابعًا- 

الجتماعية  بالخدمات  المتعلقة  والمو�شوعات  الأمية،  ومحو  المهني  والتدريب  ومراحله، 

والريا�شية والثقافية وال�شحية والإعالم والأمور العمالية.

خام�شًا- لجنة المرافق العامة والبيئة، وت�شكل من �شبعة اأع�شاء، وتخت�س بدرا�شة المو�شوعات 

والبلديات  والطرق  والموا�شالت  والزراعة  والماء  والكهرباء  والبريد  بالإ�شكان  المتعلقة 

والبيئة. 
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اأخرى نوعية  اأن ي�شكل لجانًا  اأع�شاء على الأقل  وللمجل�س بناًء على طلب مقدم من خم�شة 

دائمة ولجانًا موؤقتة وذلك كله وفقًا لحاجة العمل وفي حدود اخت�شا�شاته، على األ يزيد عدد 

�شاأنها،  في  خا�شة  اأحكام  من  يراه  ما  لجنة  لكل  ي�شع  اأن  وله  خم�شة،  على  منها  اأي  اأع�شاء 

وتنتهي اللجان الدائمة غير المن�شو�س عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بانتهاء الف�شل 

الت�شريعي، كما تنتهي اللجنة الموؤقتة بانتهاء الغر�س الذي �شكلت من اأجله.

وتزود كل لجنة بما تحتاجه من م�شت�شارين لم�شاعدتها في القيام باأعمالها.

مادة )23( 

المادة  في  عليها  المن�شو�س  الخم�س  المجل�س  لجان  اإحــدى  في  الع�شو  ي�شترك  اأن  يجب 

التي  الموؤقتة  واللجان  الأخــرى  الدائمة  اللجان  في  ي�شترك  اأن  وله  الالئحة،  هذه  من   )21(

ي�شكلها المجل�س.

ول يجوز لرئي�س اإحدى اللجان النوعية الدائمة اأن يراأ�س اأًيا من اللجان الدائمة الأخرى.

مادة )27( �لفقرة �لثانية 

اإلى جل�شة مقبلة  نائبه في حالة غيابه الجتماع  اأو  رئي�شها  اأجل  اللجنة  اأغلبية  تكتمل  لم  واإذا 

ال�شتعجال  بطريق  مو�شوع  نظر  المجل�س  فيها  يقرر  التي  الحالت  ففي  ذلك  ومع  يحددها، 

يجوز تاأجيل انعقاد اللجنة لموعد اآخر في ذات اليوم مع اإعادة اإخطار اأع�شائها بهذا الموعد، 

ويكون انعقاد اللجنة �شحيحًا في الجل�شة التي اأجل النعقاد اإليها بح�شور ثلث اأع�شائها، فاإذا 

رئي�س  على  الأمــر  عر�س  نائبه  اأو  اللجنة  رئي�س  على  وجب  ذلك  عن  الحا�شرين  عدد  نق�س 

المجل�س.

مادة )36( 

للوزير المخت�س اأن يح�شر اجتماعات اللجان عند نظر مو�شوع يتعلق بوزارته، ويجوز له اأن 

اأيًا  ي�شطحب معه واحدًا اأو اأكثر من كبار الموظفين المخت�شين اأو الخبراء، اأو اأن ينيب عنه 

منهم، ول يكون للوزير ول لمن ي�شطحبه اأو من ينيبه حق الت�شويت، على اأن تثبت اآراوؤهم في 

التقرير.

الأمر  لبحث  المخت�س  الوزير  ح�شور  المجل�س  رئي�س  طريق  عن  تطلب  اأن  للجنة  ويجوز 

المعرو�س عليها، وفي هذه الحالة يجب اأن يح�شر الوزير اأو من ينيبه عنه.

مادة )48( 

ُتعد الأمانة العامة برنامجًا منا�شبًا ينظم اآلية ت�شجيل ح�شور الأع�شاء لجل�شات المجل�س.

مادة )51( �لفقرة �لأولى 

اإل لالأمور الم�شتعجلة، وتحت  ل تجوز المناق�شة في مو�شوع غير وارد على جدول الأعمال 

كتابي  طلب  اأو  الرئي�س  اأو  الحكومة  طلب  على  بناًء  ذلك  ويكون  الأعمال،  من  ي�شتجد  ما  بند 
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مقدم من خم�شة اأع�شاء على الأقل. وي�شترط في جميع الأحوال موافقة المجل�س على الطلب. 

وللوزير المخت�س اأن يطلب تاأجيل النظر في المو�شوع المثار لأول مرة على النحو المقرر في 

�شاأن الأ�شئلة ولو كانت مناق�شته قد بداأت. 

مادة )56( �لفقرة �لثانية 

ولروؤ�شاء اللجان والمقررين، خالل المناق�شة في المو�شوعات ال�شادرة عن لجانهم، الحق 

اأبدت  التي  الأخــرى  اللجان  لروؤ�شاء  ويكون  ذلك،  المجل�س  رئي�س  من  طلبوا  كلما  الكالم  في 

الراأي في المو�شوع محل المناق�شة الحق في الكالم كلما طلبوا من رئي�س المجل�س ذلك.

مادة )78( 

يجب اأخذ الراأي نداًء بال�شم في الحالت الآتية:

اأ- الحالت التي ت�شترط فيها اأغلبية خا�شة.

ب- اإذا طلب ذلك رئي�س المجل�س .

هذا  يقبل  ول   ، الآراء  اأخذ  في  ال�شروع  قبل  الأقل  على  اأع�شاء  خم�شة  من  طلب  قدم  اإذا  ج- 

الطلب اإل بعد التحقق من وجود مقدميه بالجل�شة. ويعبر الع�شو عن راأيه عند النداء على 

اأي تعليق، ويجوز في الأحوال ال�شتثنائية  اأو ممتنع بدون  اأو غير موافق  ا�شمه بكلمة موافق 

الأحوال  جميع  وفي  �شريًا،  الت�شويت  جعل  الحا�شرين  المجل�س  اأع�شاء  اأغلبية  وبموافقة 

ُيرجح  الأ�شوات  ت�شاوي  وعند  الأع�شاء،  �شائر  ت�شويت  بعد  ب�شوته  الرئي�س  اإدلء  يكون 

الجانب الذي منه رئي�س المجل�س اأو من يقوم مقامه.

مادة )79( 

يجب على كل ع�شو اإبداء راأيه في اأي مو�شوع يعر�س لأخذ الراأي عليه ، ومع ذلك فللع�شو 

في  ــراأي  ال اأخــذ  بعد  المجل�س  في  امتناعه  اأ�شباب  يعر�س  اأن  ولــه  راأيــه  ــداء  اإب عن  يمتنع  اأن 

المو�شوع وقبل اإعالن النتيجة.

مادة )95( 

اأن  وللجنة  فكرته،  في  الراأي  لإبداء  المخت�شة  اللجنة  اإلى  بقانون  القتراح  الرئي�س  يحيل 

تاأخذ راأي مقدم القتراح قبل و�شع تقريرها ب�شاأنه.  وتعد اللجنة تقريرًا يعر�س على المجل�س 

اأو   ، القتراح  مقدمي  بموافقة  تعديله  اأو  رف�شه،  اأو  القتراح،  نظر  جواز  في  الــراأي  مت�شمنًا 

القتراح  برف�س  المجل�س  على  ت�شير  اأن  وللجنة  وم�شببة.   محددة  زمنية  فترة  اإلــى  اإرجائه 

لأ�شباب تتعلق بالمو�شوع ب�شفة عامة. فاإذا ما وافق المجل�س على نظر القتراح بعد مناق�شة 

اأ�ش�شه ومبادئه اأحاله اإلى الحكومة لت�شعه في �شيغة م�شروع قانون.

مادة )101( 

لديها  الموجودة  القوانين  م�شروعات  بحث  عادي  انعقاد  دور  كل  بدء  عند  اللجان  ت�شتاأنف 

من تلقاء ذاتها دون حاجة اإلى اإحالة جديدة.
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وعند حدوث تغيير وزاري يجوز لرئي�س مجل�س الوزراء اأن يطلب من رئي�س المجل�س تاأجيل 

نظر اللجان لكل اأو بع�س م�شروعات القوانين لفترة ل تزيد على ثالثين يومًا، لت�شتعد الحكومة 

القوانين  م�شروعات  ا�شترداد  اأو  لتعديل  المقررة  الد�شتورية  الإجراءات  لتتخذ  اأو  لمناق�شتها، 

المقدمة منها ابتداًء.

دور  في  نظرها  المجل�س  بداأ  التي  واقتراحاتها  القوانين  بم�شروعات  الخا�شة  التقارير  اأما 

اإلى  اإعادتها  المجل�س  يقرر  لم  ما  عليها،  كانت  التي  بالحالة  نظرها  في�شتاأنف  �شابق،  انعقاد 

اللجنة.

مادة )102( 

دور  لفتتاح  التالية  يومًا  ع�شر  الخم�س  خالل  الوزراء  مجل�س  رئي�س  المجل�س  رئي�س  يخطر 

المجل�س  فيها  يف�شل  لم  التي  القوانين  بم�شروعات  ت�شريعي  ف�شل  كل  من  الأول  النعقاد 

ال�شابق. 

واإذا لم تطلب الحكومة من رئي�س المجل�س ا�شتمرار النظر في م�شروعات القوانين المقدمة 

منها ابتداء خالل �شهرين من تاريخ اإخطار رئي�س مجل�س الوزراء اعتبرت غير قائمة.

ب�شياغتها  الحكومة  وقامت  ال�شابق  المجل�س  اأع�شاء  اقترحها  التي  القوانين  م�شروعات  اأما 

وفقًا للمادة )95( من هذه الالئحة فاإن المجل�س يقرر ما يراه ب�شاأنها.

نظر  المجل�س  قــرر  اأو  ابــتــداء،  منها  المقدمة  الم�شروعات  نظر  الحكومة  طلبت  واإذا 

اأن  اإلى اللجنة المخت�شة، وللجنة  اأحالها  اأع�شاء المجل�س ال�شابق،  الم�شروعات التي اقترحها 

تكتفي في �شاأنها بما انتهى اإليه راأي اللجنة ال�شابق، اإذا كانت قد و�شعت تقريرًا فيها.

مادة )117( 

ت�شقط القتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت ع�شويته من الأع�شاء، اإل اإذا كانت موقعة 

عليها  وافق  اأن  �شبق  التي  بقوانين  القتراحات  عدا  فيما  وذلك   ، غيره  اأع�شاء  اأو  ع�شو  من 

المجل�س وتقرر اإحالتها اإلى الحكومة لو�شعها في �شيغة م�شروع قانون، فيجب عليها ال�شتمرار 

في �شياغتها واإحالتها اإلى مجل�س النواب.

مادة )119( 

القتراحات  عدا  فيما  وذلك  الت�شريعي،  الف�شل  بنهاية  بقوانين  القتراحات  جميع  ت�شقط 

�شيغة  في  لو�شعها  الحكومة  اإلى  اإحالتها  وتقرر  ال�شابق  المجل�س  عليها  وافق  اأن  �شبق  التي 

م�شروع قانون.

مادة )132( �لفقرة �لثانية 

في  واللجان  المجل�س  وي�شتمر  مقدميها،  ع�شوية  بزاول  اإليها  الم�شار  القتراحات  وت�شقط 

نظر القتراحات التي لم تحل اإلى الحكومة في بداية دور النعقاد التالي.
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مادة )140( 

ل تنطبق الإجراءات ال�شابقة الخا�شة بالأ�شئلة على ما يوجه منها اإلى الوزراء اأثناء مناق�شة 

الميزانية اأو اأي مو�شوع مطروح على المجل�س، وللع�شو بعد اأن يوؤذن له بالكالم اأن يوجه هذه 

واأن  المجل�س،  على  المطروح  بالمو�شوع  مت�شلة  تكون  اأن  ب�شرط  �شفاهة،  الجل�شة  في  الأ�شئلة 

تتوافر فيها ال�شروط المو�شوعية المن�شو�س عليها في المادة )134( من هذه الالئحة.

مادة )217( �لفقرة �لثالثة 

ويعتبر المو�شوع م�شتعجاًل اإذا ما طلب ذلك رئي�س  المجل�س اأو خم�شة من اأع�شاء المجل�س 

على الأقل اأو الحكومة.

�لمادة �لثانية

وتحذف   ،)65( المادة  من   « مثيرة  عبارة  اأو   « و   « اأخرى  باأية طريقة  اأو   « عبارتا  تحذف 

عبارة » من اأحد الأع�شاء » من المادة )85( »، وتحذف عبارة » اأو طلبت الحكومة ذلك » من 

الداخلية  الالئحة  ب�شاأن   2002 ل�شنة   )54( رقم  بقانون  المر�شوم  من   ،)116( المادة  نهاية 

لمجل�س النواب.

�لمادة �لثالثة

من  الثانية  الفقرة  نهاية  اإلى   »)36( المادة  اأحكام  مراعاة  مع  الحكومة  »اأو  عبارة  ت�شاف 

وقبل   « الرف�س   « كلمة  بعد   )126( المادة  اإلى   « التاأجيل  اأو   « عبارة  وت�شاف   ،)34( المادة 

كلمة » يخطر«، من المر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 2002 ب�شاأن الالئحة الداخلية لمجل�س 

النواب.

�لمادة �لر�بعة

ُيعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـخ : 18 رجـب 1431هـ

الموافـق: 30 يونيــو 2010م


