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 أمير دولة البحرين              نحن حمد بن عيسى آل خليفة

  

 استـناداً إلى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب في االستـفتاء، 

 وبعد االطالع على الدستور، 
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1007 ، 

 وبعد إطالع مجلس الوزراء، 

 صدقنا على هذا الدستور المعدل وأصدرناه.
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 بسم الله الرحمن الرحيم



 دستور مملكة البحرين

  

باســم الله تعالــى، وعلى بركتــه، وبعــون مــن لدنه ، نحن حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 

وإيمانا وإدراكا لكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية، مملكة البحرين، تصميما ويقينا 

 وعرفانا بحق الله، وبحق الوطن والمواطنين، وبحق المبدأ والمسئولية اإلنسانية . 

وتـنفيذا لإلرادة الشعبية التي أجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني، وتحقيقا لما 

ديل الدستور، ورغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا عهد به إلينا شعبنا العظيم لتع

العزيز، وستعيا نحو مستـتتتتتتتقبل أفضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتـتتتتتتتقدم 

والنماء واالستتتتتتتقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين الحكومة والمواطنين يقضتتتتتتي على 

مستـقبل والعمل لـه هو رائدنا جميعا في المرحلة القادمة، وإيمانا معوقات التـقدم، واقتـناعا بأن ال

بما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من جهد، واستتتتتتتكماالً للمستتتتتتيرة قمنا بتعديل الدستتتتتتتور القائم. وقد 

استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ اإلنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي 

حرين ينطلق في مسيرته المظفرة إلى مستـقبل مشرق بإذن الله تعالى، مستـقبل تؤكد أن شعب الب

تـتتتتتكاتـتتتتف فيه جهود جميع الجهات واألفراد، وتـتتتتتـتتتتفر  فيه السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق 

اآلمال والطموحات في عهد ظلله العفو، معلنا تمستكه باإلستالم عقيدة وشريعة ومنهاجاً، في ظل 

متتة العربيتتة المجيتتدة، وارتبتتاطتته بمجلس التعتتاون لتتدول الخليا العربيتتة ارتبتتاطتتاً انتمتتائتته إلى األ

 حاضراً ومصيرياً، وسعيه إلى كل ما يحقق العدل والخير والسالم لكل بني اإلنسان.

ولقد انبثـقت تعديالت الدستور من أن شعب البحرين العريق مؤمن بأن اإلسالم فيه صالح الدنيا 

الجمود وال التعصب، وإنما يقرر في صراحة تامة أن الحكمة ضالة  واآلخرة، وأنه ال يعني

 المؤمن أينما وجدها أخذها، وأن القرآن الكريم لم يفرط في شيء.

وتحقيقا لذلك كان من الضروري أن نمد السمع والبصر إلى كل تراث اإلنسانية شرقا وغرباً، 

 بأن نا وتـقاليدنا ومالئما لظروفنا، اقتناعاً لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتـفقا مع ديننا وقيم

النظم االجتماعية واإلنسانية ليست أدوات أو آالت جامدة تـنتـقل دون تغيـير من مكان إلى آخر، 

 وإنما هي خطاب إلى عقل اإلنسان وروحه ووجدانه، تتأثر بانفعاالته وظروف مجتمعه. 



ر الحضاري المتطور لوطننا الغالي، فأقامت وبذلك جاءت هذه التعديالت الدستورية ممثـلة للفك

نظامنا السياسي على الّملـكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثـل األعلى للحكم في 

اإلسالم، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي 

من المواطنين ليتكون منهم مجلس الحديث، إذ يختار ولي األمر بفطنته بعض ذوي الخبرة 

الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر األمين باالنتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، 

 ليحقق المجلسان معا اإلرادة الشعبـية ممثـلة في المجلس الوطني.

وال شك أن هذه التعديالت الدستورية تعكس إرادة مشتركة بين الملك والشعب، وتحقق للجميع 

قيم الرفيعة والمبادئ اإلنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض إلى ال

ء  المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته، وتـتـفق مع عظمة تاريخه، وتسمح لـه بتبوُّ

 المكان الالئق به بين شعوب العالم المتمدين . 

ناه التعديالت التي أجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة وقد تضمن هذا الدستور الذي أصدر

لة. وأرفقنا به مذكرة تـفسيرية يعتبر ما ورد فيها مرجعاً لتـفسير  مع كافة نصوصه غير المعدَّ

 أحكامه.

* * * * 

 البــــاب األول

 الدولـــة

 (2مادة )

مملكة البحرين عربية إسالمية مستـتتتتتتقـتتتتتتلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من األمة العربية،  -  أ

وإقـليمها جزء من الوطن العربي الكبير، وال يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء 

 من إقليمها.

يسى ع حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتـتتتقاله من المغفور لـتتته الشي  -  ب

بن سلمان آل خليفة إلى ابنه األكبر الشي  حـتتمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد، وينتـتتقل من 

بعده إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، إال إذا عين الملك قيد حياته خلفاً لـتتتتتتته ابناً آخر 



لبند ي امن أبنائه غير االبن األكبر، وذلك طبقاً ألحكام مرستتتوم التوارث المنصتتتو  عليه ف

 التالي. 

تـتتنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خا  تكون لـتته صفـتتـتتة دستوريـتتـتتة، فال يجوز  -ج 

 ( من الدستور.710تعديله إال وفقاً ألحكام المادة )

نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، الستتتتيادة فيه للشتتتتعب مصتتتتدر الستتتتلطات جميعا،  -د 

 المبين بهذا الدستور. وتكون ممارسة السيادة على الوجه

للمواطنين، رجاالً ونساًء، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بما  -هـ 

فيها حق االنتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط واألوضاع التي يـتتتتبـتتتتينها 

 رشيح إال وفقاً للقانون.القانون. وال يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق االنتخاب أو الت

 ال يعدل هذا الدستور إال جزئيا وبالطريقة المنصو  عليها فيه.  -و 

 (2مادة )

دين الدولة اإلستالم، والشتريعة اإلستالمية مصتدر رئيسي للتـتتتتتتتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة 

 العربية.

 (3مادة )

 يـبـين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها وأوسمتها ونشيدها الوطني.

 الباب الثاني

 المقومات األساسية للمجتمع



 (2مادة )

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثـقى بين المواطنين، والحرية والمساواة واألمن 

 ن المواطنين دعامات للمجتمع تكفلهاوالطمأنينة والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفر  بي

 الدولة.

 (5مادة )

األسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي،  -أ 

ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها األمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من 

والروحي. كما تـُعنى الدولة خاصة بنمو  االستغالل، ويقيه اإلهمال األدبي والجسماني

 الشباب البدني والخلقي والعقلي.

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو األسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها  -ب 

بالرجال في ميادين الحياة السياسية واالجتماعية والثـقافية واالقـتصادية دون إخالل بأحكام 

 الشريعة اإلسالمية.

تكفل الدولة تحقيق الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو  -ج 

العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤّمن لهم خدمات التأمين االجتماعي 

 والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

 ل تحكمه الشريعة اإلسالمية.الميراث حق مكفو -د  

 (6مادة )

تصون الدولة التراث العربي واإلسالمي، وتسهم في ركب الحضارة اإلنسانية، وتعمل على 

 تقوية الروابط بين البالد اإلسالمية، وتحقيق آمال األمة العربية في الوحدة والتـقدم. 

 (7مادة )

ترعى الدولة العلوم واآلداب والفنون، وتـشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية  -  أ

والثـقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل األولى التي يعينها القانون 

 وعلى النحو الذي يـبـين فيه. ويضع القانون الخطة الالزمة للقضاء على األمية.



نظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، ي -  ب

 كما ُيعنى فيها جميعا بتـقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.

يجوز لألفراد والهيئات إنشتتتتتاء المدارس والجامعات الخاصتتتتتة بإشتتتتتراف من الدولة، ووفقاً  -ج 

 للقانون. 

 ور العلم حرمتها.تكفل الدولة لدُ  -  د

 (8مادة )

لكل مواطن الحق في الرعاية الصتتحية، وتعنى الدولة بالصتتحة العامة، وتكفل وستتائل الوقاية  -أ 

 والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستـشفيات والمؤسسات الصحية.

يجوز لألفراد والهيئات إنشاء مستـشفيات أو مستوصفات أو ُدور عالج بإشراف من الدولة،  -ب

 قاً للقانون.ووف

 (9مادة )

الِملُكيـتتتتتة ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة اإلسالمية، مقومات أساسية لكيان الدولة  -  أ

االجتمتتاعي وللثروة الوطنيتتة، وهي جميعتتا حقوق فرديتتة ذات وظيفتتة اجتمتتاعيتتة ينظمهتتا 

 القانون.

 لألموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.  -  ب

الملكية الخاصة مصونة، فال يمنع أحد من التصرف في ِملكــه إال فــي حدود القانــون، وال  -ج 

ينـتتتزع عـتتتـتتتن أحد ملكه إال بسبب المنفعة العامة في األحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـتتتة 

 المنصو  عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادال.

رة، وال تكون عقوبة المصتتادرة الخاصتتة إال بحكم قضتتائي المصتتادرة العامة لألموال محظو -  د

 في األحوال المبينة بالقانون.

ينظم القانون، على أسس اقـتصادية، مع مراعاة العدالـة االجتماعيـة، العالقة بين مالك  -هـ 

 األراضي والعقارات ومستأجريها.



 تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. -و 

تتخذ الدولة التدابير الالزمة من أجل تحقيق استغالل األراضي الصالحة للزراعة بصورة  -ز 

مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفالح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين 

 وتمليكهم األراضي.

 ولة التدابير الالزمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية. تأخذ الد -ح 

 (20مادة )

االقـتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام  -  أ

والنشاط الخا ، وهدفه التـنمية االقـتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء 

 ي حدود القانون .للمواطنين، وذلك كله ف

تعمل الدولة على تحقيق الوحدة االقـتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليا العربية  -  ب

 .وكل ما يؤدي إلى التـقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها ودول الجامعة العربية،

 (22مادة ) 

ى حفظها وحسن استـثمارها، الثروات الطبـيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تـقوم عل

 بمراعاة مقـتضيات أمن الدولة واقـتصادها الوطني.

 (22مادة )

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل األعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض 

 المصابـين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .

 (23مادة )

اطن، تـقـتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق العمل واجب على كل مو -  أ

 في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام واآلداب.

 تكفل الدولة توفير فر  العمل للمواطنين وعدالة شروطه. -  ب



ال يجوز فرض عمل إجباري على أحد إال في األحوال التي يعينها القانون لضتتترورة قومية  -ج 

 ابل عادل، أو تـنفيذا لحكم قضائي.وبمق

ينظم القانون، على أستتتس اقـتتتتتتتتتتصتتتادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية، العالقة بين  -  د

 العمال وأصحاب األعمال.

 (22مادة )

 تـشجع الدولة التعاون واالدخار، وتـشرف على تـنظيم االئتمان.

 (25مادة )

 الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة االجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون. -  أ

ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد األدنـتتتتتتتى  -  ب

 الالزم للمعيشة.

 (26مادة )

وظفو الدولة في أداء وظائفهم الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـتتها، ويستهدف م -  أ

 المصلحة العامة. وال يولى األجانب الوظائف العامة إال في األحوال التي يـبـينها القانون.

 المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا لشروط التي يقررها القانون. -  ب

 الباب الثالث

 الحقوق والواجبات العامة

 (27مادة )

ية يحددها القانون، وال يجوز إستتتقاطها عمن يتمتع بها إال في حالة الخيانة الجنستتتية البحرين -  أ

 .األخرى التي يحددها القانون العظمى، واألحوال

 يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها. -  ب



 (28مادة ) 

ات حقوق والواجبالناس ستتواستتية في الكرامة اإلنستتانية، ويتستتاوى المواطنون لدى القانون في ال

 العامة، ال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

 (29مادة )

 الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون. -أ  

يد حريته تـتتتقيال يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تـتتتفتيشه أو تحديد إقامته أو  -ب

 في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.

ال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن المخصتصتة لذلك في قوانين الستجون المشمولة  -ج 

 بالرعاية الصحية واالجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.

و المعنوي، أو لإلغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ال يعّرض أي إنسان للتعذيب المادي أ -  د

ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يـتتتتتتتتتبطل كل قول أو اعتراف يثبت صتتتدوره تحت 

 باإلغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منها. وطأة التعذيب أو

 (20مادة )

قاب إال على األفعال الالحقة للعمل ال جريمـتتـتتة وال عقوبـتتـتتة إال بنـتتـتتاء علـتتى قانون، وال ع -  أ

 بالقانون الذي ين  عليها. 

 العقوبة شخصية. -  ب

المتهم بريء حتى تـتتتتتتثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤّمن لـتتتتتته فيها الضمانات الضرورية  -ج 

 لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون.

 نيا أو معنويا.يحظر إيذاء المتهم جسما -  د

 يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافـقـته. -هـ 

 حق التـقاضي مكفول وفقاً للقانون. -و 



 (22مادة )

 تسليم الالجئين السياسيـين محظور.

 (22مادة )

حرية الضتتمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة ُدور العبادة، وحرية القيام بشتتعائر األديان والمواكب 

 االجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.و

 (23مادة )

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبـير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة 

مع عدم المساس بأسس العقيدة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط واألوضاع التي يـتبـينها القانون، 

 اإلسالمية ووحدة الشعب، وبما ال يثير الفرقة أو الطائفية.

 (22مادة )

مع مراعاة حكم المادة الستتتتابقة تكون حرية الصتتتتحافة والطباعة والنشتتتتر مكفولة وفقاً للشتتتتروط 

 واألوضاع التي يـبـينها القانون.

 (25مادة )

شها بغير إذن أهلها إال استـثـناء في حاالت الضرورة للمساكن حرمة، فال يجوز دخولها أو تـفتي

 القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصو  عليها فيه.

 (26مادة )

 يجوز مكفولة، فالحرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية واإللكترونية مصونة، وسريتها 

مراقبة المراسالت أو إفشاء سريتها إال في الضرورات التي يـبـينها القانون، ووفقا لإلجراءات 

 والضمانات المنصو  عليها فيه.

 (27مادة )



حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة 

ـتتتتينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. وفقاً للشروط واألوضاع التي يـتتتتب

 وال يجوز إجبار أحـد على االنضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو االستمرار فيها.

 (28مادة )

لألفراد حق االجتمتاع الختا  دون حتاجة إلى إذن أو إخطار ستتتتتتتابق، وال يجوز ألحد من  -  أ

 الخاصة. قوات األمن العام حضـور اجتماعاتهم

االجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط واألوضاع التي يـتتتتتتبـتتتتتتينها  -  ب

 القانون، على أن تكون أغراض االجتماع ووسائله سلمية وال تـنافي اآلداب العامة.

 (29مادة )

السلطات باسم لكل فرد أن يخاطـتتتـتتتب السلطـتتتات العامة كتابـتتتة وبتوقيعـتتتـتتته، وال تكون مخاطبة 

 الجماعات إال للهيئات النظامية واألشخا  المعنوية.

 (30مادة )

الستتتالم هدف الدولة، وستتتالمة الوطن جزء من ستتتالمة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه  -  أ

 واجب مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .

ى غير  الدولة هي وحدها التي -  ب تـتتتنشو قوة الدفاع والحرس الوطني واألمن العام، وال يولـتتتَّ

 المواطنين هذه المهام إال في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون.

 التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون. -ج 

 (32مادة )

ا في هذا الدستور أو تحديدها إال ال يكــون تـنظيــم الحقـــوق والحريات العامة المنصو  عليهـ

 بقانون، أو بناًء عليه. وال يجــوز أن ينال التـنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.

  



* * * * 

 البـاب الرابـع

 السلطــات

 أحكـام عامـة

 (32مادة )

عاونـها والقضائيـة مع تيقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـتات التـتشريعية والتـتنفيذية  -  أ

وفقاً ألحكام هذا الدستور، وال يجـتتتوز ألي من السلطات الثالث التـتتتنازل لغيرها عن كل أو 

بعض اختصاصاتـتتها المنصو  عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التـتتفويض التـتتشريعي 

المحدد بفترة معينة وبموضتتتوع أو موضتتتوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التـتتتتتتتتتفويض 

 وشروطه.

السلطة التـتتتشريعية يتوالها الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور، ويتولى الملك السلطـتتتة  -  ب

التـتتتتتتتنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباستمه تصدر األحكام القضائية، وذلك كله وفقا 

 ألحكام الدستور. 

 الفصــل األول 

 المــــلك

 (33مادة )

لممثـل األسمى لها، ذاته مصونة ال تمس، وهو الحامي األمين للدين المـتلك رأس الدولـتـة، وا -أ 

 والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.

يحمي الملك شتتتترعية الحكم وستتتتيادة الدستتتتتور والقانون، ويرعى حقوق األفراد والهيئات  -  ب

 وحرياتهم.



عن  يمارس الملك ستتتتلطاته مباشتتتترة وبواستتتتطة وزرائه، ولديه ُيستتتتأل الوزراء متضتتتتامنين -ج 

 السياسة العامة للحكومة، وُيسأل كل وزير عن أعمال وزارته.

يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم  -  د

 من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. 

المادة عند بدء كل فصل تـتتتتتتشريعي يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه  -هـتتتتتت 

 للمجلسين. 

 يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي.  -و 

الملك هو القائد األعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها وتكليفها بالمهـام الوطنيـة داخـل أراضي  -ز 

 المملكة وخارجها، وترتبط مباشرة به، وتراَعى السرية الالزمة في شئونها.

يرأس الملك المجلس األعلى للقضاء، ويعّين القضاة بأوامـتـتر ملكيـتـتة بناًء على اقـتراح من  -ح 

 المجلس األعلى للقضاء.

 يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون. -ط 

ينشو الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشــرف األخـرى بأمر ملكي،  -ي 

 في ذلك. ولـه أن يفوض غيره

 تصدر العملة باسم الملك وفقاً للقانون. -ك 

 يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خا  للمجلس الوطني اليمين التالية: -ل 

أقسمممممم بالله العنيم أن أحترم الدسمممممتور وقوانين الدولة  وأن أذود عن حريات ال مممممعب {    

 .}ومصالحه وأمواله  وأن أصون استـقالل الوطن وسالمة أراضيه

الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتـتنظيمه أمر ملكي، وتحـتـتدد ميزانيتــه وقواعد الرقابة  -  م

 عليها بمرسوم ملكي خا .

 (32مادة )



نائبا يمارس يعين الملتك ، في حتالتة تغيـتتتتتتتتتتتتتبته ختارج البالد وتعتذر نيتابة ولي العهد عنه،  -  أ

صتتتالحياته مدة غيابه، وذلك بأمر ملكي. ويجوز أن يتضتتتمن هذا األمر تـتتتتتتتتتنظيما خاصتتتا 

 لممارسة هذه الصالحيات نيابة عنه، أو تحديدا لنطاقها.

من  –ب  –تستتتري في شتتتأن نائب الملك، الشتتتروط واألحكام المنصتتتو  عليها في البند  -  ب

اً أو عضتتتتواً في مجلس الشتتتتورى أو مجلس من هذا الدستتتتتور، وإذا كان وزير( 28) المادة

 النواب فال يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الملك.

يؤدي نائب الملك قبل ممارستتتتتة صتتتتتالحياته اليمين المنصتتتتتو  عليها في المادة الستتتتتابقة  -ج 

 مشفوعة بعبارة : 

( للملك(      وطني إذا كان منعقداً، وإال . ويكون أداء اليمين في المجلس ال)وأن أكون مخلصممممممما

ى أمام الملك.  فتؤدَّ

 ويكون أداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وإن تكررت مرات نيابته عن الملك.

 (35مادة )

للملتك حق اقتراح تعتديتل الدستتتتتتتتور واقتراح القوانين، ويخت  بالتصتتتتتتتديق على القوانين  -  أ

 وإصدارها.

ويصتدره الملك إذا مضتت ستة أشهر من تاري  رفعه إليه من يعتبر القانون مصتدقاً عليه،  -  ب

 مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين إلعادة النظر فيه.

مع مراعاة األحكام الخاصتتتتتة بتعديل الدستتتتتتور، إذا رد الملك في خالل الفترة المنصتتتتتو   -ج 

دة ب بمرسوم مسبب، إلعاعليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنوا

 النظر فيه، حدد ما إذا كانت هذه اإلعادة تـتم في ذات دور االنعقاد أو في الدور التالي له.

إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبـية  -  د

 رة الثانية.ثـلثي أعضائه، صدق عليه الملك، وأصدره في خالل شهر من إقراره للم

 (36مادة )



الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعالن الحرب الدفاعية بمرستتوم يعرض فور إعالنها على  -أ 

 المجلس الوطني للبت في مصيرها.

ال تعلـتـتن حالـتـتة السالمـتـتة الوطنيـــة أو األحـــكام العرفيـة إال بمرسوم، ويجب في جميع  -  ب

تتجاوز ثالثة أشتتتتهر، وال يجوز مدها إال بموافقة المجلس األحوال أن يكون إعالنها لمدة ال 

 الوطني بأغلبـية األعضاء الحاضرين.

 (37مادة )

يـبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويـبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب 

عليها ونشتتتتتتترها في الجريدة من البيتان، وتكون للمعتاهتدة قوة القتانون بعد إبرامها والتصتتتتتتتديق 

 الرسمية.

على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبـيعية 

أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والمالحة واإلقامة، 

ل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تـتضمن  والمعاهدات التي تـُحمـِـّ

 تعديالً لقوانين البحرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

 وال يجوز في أي حال من األحوال أن تـتضمن المعاهدة شروطاً سرية تـناقض شروطها العلنية.

 (38مادة )

ي فترة حل مجلس إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشتتتتتتتورى ومجلس النواب أو ف

النواب ما يوجب اإلستراع في اتخاذ تدابـتتتتتتتير ال تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها 

 مراسيم تكون لها قوة القانون، على أال تكون مخالفة للدستور.

ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خالل شهر من تاري  

قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين  صدروها إذا كان المجلسان

في حالة الحل أو انتهاء الفصل التـشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير 

حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة 

 القانون.

 (39مادة )



الملك، بمراسيم، اللوائح الالزمة لتـتتتتتتتنفيذ القوانين بما ال يتضمن تعديالً فيها أو تعطيالً يضع  -أ 

لها أو إعفاء من تـتتتتتتتنفيذها، ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم إلصدار اللوائح 

 الالزمة لتـنفيذه.

امة واإلدارات الع يضتع الملك، بمراستيم، لوائح الضتبط واللوائح الالزمة لترتيب المصالح -  ب

 بما ال يتعارض مع القوانين.

 (20مادة )

ُيعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثـلين السياسيـين لدى الدول األجنبية والهيئات 

الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً للحدود واألوضاع التي يقررها القانون، ويقبل ممثـلي الدول 

 لديه. والهيئات األجنبية

 (22مادة )

للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفضها، أما العفو الشامل فال يكون إال بقانون، وذلك 

 عن الجرائم المقـترفة قبل اقـتراح العفو.

 (22مادة )

 يصدر الملك األوامر بإجراء االنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون. -أ 

يدعو الملك المجلس الوطني إلى االجتماع بأمر ملكي ، ويفتـتح دُور االنعقاد، ويفضه وفق  -  ب

 أحكام الدستور.

للمـتتلك أن يحـتتل مجلس النواب بمرسوم تبـتتين فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي  -ج 

اب األسبمجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، وال يجوز حل المجلس لذات 

 مرة أخرى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 22* عدل البند )ج( من المادة )

 ( 23مادة )



يعتبر وللملك أن يستتـتتتتتتتفتي الشتعب في القوانين والقضتايا الهامة التي تـتتتتتتتتصل بمصالح البالد، 

موضوع االستـتتتفتاء مواَفقا عليه إذا أقرته أغلبـتتتية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة االستـتتتفتاء 

 ملزمة ونافذة من تاري  إعالنها، وتـنشر في الجريدة الرسمية.

 الفصـــل الثانـــــي

 السلطة التـنفيذية

 الوزراء -مجلس الوزراء 

 (22مادة )

 يؤلَّف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

 (25مادة )

يشترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينيـاً، وأال تـقل سنة عن ثالثين سنة ميالدية، وأن  -  أ

يكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتســري في شأن رئيس مجلس الوزراء 

 ، ما لم يرد ن  على خالف ذلك.األحكام الخاصة بالوزراء

 ُيعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. -  ب

 (26مادة )

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صالحياتهم اليمين 

 من هذا الدستور.( 78) المنصو  عليها في المادة

ل ثالثين يوماً من أداء اليمين الدستتتتتتورية إلى ويقدم رئيس مجلس الوزراء برناما الحكومة خال

مجلس النواب، أو في أول اجتمتتاع لتته إذا كتتان غتتائبتتاً. وإذا لم يقر المجلس هتتذا البرنتتاما خالل 

ثالثين يومتاً بتأغلبيتة أعضتتتتتتتائته تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من 

رفض المجلس له، فإذا أصتتر مجلس النواب على  تعديالت خالل واحد وعشتترين يوماً من تاري 

رفض البرناما للمرة الثانية خالل فترة ال تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل 

الملتك استتتتتتتتقتالتة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنتاما الوزارة الجتديدة بذات اإلجراءات والمدد 



ل استتتتتقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على الستتتتابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقب

المجلس أن يصتتدر قراراً بقبول برناما الحكومة أو رفضتته خالل المدد المنصتتتو  عليها، فإذا 

 مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عّد ذلك قبوالً للبرناما.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 26جديدة للمادة ) * أضيفت فقرة

 (27مادة )

يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تـنفيذها،  -أ  

 ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.

 يرأس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها. -  ب

مجلس الوزراء على أداء مهام المجلس وسير أعماله، ويقوم بتـنفيذ قراراته يشرف رئيس  -ج 

 وتحقيق التـنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين أعمالها.

تـَـنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه ألي سبب من األسباب يتضمن تـنحية الوزراء  -  د

 جميعاً من مناصبهم .

ية، وتصدر قراراته بحضور أغلبـية أعضائه وبموافقة أغلبـية مداوالت مجلس الوزراء سر -هـ

الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتـلتـزم األقلية برأي 

األغلبـية ما لـــــــــم تستـقل. وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في األحوال 

 .التي تـقـتضي صدور مرسوم في شأنها

 (28مادة )

يتولى كل وزير اإلشراف على شئون وزارته، ويقوم بتـنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها،  -أ 

 كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تـنفيذها.

أن يزاول، ولو ال يجوز للوزير أثـناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو  -  ب

ٌّ أو تجارياٌّ أو مالياٌّ، كما ال يجوز أن يسهم  بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عمالً صناعيا



في التـزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في 

 يجوز لـه مجلس إدارة أية شركة إال كممثـل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك. وال

خالل تـلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر ماالً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد 

 العلني، أو أن يؤجرها أو يـبـيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.

 (29مادة )

إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه ألي سبب من األسباب يستمر في تصريف 

 شئون منصبه إلى حين تعيـين خلف له.العاجل من 

 (50مادة )

ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات اإلدارة البلدية بما يكفل لها االستـقالل في ظل توجيه  -أ  

التدولتة ورقتابتهتا، وبمتا يكفتل لهيئتات اإلدارة البلتدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي 

 تدخل في نطاقها والرقابة عليها.

توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتـفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة  -  ب

  المواطنين.

 الفصل الثالث

 السلطة التـ ريعية

 المجلس الوطني

 (52مادة )

 يتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب.

 الفـــرع األول

 مجلـس ال ـورى



 (52مادة )

يتألف مجلس الشتورى من أربعين عضتواً يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقاً لإلجراءات والضوابط 

 والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 52عدلت المادة )  *

 ( 53مادة )

ى أن يكون بحرينياً، وأن يمضتتتي على من اكتستتتب الجنستتتية يشتتتترط في عضتتتو مجلس الشتتتور

البحرينية عشتر ستنوات على األقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية 

إحدى الدول األعضتتتاء بمجلس التعاون لدول الخليا العربية بشتتترط أن تكون جنستتتيته البحرينية 

والستتياستتية، وأن يكون استتمه مدرجا في أحد جداول بصتتفة أصتتلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية 

االنتخاب، وأال تـتتتتتقل سنه يوم التعيـتتتتتين عن خمس وثالثين سنة ميالدية كاملة، وأن يكون ممن 

 تـتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022عديالت الدستورية الصادرة عام ( حسب الت53عدلت المادة )  *

 (52مادة )

مدة العضتتتتوية في مجلس الشتتتتورى أربع ستتتتنوات، ويجوز إعادة تعيـتتتتتتتتتتين من انتهت مدة  -  أ

 عضويته.

إذا خال محل أحد أعضتتتاء مجلس الشتتتورى قبل نهاية مدته ألي ستتتبب من األستتتباب عين  -  ب

 الملك عضواً بديالً لنهاية مدة سلفه.

يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس  -ج 

يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى الملك، وال تـتتتتتتتنتهي العضوية إال من 

 تاري  قبول الملك لهذا االلتماس.



 ـتتتتتتتين لرئيسيعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثـتتتتتتتل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائب -  د

 المجلس لكل دور انعقاد. 

 (55مادة )

 يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون أدوار االنعقاد واحدة للمجلسين. -  أ

 إذا ُحـل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى. -  ب

 الفـــرع الثانـــي

 مجلــــس النــــــواب

 (56مادة )

ن عضواً ُينتخبون بطريق االنتخـــاب العام السري المباشر وفقاً يتألف مجلس النواب من أربعي

 لألحكام التي يـبـينها القانون.

 (57مادة )

 يشترط في عضو مجلس النواب:

أن يكون بحرينيا، وأن يمضتي على من اكتستب الجنسية البحرينية عشر سنوات على األقل،  -أ 

نستية إحدى الدول األعضاء بمجلس وغير حامل لجنستية دولة أخرى، باستتثناء من يحمل ج

التعاون لدول الخليا العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة 

 حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول االنتخاب. 

 أال تـقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثين سنة ميالدية كاملة. -  ب

 أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. -ج 

أال تكــون عضويتــه بمجلـس الشورى أو مجلس النواب قد أُسقطت بقرار من المجلس الذي  -  د

لمن  العضوية . ويجوزينتمي إليه بستبب فقد الثـتتتتتتتقة واالعتبار أو بستبب اإلخالل بواجبات 

أُسقطت عضويتـتتـتتـتته الترشيح إذا انقضى الفصل التـتتشريعي الذي صدر خالله قرار إسقاط 



العضتوية، أو صتدر قرار من المجلس الذي كان عضتوا فيه بإلغاء األثر المانع من الترشيح 

المترتب على إستتتقاط العضتتتوية بعد انقضتتتاء دور االنعقاد الذي صتتتدر خالله قرار إستتتقاط 

 ضوية.الع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 57* عدل البند )أ( من المادة )

 (58مادة )

مدة مجلس النواب أربع سنوات ميالدية من تاري  أول اجتماع لـتتتتتتته، وتجرى في خالل الشهور 

من هذا  (62)المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة  األربعة األخيرة من تـتتتتتتتتلك المدة انتخابات

 الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.

وللملك أن يمد الفصل التـشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة ال تـزيد على 

 سنتين. 

  (59مادة )

من األستتتباب، ينتخب بدله إذا خال محل أحد أعضتتتاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، ألي ستتتبب 

 خالل شهرين من تاري  إعالن المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. 

وإذا كان الخلو بستتتبب استتتتقالة العضتتتو فال يجوز له الترشتتتح لعضتتتوية المجلس خالل الفصتتتل 

 التشريعي الذي قدم فيه استقالته.

سابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فال يجرى وإذا وقع الخلو في خالل األشتهر الستتة ال

 انتخاب عضو بديل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 59* عدلت المادة )

 (60مادة )



مجلس النواب في أول جلسة لـتته، ولمثـتتل مدته، رئيساً ونائبين للرئيس من بين أعضائه، ينتخب 

 وإذا خال مكان أي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويكون االنتخاب في جميع األحوال باألغلبـية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه األغلبـية 

خاب بين االثـنين الحائزين ألكثر األصوات، فإن تساوى مع ثانيهما في المرة األولى أُعيد االنت

غيره في عدد األصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكــون االنتخاب في هذه 

الحالة باألغلبـية النسبـية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه األغلبـية النسبـية 

 م بالقرعة .أجرى المجلس االختيار بينه

 ويرأس الجلسة األولى أكبر األعضاء سناًّ إلى حين انتخاب رئيس المجلس.

 (62مادة )

ف المجلس خالل األسبوع األول من اجتماعه السنوي اللجان الالزمة ألعماله، ويجوز لهذه  يؤلِـّ

 اللجان أن تباشر صالحياتها خالل عطلة المجلس. 

 (62مادة )

في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقاً للقانون  تخت  محكمة التمييز بالفصل

 المنظـِّم لذلك.

 (63مادة )

مجلس النواب، هو المخت  بقبول االستـقالة من عضويته، وال تعتبر االستـقالة نهائية إال من 

 وقت تـقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغراً من تاري  ذلك القبول.

 (62مادة )

جلس النواب وجب إجراء االنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد ال يجاوز أربعة إذا ُحل م -أ 

أشهر على األكثر من تاري  الحل. فإن لم تجر االنتخابات خالل تـلك المدة يسترد المجلس 

المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن 

 ينتخب المجلس الجديد.



للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، أن يؤجل إجراء انتخاب المجلس الجديد إذا  -  ب

 كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء االنتخاب أمر متعذر.

إذا استمرت الظروف المنصو  عليها في البند السابق، فللملك، بناء على رأي مجلس  -ج 

س المنحل ودعوته إلى االنعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائماً من تاري  الوزراء، إعادة المجل

صدور المرسوم الملكي بإعادته، ويمارس كامل صالحياته الدستورية، وتـنطبق عليه أحكام 

هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي 

 ادية له بغض النظر عن تاري  بدئها.يعقدها في هذه الحالة أول دورة ع

 (65مادة )

يجوز بناًء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على األقل أن يوجه إلى أي من 

 الوزراء استجوابات عن األمور الداخلة في اختصاصاته. 

 اب.نوويتم إجراء االستجواب وفقاً للشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة الداخلية لمجلس ال

وتجرى مناقشتة االستجواب في المجلس مالم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، 

 وذلك بعد ثمانية أيام على األقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.

ويجوز أن يؤدي االستتتجواب إلى طرح موضتتتوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً ألحكام 

 ( من هذا الدستور.66المادة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 65* عدلت المادة )

 (66مادة )

 النواب عن أعمال وزارته . كل وزير مسئول لدى مجلس  -أ  

ال يجوز طرح موضوع الثـقة بالوزير إال بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء  -ب

من مجلس النواب إثر مناقـشة استجواب موجه إليه، وال يجوز للمجلس أن يصدر قراره في 

 الطلب قبل سبعة أيام من تـقديمه.



األعضاء الذين يتألف منهم عدم الثـتتتقة بأحد الوزراء  إذا قرر مجلس النواب بأغلبـتتتية ثـتتتلثي -ج 

 اعتبر معتـزال للوزارة من تاري  قرار عدم الثـقة، ويقدم استـقالته فورا .

 (67مادة )

 ال ُيطرح في مجلس النواب موضوع الثـقة برئيس مجلس الوزراء . -أ  

إمكان التعاون مع  إذا تقدم عشتتترة أعضتتتاء على األقل من مجلس النواب بطلب مستتتبب بعدم -ب

رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضتتتتاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب إلى مكتب 

 المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاري  تقديمه. 

ال يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس  -ج 

 قبل سبعة أيام من تاري  إحالته إليه من مكتب المجلس.الوزراء 

إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضتتتتتتائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء،  -د 

بتتإعفتتاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جتتديتتدة، أو   رفع األمر إلى الملتتك للبتتت فيتته

 بحل مجلس النواب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 67* عدلت البنود )ب   ج   د( من المادة )

 (68مادة )

الحكومة أن ترد لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المستتتتتائل العامة، وعلى   - أ 

 على المجلس كتابة خالل ستة أشهر، وإن تعذر األخذ بها وجب أن تبين األسباب.

يجوز بنتتاًء على طلتتب موقع من خمستتتتتتتة أعضتتتتتتتاء على األقتتل من مجلس النواب، طرح   -ب

موضتوع عام للمناقشتة الستتيضتاح ستياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً 

 الالئحة الداخلية للمجلس. للضوابط التي تحددها 

ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشتتتة العامة في جدول أعمال أول جلستتتة تالية لتقديمه، ليبت 

 فيه المجلس دون مناقشة.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 68* عدلت المادة )

 (69مادة )

لمجلـــس النــــواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من يحـــق 

أعضائه للتحقيق في أي أمر من األمـــور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، 

على أن تـقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خالل مدة ال تـتجاوز أربعة أشهر من تاري  بدء 

  التحقيق.

يجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تـقديم الشهادات والوثائق والبـيانات التي تطلب و

 منهم.

 الفرع الثالث

 أحكام م تركة للمجلسين

 (70مادة )

ال يصدر قانون إال إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب 

 األحوال، وصدق عليه الملك.

 (72مادة )

يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر أكتوبر، إال إذا قرر الملك دعوته 

وإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تـلك  لالجتماع قبل هذا الموعد،

 العطلة.

 (72مادة )

هر، وال يجوز دور االنعقـــاد السنـــوي لكل من مجلسي الشورى والنواب ال يقل عن سبعة أش

 فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية . 



 (73مادة )

من حكم المادتين السابقـتـين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي النتهاء شهر من  استـثـناء

تاري  تعيـين مجلس الشورى أو انتخاب مجلس النواب أيهما تم آخرا، إال إذا قرر الملك دعوته 

 ي .لالجتماع قبل هذا التار

وإذا كان تاري  انعقاد المجلس في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصو  عليه في 

منه بمقدار ( 72)من الدستور، خـُـفضت مدة االنعقاد المنصو  عليها في المادة  (72)المادة 

 الفارق بين الميعادين المذكورين.

 (72مادة )

وطني بالخطاب السامي، ولـه أن ينيب ولي العهد أو يفتتح الملك دور االنعقاد العادي للمجلس ال

من يرى إنابته في ذلك. ويختار كل من المجلسين لجنة من بين أعضائه إلعداد مشروع الرد 

 على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره.

 (75مادة )

غير عادي إذا رأى الملك  ُيدعى كل من مجلسي الشورى والنواب، بأمر ملكي، إلى اجتماع

 ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبـية أعضائه.

 وال يجوز في دور االنعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير األمور التي ُدعي من أجلها. 

 (76مادة )

 يعلن الملك، بأمر ملكي، فض أدوار االنعقاد العادية وغير العادية.

 (77مادة )

س الشورى أو مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين الجتماعه كل اجتماع يعقده مجل

 يكون باطال ً، وتبطل القرارات التي تصدر عنه.

 (78مادة )



يــؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة 

 أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية:

( للوطن وللملك  وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة  وأن  )أقسم بالله العنيم أن أكون مخلصا

 .أذود عن حريات ال عب ومصالحه وأمواله  وأن أؤدي أعمالي باألمانة والصدق(

 (79مادة )

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناًء على طلب الحكومة أو 

 ون مناقشة الطلب في جلسة سرية.رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتك

 (80مادة )

يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، 

وتصدر القرارات باألغلبـية المطلقة لألعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحاالت التي تـشترط 

الرئيس. وإذا كان التصويت  فيها أغلبـية خاصة، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه

 متعلقاً بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على األعضاء بأسمائهم.

وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متـتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على أال 

 يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس.

 (82مادة )

رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول يعرض 

المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحاالت يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي لـه 

حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديالت كان مجلس النواب قد أدخلها على 

على أن تعطى األولوية في المناقشة دائماً لمشروعات  بتعديلها. المشروع أو رفضها أو قام

 القوانين واالقـتراحات المقدمة من الحكومة.

 (82مادة )



إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس 

واب لى مجلس النالشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو باإلضافة يعيده رئيس المجلس إ

 إلعادة النظر فيه.

 (83مادة )

إذا قبل مجلس النواب مشتتروع القانون كما ورد من مجلس الشتتورى يحيله رئيس مجلس النواب 

 خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 83* عدلت المادة )

 (82مادة )

لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على 

قراره السابق دون إدخال أية تعديالت جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد 

انية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس المشروع إلى مجلس الشورى مرة ث

 النواب أو أن يصر على قراره السابق.

 (85مادة )

إذا اختلف المجلستتتتتان حول مشتتتتتروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاستتتتتة رئيس 

مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشتتتترط لقبول المشتتتروع أن يصتتتدر قرار المجلس 

بأغلبية األعضتاء الحاضرين، وعندما ُيرفض المشروع بهذه الصورة، ال يقدم مرة ثانية  الوطني

 إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 85* عدلت المادة )

 (86مادة )



إحالته ب م فيها الموافقة على مشتتروع القانون يقوم رئيس مجلس النوابفي جميع الحاالت التي تت

 خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 86* عدلت المادة )

 (87مادة )

مشروع قانون ينظم موضوعات اقـتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، كل 

يتم عرضه على مجلس النواب أوال ليـبت فيه خالل خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة 

عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خالل خمسة 

اختالف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض األمر عشر يوما أخرى، وفي حالة 

على المجلس الوطني للتصويت عليه خالل خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه 

 خالل تـلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.

 (88مادة )

مجلس الشتتورى أو إحدى لجانهما  يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو

عن موضتتتوع داخل في اختصتتتاصتتته، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك، ويناقش المجلس أو 

 اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من مالحظات بشأنه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022 ( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام88* عدلت المادة )

 (89مادة )

عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثـل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة  -أ  

 العامة، وال سلطان ألية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.

ال تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو  -  ب

إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة لجانه من آراء أو أفكار، إال 

 األمة، أو باالحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة ألي شخ  كان. 



ال يجــوز أثـناء دور االنعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات  -ج 

القبــض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إال بإذن التوقيف أو التحقيق أو التـفتيــش أو 

المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن من رئيس 

 المجلس.

ويعتبر بمثابة إذٍن عـدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب اإلذن خالل شهر من تاري  

 وصوله إليه.

من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثـناء انعقاده، كما يجب ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ 

إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثـناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من 

 أعضائه. 

 (90مادة )

للملك أن يؤجل ، بأمر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة ال تجاوز شهرين، وال يتكرر التأجيل 

نعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة. وال تحسب مدة التأجيل ضمن فترة االنعقاد في دور اال

 من هذا الدستور.  (72)المنصو  عليها في المادة 

 (92مادة )

األمور لكل عضتتو من أعضتتاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أستتئلة مكتوبة الستتتيضتتاح 

الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على اإلجابة، فإن أضاف الوزير 

 جديداً تجدد حق العضو في التعقيب.

وال يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو  

 بأحد موكليه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 92* عدلت الفقرة األولى من المادة )

 (92مادة )



لخمستة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور،  -أ 

، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصتتة وألي من أعضتتاء المجلستتين حق اقتراح القوانين

م فيته االقتراح إلبتداء الرأي، فتإذا رأى المجلس قبول االقتراح أحتالته  في المجلس التذي قتدِّ

إلى الحكومة لوضتتعه في صتتيغة مشتتروع تعديل للدستتتور أو مشتتروع قانون، وتقديمه إلى 

 مجلس النواب خالل ستة أشهر على األكثر من تاري  إحالته إليها.

كل اقتراح بقانون تم تـقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي قـُـدم إليه ال يجوز  -  ب

 تـقديمه ثانية في دور االنعقاد ذاته.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 92* عدل البند )أ( من المادة )

 (93مادة )

لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع 

 إليهم كلما طلبوا الكالم، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينيـبونهم عنهم.

 وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المخت  عند مناقـشة أمر يتعلق بوزارته.

 (92مادة )

يـبـين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما،  -أ  

وأصول المناقـشة والتصويت والسؤال واالستجواب وسائر الصالحيات المنصو  عليها 

في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تـترتب على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن 

 مقبول. جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر

 لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم لـه ما يراه من أحكام تكميلية. -  ب

 (95مادة )

حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصا  رئيسه، ويخص  لكل 

 من المجلسين حرس يأتمر بأمر رئيس المجلس.



ستقرار على مقربة من أبوابه إال بطلب وال يجوز ألية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو اال

 من رئيسه.

 (96مادة )

تـُحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه 

 المكافآت ال ينفذ هذا التعديل إال ابتداء من الفصل التـشريعي التالي.

 (97مادة )

النواب، كما ال يجوز الجمع بين عضوية ال يجــوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس 

 أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة.

 ويعين القانون حاالت عدم الجمع األخرى.

 (98مادة )

ال يجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أثـناء مدة عضويته أن ُيعيَّن في مجلس إدارة 

ات العامة إال في األحوال التي يـبـينها شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسس

 القانون.

وال يجوز لـه خالل تـلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر ماالً من أموال الدولة أو أن يؤجرها 

أو أن يـبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة 

 مالك للمصلحــة العامة.العلنيتين، أو بتطبـيق نظام االست

 (99مادة )

إذا ظهرت حالة من حاالت عدم األهلية ألي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثـناء 

عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغراً بقرار يصدر بأغلبـية ثـلثي أعضاء المجلس 

 الذي هو عضو فيه.

س النواب إذا فقد الثـقة واالعتبار كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجل

أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبـية ثـلثي أعضاء 



المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار إذا كان صادراً عن مجلس الشورى إلى الملك 

 إلقراره.

 (200مادة )

 ال ُيمنح أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أوسمة أثـناء مدة عضويتهم.

 الفرع الرابع

 أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني

 (202مادة )

باإلضافة إلى األحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثـل 

 ئيس مجلس الوزراء.هذا االجتماع كلما رأى ذلك أو بناء على طلب ر

 (202مادة )

يتولى رئيس مجلس النواب رئتتاستتتتتتتة اجتمتتاع المجلس الوطني، وعنتتد غيتتابتته يتولى ذلتتك رئيس 

 مجلس الشورى، ثم النائب األول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب األول لرئيس مجلس الشورى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 202* عدلت المادة )

 (203مادة )

في غير الحاالت التي يتطلب فيها الدستتور أغلبية خاصتة، ال تعتبر جلستتات المجلس الوطنـتتتتتتتي 

قانونيـتة إال بحضـور أغلبيـة أعضـاء كـل مـن المجلسيـن على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد 

متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صتتتحيحا، على أال يقل عدد الحاضتتترين من كل المجلس مرتين 

مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات 

 يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 .2022الدستورية الصادرة عام  ( حسب التعديالت203* عدلت المادة )

 الفصــل الرابـع

 السلطــة القضائيــة

 (202مادة )

 شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات. -أ 

 العدالة،ال سلطان ألية جهة على القاضي في قضائه، وال يجوز بحال التدخل في سير  -  ب

 ويكفل القانون استـقالل القضاء، ويـبـين ضمانات القضاة واألحكام الخاصة بهم.

يضع القانون األحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام اإلفتاء القانوني، وإعداد التـشريعات،  -  جـ

 وتمثيل الدولة أمام القضاء، وبالعاملين في هذه الشئون.

 محاماة.ينظم القانون أحكام ال -د  

 (205مادة )

 يرتب القانون المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، ويـبـين وظائفها واختصاصاتها. -أ

يقـتصر اختصا  المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تـقع من أفراد قوة  -  ب

العرفية،  الدفاع والحرس الوطني واألمن العام، وال يمتد إلى غيرهم إال عند إعالن األحكام

 وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

 جلسات المحاكم علنية إال في األحوال االستـثـنائية التي يـبـينها القانون. -ج 

ينشأ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي األجهزة  -د 

 مة.يفية لرجال القضاء والنيابة العاالمعاونة لها، ويـبـين القانون صالحياته في الشئون الوظ

 (206مادة )



تـتتتتتتتتتنشتتتأ محكمة دستتتتورية، من رئيس وستتتتة أعضتتتاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، 

 وتخت  بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.

ويـتتتتتبـتتتتتين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدد اإلجراءات التي 

ـتتت بع أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من تـتتتُ تـتتتَّ

األفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستتتتورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصتتتادر 

بعدم دستتتتورية ن ي في قانون أو الئحة أثر مباشتتتر، مالم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً الحقاً، فإذا 

ن الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بن  جنائي تـُعتبر األحــكام التي صدرت باإلدانة استـناداً إلى كا

 ذلك الن  كأن لم تكن.

وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتـقرير مدى 

 افة.مطابقـتها للدستور، ويعتبر التـقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللك

 البــاب الخامـس 

 ال ئـــون الماليــة

 (207مادة )

إنشـــاء الضرائب العامــة وتعديلهـــا وإلغاؤهــا ال يكــون إال بقانون، وال ُيعفـَى أحد من  -أ

أدائها كلها أو بعضها إال في األحوال المبينة بالقانون. وال يجوز تكليف أحد بأداء غير 

 التكاليف إال في حدود القانون.ذلـــك من الضرائب والرسوم و

يـبـين القانون األحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من األموال العامة،  -  ب

 وبإجراءات صرفها.

فيها، يـبـين القانون األحكام الخاصة بحفظ أمالك الدولة وإدارتها وشروط التصرف  -ج 

 والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه األمالك.

 (208مادة )



تـُعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز أن تـقرض الدولة أو أن تكفل قرضاً بقانون في حدود  -أ 

 االعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.

يجوز للهيئات المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تــقرض أو تـقترض أو تكفل  -  ب

 قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها.

 (209مادة )

 تحّدد السنة المالية بقانون. -أ 

تعد الحكومة مشتتتتروع قانون الميزانية الستتتتنوية الشتتتتاملة إليرادات الدولة ومصتتتتروفاتها،  -ب 

شتتورى والنواب قبل انتهاء الستتنة المالية بشتتهرين على األقل. وبعد وتقدمه إلى مجلستتي ال

تقديم المشتروع تجتمع اللجنتان المختصتتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع 

مشتتترك لمناقشتتته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشتتات تقريراً منفصتتالً إلى 

لقانون على مجلس النواب لمناقشتتتته وإحالته إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشتتتروع ا

مجلس الشتتتورى للنظر فيه وفق أحكام الدستتتتور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشتتتروع 

 قانون الميزانية باالتفاق مع الحكومة.

تكون مناقشتتتتتتة مشتتتتتتروع قانون الميزانية على أستتتتتتاس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد  -ج 

ن على األكثر، وال يجوز تخصتتي  أي إيراد من اإليرادات العامة الميزانية لستتنتين ماليتي

 وجوه الصرف إال بقانون. لوجه معين من

 تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون . -د  

إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين  -هـ 

صروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة صدوره، وتجبى اإليرادات وتنفق الم

 المذكورة.

ال يجوز بحال تجاوز الحد األقصى لتـقديرات اإلنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين  -و 

 المعدلة له.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 209* عدل البندان )ب   ج( من المادة )

 (220مادة )

كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التـقديرات الواردة فيها يجب أن يكون 

 بقانون.

 (222مادة )

اقتضت ذلك طبيعة يجوز، بقانون، تخصي  مبالغ معينه ألكثر من سنة مالية واحدة، إذا  -  أ

المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة االعتمادات الخاصة بكل منها 

 حسبما قرره القانون المذكور.

يجوز كذلك أن تـُفرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استـثـنائية تسري ألكثر  -  ب

 من سنة مالية.

 (222مادة )

قانون الميزانية أي ن  من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في  ال يجوز أن يتضمن

ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تـفادي إصدار قانون في أمٍر ن َّ هذا الدستور على 

 أن يكون تـنظيمه بقانون.

 (223مادة )

 جلس النواب خاللالحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أوال ً إلى م

األشهر الخمسة التالية النتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس 

 الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بمالحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.



 (222مادة )

ية، ختاميضع القانون األحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وبحساباتها ال

وتسري في شأنها األحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام 

 الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.

 ( 225مادة )

 ةتقدم الحكومة إلى مجلستتي الشتتورى والنواب، برفقة مشتتروع الميزاينة الستتنوية، بياناً عن الحال

المتاليتة واالقتصتتتتتتتادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما 

 لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 225* عدلت المادة )

 (226مادة )

ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استـقالله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في 

رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من 

 الحكومة ومجلس النواب تـقريراً سنوياً عن أعماله ومالحظاته.

 (227مادة )

كل التـزام باستـثمار مورد من موارد الثروة الطبـيعية أو مرفق من المرافق العامة ال يكون إال  -أ

بقانون ولزمن محدود، وتكفل اإلجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق 

 العالنية والمنافسة.

 ال يمنح أي احتكار إال بقانون وإلى زمن محدود . -  ب

 (228مادة )

 م القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.ينظ



 (229مادة )

ر على  ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات والمكافآت التي تقرَّ

 خزانة الدولة .

 الباب السادس

 أحكام عامة وأحكام ختامية

 (220مادة )

يشتتتتتتترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستتتتتتتور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي  -أ 

ق الملك  األعضتتتاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشتتتورى ومجلس النواب، وأن يصتتتدِّ

بنود ب، ج، د( من هذا الدستتتور. فإذا لم  55على التعديل، وذلك استتتثناء من حكم المادة )

ين على مبدأ التعديل أو على الن  المقترح تعديله، يجتمع المجلس يوافق أي من المجلستتتتت

الوطني بحضتتور ثلثي أعضتتائه لبحث مشتتروع التعديل، ويشتتترط إلقرار مشتتروع التعديل 

 موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

 إذا ُرفض تعديل ما للدستور فال يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. - ب

ال يجــوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما ال يجوز اقتراح تعديل النظام  -ج 

الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من األحوال، وكذلك نظام المجلسين 

 ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور.

 ال يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه.صالحيات الملك المبينة في هذا الدستور  -  د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2022( حسب التعديالت الدستورية الصادرة عام 220* عدل البند )أ( من المادة )

 (222مادة )



من  ليةال يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدو -أ 

 معاهدات واتفاقات.

من هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً كل  (38)استـثـناء من حكم الفقرة الثانية من المادة  -  ب

ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعالنات معمول 

للنظام المقرر بهذا بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً 

 الدستور.

 (222مادة )

تـنشر القوانين في الجريدة الرسمية خالل أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من 

 تاري  نشرها، ويجوز، بن  خا  في القانون، تـقصير هذا األجل أو إطالته.

 (223مادة )

الن األحكام العرفية، وذلك في ال يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إال أثناء إع

الحدود التي يــبينها القانون. وال يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب 

 أو المساس بحصانة أعضائه في تلك األثناء، أو أثناء إعالن حالة السالمة الوطنية.

 (222مادة )

 بها، وال يترتب عليها أثر فيما وقع قبل ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاري  العمل

هذا التاري  . ويجوز، في غير المواد الجزائية، الن  في القانون على سريان أحكامه بأثر 

رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني 

 بحسب األحوال.

 (225مادة )

 جريدة الرسمية، ويعمل به من تاري  نشره.ينشر هذا الدستور المعدل في ال

  

 حـمـد بن عيسـى آل خليفـة



  

* * * * 

 


