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مر�سوم بقانون رقم ( )38ل�سنة 2012
بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة 2002
ب�إن�شاء المحكمة الد�ستورية

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور ،
وعلى قانون ديوان الرقابة المالية والإداري��ة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة
 ،2002المعدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )49ل�سنة ، 2010
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2002ب�إن�شاء المحكمة الد�ستورية،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2002ب�ش�أن الميزانية العامة  ،المعدل بالقانون
رقم ( )3ل�سنة ،2007
وعلى قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة ،2010
وبعد �أخذ ر�أي الجمعية العمومية للمحكمة الد�ستورية،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صو�ص المواد ( )2و ( )3و ( )7الفقرة الثانية من المر�سوم بقانون رقم ()27
ل�سنة  2002ب�إن�شاء المحكمة الد�ستورية الن�صو�ص الآتية:

مادة (:)2

ف��ي تطبيق �أح��ك��ام ه��ذا ال��ق��ان��ون يق�صد بكلمة " المحكمة " المحكمة الد�ستورية ،
وبعبارة "ع�ضو المحكمة" رئي�س المحكمة ونائبه و�أع�ضاء المحكمة.

مادة ()3

ُت�شكل المحكمة من رئي�س ونائب للرئي�س وخم�سة �أع�ضاء ،يعينون ب�أمر ملكي لمدة خم�س
�سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وف��ي حالة غياب الرئي�س �أو وج��ود مانع لديه يحل محله نائب الرئي�س ،وتكون له ذات
االخت�صا�صات وال�صالحيات المقررة للرئي�س.
و�إذا خال محل رئي�س المحكمة �أو نائبه �أو �أحد �أع�ضائها ب�سبب اال�ستقالة �أو الوفاة �أو العجز
ال�صحي �أو لأي �سبب �آخر يعين ب�أمر ملكي من يحل محله لمدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد
لمرة واحدة.

مادة ( )7الفقرة الثانية:

وير�أ�س الجمعية العمومية رئي�س المحكمة ،وفي حالة غياب الرئي�س �أو وجود مانع لديه
تكون الرئا�سة لنائب الرئي�س ثم لمن يليه من �أع�ضاء المحكمة بح�سب الترتيب المحدد في
الأمر الملكي ال�صادر بتعيينهم.
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المادة الثانية

ُي�ضاف �إلى المر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2002ب�إن�شاء المحكمة الد�ستورية مادة
جديدة برقم ( )8مكرر ًا  ،ن�صها الآتي:

مادة ( )8مكرراً:

يكون للمحكمة ميزانية �سنوية م�ستقلة ،تبد�أ ببداية ال�سنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد رئي�س المحكمة ،باالتفاق مع وزير المالية ،م�شروع الميزانية قبل بدء ال�سنة المالية
بوقت كاف ،ويراعى في �إعداد الم�شروع �إدراج كل من الإيرادات والم�صروفات رقم ًا واحد ًا،
ويقدم م�شروع الميزانية �إلى وزير المالية.
وبعد اعتماد الميزانية العامة للدولة ،يتولى رئي�س المحكمة ،بالتن�سيق مع وزير المالية،
توزيع االعتمادات الإجمالية لميزانية المحكمة على �أ�سا�س التبويب الوارد في الميزانية العامة
للدولة.
ويبا�شر رئي�س المحكمة ال�سلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح ب�ش�أن تنفيذ
ميزانية المحكمة في حدود االعتمادات المدرجة فيها ،كما يبا�شر رئي�س المحكمة ال�سلطات
المخولة لديوان الخدمة المدنية.
وعلى المحكمة توريد فائ�ض االعتمادات المالية التي لم يتم �صرفها �أو لم يتم االلتزام بها
خالل ال�سنة المالية المنق�ضية �إلى الميزانية العامة للدولة.
ويعد رئي�س المحكمة الح�ساب الختامي لميزانية المحكمة في المواعيد المقررة ،ويحيله
�إلى وزير المالية لإدراجه في الح�ساب الختامي للميزانية العامة للدولة.
ومع عدم الإخالل برقابة ديوان الرقابة المالية والإداري��ة ،ت�سري على ميزانية المحكمة
والح�ساب الختامي لها القوانين المنظمة للميزانية العامة للدولة والح�ساب الختامي لها.

المادة الثالثة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخ�صه ـ تنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُيعمل به
اعتبار ًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

								

�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ26:رم�ضان 1433هـ
الموافق� 14:أغ�سط�س 2012م

رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

