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مر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة 2012
بتعديل بع�ض �أحكام المر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 2002
ب�ش�أن مجل�سي ال�شورى والنواب
ملك مملكة البحرين .

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور,
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن مجل�سي ال�شورى والنواب ,وتعديالته,
وبنا ًء على عر�ض رئي�س مجل�س الوزراء،
وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى

ُي�ستبدل بن�صو�ص المواد ( ,)1و( )3بند (�أ) ,و( )11بند (�أ) ,و( )20من المر�سوم
بقانون رقم ( )15ل�سنة  2002ب�ش�أن مجل�سي ال�شورى والنواب ,الن�صو�ص الآتية :

مادة (:)1

يت�ألف مجل�س ال�شورى من �أربعين ع�ضو ًا يعينون ويعفون ب�أمر ملكي  ،وذلك وفق ًا للإجراءات
وال�ضوابط والطريقة التي تحدد ب�أمر ملكي .

مادة ( )3بند (�أ):

�أ � -أن يكون بحريني ًا ،و�أن يم�ضى على من اكت�سب الجن�سية البحرينية ع�شر �سنوات على
الأق��ل ،وغير حامل لجن�سية �أخ��رى ،با�ستثناء من يحمل جن�سية �إح��دى ال��دول الأع�ضاء
بمجل�س التعاون لدول الخليج العربية ب�شرط �أن تكون جن�سيته البحرينية ب�صفة �أ�صلية،
ومتمتع ًا بكافة حقوقه المدنية وال�سيا�سية.

مادة ( )11بند (�أ):

�أ � -أن يكون بحريني ًا ،و�أن يم�ضى على من اكت�سب الجن�سية البحرينية ع�شر �سنوات على
الأق��ل ،وغير حامل لجن�سية �أخ��رى ،با�ستثناء من يحمل جن�سية �إح��دى ال��دول الأع�ضاء
بمجل�س التعاون لدول الخليج العربية ب�شرط �أن تكون جن�سيته البحرينية ب�صفة �أ�صلية،
ومتمتع ًا بكافة حقوقه المدنية وال�سيا�سية.

مادة (:)20

ينتخب ع�ضو مجل�س النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأ�صوات ال�صحيحة التي �أعطيت في
االنتخاب .ف�إن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد من المر�شحين في الدائرة �أعيد االنتخاب بين

العدد - 3067 :الخميس  30أغسطس 2012

االثنين الحا�صلين على �أكبر عدد من الأ�صوات ،ف�إن ت�ساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأ�صوات
ا�شترك معهما في انتخاب المرة الثانية ،وفي هذه الحالة يعتبر فائز ًا من ح�صل على �أكبر
عدد من الأ�صوات ،ف�إن ت�ساوى �أكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئي�س لجنة
الإ�شراف على �سالمة االنتخاب.
وفي جميع الأحوال يثبت رئي�س اللجنة الفرعية في مح�ضر الفرز عدد ما ح�صل عليه كل
مر�شح من �أ�صوات في دائرته ،ويوقع رئي�س اللجنة و�أمين ال�سر هذا المح�ضر وتقفل �صناديق
�أوراق االقتراع ،وير�سل المح�ضر والأوراق االنتخابية �إلى رئي�س لجنة الإ�شراف على �سالمة
االنتخاب الذي يتولى الإعالن عن ا�سم المر�شح الفائز.

المادة الثانية

ُي�ضاف بند جديد برقم (و) �إلى المادة ( )11من المر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 2002
ب�ش�أن مجل�سي ال�شورى والنواب ،ن�صه الآتي:
و– �أال تكون ع�ضويته بمجل�س النواب قد زالت ب�سبب اال�ستقالة وذلك خالل الف�صل الت�شريعي
الذي قدم فيه ا�ستقالته.

المادة الثالثة

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

								
رئي�س مجل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
الموافــق� 4:شـ ـ ـ ـ ـ ــوال 1433هـ
بتاريـ ــخ� 22:أغ�سط�س  2012م

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
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