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ة الَعلَم 
ارتبطــت األمــم بأعــالم خاصــة بهــا منــذ قــرون طويلــة، تعكــس ُهويتهــا، وُتثــل قيمهــا، 
وتكــّون رابطــة فيــا بينهــا، وتثلهــا أينــا حلــت يف الســلم والشــدائد. لذلــك كان علــم الدولــة 
رمــزاً للُهويــة الوطنيــة، واالنتــاء الوطنــي، والفخــر واالعتــزاز بالرابطــة العميقــة التــي تجمــع أبنــاء 

البلــد الواحــد عــى أرض وقيــم مشــركة. 

محيطهــا  يف  اإلســالمية  العربيــة  هويتهــا  عــن  يومــاً  ببعيــدة  البحريــن  مملكــة  تكــن  مل 
ــه  ــن علــاً ُعرفــوا ب ــات. فاتخــذ أهــل البحري ــد التعايــش بــني مختلــف املكون الخليجــي، وهــي بل
دامئــاً، وارتبــط علــم البحريــن يف تاريخهــا الحديــث بعلمهــا األول قبــل أكــر مــن 200 عــام، عندمــا 
فتــح آل خليفــة جــزر البحريــن بقيــادة الشــيخ أحمــد الفاتــح يف 23 يوليــو 1783، وكان حينهــا 

العلــم البحرينــي علــاً أحمــر اللــون يف شــكل رشيــط أحمــر مســتطيل.

ــع  ــدة الســالم العامــة م ــم توقيــع معاه ــام 1820 عندمــا ت ــم حتــى الع ــتخدم هــذا العل اس
بريطانيــا، ففــي هــذا العــام تــم تعديــل العلــم بإضافــة رشيــط أبيــض بهــدف إظهــار الهدنــة 
والســالم. ويف العــام 1932 تــم تغيــر شــكل علــم البحريــن بإضافــة 28 مثلثــاً أحمــر اللــون يف 
املنطقــة البيضــاء، وكان هــذا ثالــث تغيــر يطــرأ عــى علــم البحريــن. كــا اســتحدث يف عهــد 
املغفــور لــه بإذنــه تعــاىل الشــيخ حمــد بــن عيــى آل خليفــة حاكــم البحريــن آنــذاك علــم خــاص 

بالحاكــم يســتخدم إىل جانــب علــم البحريــن طبقــاً لربوتوكــول خــاص. 

وقــد تطــور علــم البحريــن للمــرة الرابعــة يف العــام 1971 عندمــا أجريــت عليــه تعديــالت 
 جديــدة، وتــم تقليــل عــدد املثلثــات الحمــراء مــن 28 مثلثــاً إىل 8 مثلثــات حمــراء تتداخــل مــع

8 مثلثات بيضاء. 

ومــع تــويل حــرة صاحــب الجاللــة امللــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة عاهــل البــالد املفــدى 
مقاليــد الحكــم، وإعــالن تحــّول البحريــن إىل امللكيــة الدســتورية، أجــري التعديــل الخامــس عــى 
العلــم يف 14 فربايــر 2002، حيــث تــم تقليــص عــدد املثلثــات يف العلــم مــن 8 مثلثــات إىل 5 

مثلثــات لتمثــل أركان اإلســالم الخمســة.

كــا تــم اعتــاد علــم ملــك مملكــة البحريــن يف نفــس العــام، وهــو علــم خــاص بجاللــة 
امللــك حفظــه اللــه، ويرفــع يف أماكــن تواجــده. 
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ية الَعلَم م
الَعلـَـم، هــو رمــز الوطــن واملواطنــة لــه مراســم خاصة تعكــس التقدير والتكريــم والتعظيم، 
ــه الــدول لتميزهــا أمــام املجتمــع الــدويل، وهــو عنــوان االســتقالل والســيادة ورمــز  تعتنــي ب
الفــداء والــوالء، ويقصــد بــه َعلـَـم اململكــة )َعلـَـم الوطــن( وَعلـَـم صاحــب الجاللــة امللــك املفــدى 

)الَعلـَـم امللــي(. 

يجــب احــرام الَعـــلَم فهــو رمــز البــالد وعنــوان اســتقاللها وحريتهــا وانتائهــا وســيادتها. كــا 
يؤكــد عــى الوحــدة الوطنيــة وتجســيد معــاين الــرف والكرامــة والحريــة، والحــرص عــى بقــاء 

الَعـــلَم مرفوعــاً وخفاقــاً.
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م  الَعـلَم  را مة  ا الع ال

ــلَم بنصــف ســاعة )التاســعة والنصــف صباحــاً( يتــم تجهيــز  )أ(  قبــل بــدء مراســم رفــع الَعـ
الَعـــلَم بوضعــه أعــى الثلــث األســفل مــن ســارية الَعـــلَم، وأن يتــم وضعــه بشــكل 

مالئــم ويربــط عــى الســارية وهــو مطــوي لتجنــب ســقوطه عــى األرض.

ــلَم يف مــكان مالئــم ومفتــوح يتســع الصطفــاف الحضــور، وأن ال  )ب(  تكــون ســارية الَعـ
ــة، أو  ــى يف املؤسس ــؤول األع ــار. يتــوىل املس ــن )9( أمت ــارية ع ــاع الس ــل ارتف يق
مــن ينــوب عنــه، تكليــف موظفــني اثنــني ال تقــل درجتهــم عــن رئيــس شــعبة أو رئيــس 
ــلَم يف الوقــت املحــدد حيــث  قســم، وللمواقــع العســكرية برتبــة عريــف، برفــع الَعـ

ــلَم األرض.                                                                                          ــلَم والثــاين املحافظــة عــى عــدم مالمســة الَعـ يتــوىل األول رفــع الَعـ

)ج(  يقــف املســؤول األعــى أو مــن ينــوب عنــه مواجهــاً لســارية الَعـــلَم ويصطــف باقــي 
املوظفــني خلفــه اصطفــاف منظــاً ومتناســقاً وتبــدأ إجــراءات رفــع الَعـــلَم.

بعد إتام إجراءات رفع الَعـلَم ينرصف املوظفون كافة إىل أعالهم. )د( 
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ية ا  العلم  ا ا را

التعليميــة  واملؤسســات  الخاصــة  املؤسســات  الهيئــات،  الــوزارات،  بهــا  ••  ويقصــد 
والخاصــة. الحكوميــة  والجامعــات(  )املــدارس 

••  تــؤدى مراســم رفــع الَعـــلَم بحضــور الوزيــر، رئيــس الهيئــة أو من ينوب عنهــا، وينطبق 
ذلــك عــى املؤسســات الخاصــة واملؤسســات التعليميــة )املــدارس والجامعــات( 
الحكوميــة والخاصــة، حيــث تــؤدى هــذه املراســم بحضــور مديــر املؤسســة أو مــن 

ينــوب عنــه. 

تســجيل  جهــاز  تشــغيل  يتــم  كــا  رفعــه،  إلجــراءات  اســتعداداً  الَعـــلَم  تجهيــز  ••  يتــم 
للمقطوعــة املوســيقية الخاصــة بالســالم الوطنــي ململكــة البحريــن، وبحضــور راعي 

الحفــل مــع املوظفــني ويصطــف الجميــع حــول الَعـــلَم.

••  يتوىل موظفان بدرجة رئيس قسم أو من يف حكمه عملية رفع الَعـلَم.

••  يتــوىل مديــر العالقــات العامــة أو مــن يف حكمــه منــاداة )الســالم الوطنــي ململكــة 
البحريــن( وتعــزف املوســيقى بالســالم الوطنــي ويرفــع الَعـــلَم مــع مراعــاة أن تكــون 
ــلَم  اليــد اليــرى ثابتــة عــى مســتوى الذقــن واليــد اليمنــى تبــارش عمليــة رفــع الَعـ

ــلَم مــع عــزف الســالم الوطنــي. عــى أن يتســاوى توقيــت رفــع الَعـ

••  عنــد االنتهــاء مــن رفــع الَعـــلَم يتــم تثبيــت الحبــل عــى الســارية بشــكل صحيــح، وينــادى 
ــر العالقــات العامــة أو مــن يف حكمــه  مدي

لي  لي   ح  ا العلم  يم    لل الع م 

فردد العموم 

الل

ل  ا

ن ال

بعد إتام مراسم الَعـلَم ينرصف املوظفون كافة إىل أعالهم.  -
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كرية  ا  العلم  ا الع را

م  الَعـلَم  ي  را كرية  ا الع  ا

)أ(  املعســكرات واملواقــع التــي توجــد بهــا ســارية الَعـــلَم عــى طــرف ميــدان تدريــب أو 
ســاحة واســعة وارتفــاع الســارية مــن )10 – 16( مــر.

••  تصــدر تعليــات مبراســم رفــع الَعـــلَم قبــل 3 أيــام عــى أقــل تقديــر، ويتــم دعــوة 
املراســم. لحضــور  واألفــراد  الضبــاط 

••  يتــم تشــكيل )5( فصائــل مــن األفــراد مــع ســالح البندقيــة والحــراب، بحيــث يتكــون كل 
فصيــل مــن واحــد وعريــن فــرداً، ويتشــكل مــن ثالثــة صفــوف، ويتقــدم كل فصيــل 
ضبــاط، ويقــود التشــكيل ضبــاط برتبــة أعــى، كــا يتــم اصطفــاف الفرقة املوســيقية 

خلــف هــذه الفصائــل.

••  قبــل بــدء مراســم رفــع الَعـــلَم يتــم تحريــك الفصائــل والفرقــة املوســيقية لتقــف 
االســراحة. وضعيــة  يف  دقائــق   )10( عــن  تقــل  ال  مــدة  قبــل  الَعـــلَم  ســارية  أمــام 

••  يكلف فردان برتبة عريف بتجهيز الَعـلَم عى السارية.

••  عنــد حضــور راعــي الحفــل والضبــاط، يكــون اصطفافهــم عــى الجانــب اآلخــر من ســارية 
الَعـــلَم، يف مواجهــة الفصائــل ويعطــي قائــد الطابــور إيعــاز التهيــؤ ثــم كتفــاً ســالح.

الفرقــة  تعــزف  ثــم  قــف«،  ســالم  الَعـــلَم،  »ســالم  إيعــاز  الطابــور  قائــد  ••  يعطــي 
العســكرية. التحيــة  الجميــع  ويــؤدي  الَعـــلَم  ويرفــع  الوطنــي  الســالم  املوســيقية 

العريــف  يتــوىل  الوطنــي  الســالم  عــزف  وانتهــاء  الَعـــلَم،  رفــع  مــن  االنتهــاء  ••  بعــد 
صحيــح. بشــكل  الســارية  عــى  الحبــل  تثبيــت  الَعـــلَم  برفــع  املكلــف 

••  يعطي قائد الطابور إيعاز »كتفاً سالح«،  ثم يُقسم قائد الطابور بصوت عاٍل:

لي لي   ح  ا العلم  يم    لل الع م   

 ويردد األفراد:

الل

ل  ا

ن ال

••  بعــد االنتهــاء مــن القســم يقــف راعــي الحفــل أمــام الطابــور مبــارشة، ويتقــدم قائــد 
الطابــور إىل راعــي الحفــل باالســتئذان لالنــرصاف.
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••  يعــود قائــد الطابــور إىل موقعــه ويعطــي إيعــاز الــدوران ثــم »معتــاداً رس« ويتقــدم 
ــد كل فصيــل  ــة بعــد إيعــاز قائ ــل التحي ــلَم ويــؤدي كل فصي ــور مــاًرا بســارية الَعـ الطاب

»إىل اليمــني انظــر«.

أو  خــارج امليــدان  الطابــور إىل  يتجــه  الحفــل  راعــي  أمــام  الطابــور  ••  بعــد اســتعراض 
الَعـــلَم. رفــع  مراســم  وتنتهــي  الســاحة 

)ب(  اإلجراءات يف املواقع األخرى

••  تحدد املواقع األخرى مبوجب تعليات تصدر من الجهة املعنية.

••  تكون سارية الَعـلَم يف مكان مالئم وارتفاعها ال يقل عن )9( أمتار.

••  تصطــف القطعــة املنتظــرة واملشــكلة مــن أفــراد عــى هيئــة صفــني يتقدمهــم 
ضابــط، ويــراوح األفــراد بــني 8 إىل 12 فــرداً مســلحني بالبنــادق مــع الحــراب، وعريــف 

مرتديــاً الوشــاح، وصــداح.

••  يتوىل اثنان من الحرس القيام برفع الَعـلَم.

••  بعــد حضــور راعــي الحفــل والحضــور يصطــف الجميــع يف شــكل منتظــم عــى الطــرف 
اآلخــر مــن الســارية مواجهــني للقطعــة املنتظــرة.

ــلَم، ســالم قــف« فيعــزف الصــداح، ويــؤدى  ••  يعطــي قائــد الحــرس إيعــاز »ســالم الَعـ
الجميــع التحيــة مــع العــد األخــر مــن »ســالم قــف« ويتــوىل ضبــاط صــف الَعـــلَم رفعــه 

ــاء الســالم. أثن

••  بعد ربط حبل الَعـلَم عى السارية يعطي قائد الحرس إيعاز »كتفاً سالح«*.

ــه العظيــم أن نفتــدي هــذا العلــم  ••  يقســم قائــد الحــرس بصــوت عــال »نقســم بالل
ونحافــظ عليــه خفاقــاً عاليــاً«.

ويردد الجميع:

الله

امللك 

الوطن

*    كتفــاً ســالح حركــة عســكرية يكــون ســالح البندقيــة بعــد أدائهــا محمــوالً عــى الجانــب األميــن واليــد اليمنــى ماســكة قبضــة 
البندقيــة اســتعداداً ألداء حركــة الســالم
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ية ا ا ال

•     َعلَــم ملــك مملكــة البحريــن: يشــبه َعلَــم اململكــة مــع وجــود الشــعار امللــي أعــى 
الجــزء األبيــض، ويرفــع هــذا الَعلـَـم يف األماكــن التــي يتواجــد فيهــا ملــك مملكــة البحريــن 

وهــي كالتــايل:

•     مكان إقامته.

•     عى سيارته الخاصة يف حالة تواجد جاللته فيها. 

•     عــى طائرتــه الخاصــة يف حالــة تواجــده فيهــا يف مقدمــة الطائــرة مــن اليمــني، مــع مراعاة 
إنزالــه عنــد إقــالع الطائــرة حتــى الهبوط.

•     عى زورقه الخاص يف الخلف.

•     منصة التحية عند استقبال الوفود أو الذهاب إىل دولة أخرى.

•     يف املؤتــرات الدوليــة، ويف مجالــس االســتقبال للضيــوف الرســميني، ويف فقــرات 
الربامــج الرســمية، يُرفــع َعلـَـم اململكــة وليــس َعلـَـم ملــك مملكــة البحريــن، باعتبــار وجــود 

ملــك مملكــة البحريــن يف هــذا املحفــل ممثــالً للمملكــة وليــس بصفتــه الشــخصية. 

َلَم مل مملكة البحرين

َلَم مل مملكة البحرين
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الضيافــة، وعــى  الديــوان امللــي وقصــور  عــى  يرفــع دامئــاً  البحريــن:  ••    َعلَــم مملكــة 
املبــاين الحكوميــة واملؤسســات العامــة يف اململكــة ومبــاين الســفارات واملفوضيــات 
والقنصليــات البحرينيــة يف الخــارج، وعــى الســفن التــي تحمــل جنســية مملكــة البحريــن، 
الرســمية  العطــالت  يف  للزينــة  الَعلَــم  رفــع  الخاصــة  واملؤسســات  لألفــراد  ويجــوز 

الخاصــة. العامــة أو  واملناســبات 

َعلَم مملكة البحرين الحايل

َعلَم مملكة البحرين الحايل
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املواصفات الفنية للَعلَم

معنى ألوان َعلَم البحرين

••    اللون األحمر يرمز إىل املعارك ودماء الّشهداء. 

••    بينــا يرمــز اللــون األبيــض إىل الســالم وهــو اللــون املتعــارف عليــه يف العــامل منــذ 
القــدم.

••    أمــا بالنســبة للمثلثــات الخمســة التــي تتوســط اللونــني األبيــض واألحمــر فهــي إشــارة 
إىل أركان اإلســالم الخمســة وأن مملكــة البحريــن عربيــة إســالمية. 

Pantone pm 485 C
R 21,0  G 4,1 B 28
C 0, M 95, Y 100, K 0
#DA291C

Pantone pm 485 C
R 255,  G 255, B 255
C 0, M 0 Y 0  K 0
#FFFFFF
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َلَم البحرين   كل 
بل 1820 ة  لي َلَم   

 َلَم البحرين 
من 1820  1932

 َلَم البحرين 
من 1972  2002

 َلَم مملكة البحرين 
من  2002  ا

 َلَم البحرين 
من 1932  1972

كل الَعلَم

••    يكــون َعلَــم مملكــة البحريــن ذا شــكل مســتطيل أفقــي، عرضــه يســاوي ثالثــة أخــاس 
طولــه، وينقســم طولــه إىل قســمني، األول باللــون األحمــر القــاين ويكــون طولــه ثالثــة 
أربــاع طــول الَعلَــم، والثــاين باللــون األبيــض ويكــون طولــه ربــع طــول الَعلَــم، ويكــون الخــط 

الفاصــل بــني الجزئــني مســنناً ومقســاً إىل خمســة أقســام.

••    يكــون العلــم الخــاص مبلــك مملكــة البحريــن عــى شــكل أفقــي، عرضــه يســاوي ثالثــة 
أخــاس طولــه، وهــو محــاط بحاشــية بيضــاء مــن ثــالث جهــات جهــة عموديــة محاذيــة للســارية 

وجهتــني عليــا وســفى أفقيتــني.

••    وميثــل طــول الجهــة العموديــة املحاذيــة للســارية عــرض العلــم، ويكــون عرضهــا ربــع 
طــول العلــم، ويوجــد يف وســط الثلــث األعــى مــن هــذه الجهــة شــكل التــاج امللــي 
باللــون الذهبــي ويكــون طــول املســافة ذات اللــون األحمــر القــاين ثالثــة أربــاع طــول 
العلــم، وعرضهــا أربعــة أســداس عــرض العلــم، أمــا الخــط الفاصــل بــني اللونــني مــن الجهــة 

العموديــة املحاذيــة للســارية فيكــون مســننا ومقســا إىل خمســة أقســام.
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َلَم مملكة البحرين م 

العر ا        ال                           ا

3600 ملم 6000 ملم  سارية ارتفاع 13-16 مر 

3000 ملم 5000 ملم  سارية ارتفاع 9-12 مر 

1620 ملم 2700 ملم  سارية ارتفاع 6-8 مر 

1200 ملم 2000 ملم  سارية ارتفاع مرين 

900 ملم 1500 ملم  املكاتب 

820 ملم 1366 ملم  الطوابر العسكرية 

600 ملم 1000 ملم  الشوارع 

240 ملم 400 ملم  السيارات 

210 ملم 350 ملم  أعالم التلويح 

155 ملم 260 ملم  أعالم الطاوالت 
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ي الَعلَم

••    تصنــع جميــع األعــالم مــن القــاش، ويراعــى فيهــا، عنــد رفعهــا خــارج املبــاين، أن تُصنــع مــن 
األليــاف الصناعيــة وخصوصــاً مــن خيــوط النايلــون. وتتميــز هــذه األقمشــة بخفتهــا ومتانتهــا 

وثبــات ألوانهــا ومقاومتهــا للعوامــل الجويــة. 

••    يكــون الَعلَــم بنفــس األلــوان مــن الجانبــني وبنفــس التصميــم، لــرى مــن الجانبــني بنفــس 
الشــكل، خاصــًة إذا كان الَعلَــم عليــه شــعار معــني.

••    تُصنــع بعــض األعــالم مــن نســيج الريــون، وهــو نســيج عــايل التكاليــف يــربز الَعلَــم يف 
مظهــر متميــز عــن األعــالم املصنوعــة مــن القــاش العــادي.

••    يراعــى يف صناعــة األعــالم عــدة خطــوات، ســواء يف تجهيــز األقمشــة أم يف اختيــار 
األلــوان بدقــة أم يف وصــل القطــع املختلفــة األلــوان وضمهــا لبعــض البعــض، فاألعــالم 
العاديــة التــي بــدون شــعار ســهلة الصنــع قليلــة التكاليــف، أمــا التــي تحمــل شــعاًرا فغالبــاً 

ــا. مــا تصنــع يدويً
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لعلم ة  ا ال ال يم  را  ا
••    صــدر مرســوم بقانــون رقــم )16( لســنة 1972م الصــادر يف 19 أغســطس 1972م 

ــم دولــة البحريــن. بشــأن َعلَ

••    صــدر مرســوم بقانــون رقــم )4( لســنة 2002م الصــادر يف 14 فربايــر 2002م بشــأن 
َعلَــم مملكــة البحريــن.
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ل مملكة البحرين العلم ال 
••    يكــون العلــم الخــاص مبلــك مملكــة البحريــن عــى شــكل افقــي، عرضــه يســاوي ثالثــة 
أخــاس طولــه، وهــو أحمــر قــان محــاط بحاشــية بيضــاء مــن ثــالث جهــات: جهــة عموديــة 

محاذيــة للســارية وجهتــني عليــا وســفى افقيتــني.

••    وميثــل طــول الجهــة العموديــة املحاذيــة للســارية عــرض العلــم، ويكــون عرضهــا ربــع طــول 
العلــم، ويوجــد يف وســط الثلــث االعــى مــن هــذه الجهــة شــكل التــاج امللــي باللــون 

الذهبــي.

••    وميثــل طــول كل جهــة مــن الجهتــني العليــا والســفى طــول العلــم، وتتداخــالن مــع الجهــة 
العموديــة املحاذيــة، وعــرض كل جهــة مــن الجهتــني العليــا والســفى ســدس عــرض العلــم.

••    ويكــون طــول املســافة ذات اللــون األحمــر القــاين ثالثــة أربــاع طــول العلــم، وعرضهــا 
أربعــة أســداس عــرض العلــم، أمــا الخــط الفاصــل بــني اللونــني األبيــض واألحمــر مــن الجهــة 
العموديــة املحاذيــة للســارية فيكــون مســننا ومقســا إىل خمســة أقســام تثــل أركان 
اإلســالم الخمســة، ويكــون كل قســم منهــا قاعــدة ملثلــث أبيــض متســاوي الســاقني، 

وميتــد الســاقان داخــل القســم األحمــر إىل خمــس ذلــك القســم.

••   تتفاوت مقاسات العلم الخاص مبلك مملكة البحرين وفقا ً ألغراض استعاالته.
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ية ل  ل ا ع العلم ال  ك ا

د  ل الب   دا

أ( يرفع العلم عى جميع القصور واالسراحات امللكية.

ب( يرفع العلم عى السيارات املقلة لجاللة امللك

ل لل  لة ا ا  ي ي    

أ(  يرفــع العلــم يف املطــارات واملوانــئ بجانــب العلــم الخــاص برئيــس الدولــة املضيفــة إن 
وجــد.

ب( يرفع العلم عى اليخت امللي والسيارة املقلة لجاللة امللك.

ج( يرفع العلم عى املقر الرئييس لجاللة امللك.

ملكة البحرين  ا  ال  ي ل    

بجانــب العلــم الخــاص برئيــس الدولــة الزائــر، وعــى مقــر إقامــة الضيــف وعــى الســيارة 
املقلــة لــه. ويف حالــة عــدم وجــود علــم خــاص بالضيــف يرفــع بــدال منــه علــم دولــة الضيــف 

بجانــب العلــم الخــاص بامللــك.
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 الَعلَم  

••    يرفــع َعلـَـم مملكــة البحريــن يف الديــوان امللــي، وقصــور الضيافــة، واملبــاين الحكوميــة، 
والقنصليــات  واملفوضيــات  الســفارات  ومبــاين  اململكــة،  يف  العامــة  واملؤسســات 

ــة بالخــارج، والســفن التــي تحمــل جنســية مملكــة البحريــن. البحريني

ترفــع  أن  اإلقليميــة  البحريــن  مملكــة  ميــاه  تدخــل  بحرينيــة  غــر  ســفينة  كل  عــى  ••    يجــب 
ــم مرفوعــاً حتــى مغادرتهــا امليــاه  ــم مملكــة البحريــن ويبقــى هــذا الَعلَ عــى ســاريتها َعلَ

اإلقليميــة.

••    يرفــع َعلَــم اململكــة عــى املبــاين الحكوميــة واملبــاين العامــة خــالل العطــل الرســمية 
واالحتفــاالت العامــة منــذ رشوق الشــمس وحتــى غروبهــا.

••    ال يجوز رفع َعلَم مملكة البحرين عى املركبات العامة ما عدا عربات الضيافة الرسمية.
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كي الَعلَم 

ــم مملكــة البحريــن برفعــه إىل منتصــف الســارية يف حــاالت إعــالن الحــداد  ••    ينكــس َعلَ
الدبلوماســية والقنصليــة  البعثــات  الرســمي يف اململكــة. كــا ينكــس عــى دور 
البحرينيــة يف الخــارج يف حــاالت إعــالن الحــداد الرســمي يف الدولــة التــي بهــا تلــك 

البعثــات.

ر ال ع الَعلَم لل ا

ــم مملكــة البحريــن لغــرض تجــاري، وعــى وجــه الخصــوص يحظــر  ••    ال يجــوز اســتعال َعلَ
التجاريــة ويف  باالخراعــات والعالمــات  اللوحــات واألوراق املتعلقــة  اســتعاله يف 

اإلعالنــات وغرهــا مــن األوراق. 

ا الَعلَم ل م  ل ة ا

••    مــع عــدم اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس مــدة 
ال تـــزيد عــى شــهر أو بغرامــة ال تـــزيد عــى مائــة دينــار أو بالعقوبتــني معــا كل مــن 

ــون. ــكام هــذا القان ــالف أح ــى خ ــن ع ــم مملكــة البحري اســتعمل عل

ويعاقــب بالعقوبــة نفســها كل مــن اســتعمل العلــم الخــاص مبلــك البــالد عــى خــالف 
األحــكام املنظمــة لهــذا العلــم.
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ا الَعلَم   دا ا

حية العلم

الســالم  موســيقى  اعتمــدت  التــي  املنطقــة  دول  أوائــل  مــن  البحريــن  مملكــة  ••   تعتــرب 
واملناســبات  االســتقباالت  يف  لتعــزف   ،1924 عــام  يف  تأليفهــا  تــم  حيــث  الوطنــي، 
الرســمية. ومــع انبثــاق ميثــاق العمــل الوطنــي وصــدور الدســتور املعــدل ململكــة البحريــن 
عــام 2002، جــاءت تســمية النشــيد الوطنــي بالســالم امللــي وفقــا لربوتوكــول معــني. 

••   ويف املــدارس، يتــم أداء تحيــة العلــم وإنشــاد الســالم الوطنــي يوميًــا يف طابــور الصبــاح 
لتعزيــز مشــاعر الفخــر واالعتــزاز واالنتــاء إىل الوطــن يف نفــوس الطــالب. 

ي ال ال

••   هــو مــا يغنــى مــن الشــعر الوطنــي، وهــو نــص ذو معــاٍن خاصــة، يرمــز إىل الشــعب وحضــارة 
الوطــن وتاريخــه، حــارضه ومســتقبله، كــا يبــث يف الــروح الحــاس والفخــر عنــد ســاعه أو 
أدائــه، وهــو يوطــد االنتــاء للوطــن واالعتــزاز بالقيــم، فيــا يرتكــز البنــاء اللحنــي للنشــيد 

الوطنــي عــى ضوابــط متعــارف عليهــا دوليًــا. 

ي ال ل ال

 حري

 مليك

 م ال

ا ة  ك د  ا

يم ال ة  العر يعة   مي  ال

 مملكة البحرين

 ل الكرا

 م ال

ا ة  ك د  ا

يم ال ة  العر يعة  مي  ال

 مملكة البحرين
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لحن ال ال

هــو موســيقى النشــيد الوطنــي )الجملــة اللحنيــة(، وتحيــة العلــم – تــؤدى عزفــاً دون شــعر 
– مســتوحاة ومســتنبطة مــن مضمــون النشــيد الوطنــي.

قانونيًــا.  اعتــاده  بشــأن  بقانــون  بصــدور مرســوم  الوطنــي رشعيتــه  الســالم  يســتمد 
كــا يجــب االلتــزام بأســلوب األداء املوســيقي وبالرعــة واإليقــاع املحدديــن لــه يف النوتــة 
املوســيقية عنــد عزفــه أو غنائــه. وينشــد كــا هــو باللغــة العربيــة داخــل البــالد أو خارجهــا، 

وبنفــس ترتيــب فقراتــه الشــعرية وفواصلــه املوســيقية.

اللحن األساسي للسالم الوطني ململكة البحرين
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لم مملكة البحرين بي  ر 

لعلــم  املختلفــة  التطبيقــات  اســتخدام  عنــد  أدنــاه  املدرجــة  باإلرشــادات  التقيــد  يجــب 
اململكــة، مــع مراعــاة أي قوانــني أو إرشــادات يصدرهــا ملــك مملكــة البحريــن أو مجلــس الــوزراء 

بخصــوص علــم اململكــة:

ــ عندمــا يكــون علــم اململكــة معلقــاً وســط الشــارع، ينبغــي أن  ــ ال      ••
يكــون معلقــاً بشــكل عمــودي، ويكــون الجــزء األبيــض لألعــى واألحمــر لألســفل، وذلــك 
حتــى يتســنى للمشــاهد دامئــاً أن يواجــه العلــم بشــكل رأيس مــن أي اتجــاه يــأيت منــه.

ــمية يرفــع علــم اململكــة بالوضــع األفقــي خــالل الزيــارات الرســمية  ا الر يــ ••    ال
خــارج الدولــة أو زيــارة الوفــود األجنبيــة الرســمية ململكــة البحريــن.

ــة  ــق علــم اململكــة بشــكل رأيس أو بزاوي ــ ميكــن أن يعل ــن مب ــ م ــك  ••     م
عــى عمــود مــن رشفــة أو نافــذة، بارتفــاع العلــم. وعنــد تعليــق علــم اململكــة بوضــع 

عمــودي، يجــب أن يكــون الجــزء األبيــض لألعــى واألحمــر لألســفل. 

ــالً ونهــاراً عــى كل  ن يرفــع علــم اململكــة بصفــة مســتمرة لي ــ ال ــر  ا ــ الب     ••
ســفينة او قطعــة بحريــة تجاريــة أو حربيــة أجنبيــة أثنــاء وجودهــا يف امليــاه اإلقليميــة 
الجمعــة واألعيــاد  أيــام  ذلــك  الشــمس إىل غروبهــا مبــا يف  للمملكــة، مــن رشوق 
الرســمية واملناســبات العامــة. ويرفــع علــم اململكــة عــى الســفن أو القطــع البحريــة 

الوطنيــة للمالحــة يف أعــايل البحــار وفــق القواعــد اآلتيــة:

••    يف حالة اإلبحار، يرفع علم اململكة يف منتصف السفينة أو القطعة البحرية

او  الســفينة  مؤخــرة  يف  اململكــة  علــم  يرفــع  املينــاء،  يف  الرصــف  حالــة  ••    يف 
غروبهــا إىل  الشــمس  رشوق  مــن  البحريــة  القطعــة 

ــة االجتاعــات  ــة يوضــع علــم اململكــة أمــام الوفــد البحرينــي عــى طاول ل ــ      ••
التــي تضــم وفــداً بحرينيًــا، أو يوضــع عــى الطاولــة التــي يجلــس عليهــا الوفــد البحريني. 
ــة التوقيــع الرســمي  وعندمــا يوضــع علــم اململكــة وعلــم بلــد مســتضاف عــى طاول

ــا. لالتفاقيــات، ينبغــي اتبــاع مــكان رشف املضيــف املتعــارف عليــه دوليً

حــ يوضــع علــم اململكــة عــى ســارية خلــف املتحــدث عــى جهــة  ــة ال ــ م     ••
اليمــني، أي يســار املشــاهد. وعنــد تعليــق علــم اململكــة بشــكل أفقــي، ينبغــي أن 
يكــون موجــوداً خلــف منصــة املتحــدث، وينبغــي أن يعلــق العلــم دامئــاً أعــى رأس 

املتحــدث. 
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••    املؤمتــرات واالحتفــاالت الرســمية: يرفــع علــم اململكــة يف املؤتــرات واالحتفــاالت 
الرســمية عــى ســارية، عــى ان يكــون العلــم يف مســتوى أعــى مــن املتحــدث وفقــاً 

ملعايــر هــذا الدليــل. 

••    األعــالم التــي توضــع عــى أعمــدة اإلنــارة: يســمح بتواجــد أعــالم اململكــة عــى أعمــدة 
الجــزء  ويكــون  عمــودي،  بشــكل  العلــم  ويرفــع  الرســمية،  املناســبات  خــالل  اإلنــارة 
األبيــض لألعــى واألحمــر لألســفل. وال يســمح بتعليــق أعــالم أخــرى عــى أعمــدة اإلنــارة 

األخــرى يف الشــارع نفســه. 

••    وضــع علــم اململكــة فــوق النعــش: يوضــع علــم اململكــة عــى النعــش بحيــث يغطــي 
الجــزء األحمــر منــه الجــزء العلــوي للنعــش، بحيــث ال يالمــس أي جــزء منــه األرض. ويجــب 

إزالــة العلــم عــن النعــش قبــل انتهــاء الجنــازة وطيــة وتســليمه كذكــرى ألرسة الفقيــد. 
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ر لم مملكة البحرين م  ال ا ي  ر ر 

••    وضــع األعــالم مــن اليســار إىل اليمــني )يســار الناظــر( حســب الرتيــب الهجــايئ )لجامعــة 
ــة األمــم املتحــدة(،  ــة )نظــام هيئ ــة( أو الرتيــب األبجــدي باللغــة اإلنجليزي ــدول العربي ال
وذلــك حســب مــا إذا كان املؤتــر يضــم دوالً عربيــة فقــط، أو أن املؤتــر يضــم دوالً 

عربيــة وأجنبيــة، أو أجنبيــة فقــط.

ــم مملكــة البحريــن يف الوســط )مــع  ••    رفــع األعــالم مــن وســط املبنــى فيبــدأ برفــع َعلَ
ميــل قليــل ميــني املبنــى(، ثــم إىل يســاره أول َعلَــم، ثــم إىل ميــني َعلَــم مملكــة 
البحريــن الَعلَــم الثــاين، وإىل اليســار الَعلَــم األول رقــم 3. واملتبــع اآلن يف املحافــل 
الدوليــة رفــع األعــالم بــدًءا مــن اليســار إىل اليمــني حســب الحــروف األبجديــة )يســار 

الناظــر(.

ــدول ال يعطيهــا أســبقية يف الرتيــب عــى  ــة مــن ال ••    إن عقــد املؤتــر عــى أرض دول
الــدول األخــرى يف وضــع األعــالم، إمنــا األســبقية الوحيــدة التــي تســتمدها الدولــة 
ــة  ــاره رئيــس الدول مــن عقــد املؤتــر عــى أرضهــا هــو رئاســة رئيســها للجلســات باعتب
املضيفــة للمؤتــر، وهــذه األســبقية الوحيــدة متبعــة يف املؤتــرات الدوليــة كافــة، 
وأصبحــت عرفــاً دوليـًـا واجــب االتبــاع. كذلــك يــرأس اللجــان الوزاريــة الوزيــر املختــص يف 

الدولــة املضيفــة. 

••    اتجــاه اليمــني هــو )يســار الناظــر إىل اليمــني، واالتجــاه اليســار هــو ميــني الناظــر إىل 
املبنــى. وهنــاك اصطــالح آخــر أن ميــني املبنــى هــو ميــني الناظــر مــن املبنــى أي 
الناظــر مــن نافــذة املبنــى، ويســار املبنــى هــو يســار الناظــر مــن املبنــى أي الناظــر 
مــن نافــذة مــن املبنــى( وتحديــد اتجــاه اليمــني واليســار للمبنــى هــو أن يواجــه اإلنســان 

املبنــى مــن واجهتــه الرئيســية التــي بهــا املدخــل الرئيــيس للمبنــى. 

••    عنــد رفــع َعلـَـم اململكــة عــى املبنــى إذا كان منفــرداً فيكــون مثبتــاً أعــى املبنــى يف 
الوســط تامــاً عــى الواجهــة الرئيســية بقيــاس محــدد وعــى ســارية ارتفاعهــا محــدد. 
كذلــك إذا كان تثبيــت الَعلـَـم أمــام املبنــى فهــو أيضــاً بقيــاس محــدد وعــى ســارية ذات 

ارتفــاع محــدد.

••    هنــاك قواعــد ثابتــة لرفــع علــم أخــر اىل جــوار علــم مملكــة البحريــن، كــا ســيتبني يف 
األبــواب التاليــة.

••    عنــد تثبيــت األعــالم عــى الحائــط الرئيــيس املقابــل للمدخــل، يظهــر نفــس التســاؤل 
إىل أي اتجــاه يجــب تثبيــت َعلَــم اململكــة وإىل أي اتجــاه يجــب تثبيــت الَعلَــم اآلخــر، 

واإلجابــة ســوف تبــني يف األبــواب التاليــة.
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ي ا ر ر 

••    بالنســبة الجتاعــات مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العــريب، حســب ترتيــب الحــروف األبجدية 
العربية.

••    بالنســبة الجتاعــات وفعاليــات جامعــة الــدول العربيــة، حســب ترتيــب الحــروف األبجديــة 
العربيــة.

الدوليــة كاألمــم املتحــدة وغرهــا، فيكــون  ••    بالنســبة الجتاعــات وفعاليــات املنظــات 
الرتيــب حســب ترتيــب الحــروف االبجديــة اإلنجليزيــة.

••    يف املؤتــرات املقامــة يف اململكــة ويكــون املشــاركني فيهــا مــن دول عربيــة ومملكــة 
البحريــن تــرأس املؤتــر، يتــم وضــع علــم اململكــة يف مــكان الــرف )عــى يســار الناظــر( 
ومــن ثــم ترتيــب األعــالم حســب الحــروف األبجديــة العربيــة. ويف حــال وجــود دول أجنبيــة، 

يتــم ترتيبهــا حســب الحــروف اإلنجليزيــة.

••    يف املؤتــرات املقامــة يف اململكــة ويكــون املشــاركني فيهــا مــن دول عربيــة ومملكــة 
البحريــن ال تــرأس املؤتــر، يتــم ترتيــب األعــالم حســب الحــروف العربيــة. ويف حــال وجــود 

دول اجنبيــة، يتــم ترتيبهــا حســب الحــروف اإلنجليزيــة. 
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كي  الَعلَم 

ملكة  َلَم ا  

1.   يرفــع َعلـَـم اململكــة عــى الــوزارات والدوائــر الحكوميــة ومعســكرات قــوة دفــاع البحريــن 
املراكــز  والجامعــات(،  )املــدارس  التعليميــة  املؤسســات  لهــا،  التابعــة  والوحــدات 

والقنصليــات. الســفارات  مبــاين  الحدوديــة، 

2.  عند رفع وإنزال األعالم يجب رفع َعلَم اململكة أوالً ومن ثم رفع بقية األعالم. 

كي الَعلَم 

أثنــاء فــرة الحــداد والتــي تقــرر مبوجــب أمــر ملــي يكــون تنكيــس األعــالم ورفعهــا وإنزالهــا 
مــن عــى الســاريات حســب الرتيــب التــايل:

ــاء فــرة الحــداد يرفــع اوالً إىل أعــى الســارية مــع  ــد الــروق أثن ــم عن أ.  لــدى رفــع الَعلَ
الســالم، وبعــد برهــة )تقــدر بثانيتــني( ينكــس الَعلـَـم، بحيــث يكــون أســفل الَعلـَـم يف 

املنتصــف.

ب.  لــدى إنــزال الَعلَــم عنــد الغــروب يعــاد رفعــه إىل أعــى الســارية، وبعــد برهــة )تقــدر 
الســالم. مــع  األســفل  إىل  العلــم  ينــزل  بثانيتــني( 

يف كال الحالتني أعاله تؤدى التحية ويعزف السالم عند رفع الَعلَم وعند اإلنزال. ج. 

ينطبق التنكيس عى الرايات فرة الحداد املعلنة د.  
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كي الَعلَم  مة ل ا الع  ال

••     يف حالــة إعــالن الحــداد الرســمي باململكــة، تنكــس األعــالم عــى الديــوان امللــي، 
وزارة  وتُبلــغ  الخاصــة.  واملؤسســات  والــركات  الحكوميــة،  املبــاين  جميــع  وعــى 
الخارجيــة الســفارات األجنبيــة املمثلــة يف اململكــة بهــذا الحداد ومــدة تنكيس األعالم، 
لتقــوم الســفارات والقنصليــات بدورهــا بتنكيــس األعــالم عــى مبانيهــا. كــا تحــدد 
للســفارات والقنصليــات املــكان الــذي ســيخصص لتقديــم مراســم الحــداد واإلجــراءات 
ــات  ــة ســفارات وقنصلي ــوزارة الخارجي ــك تُخطــر إدارة املراســم ب الواجــب اتخاذهــا. وكذل

مملكــة البحريــن بالخــارج لتنكيــس األعــالم املرفوعــة عليهــا.

••    إعــالن الحــداد بدولــة عربيــة أو أجنبيــة: تخطــر ســفارة اململكــة وزارة الخارجيــة بســبب هــذا 
الحــداد ومدتــه، ومنــه تخطــر وزارة الخارجيــة الجهــات املختصــة لتقــوم بتنكيــس األعــالم 
عــى مبانيهــا يف اململكــة بــني ثالثــة أيــام إىل أســبوع حســب عالقــة مملكــة البحريــن 

بهــذه الدولــة. 

••    تنكــس أعــالم جميــع الــدول يف املناســبات التــي تعتــرب حــداداً عاًمــا إال َعلَــم اململكــة 
العربيــة الســعودية لوجــود اســم اللــه تعــاىل ورســوله الكريــم )صــى اللــه عليه وســلم( 

. عليه

 الَعلَم

تجــب املحافظــة عــى الَعلَــم عنــد رفعــه فــوق املبــاين أو غرهــا، ووضعــه يف مــكاٍن آمــن 
بعيــداً عــن املؤثــرات الجويــة واأليــدي العابثــة، كــا تجــب معرفــة طريقــة حفظــه عنــد إنزالــه.
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يبة الَعلَم ة   ح ا ا

ين الَعلَم  

••   أن يكون الَعلَم نظيفاً سواء كان الَعلَم جديداً مل يستعمل أو استعمل.

••    يراعــى عنــد حفــظ الَعلَــم نظافتــه ونظافــة مــكان حفظــه بحيــث يكــون املــكان آمنــاً 
بعيــداً عــن مؤثــرات العوامــل الجويــة واملبيــدات والســوائل، ويفضــل أن يكــون املــكان 

صنــدوق خشــب يليــق مبكانتــه، وتتحقــق فيــه رشوط التهويــة الجيــدة.

••   يجب أن يكون الَعلَم مكوياً غر مجعد حتى يكون مظهره جميالً.

••   يجب أن يطوى الَعلَم بطريقة منظمة ومرتبة.

••   يجب أن يكون الَعلَم عند رفعه نظيفاً ذا ألوان زاهية عى السارية.

••   يجب أن يبدل الَعلَم دامئاً عند اقرابه من أن يبى بَعلَم جديد.

••    أعــالم الســيارة وأعــالم املائــدة تُحفــظ يف صناديــق تتناســب مــع حجــم الَعلَــم يف 
أماكــن آمنــة. 
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ا الَعلَم ل ا م

••    يجــب أال يوضــع الَعلَــم امللــي لجاللــة امللــك عــى أي ســيارة أو يســتخدم ألغــراض 
أخــرى.

••   يجب أال يتعرض الَعلَم للتمزق.

••    الحــرص عــى أال يقــع الَعلَــم عــى األرض أو يف الشــارع وإبقائــه عاليــاً مرفوعــاً شــامخاً 
بيــد أبنــاء الوطــن.

••   العمل الفوري عى إزالة الَعلَم عند سقوطه يف األرض.

••   يحظر تنزيل أو تنكيس الَعلَم لدرجة أنه يصبح مالمساً لألرض.

••    ال يجــوز اســتخدام الَعلـَـم بطريقــة تــدل عــى إهانتــه أو التقليــل مــن شــأنه كربطــه عــى 
البطــن أو الخــرص ومــا شــابه ذلــك.

••   يحظر رفع الَعلَم مقلوباً. 

••   يحظر نهائيًا التغير يف شكل الَعلَم أو ألوانه أو قياساته. 
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