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General  -  عام

م 2023 يناير 4التاريخ: 

 املوقـر     علي بــن صـاحل الصـاحل   السيد   صاحب املعايل
 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

المرسوم بقانون  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول    يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير     

بشأن شعار مملكة    2006( لسنة  72بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  2022( لسنة  39رقم )

 . البحرين

بالنظر والتوجيه باتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.  كرمبرجاء الت  

والتقدير، بقبول فائق التحية  وتفضلوا معاليكم 

 دالل جاسم الزايد         
رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية  
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سعادة السيدة  دالل جاسم الزايد    احملرتمة 

 الشؤون التشريعية والقانونية رئيس جلنة 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، 

) لســــــــنة 39رســــــــوم بقــــــــانون رقــــــــم (ملاكم يلــــــــإ نرفــــــــقأن  لنــــــــايطيــــــــب 

بشــــــــأن  2006) لســــــــنة 72بتعــــــــديل بعــــــــض أحكــــــــام القــــــــانون رقــــــــم ( 2022

 .شعار مملكة البحرين

 
ً
ــمن ــأنه متضـــ ــر بشـــ ــداد تقريـــ ــته، وإعـــ ــته ودراســـ ــاء مناقشـــ ــم ا برجـــ رأيكـــ

 .خالل موعد أقصاه أسبوع من تاريخه  لعرضه على املجلس

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، 
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 الشؤون التشريعية والقانونيةجلنة لخص تقرير م

 العنوان 
(  72بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  2022( لسنة 39المرسوم بقانون رقم )

 بشأن شعار مملكة البحرين.  2006لسنة 

 

 الحكومة  املوضوع أصل  

 اإلحالة إىل اللجنة
 م 2023يناير   3

 سادس التشريعي الالفصل  –  ولدور االنعقاد العادي األ
 

انتهاء اللجنة من  
 املناقشة 

 م 2023يناير   3

 سادس الفصل التشريعي ال –  ولدور االنعقاد العادي األ

   (1) عدد االجتماعات

 مادتان   ديباجة + بنية املوضوع 

 مضمون املوضوع  

 

لمملكة   الملكي  النظام  مع  يتناسب  بما  البحرين  مملكة  شعار  تعديل 

وما يعنيه   إلى الشعار  بخمسة مثلثات  بإضافة التاج الملكيالبحرين،  

 من أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي. 

 

 قانون مرسوم ب الموافقة على ال قرار جملس النواب 

 قانون مرسوم ب الموافقة على ال توصية اللجنة 
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 م2023 يناير  4: خالتاري 

 ( 2الرقم: )

 
 

 تقريـر جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية  
(  72بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2022( لسنة  39املرسوم بقانون رقم )حول 

 بشأن شعار مملكة البحرين  2006لسنة  
 سد اسالالفصل التشريعي  - ولاألدور االنعقاد العادي 

 
 
 

 مقدمــة:

 
كتاب         والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  ال استلمت  السيدصاحب  صالح    معالي  بن  علي 

الشورى  مجلس  رئيس  / ف  013 ) رقـم  الصالح  ق  ل ت  المؤرخ1د    6ص    يناير  3  في  ( 

ومناقشة  ،  م2023 بدراسة  اللجنة  تكليف  بموجبه  تم  )والذي  رقم  بقانون  لسنة 39المرسوم   )

وإعداد   ،بشأن شعار مملكة البحرين  2006( لسنة  72بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  2022

 تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه.  
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 أوالً: إجراءات اللجنة: 

 التالي: االجتماعفي  تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور ( 1)

 الفصل  الدور  التاريخ  رقم االجتماع

 السادس األول  م 2023 يناير 3 الثاني 
 

 اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بالمرسوم بقانون، والتي اشتملت على: (2)

 )مرفق(  خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى. -

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون.  -

 ( مرفق . )، ومذكرته اإليضاحيةالمرسوم بقانون المذكور -

الشتلة - عبدالموجود  األستاذ  قبل  من  معدة  بقانون،  المرسوم  بشأن  القانوني  بالرأي   مذكرة 

القانوني   حمادستاذواأل،  للجنةالمستشار  بني  سلطان  سهير   مساعدالقانوني  المستشار  ال  ة 

والسيد الذوادية  للجنة،  حوراء  ول،  األقانوني  الباحث  ال  فاطمة  باحث  ال  جمعةوالسيدة 

 )مرفق( .قانونيال

بقانون   - للمرسوم  مقارنة  )دراسة  لسنة  39رقم  رقم    2022(  القانون  أحكام  بعض  بتعديل 

حوراء   السيدة  القانوني، من إعداد الباحث  بشأن شعار مملكة البحرين  2006( لسنة  72)

 )مرفق(. جمعة
 

 :كل من مجلسللاللجنة من األمانة العامة  عاجتماشارك في  •
 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 
 مستشار قانوني  األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 مستشار قانوني مساعد  ة سهير سلطان بني حماد ستاذ األ
 باحث قانوني أول  الذوادي غانم السيدة فاطمة 

 باحث قانوني السيد عيسى خميس سبت 
 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  السيدة ميرفت علي حيدر 
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 إدارة العالقات واإلعالم
 أخصائي إعالم وتواصل صادق جعفر الحلواجي  السيد

 

ا: رأي اللجنة: 
ً
 ثانيـ

الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع       

 ، وانتهت إلى ما يلي:على الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنةومرفقاته بشأنه، و

 على أن ،منهت المادة األولى  من مادتين، نص -فضالً عن الديباجة  -سوم بقانون يتألف المر     

نص  بشأن شعار مملكة البحرين،    2006( لسنة  72بنص المادة األولى من القانون رقم )   يُستبدَل

جديد يتضمن إضافة وصف تمييزي جديد إلى شعار مملكة البحرين، بأن يشتمل على التاج الملكي 

"يتألف شعار مملكة البحرين من رْسم لعلم المملكة داخل   بخمسة مثلثات، وجاء النص كالتالي:

ش على  جوانبه إطار  في  ومنقوش  مستقيمة،  أعلى  إلى  قاعدته  أضلع  ثالثة  من  ن  مكوَّ درع  كل 

لألنموذج المرافق لهذا   ـًا، وذلك وفقويعتليه التاج الملكي بخمسة مثلثات زخارف عربية الطراز،  

 بينما أتت المادة الثانية تنفيذية. القانون".

تعديل شعار مملكة البحرين بما يتناسب مع النظام الملكي لمملكة  إلىيهدف المرسوم بقانون      

وما يعنيه من أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري   البحرين، بإضافة التاج الملكي إلى الشعار

 وراثي. 

، أن مبررات إصدار التعديل بأداة المرسوم بقانون استنادًا إلى كما أظهرت المذكرة اإليضاحية     

( من الدستور، تَكُمن فيما يتمتع به شعار مملكة البحرين من قدر عظيم، باعتباره 38)  حكم المادة

مملكة  وتاريخ وحضارة شعب  وكيان  ذاتية  يعبر عن  ولكونه  وهويتها،  المملكة  كيان  يُعبر عن 

     البحرين. 

بتعديل   2022( لسنة  39بقانون رقم )  مرسوم ال  فقد صدرالدستورية،    السالمة  من ناحيةو      

وإعمااًل لنص   ـًا، تطبيقبشأن شعار مملكة البحرين  2006( لسنة  72بعض أحكام القانون رقم )
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ِليُضيف  38المادة ) القانون رقم )   المادةإلى  ( من الدستور،  بشأن   2006ة  ( لسن72األولى من 

إلى شعار مملكة البحرين، يُعَبِر   اجديدً   ـًاتمييزي  ـًاعبارة جديدة تضع وصف   شعار مملكة البحرين،

 عن النظام الملكي الوراثي لمملكة البحرين اعتباًرا ألهمية وقدر وكيان شعار المملكة.  

وذلك بهدف    ، ويعتليه التاج الملكي بخمسة مثلثاتفأضاف إلى وصف شعار المملكة عبارة       

ا مع نص المادة األولى ـً واتفاقمملكة بما يتناسب مع النظام الملكي لمملكة البحرين، التعديل شعار 

 حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي.  أن  من الدستور التي تُقرر 

اعتباًرا لما يتمتع به شعار مملكة البحرين من قدر عظيم، كونه يُعبر عن كيان مملكة البحرين  و     

البحرين   حيث صارت لمملكة،  كيان وتاريخ وحضارة شعب مملكة البحرينوهويتها، وعن ذاتية و

، فقد حقق للشعب تطلعاته نحو التقدميُ   مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي

( من 38لنص المادة )  ـًاإعمااًل وتطبيقالتعديل بأداة المرسوم بقانون    ارتأت اإلرادة الملكية إصدار

بخمسة   ملكي    تأكيدًا للصفة الملكية في شعار مملكة البحرين، وذلك بأن يعتلي الِشعار تاج    الدستور

     مثلثات تُشير إلى عدد أركان اإلسالم الخمسة كما هو في علم المملكة.

بتعديل بعض أحكام القانون رقم   2022( لسنة  39المرسوم بقانون رقم )تقرر اللجنة سالمة  و     

صدر وفق الضوابط   حيث   ،من الناحية الدستورية  بشأن شعار مملكة البحرين  2006( لسنة  72)

المادة ) وُمستوفي38التي تضمنتها  الدستور،  من  لشرائطها،ـً (  المختصة عإذ صدر    ا  السلطة  ن 

( من الدستور، ووفق اإلرادة 38المادة )  يالميعاد المحدد ف  يتم عرضه ف كما  بإصداره،  ا  ـً دستوري

، وكذلك اعتباًرا لما يتمتع الملكية التي يُراعى تقديرها لحالة االستعجال في إصدار المرسوم بقانون

به شعار مملكة البحرين من قدر عظيم، كونه يُعبر عن كيان مملكة البحرين وهويتها، وعن ذاتية  

   . وكيان وتاريخ وحضارة شعب مملكة البحرين

                                : المعروض مة القانونية والموضوعية للمرسوم بقانونسالومن ناحية ال

عن نظام الحكم في دولة البحرين   في الباب السادس منه )بند أوال(العمل الوطني    ميثاقعبََّر  فقد  

مملكة البحرين" ولُق َِب رئيسها  "ي "، وأعاد تسمية دولة البحرين لتكون  ملكي وراثي دستور"    بأنه

 بالملك. 
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فقد  ا لما ورد في الميثاق من تسمية دولة البحرين بمملكة البحرين، ورئيسها بالملك،  وتنفيذً      

في الفقرة )ب( الدستور  على تحقيق هذا الهدف، ونص    2002لسنة  حرصت التعديالت الدستورية  

علم المملكة "، كما أناط بالقانون بيان    ( على أن "حكم مملكة البحرين ملكي دستوري1المادة ) من  

 2006( لسنة  72القانون رقم )، ومن ثم فقد صدر  وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني

 .بشأن شعار مملكة البحرين

ذات النظام الديمقراطي الذي  البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية    وحيث صارت لمملكة     

، فقد ارتأت اإلرادة الملكية إصدار مرسوم بقانون تأكيدًا للصفة حقق للشعب تطلعاته نحو التقدميُ 

إلى عدد   مثلثات تُشير بخمسة    ملكي    الملكية في شعار مملكة البحرين، وذلك بأن يعتلي الِشعار تاج  

 أركان اإلسالم الخمسة كما هو في علم المملكة. 

المقارنة،        األنظمة  منال تعتمد  وفي  العالم عديد  بها،  ا ورموزً   وسمات    شعارات   دول   خاصة 

للتوجه   ـًا، ويعتبر الرمز الوطني ألي دولة انعكاسوواقعها   تاريخهامن حضارتها و  اتستلهمه  اـً غالب

 .الكلي لمجتمعها، ويوضح الشعار هوية الدولة

يَُكُون رمًزا للحكم الملكي، فضاًل   ـًاَملَِكي  ـًاشعاراتها تاجكما أن أغلب األنظمة الملكية تتضمن       

 .تصف واقعة تاريخية ـًاتعبر عن المجتمع وقوته، وأحيانأخرى رموز عما تتضمنه من 

الذي يُشير    - ذهبي اللون    –  التاج الملكي الهاشمي، يتضمن شعارها  ميةالهاشاألردنية    ةلكم المف

 نظام ملكي وراثي.   هاإلى أن نظام الحكم في

 ا يَرُمز للنظام الملكي.ـً يتضمن شعارها تاج يةالمغرب المملكة و 

 

اللجنة سالمة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع   ترى،  عليهبناًء  و     

 أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه.

 

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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ا: اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي: ـلثاث
ً
 ــ

 
( من الالئحة الداخلية لمجلس الشــورى، اتفقت اللجنة على اختيار كل  39إعماالً لنص المادة )      

 من:
 

 مقرًرا أصليـًا.                ور أحمد سالم العريضالدكت .1

 مقرًرا احتياطيًا.               السيدة سبيكة خليفة الفضالة .2

 

ا: توصية اللجنة: ـبعار
ً
 ــ

 
المرسوم    الموافقة علىب  فإن اللجنة توصي ،  في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء     

بشأن شعار    2006( لسنة  72بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  2022( لسنة  39بقانون رقم )
 . ( من الدستور38، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة )مملكة البحرين

 
 

 
 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،، 

 
 
 

 
 دالل جـاسم الزايد                                                عادل عبدالرمحن املعاودة

 رئيس اللجنة                                                    نائب رئيس اللجنة        
 
 
 
 



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 الثايناملرفق 
 
 

 

خطاب عرض المرسوم 
 بقانون على مجلس الشورى

 
 





  
 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 الثالثاملرفق 
 

 
 

قرار مجلس النواب ومرفقاتھ 
 بشأن المرسوم بقانون

 
 

 



3 ینایر 2023م
002 ف6 د1
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 الرابعاملرفق 
 

 

المرسوم بقانون المذكور، 
 اإلیضاحیةومذكرتھ 

 

  











  
 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

 اخلامساملرفق 
 
 

مذكرة بالرأي القانوني بشأن المرسوم 
بقانون، معدة من قبل األستاذ عبدالموجود 

ة ستاذ، واألللجنةالمستشار القانوني  الشتلة
قانوني المستشار ال سھیر سلطان بني حماد

للجنة، والسیدة فاطمة الذوادي  مساعدال
الباحث القانوني األول، والسیدة حوراء 

 جمعة الباحث القانوني
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 سعادة األستاذة / دالل جاسم عبد هللا الزايد      المحترمة 

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية   ةرئيس

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 

 الموضوع 

 مذكرة بالرأي القانوني 

   2022( لسنة 39مرسوم بقانون رقم )ال بخصوص 

 . بشأن شعار مملكة البحرين 2006( لسنة  72حكام القانون رقم )بتعديل بعض أ

 

 يطيب لي أن أقدم لسعادتكم مذكرة بالرأي القانوني بشأن الموضوع المذكور أعاله.        

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير.

 

 عبد الموجود يوسف الشتلة                                                                 

 المستشار القانوني                                                               

 القانونية للجنة الشؤون التشريعية و                                                                 
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 الموضوع 

 مذكرة بالرأي القانوني 

 2022( لسنة 39مرسوم بقانون رقم )ال بخصوص 

 . بشأن شعار مملكة البحرين 2006( لسنة  72حكام القانون رقم )بتعديل بعض أ

 

 الموضوع 

الدستور،   اإلطالع على  البعد  رقم )وعلى  البحرين  2006( لسنة  72قانون  مملكة  وعلى  ،  بشأن شعار 

وعلى المرسوم  بشأن الالئحة الداخلية لمجلس الشورى وتعديالته،    2002( لسنة  55المرسوم بقانون رقم ) 

    ، تبين األتى:الرأيبقانون محل  

بنص    يُستبَدل  على أن  ،منهت المادة األولى  من مادتين، نص   -فضالً عن الديباجة    -سوم بقانون  يتألف المر

نص جديد يتضمن إضافة  بشأن شعار مملكة البحرين،    2006( لسنة  72المادة األولى من القانون رقم ) 

التاج الملكي بخمسة مثلثات، وجاء النص  وصف تمييزي جديد إلى شعار مملكة البحرين، بأن يشتمل على  

ن من ثالثة  "يتألف شعار مملكة البحرين من رْسم لعلم المملكة داخل إطار على ش   كالتالي: كل درع مكوَّ

ويعتليه التاج الملكي بخمسة  أضلع قاعدته إلى أعلى مستقيمة، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز،  

 ، وذلك وفقاً لألنموذج المرافق لهذا القانون". مثلثات

 وجاءت المادة الثانية تنفيذية. 

تعديل شعار مملكة البحرين بما يتناسب مع النظام الملكي لمملكة البحرين،    إلى   ،يهدف المرسوم بقانون 

 وما يعنيه من أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي.  بإضافة التاج الملكي إلى الشعار

، أن مبررات إصدار التعديل بأداة المرسوم بقانون استناًدا إلى حكم المادة  كما أظهرت المذكرة اإليضاحية

تَ   (38) الدستور،  به  كمُ من  يتمتع  فيما  كيان    شعارن  يُعبر عن  باعتباره  قدر عظيم،  البحرين من  مملكة 

      .البحرين شعب مملكةر عن ذاتية وكيان وتاريخ وحضارة المملكة وهويتها، ولكونه يعب

 

السنوى العادي  ور اإلنعقاد  من د  الرابعةجلسته    في   ، على المرسوم بقانونالموقر    وافق مجلس النواب

، وقرر إحالته إلى  2023يناير    3المنعقدة في يوم الثالثاء الموافق    ،سسادالفصل التشريعى ال  من   ولاأل

 ( من الدستور.     81مجلس الشورى استناداً لنص المادة ) 
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الصلة  ، نورد أوالً النصوص الدستورية والقانونية ذات  المرسوم بقانونبشأن    القانوني   الرأي وإلبداء  

 - تبعها بالرأى القانونى على النحو األتى :به، ن  

 

 أوالً : النصوص الدستورية والقانونية : 

 

   ( من الدستور على أن:ب) فقرة   (1تنص المادة ) 

 " ....حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي،  -ب " 

 

 على أن :  ه( من3تنص المادة ) و

 ".وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطنيبين القانون علم المملكة وشعارها " ي

 
 على أن :  ه( من32تنص المادة )كما 

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا ألحكام    -أ"

بعض   أو  كل  عن  لغيرها  التنازل  الثالث  السلطات  من  ألي  يجـوز  وال  الدستور،  اختصاصاتـها  هذا 

أو   بفترة معينة وبموضوع  المحدد  التشريعي  التفويض  يجوز  الدستور، وإنما  في هذا  المنصوص عليها 

 موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه . 

السلطة التشريعية يتوالها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع    -ب     

 لس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر األحكام القضائية، وذلك كله وفقا ألحكام الدستور." مج

 

   :  هعلى أن ه ( من38نص المادة )وجرى 

" إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما  

جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة    يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير،

 القانون، على أال تكون مخالفة للدستور. 

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

أو  إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل  

 انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك.  

 ذلك ما كان لها من قوة القانون." وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال ك
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( المادة  )121وتنص  رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  55(  لمجلس    2002(  الداخلية  الالئحة  بشأن 

 على أن :  الشورى

( من الدستور، وتحال  38" يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق ألحكام المادة )

إليه من رئيس مجلس النواب ، إلى اللجان المختصة إلبداء رأيها فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان  

 األولوية على أية أعمال أخرى ."

 

 ذات المرسوم على أنه :  ( من122وتنص المادة ) 

من   (38) " ال يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل فى نصوص أى مرسوم بقانون صادر طبقا ألحكام المادة 

 الدستور ." 

 

 ( منه على أنه : 123وتنص المادة ) 

" تسرى بشأن المراسيم بقوانين اإلجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه  

  لالئحة . ويصوت المجلس على هـذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض . ا

ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس ، وينشر هذا القرار فى الجريدة  

 الرسمية ." 

 

المادة األولى من  حدود التعديالت التي أجراها المرسوم بقانون، على نص ويبين جدول المقارنة التالي 

 : بشأن شعار مملكة البحرين 2006( لسنة  72القانون رقم ) 

 

( لسنة  72المادة األولى من القانون رقم ) نص  

 . بشأن شعار مملكة البحرين 2006

المرسوم بقانون رقم  موجب  ب  النص بعد التعديل

 . 2022( لسنة 39)

يتألف شعار مملكة البحرين من رْسم لعلم المملكة  

ن من ثالثة أضال ع  داخل إطار على شكل درع مكوَّ

ومنقو مستقيمة،  أعلى  إلى  جوانبه قاعدته  في  ش 

الطراز، عربية  لألنموذج    زخارف  وفقاً  وذلك 

 . المرافق لهذا القانون

يتألف شعار مملكة البحرين من رْسم لعلم المملكة  

ن من ثالثة    أضلع داخل إطار على شكل درع مكوَّ

جوانبه   في  ومنقوش  مستقيمة،  أعلى  إلى  قاعدته 

الطراز،   عربية  الملكي  زخارف  التاج  ويعتليه 

، وذلك وفقاً لألنموذج المرافق لهذا  بخمسة مثلثات 

 . القانون
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 الرأي القانوني:  ثانيًا:

بتعديل بعض أحكام القانون رقم    2022( لسنة  39مرسوم بقانون رقم )صدر ال    :من الناحية الدستورية

ِليُضيف  بشأن شعار مملكة البحرين  2006( لسنة  72) ة  ( لسن72األولى من القانون رقم )  المادةإلى  ، 

ار مملكة البحرين،  وصف تمييزي جديد إلى شع  ضععبارة جديدة ت   بشأن شعار مملكة البحرين،  2006

ويعتليه التاج  . فأضاف إلى وصف شعار المملكة عبارة  مملكة البحرينعَبِر عن النظام الملكي الوراثي ل يُ 

،  مع النظام الملكي لمملكة البحرين مملكة بما يتناسب  ال عديل شعار  وذلك بهدف ت   ،الملكي بخمسة مثلثات

أن حكم مملكة البحرين  اتفاقًا مع نص المادة األولى من الدستور التي تُقرر   إلى الشعاربإضافة التاج الملكي  

 ملكي دستوري وراثي. 

الدستور38إعمااًل وتطبيقًا لنص المادة )التعديل بأداة المرسوم بقانون    وقد تم إجراء ما  اعتباًرا ل   ،( من 

عن ذاتية  و  وهويتها، البحرين  مملكة  ه يُعبر عن كيان  كون  يتمتع به شعار مملكة البحرين من قدر عظيم،

      .  البحرين مملكةشعب  وكيان وتاريخ وحضارة  

 

النص على أنه إذا حدث حال غياب مجلسى الشورى والنواب،   ،( من الدستور38تضمنت المادة ) وحيث 

سواًء كان فيما بين أدوار االنعقاد أو في فترة حل مجلس النواب، ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال  

على  القانون، وأوجب عرضها  قوة  لها  تكون  بقوانين  الملك إصدار مراسيم  التأخير جاز لجاللة    تحتمل 

خالل شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خالل شهر من أول   وابمجلسي الشورى والن

 . الحل أو انتهاء الفصل التشريعي اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة

والقاعدة المقررة أن هذه المراسيم تعتبر نافذة ومرتبة آثارها القانونية من تاريخ صدورها إلى حين عرضها  

على المجلسين، 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.  

 

( من  38لمادة ) نص ا  لعماالً ا  ، 2022أكتوبر    23  في  صدر ،  2022( لسنة  39رقم ) لمرسوم بقانون  او

وقبل بداية   ،الفصل التشريعي الخامسن، بعد فض الدور الرابع من  اعدم انعقاد المجلسالدستور خالل فترة 

 ول من الفصل التشريعي السادس. األ الدور

( من الدستور  38، طبقاً لما أوجبته المادة )2022أكتوبر   24كما تم عرضه على مجلس الشورى بتاريخ 

لتمكين البرلمان بمجلسيه من القيام بدوره التشريعى وبحث مدى موافقة ما تضمنه المرسوم بقانون ألحكام  

 . تورالدس
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وقد اشترط النص الدستورى إلصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب اإلسراع فى اتخاذ تدابير سريعة  

يقدرها للدستور  األمور طبقاً  التأخير، وهذه  تحتمل  بإعتبار جاللته  وعاجلة ال  الملك  الدولة   جاللة    رأس 

إذ أن مدى توافر حالة الضرورة الُملجئة إلصدار المراسيم بقوانين    ،/أ( من الدستور33المادة )عماًل بنص  

ومن  ،  حالةتلك ال محلها بشأن تقدير توافر    تكون فى ة لإلرادة الملكية التى عادةً  يراعى فيها السلطة التقديري

ف لهثم  اإلستعجال  لحالة  يبرره  تقدير جاللته  بومتى قرر اصدار مرس  ما  ) قانون  م  للمادة  ( من  38طبقًا 

 . الدستور

 

حيث ميَّز الدستور المرسوم بقانون منذ  كما أوجب النص عدم مخالفة المرسوم بقانون ألحكام الدستور،  

 . خالف للدستوريُ قوة القانون على أال صدوره، بأن يكون له 

  2006( لسنة  72بتعديل بعض أحكام القانون رقم )  2022( لسنة  39المرسوم بقانون رقم ) وبدراسة  

( من الدستور، وُمستوفيًا  38تبين صدوره وفق الضوابط التي تضمنتها المادة )  ، بشأن شعار مملكة البحرين

تم عرضه فى الميعاد المحدد فى المادة  كما  بإصداره،  دستوريًا  السلطة المختصة    إذ صدر من  لشرائطها،

اال38) لحالة  تقديرها  يُراعى  التي  الملكية  اإلرادة  ووفق  الدستور،  من  المرسوم  (  إصدار  في  ستعجال 

كيان مملكة  بقانون يُعبر عن  قدر عظيم، كونه  البحرين من  مملكة  به شعار  يتمتع  لما  اعتباًرا  ، وكذلك 

     البحرين وهويتها، وعن ذاتية وكيان وتاريخ وحضارة شعب مملكة البحرين. 

 

عنَنظامَالحكمَفيَََفيَالبابَالسادسَمنهَ)بندَأوال(العملَالوطنيََََميثاقََرَ عبَّ  الموضوعية:ومن الناحية  

ََق ِّبَ يَ"،َوأعادَتسميةَدولةَالبحرينَلتكونََ"مملكةَالبحرينَ"َول َملكيَوراثيَدستور"ََدولةَالبحرينَبأنه

 رئيسهاَبالملكَ.

َبالملك،ََ َورئيسها َالبحرين، َبمملكة َالبحرين َدولة َتسمية َمن َالميثاق َفي َورد َلما َالتعديالتََفقدََوتنفيذا حرصت

الهدف،َونص2002ََََلسنةََالدستوريةََ المادةَ)الدستورََعلىَتحقيقَهذاَ الفقرةَ)ب(َمنَ (َعلىَأن1ََفيَ

وشعارهاَوشاراتهاَوأوسمتهاََََعلمَالمملكة،َكماَأناطَبالقانونَبيانَََ"ََ"حكمَمملكةَالبحرينَملكيَدستوري

،َونصَفيََبشأنَشعارَمملكةَالبحرين2006َ(َلسنة72ََالقانونَرقمَ)،َومنَثمَفقدَصدرَونشيدهاَالوطني

يتألفَشعارَمملكةَالبحرينَمنَرسمَلعلمَالمملكةَداخلَإطارَعلىَشكلَدرعَالمادةَاألولىَمنهَعلىَأن:َ"

،َوذلكَوفقاًَوشَفيَجوانبهَزخارفَعربيةَالطرازومنقََ،ةَأضالعَقاعدتهَإلىَأعلىَمستقيمةثالثَََمكونَمن

ََ"لألنموذجَالمرافقَلهذاَالقانون.

َ

حققَللشعبََي َََالبحرينَمكانتهاَبينَالممالكَالدستوريةَذاتَالنظامَالديمقراطيَالذيََوحيثَصارتَلمملكة

لصفةَالملكيةَفيَشعارَمملكةََدًاَل،َفقدَارتأتَاإلرادةَالملكيةَإصدارَمرسومَبقانونَتأكيتطلعاتهَنحوَالتقدم

عارَتاًجاَملكيًََالبحرين، كماَهوَََةالخمسَت شيرَإلىَعددَأركانَاإلسالمَ-اَبخمسةَمثلثاتَوذلكَبأنَيعتليَالشِّ
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"يتألف شعار مملكة البحرين من رْسم لعلم المملكة داخل إطار  ََليكونَالنصَكاألتي:ََََ-فيَعلمَالمملكةََ

ن من ثالثة أضلع   قاعدته إلى أعلى مستقيمة، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية  على شكل درع مكوَّ

 ، وذلك وفقاً لألنموذج المرافق لهذا القانون". ويعتليه التاج الملكي بخمسة مثلثاتالطراز، 
 

  ا تستلهمه  غالبًا  ات وسمات ورموزاً خاصة بها،شعار دول العالم عديد منال تعتمد  وفي األنظمة المقارنة،  

، ويعتبر الرمز الوطني ألي دولة انعكاساً للتوجه الكلي لمجتمعها، ويوضح  وواقعها  تاريخهامن حضارتها و

يُ  الدولة، وقد  الشعار الشعار هوية  ل هذا  يدفع  شك ِ بجد   الشعوب حافزاً،  العمل  إلى  الحكومية  والمنظمات 

 . ونشاط

ن رمًزا للحكم الملكي، فضاًل  وُ كُ يًا يَ كِ لَ اًجا مَ أغلب األنظمة الملكية تتضمن شعاراتها ت  ومن ناحيٍة أخرى، فإن 

   .اريخيةتعبر عن المجتمع وقوته، وأحياناً تصف واقعة تأخرى رموز عما تتضمنه من 

 

إلى  الذي يُشير    -ذهبي اللون    –   التاج الملكي الهاشمي، يتضمن شعارها  ةميالهاش   ةاألردني   ةلكم المفنجد  

 نظام ملكي وراثي.   ها أن نظام الحكم في

 نظام الملكي. ز للرمُ يَ ا تاجً  شعارها يتضمن  يةالمغربالمملكة كما أن 

ا   . يرمز إلى الممالك القديمة من إسبانيا التاج الملكي، الذي كضمن كذل تفي ،الشعار اإلسباني أمَّ

المتحدةو المملكة  المملكة  بَ النَ  أعالم  تُمثل  ،شعارات  لملك  الرسمية  ذهبية  الة  من خوذة  ن  المتحدة، وتتكوَّ

 . عليها التاج اإلمبراطوري للمملكة المتحدة، وأسد عليه نفس التاج 
 

المادة ) إعمااًل وتطبي  المرسوم بقانون  هذا، وقد صدر لما يتمتع به  و  ( من الدستور،38قًا لنص  اعتباًرا 

كيان مملكة   يُعبر عن  كونه  قدر عظيم،  من  البحرين  مملكة  ذاتية وكيان  شعار  البحرين وهويتها، وعن 

 وتاريخ وحضارة شعب مملكة البحرين 

 

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم رقم  123  –  122 –  121وأنه إعماالً للمواد )  

من   (38) فإن معالي رئيس المجلس يُحيل المراسيم بقوانين التى تصدر بالتطبيق للمادة   2002( لسنة  55)

ستور إلى اللجان المختصة إلبداء رأيها فيها، مع عدم جواز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل فى أٍى من  الد

  .بالرفض  نصوصها، ويصوت عليها المجلس بالموافقة أو

 

( من  38لشروط المادة )  استوفيً مُ   هد بات جليَّا صدوروببحث المرسوم بقانون على النحو سالف الذكر، فق

 النصوص الدستورية ذات الصلة، ووفقاً للقانون. الدستور، ولباقي 

 . الموقرة هذا ما لزم بيانه واألمر متروك لقناعة اللجنة 

https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://www.sayidaty.net/category/tags/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8
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 سهير سلطان بني حماد                                                 عبد الموجود يوسف الشتلة       

 المستشار القانوني المساعد                                                     المستشار القانوني     

 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية.           للجنة الشؤون التشريعية والقانونية.                        

 

 الباحث القانوني األول / أ فاطمة الزوادي. 

 الباحث القانوني أ / أ حوراء جمعه. 

                              

 



  
 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 السادساملرفق 
 

دراسة مقارنة للمرسوم بقانون رقم 
بتعدیل بعض  ۲۰۲۲) لسنة ۳۹(

 ۲۰۰٦) لسنة ۷۲أحكام القانون رقم (
بشأن شعار مملكة البحرین، من إعداد 
 الباحث القانوني السیدة حوراء جمعة 
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 دراسة مقارنة للمرسوم بقانون رقم ) 39( لسنة 2022

 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 72( لسنة 2006

 بشأن شعار مملكة البحرين 

 

 اسم المملكة  وصف الشعار و ما يرمز إليه 

بتعديل بعض أحكام   2022( لسنة 39المرسوم بقانون رقم ) 

 بشأن شعار مملكة البحرين   2006( لسنة  72القانون رقم )

 مملكة البحرين  النافذ مسبقاً  2006( لسنة  72القانون رقم )

 في المادة األولى منه على أنه: نص المرسوم بقانون أعاله 

"يتألف شعار مملكة البحرين من رْسم لعلم المملكة داخل إطار 

ن من ثالثة أضلع قاعدته إلى أعلى   على شكل درع مكوَّ

مستقيمة، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز، 

، وذلك وفقاً لألنموذج ويعتليه التاج الملكي بخمسة مثلثات

 المرافق لهذا القانون". 

يتألف   ": األولى منه على أنه أعاله في المادةنص القانون 

شعار مملكة البحرين من رسم لعلم المملكة داخل إطار على  

ثالثة أضالع قاعدته إلى أعلى    شكل درع مكون من

مستقيمة ، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز ، 

 وذلك وفقاً لألنموذج المرافق لهذا القانون." 

  :-يتكون الشعار مما يلي " هعلى أن في مادته الرابعة  2006لسنة  71األردنية الهاشمية رقم شعار المملكة  نص نظام 

 ...." .التاج الملكي الهاشمي-أ

 

   بـأنه""تصف المادة الخامسة منه التاج الملكي كما  

، ويتكون من خمسة اضالع متشابكة   يرمز التاج الملكي الهاشمي الى ان نظام الحكم في المملكة نظام ملكي وراثي -أ

بحلقات ترتكز على قاعدة مرصعة بالياقوت والزمرد ، ويعلو القاعدة خمس زنابق ترمز للنقاء والطهر ، ويعلو التاج رأس  

  حربة ترمزلحربة راية الهاشميين

ً  -ب   " . يكون لون التاج الملكي الهاشمي ذهبيا

 

المملكة األردنية  

 الهاشمية  

مما   ه نجمة خماسيةتاج ذهبي مزخرف بجواهر متناوبة بألوان حمراء وخضراء، في أعال شعار المملكة المغربية علىيحتوي 

 . يرمز للحكم الملكي

 المملكة المغربية  

 مملكة اسبانيا  الشعار االسباني يمثل الممالك القديمة السبانيا كما يحتوي على التاج الملكي الذي يعبر عن نظام الحكم في المملكة. 
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شخصية ملك المملكة عن عليها التاج اإلمبراطوري وفوقه أسد مما يعبر  يحتوي شعار المملكة المتحدة على خوذة ذهبية  

 المتحدة. 

 المملكة المتحدة 

 مملكة السويد   ملكة. شكل الدولة وهو الم يحتوي شعار مملكة السويد على درع ملكي بلون أزرق سماوي و ثالثة تيجان ذهبية ترمز ل

 هولندا مملكة  نظام هولندا الملكي إلى الشعار على درع قائم في تاج ذهبي مما يرمز يحتوي 

   الدينماركة مملك الملكية الدستورية. على نظام الحكم القائم التاج و الوشاح الملكي الذي يرمز إلى يحتوي شعار مملكة الدينمارك على 

 مملكة نيوزيلندا   يحتوي شعار مملكة نيوزيلندا على تاج يمثل مكانتها كملكية دستورية.  

 مملكة صربيا    ترمز لكونها مملكة.  التاج الملكييحتوي شعار مملكة صربيا على درع فوقه عباءة و 

 مملكة سان مارينو   مملكة. مما يمرز لكونها يحتوي شعار مملكة سان مارينو على تاج ذهبي يتوج التركيبة 

 

                                                   

 الباحث القانوني                                                                                                                                         

 حوراء جمعه                                                                                                                                       
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