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الدليل الإر�شادي

متهيد:

يعد علم دولة االإمارات العربية املتحدة رمز ل�صيادة الدولة وعزتها وا�صتقاللها، ووالء اأبنائها وموؤ�ص�صاتها للدولة وقيادتها الر�صيدة، 

كما اأنه تعبري عن هوية الدولة وتاريخها، مما ي�صتوجب و�صع االأطر الالزمة ل�صمان احرتام علم الدولة و�صمو مكانته ورفعته. ولهذا 

قام املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان ب�صن قانون احتادي رقم )2( والذي �صدر بتاريخ 2 دي�صمرب 1971 ب�صاأن 

علم دولة االإمارات العربية املتحدة، وتلى ذلك قيام جمل�س الوزراء باإ�صدار قرار رقم )5( لعام 1996 ب�صاأن الئحة قواعد رفع 

علم الدولة، لتنظيم طريقة تعامل االأفراد واملوؤ�ص�صات معه وفقًا الأعلى اأ�صول اللياقة. 

املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  علم  مع  التعامل  اإج��راءات  تنظيم  اإىل  الرامية  اجلهود  على  البناء  اإطار  الدليل يف  هذا  وياأتي 

خ�صو�صًا يف اأعقاب قرار جمل�س الوزراء مبنا�صبة اليوم الوطني الواحد االأربعني لعام 2012، والذي ن�س على و�صع �صارية لعلم 

دولة االإمارات اأمام املباين احلكومية االحتادية واملحلية يف خمتلف اإمارات الدولة، حيث مت و�صع هذا الدليل بهدف توحيد معايري 

و�صع �صارية علم دولة االإمارات اإىل جانب عدد من االإر�صادات العامة االأخرى ال�صتخدام العلم.   

وينبغي على اجلهات احلكومية التي ي�صملها قرار جمل�س الوزراء وفروعها واملباين احلكومية التابعة لها - كاجلامعات وامل�صت�صفيات 

وغريها - برفع �صارية العلم والتقيد باملعايري املو�صحة يف هذا الدليل االإر�صادي عند ا�صتخدام العلم اأو رفعه على ال�صواري. كما 

ينطبق هذا الدليل اأي�صًا على جميع االأفراد واجلهات احلكومية واخلا�صة واالأهلية. وينبغي عدم خمالفة اأي موا�صفات اأو مقايي�س 

دون الرجوع ملكتب االت�صال احلكومي باالأمانة العامة ملجل�س الوزراء.

ويف حال وجود اأي ا�صتف�صارات اأخرى ذات �صلة بالدليل االإر�صادي، ميكن التوا�صل عرب الربيد االإلكرتوين التايل:

brand@moca.gov.ae
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يعد علم دولة االإمارات العربية املتحدة رمز وطني، والراية املعربة عن ا�صتقاللها و�صيادتها يف كل مكان وزمان. ويحظى العلم 

باحرتام جميع مواطني الدولة واملقيمني على اأر�صها ملا يحمله من معاين االنتماء واملواطنة. 

وي�صتخدم العلم يف جميع املنا�صبات الوطنية والدينية واالجتماعية والريا�صية وغريها - حمليًا و خارجيًا - الأنه ميثل جميع اأبناء 

الوطن ويحمل جميع معاين العزة والفخر واالإجناز واالأمان وال�صالم وال�صعادة. 

وقد مت اعتماد علم دولة االإمارات العربية املتحدة حني رفعه الأول مرة املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان وذلك يف 

2 دي�صمرب 1971 يف اأعقاب االإعالن عن قيام دولة االإمارات العربية املتحدة لي�صبح بذلك العلم الر�صمي لدولة االإمارات العربية 
املتحدة والراية الدالة على ا�صتقالليته و�صيادته. 

وجاء اختيار ت�صميم العلم الر�صمي للدولة ا�صتلهامًا من بيت �صعر يف 

ِفِيّ الديِن احِلِلّي، يقول فيه: ق�صيدة لل�صاعر �صَ

بيــ�ض �ضنائعنا �ضود وقـائعـنا ... خ�ضر مرابعنا حمر موا�ضينا

املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ملجتمع  الرئي�صية  القيم  ليعك�س 

واحتادها واملتمثلة فيما يلي:

اللون الأبي�س: يرمز اإىل عمل اخلري والعطاء، ومنهج الدولة 
لدعم االأمن وال�صالم يف العامل.

اللون الأخ�شر: يرمز اإىل النماء واالزدهار والبيئة اخل�صراء، 
والنه�صة احل�صارية يف الدولة.

و�صدتهم،  ومنعتهم  الدولة  اأبناء  قوة  اإىل  الأ�شود:يرمز  اللون 
ورف�س الظلم والتطرف. 

لتاأ�صي�س  ال�صابق  اجليل  ت�صحيات  اإىل  يرمز  الأحمر:  اللون 
االحتاد، وت�صحيات �صهداء الوطن حلماية منجزاته ومكت�صباته.

1 علم دولة الإمارات العربية املتحدة
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يجب التقيد باملوا�صفات القيا�صية لعلم الدولة و�صواري االأعالم يف دولة االإمارات العربية املتحدة كما هو مو�صح اأدناه مع مراعاة 

اأي قوانني اأو اإر�صادات ي�صدرها رئي�س الدولة اأو جمل�س الوزراء بخ�صو�س علم الدولة: 

اأ. �شكل العلم واأبعاده ومادة �شنعه:
يكون علم دولة االإمارات العربية املتحدة م�صتطيل ال�صكل، طوله ن�صف عر�صه، ويق�صم اإىل اأربعة اأق�صام م�صتطيلة 1.

ال�صكل: الق�صم االأول منها لونه اأحمر ي�صكل طرف العلم القريب من ال�صارية. اأما االأق�صام الثالثة االأخرى فت�صكل 

باقي العلم وهي اأفقية مت�صاوية متوازية، العليا منها خ�صراء، والو�صطى بي�صاء، وال�صفلى �صوداء، وذلك مبوجب 

قانون احتادي رقم )2( والذي �صدر بتاريخ 2 دي�صمرب 1971 ب�صاأن علم دولة االإمارات العربية املتحدة.
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عالية 2. ورطوبة  �صديدة  املختلفة من حرارة  املناخ  لظروف  ومقاوم  ومتني  قوي  قما�س  ا�صتخدام  التاأكد من  يجب 

وعوا�صف رملية واأمطار وغريها، مع جتنب ا�صتخدام احلرير الطبيعي، علمًا باأن االأقم�صة املعتمدة ل�صنع االأعالم 

اأو  لال�صتخدام الر�صمي يف اجلهات احلكومية وفقًا للهيئة العامة للموا�صفات واملقايي�س هي مادة عديد االإ�صرت 

خيوط عديد االأميد الثقيلة )100 % نايلون(. 

يجب التاأكد من اأن نوعية القما�س امل�صتخدمة ت�صمح برفرفة العلم يف الهواء.   3.

والتي يجب 4. االألوان  اأرقام  وفق درجات  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  لعلم  املعتمدة  القيا�صية  االألوان  يلي  فيما 

مراعاتها عند طباعة االأعالم على القما�س يف الدولة حاليًا.

املوا�سفات القيا�سية املعتمدة للعلم وال�سارية2
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ب. األوان العلم:
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ج. �شارية العلم اخلارجية:
لون 1. العلم من نف�س  به  الذي يرفع  واأن يكون لون احلبل  اأبي�س،  لون  العلم اخلارجية ذات  اأن تكون �صارية  يجب 

ال�صارية، كما ميكن ا�صتخدام �صواري االأعالم امل�صنوعة من احلديد )Stainless Steel(، والتي تتمتع بخا�صية 

تتيح تركيب حبال داخلية لل�صارية. اأما �صارية رئي�س الدولة فتكون ذهبية اللون. 

يجب اأن يكون يف راأ�س ال�صارية )تاج ال�صارية اأو احلالية( قطعة معدنية بي�صاء اللون تتنا�صب مع حجم ال�صارية، 2.

وذلك بالن�صبة لل�صواري اخلارجية واملثبتة على االأر�س.   

فيه 3. تكون قوية مبا  اأن  الرياح، مع مراعاة  �صرعة  لتتحمل  ويتم ت�صميمها  ثابتة،  ال�صارية  تكون  اأن  يجب مراعاة 

الكفاية كي ال حتدث اأي �صجيج �صوتي اأثناء هبوب الرياح. 

تختلف موا�صفات �صارية العلم باختالف طبيعة املبنى احلكومي من حيث وجود م�صاحة كافية اأمام املبنى، وحجم 4.

املبنى وارتفاعه وملكية املبنى للجهة احلكومية كما يلي:

اأ. املبنى مملوك للجهة احلكومية )مع م�شاحة كافية اأمام املبنى(

تو�صع ال�صارية يف امل�صاحة املتوفرة اأمام املبنى، ويتم اختيار ارتفاع ال�صارية وحجم العلم وم�صاحة القاعدة 

ح�صب ارتفاع املبنى احلكومي بحيث يكون طول العلم ⅓ طول ال�صارية، كما يتبني يف االأمثلة االإر�صادية 

يف جدول امللحق اأ. 

املوا�سفات القيا�سية املعتمدة للعلم وال�سارية
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ب. املبنى مملوك للجهة احلكومية )بدون م�شاحة اأمامية كافية لو�شع ال�شارية(

 يف حال ال يتجاوز املبنى ارتفاع  10 طوابق تو�صع 

كبري  علم  ا�صتخدام  ويتم  املبنى،  ف��وق  ال�صارية 

يكون طول  ال�صارية - بحيث  بطول  ن�صبيًا مقارنة 

ال  حتى  تقريبًا  ال�صارية  طول  لثلث  م�صاويًا  العلم 

يالم�س االأر�س يف حالة التنكي�س، مع اأخذ ارتفاع 

بحيث  العلم،  حلجم  بالن�صبة  باحل�صبان  املبنى 

االأمثلة  يتبني يف  ال��الزم،  كما  اأ�صغر من  يبدو  ال 

االإر�صادية يف جدول امللحق اأ.

ج. املقر م�شتاأجر يف طابق اأو عدة طوابق من مبنى غري حكومي

يف ه����ذه احل������االت، ق���د ال مت��ل��ك اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 

ال�صالحيات لتاأ�صي�س اأو تركيب �صواري اأعالم يف ال�صاحات 

اأو فوق املبنى، وبالتايل ميكن للجهات احلكومية  االأمامية 

حماولة و�صع العلم ح�صب الرتتيب التايل:

مع  باالتفاق  اخلا�س  املبنى  اأم��ام  ال�صارية  و�صع 

القيا�صية  املوا�صفات  للمبنى ح�صب  املالكة  اجلهة 

يف هذا الدليل )جدول امللحق اأ(.

املبنى  فوق  ال�صارية  تو�صع  ممكنًا،  ذلك  يكن  مل  اإن 

على �صارية ح�صب املوا�صفات القيا�صية لذلك يف هذا 

الدليل )جدول امللحق اأ(.

اإن مل يكن ذلك ممكنًا، باإمكان اجلهات و�صع علم 

طول  يكون  بحيث  ال�صورة،  من  يت�صح  كما  امل�صتاأجر  الطابق  �صرفات  اإحدى  على  مائل  ب�صكل  الدولة 

ال�صارية 2.4 مرت وطول العلم 1.5 مرت. 

اإن مل يكن اأي من اخليارات املدرجة اأعاله ممكنًا - اأي يف حالة املباين ذات الواجهات الزجاجية 

غري القابلة للفتح على �صبيل املثال - تعفى اجلهة احلكومية من رفع العلم على ال�صارية اخلارجية 

مع مراعاة اأن تكون هناك �صارية داخلية يرفع عليها علم الدولة اأمام مدخلها الرئي�صي اأو يف مدخل 

�صالة اال�صتقبال.

2-ج بعنوان »�صارية العلم«،  ا�شتثناء: ت�صتثنى املدار�س احلكومية يف الدولة من معايري رفع �صواري االأعالم املبينة يف الق�صم 
من حيث طول ال�صارية ولونها و�صكلها، مبا يف ذلك امللحق اأ امل�صار له، نظرًا الأن جميع املدار�س لديها �صواري اأعالم يف ال�صاحات 

والعلم،  بال�صارية  العناية  حيث  من  الدليل  هذا  يف  ال��واردة  االأخرى  املعايري  بكافة  االلتزام  املدار�س  على  يجب  ولكن  الداخلية. 

ومعايري رفع العلم وتنكي�صه، وبروتوكول العلم، وتطبيقاته وغريها مبا يف ذلك امللحقني ب و ج. 

املوا�شفات القيا�شية املعتمدة للعلم وال�شارية
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اإر�سادات ا�ستخدام العلم وال�سارية

فيما يلي اإر�صادات ا�صتخدام االأعالم املرفوعة على ال�صواري اأمام اجلهات االحتادية يف دولة االإمارات العربية املتحدة، والتي يجب 

التقيد بها مع مراعاة اأي قوانني اأو اإر�صادات ي�صدرها �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة اأو ت�صدر من جمل�س الوزراء بدولة االإمارات 

العربية املتحدة بخ�صو�س علم الدولة: 

اأ. اإر�شادات رفع العلم على ال�شارية:

ينبغي ا�صتخدام احلجم واملادة والنوعية واالأبعاد املالئمة لعلم 1

املوا�صفات  مع  يتطابق  مبا  ال�صارية،  على  رفعه  عند  الدولة 

القيا�صية املعتمدة يف الق�صم 2 من هذا الدليل.

يتم رفع علم الدولة ب�صكل دائم على مباين الوزارات واجلهات 2

احلكومية االحتادية واملحلية وال�صفارات االإماراتية يف اخلارج 

طيلة اأيام االأ�صبوع مبا فيها اأيام اجلمع واالأعياد الر�صمية.

اإ�صاءة 3 توفري  مع  نهارًا،  و  لياًل  م�صتمرة  ب�صفة  الدولة  علم  ُيرفع 

ليلية للعلم املرفوع على ال�صارية.

احلبل 4 �صد  مع  ال�صارية،  من  نقطة  اأعلى  يف  العلم  و�صع  يتم 

املرفوع به باإحكام، ما مل يكن مقررًا تنكي�صه.

ي��ج��وز رف���ع ال��ع��ل��م ع��ل��ى امل��ب��اين اخل��ا���ص��ة وخ���الل االأع��ي��اد 5

واالحتفاالت العامة واخلا�صة. 

يكون اجلزء 6 اأن  يجب  اأفقي،  بو�صع  وهو  الدولة  علم  رفع  عند 

االأحمر من العلم على اجلانب االأي�صر للم�صاهد املواجه للعلم. 

يجب اأن يتم رفع علم الدولة اإىل اأعلى ال�صارية ب�صرعة معقولة.7

يف حالة رفع علم الدولة على �صارية �صمن جمموعة من �صواري 8

االأعالم االأخرى، يتم رفع علم دولة االإمارات اأواًل متبوعًا برفع 

�صلة  ذات  بروتوكوالت  اأي  مراعاة  مع  والرايات  االأع��الم  بقية 

برتتيب رفع االأعالم والرايات االأخرى، وهي:

بالن�صبة الجتماعات وفعاليات جامعة الدول العربية، ح�صب النظام املعمول به يف جامعة الدول العربية

بالن�صبة الجتماعات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ح�صب النظام املعمول به يف املجل�س

جمل�س  دول  اأو  العربية  اجلامعة  دول  مع  الدولة  اجتماع  حاالت  ويف  االأجنبية  الدول  مع  لالجتماعات  بالن�صبة 

الهجائية  ت�صل�صل احلروف  االأ�صبقية ح�صب  تكون  واملجل�س،  اإطار اجلامعة  العربية خارج  اخلليج  لدول  التعاون 

املعمول بها يف هيئة االأمم املتحدة. 

3
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مينع اأن ُيعّلق علم الدولة اأو ُيرفع بحيث يكون يف و�صعية اأدنى من اأي علم اأو راية اأخرى.1

ُيحظر على جميع اجلهات االحتادية ا�صتخدام اأو رفع علم رئي�س الدولة - داخليًا اأو خارجيًا - الأي �صبب من 2

االأ�صباب الأنه ميثل رئي�س الدولة. وجتدر االإ�صارة اإىل اأن علم رئي�س الدولة هو العلم اخلا�س برئي�س الدولة، و 

يت�صمن �صعار دولة االإمارات يف منت�صف امل�صاحة البي�صاء. ويقت�صر احلق يف رفع وا�صتخدام هذا العلم على 

رئي�س الدولة.

ُيحظر رفع اأو عر�س علم الدولة اأو علم رئي�س الدولة اإذا كان تالفًا اأو باهت اللون، كما يحظر رفعه بطريقة ال 3

تتوافق مع االإر�صادات املن�صو�س عليها يف هذا الدليل. 

يجب على كل من يتواجد يف مكان يتم فيه عزف الن�صيد الوطني بوجود علم الدولة مرفوعًا اأن يقف مواجهًا للعلم.4

توؤدى التحية الع�صكرية لعلم الدولة - من قبل الع�صكريني واأفراد االأمن - اأثناء رفع العلم على ال�صارية. وعلى كل 5

من مير باملكان اأن يقف احرتامًا للعلم حلني انتهاء مرا�صم رفعه. 

ميكن رفع اأعالم الدول االأخرى يف الدولة فقط يف املنا�صبات الر�صمية واالحتفاالت اخلا�صة بتلك الدول �صرط اأن 6

يتم رفع علم الدولة معها، وينطبق ذلك على رفع هذه االأعالم يف االأماكن العامة اأو على ال�صيارات اأو مل�صقات 

ال�صيارات كذلك.

لالطالع على الربوتوكول الكامل لعلم دولة االإمارات العربية املتحدة، يرجى االطالع على امللحق ب. 7

اإر�شادات ا�شتخدام العلم وال�شارية
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ب. اإر�شادات اإنزال العلم اأو تنكي�شه على ال�شارية:

حاالت 1 يف  ال�صواري  على  املرفوع  العلم  ُينّك�س 

اإع����الن احل����داد ال��ر���ص��م��ي يف ال��دول��ة يف ح��ال 

اأعلى  اإىل  اأواًل  العلم  رف��ع  يتم  خالية،  ال�صارية 

ال�صارية ثم اإنزاله ببطء اإىل منت�صف ال�صارية، 

العلم  ال�صارية م�صافة عر�س  ويق�صد مبنت�صف 

تبقى  بحيث  اأ���ص��ف��ل،  اإىل  ال�����ص��اري��ة  راأ����س  م��ن 

االأ�صفل  والثلث  االأعلى  الثلث  يف  فارغة  ال�صارية 

ويبقى العلم يف الثلث االأو�صط. 

ثلث امل�صافة

ثلث امل�صافة

ثلث امل�صافة

)الو�صع 2 العلم  عليها  مرفوع  ال�صارية  ح��ال  يف 

االعتيادي( فاإن العلم يخفظ اإىل اأ�صفل ال�صارية 

ثم يرفع مرة اأخرى اإىل منت�صف ال�صارية.

الفرتة 3 ط��وال  الدولة  يف  االأع��الم  تنكي�س  يتم 

اأف����راد يتم  اأي  امل��ح��ددة ح����دادًا ع��ل��ى وف���اة 

حت��دي��ده��م م���ن ق��ب��ل احل��ك��وم��ة، ك��م��ا يجب 

االإماراتية  الدبلوما�صية  البعثات  جميع  على 

وال�صفارات والقن�صليات االإماراتية  يف اخلارج 

احل���داد  ف���رتة  طيلة  ال��دول��ة  اأع����الم  تنكي�س 

الر�صمي باإخطار من وزارة اخلارجية.

يف حال احلاجة اإىل ا�صتبدال العلم والعناية به يجب اإنزاله ببطء، على اأن يتم جمعه وطيه قبل اأن يالم�س االأر�س.4

يف حال وجود علم الدولة مع اأعالم دول اأخرى، فيف�صل اأن يكون اإنزال وتنكي�س االإعالم يف نف�س الوقت، ويف حال عدم 5

التمكن من ذلك فيجب اأن يكون ترتيب علم دولة االإمارات االأخري يف االإنزال والتنكي�س. 

توؤدى التحية الع�صكرية لعلم الدولة - من قبل الع�صكريني واأفراد االأمن - اأثناء اإنزال العلم على ال�صارية. وعلى كل من مير 6

باملكان اأن يقف احرتامًا للعلم حلني انتهاء مرا�صم اإنزاله. 

يجب اإنزال العلم مبا�صرة من على ال�صواري التي تعر�صت الأ�صرار - نتيجة لعوامل الطق�س اأو حوادث اال�صطدام باملركبات 7

- بهدف حماية العلم من ال�صقوط اأو مالم�صة االأر�س اإىل حني اإ�صالح ال�صارية اأو ا�صتبدالها. 

لقائمة كاملة من التطبيقات االإ�صافية للعلم، يرجى االطالع على امللحق )ج(. 8
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ج. اإر�شادات العناية بالعلم:

يجب اأن يكون العلم دائمًا نظيفًا ومكوّيًا.1

يتم ا�صتبدال العلم ب�صكل دوري ل�صمان احتفاظه باألوانه ورونقه، كما يتم ا�صتبداله يف حال متزقه، اأو تلفه، اأو تغيري لونه.2

يجب فح�س العلم قبل كل مرة يتم رفعه فيها وذلك للتاأكد من اأنه غري تالف اأو  باهت اأو ممزق.3

املختلفة، وذلك 4 املناخية  التقلبات  اأو حدوث  القوية  العوا�صف  بعد هبوب  والتاأكد من �صالمته  العلم  يجب فح�س 

للتاأكد من �صالمته وعدم التفافه بطريقة متنعه من الرفرفة بحرية. 

يف حالة متزق علم الدولة يتم ا�صتبداله مهما كانت ن�صبة ال�صرر فيه، ويف حاالت التلف وتغري اللون والتمزق، يتم 5

اإنزال العلم ببطء والقيام بطيه وحفظه يف مكان مالئم اأو اإعادة تدويره من خالل ق�س اأجزائه بحيث ال تعود متثل 

�صكل العلم وال تدل على اأنها كانت متثله فيما م�صى، مع االبتعاد عن اإحراقه حفاظًا على البيئة.

يجب االمتناع عن اإ�صقاط اأو اإتالف اأو اإهانة العلم باأية طريقة كانت - كتمزيقه اأو اإنزاله من مكان رفعه اأو االإتيان 6

باأي فعل يعرب عن االزدراء اأو الكراهية اأو عدم االحرتام الواجب للعلم -  ويعاقب من يقوم بذلك مبوجب املادة 

الثالثة من القانون االحتادي رقم )2( لعام 1971.

يطوى العلم يف حال االإنتهاء من مهمة ر�صمية اأو منا�صبة ر�صمية.7

عند اإنزال العلم، يجب طيه وربطه بحيث ال يتدىل اأي من اأطرافه ويالم�س االأر�س، ويو�صع يف حافظة العلم.8

وفيما يلي خطوات طي العلم: 

1

2

3

4

5

6
يطوى العلم من املنت�صف على طول م�صاحته

بعدها يطوى من املنت�صف مرة اأخرى

يطوى العلم من املنت�صف على عر�س م�صاحته

اإر�شادات ا�شتخدام العلم وال�شارية

يطوى العلم مرة اأخرى من املنت�صف
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د. اإر�شادات العناية بال�شارية:

ينبغي تنظيف �صواري االأعالم دوريًا بحيث تتم اإزالة اأي اأو�صاخ اأو �صداأ قد ت�صوه منظرها العام اأو تلطخ علم الدولة 1

اأثناء رفعه على ال�صواري. 

يجب اتباع اأعلى معايري ال�صالمة فيما يتعلق مبكونات �صارية العلم و�صيانتها دوريًا مبا ي�صمن �صالمة االأ�صخا�س 2

املعنيني برفع العلم واإنزاله وكذلك مبا ي�صمن �صالمة العلم وحمايته من اأي حوادث توؤدي اإىل �صقوطه على االأر�س. 

يجب فح�س �صارية العلم والتاأكد من �صالمتها بعد العوا�صف القوية اأو التقلبات املناخية املختلفة، وذلك ل�صمان 3

عدم تعر�صها الأ�صرار داخلية اأو خارجية قد تهدد متا�صكها اأو توؤدي اإىل �صقوطها. 

هـ. خمالفات ا�شتخدام العلم

ال يجب اأن يو�صع على العلم اأي �صعار اإال يف حالة العلم اخلا�س برئي�س الدولة، حيث يو�صع �صعار الدولة يف منت�صف 1

امل�صاحة البي�صاء. 

يجب االمتناع عن تزيني اأطراف العلم اأو و�صع اأي اإ�صافات عليه باأي �صورة كانت.2

مينع ا�صتخدام العلم باأي �صورة قد تهينه اأو تعر�صه للتلف، مبا يف ذلك طباعته على املواد التي ينوى التخل�س منها 3

بعد ا�صتخدامها.
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امللحق )اأ( - منوذج اإر�شادي للموا�شفات الفنية املعتمدة

جدول مقا�شات الأعالم:

يوفر اجلدول اأدناه القيا�صات املقرتحة لل�صواري واالأعالم التي يتم تثبيتها يف االأر�س يف امل�صاحات اخلالية اأمام املبنى و فوق �صطح 

املبنى وداخل قاعات املوؤمترات واالحتفاالت و داخل املكاتب.

يكون مقا�س العلم كما يلي:

طول ال�صاريةمقا�س العلماملوقع

8 - 10 مرتX 3 1،5 مرتفوق املبنى

10 - 12 مرت X 2 1 مرتاأمام املبنى

4 - 6 مرتX 2 1 مرتداخل القاعات 

2،5 مرتX 2 1 مرتداخل املكاتب
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فيما يلي بروتوكول ا�صتخدام علم دولة االإمارات والذي يجب التقيد به مع مراعاة اأي قوانني اأو اإر�صادات ي�صدرها  رئي�س الدولة 

اأو جمل�س الوزراء بخ�صو�س علم الدولة: 

مكان ال�شرف 

االأخ��رى يف  االأع��الم  االأ�صبقية على جميع  االإم��ارات  لعلم دول��ة  يكون 

الذي �صيتم حتديده  ال�صرف  اأن يرفع دائمًا يف مكان  الدولة، وينبغي 

يف هذا الق�صم.

يجب مراعاة القواعد الربوتوكولية التالية عند ا�صتخدام العلم:

عند رفع علم الدولة منفردًا يف حال وجود اأكرث من �شارية اأمام املبنى: عندما يرفع علم الدولة ب�صكل منفرد 1
على مبنى اأو اأمام مبنى، ميكن رفع العلم على جميع ال�صواري، اأو رفع علم واحد كالتايل:

اأ. عدد زوجي من ال�صواري: يو�صع علم الدولة يف اأق�صى ي�صار امل�صاهد. وميكن اإ�صافة علم اآخر يف اأق�صى ميني امل�صاهد.

ب. عدد فردي من �صواري االأعالم: يو�صع علم الدولة يف املنت�صف.

ترفع االأعالم االأخرى على �صواري منف�صلة م�صاوية يف االرتفاع 2 عند رفع اأعالم اأخرى اإىل جانب علم الدولة: 
ل�صارية علم الدولة، وتكون االأعالم بذات حجم علم الدولة - اأي يكون االرتفاع الراأ�صي لها )عر�س العلم( م�صاويًا الرتفاع 

علم الدولة - وال ينبغي اأن تكون اأعالم الدول االأخرى اأكرب حجمًا، ويجب اأن ال يرفع اأي علم يف و�صع اأعلى من علم الدولة، 

وي�صتثنى من ذلك حفالت توزيع امليداليات اأثناء البطوالت الريا�صية. 

امللحق )ب( - بروتوكول العلم
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مو�شع علم الدولة عند رفعه مع اأعالم اأخرى: عندما يرفع علم الدولة مع عدد من االأعالم االأخرى، فاإن مو�صعه 3
يعتمد على العدد الكلي لالأعالم املرفوعة، كما يلي:

مع اأ الدولة  علم  رفع  عند  زوجياً:  االأع��الم  عدد  يكون  عندما 

اأعالم دول اأو منظمات اأو مدن اأو �صركات يف دولة االإمارات، 

بحيث يكون عدد االأعالم الكلي زوجيًا، يجب دائمًا رفع علم 

دولة االإمارات العربية املتحدة يف مكان ال�صرف اأق�صى ي�صار 

امل�صاهد، وباقي االأعالم ح�صب الرتتيب الربوتوكويل للدول.

مع ب الدولة  علم  رف��ع  عند  ف��ردي��اً:  االأع��الم  ع��دد  يكون  عندما 

اأو �صركات يف دولة االإمارات،  اأو مدن  اأو منظمات  اأعالم دول 

يف  الدولة  علم  يرفع  فرديًا،  الكلي  االأع��الم  عدد  يكون  بحيث 

املنت�صف، وباقي االأعالم ح�صب الرتتيب الربوتوكويل للدول.

الدولة يف ج يف حال رفع علم  االأع��الم:  من  دائرة  ن�صف  يف 

ال�صواري،  ف��ردي من  االأع��الم على عدد  دائ��رة من  ن�صف 

ينبغي اأن يرفع علم الدولة دائمًا يف املنت�صف. اأما يف حال 

على  العلم  يرفع  اأن  يجب  ال�صواري،  من  زوجي  وجود عدد 

كال طريف ن�صف الدائرة املفتوحة. 

يف دائرة مغلقة لالأعالم: يف حال رفع علم الدولة يف دائرة د

الدولة مبا�صرة مقابل  ينبغي رفع علم  االأعالم،  مغلقة من 

املدخل الرئي�صي للمبنى اأو ال�صاحة وكذلك على املدخل لكي 

ميكن روؤيته من اخلارج. 

امللحق )ب( - بروتوكول العلم
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على جانبي مدخل املبنى: يف حال وجود عدة �صواري متقابلة على جانب اأو جانبي املدخل الرئي�صي للمبنى، يرفع علم ه�

الدولة كالتايل:

يف حال كانت ال�صواري جميعها على اجلانب االأمين للمدخل، 

يتم رفع علم الدولة على ال�صارية االأوىل االأقرب اإىل املدخل.

يف حال كانت ال�صواري جميعها على اجلانب االأي�صر للمدخل، 

يتم رفع علم الدولة على ال�صارية االأوىل االأقرب اإىل املدخل 

كما يتبني يف ال�صكل.

للدولة  علمان  يو�صع  اجلانبني،  على  �صواري  وجود  حال  يف 

يف  يتبني  كما  اجلهتني  من  للباب  االأق��رب  ال�صاريتني  على 

ال�صكل.
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على �صواري متفاوتة االأطوال: يف احلاالت التي تكون فيها اإحدى ال�صواري اأعلى من الباقي، يتم مراعاة ما يلي:و

اأو  اأع���الم حملية  ال��دول��ة م��ع  يف ح��ال رف��ع علم 

جتارية: يرفع علم الدولة على ال�صارية االأعلى يف 

حال وجوده مع اأعالم حملية اأو جتارية اأخرى.

يف حال رفع اأعالم دول اأخرى مع علم الدولة: يتم ترك �صارية العلم االأطول خالية، ويتم اتباع الربوتوكول املو�صح 

بالن�صبة لبقية االأعالم، ب�صرط اأن يكون لها نف�س االرتفاع.

بروتوكول ترتيب الأعالم:4

بالن�صبة الجتماعات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ح�صب ترتيب احلروف االإبجدية العربية.

بالن�صبة الجتماعات وفعاليات جامعة الدول العربية، ح�صب الرتتيب املعمول به يف جامعة الدول العربية.

بالن�صبة الجتماعات وفعاليات املنظمات الدولية كاالأمم املتحدة وغريها، فيكون الرتتيب ح�صب النظام املعمول 

به يف تلك املنظمات.

يف املوؤمترات املقامة يف الدولة ويكون امل�صاركني فيها من دول عربية ودولة االإمارات ترتاأ�س املوؤمتر، يتم و�صع 

علم الدولة يف مكان ال�صرف )على ي�صار الناظر( ومن ثم ترتيب االأعالم ح�صب احلروف العربية ويف حال وجود 

دول اأجنبية يتم ترتيبها ح�صب احلروف االإجنليزية.

يف املوؤمترات املقامة يف الدولة ويكون امل�صاركني فيها من دول عربية ودولة االإمارات ال ترتاأ�س املوؤمتر، يتم ترتيب 

االأعالم ح�صب احلروف العربية ويف حال وجود دول اأجنبية يتم ترتيبها ح�صب احلروف االإجنليزية.

امللحق )ب( - بروتوكول العلم
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يجب التقيد باالإر�صادات املدرجة اأدناه عند ا�صتخدام التطبيقات املختلفة لعلم الدولة، مع مراعاة اأي قوانني اأو اإر�صادات ي�صدرها 

رئي�س الدولة اأو جمل�س الوزراء بخ�صو�س علم الدولة: 

االإر�صاداتاحلالة

و�صط معّلق يف و�صط �صارع يف  معلقًا  ال��دول��ة  علم  ي��ك��ون  عندما 

عمودي،  ب�صكل  معلقًا  يكون  اأن  ينبغي  �صارع، 

وي��ك��ون اجل���زء االأح��م��ر ل��الأع��ل��ى واالأج����زاء 

يت�صنى  حتى  وذلك  لالأ�صفل،  االأخرى  الثالثة 

راأ�صي  ب�صكل  العلم  يواجه  اأن  دائمًا  للم�صاهد 

من اأي اجتاه ياأتي منه. 

يرفع علم الدولة بالو�صع االأفقي خالل الزيارات الر�صمية خارج الدولة اأو زيارة الوفود الزيارات الر�صمية

االأجنبية الر�صمية لدولة االإمارات. 

راأ���ص��ي، يف مكان بارز من مبنى ب�صكل  ال��دول��ة  علم  يعّلق  اأن  ميكن 

نافذة،  اأو  �صرفة  من  عمود  على  بزاوية  اأو 

بارتفاع العلم. 

وعند تعليق علم الدولة بو�صع عمودي، يجب 

واالأج���زاء  لالأعلى  االأح��م��ر  اجل��زء  يكون  اأن 

اجلزء  يكون  بحيث  لالأ�صفل  االأخ��رى  الثالثة 

االأ�صود على ي�صار امل�صاهد املواجه للعلم. 

امللحق )ج( - تطبيقات خمتلفة
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امللحق )ج( - تطبيقات خمتلفة

االإر�صاداتاحلالة

اأو مرفوعًا على البواخر وال�صفن اأو قطعة بحرية جتارية  يرفع علم الدولة ب�صفة م�صتمرة لياًل ونهارًا على كل �صفينة 

حربية اأجنبية اأثناء وجودها يف املياه االإقليمية للدولة، من �صروق ال�صم�س اإىل غروبها مبا 

يف ذلك اأيام اجلمعة واالأعياد الر�صمية واملنا�صبات العامة. 

يرفع علم الدولة على ال�صفن اأو القطع البحرية الوطنية للمالحة يف اأعايل البحار وفق 

القواعد االآتية: 

 يف ح��ال��ة االإب����ح����ار، ي��رف��ع ال��ع��ل��م يف 

منت�صف ال�صفينة اأو القطعة البحرية.

يف حالة الر�صف يف امليناء، يرفع العلم 

البحرية  القطعة  اأو  ال�صفينة  موؤخرة  يف 

من �صروق ال�صم�س اإىل غروبها.

يو�صع علم الدولة اأمام الوفد االإماراتي على طاولة االجتماعات التي ت�صم وفدًا اإماراتيًا، على طاولة

اأو يو�صع على الطاولة التي يجل�س عليها الوفد االإماراتي. وعندما يو�صع علم الدولة وعلم 

دولة م�صت�صافة على طاولة التوقيع الر�صمي لالتفاقيات، ينبغي اتباع مكان �صرف امل�صيف 

املتعارف عليه دوليًا. 

املتحدث على من�صة املتحدث خلف  �صارية  على  الدولة  علم  يو�صع 

وعند  امل�صاهد.  ي�صار  اأي  اليمني،  جهة  على 

تعليق علم الدولة ب�صكل اأفقي، فينبغي اأن يكون 

موجودًا خلف من�صة املتحدث، وينبغي اأن ُيعّلق 

العلم دائمًا اأعلى من راأ�س املتحدث.

امل������وؤمت������رات واالح���ت���ف���االت 

الر�صمية

يف  العلم  يكون  اأن  على  �صارية،  على  الر�صمية  واالحتفاالت  املوؤمترات  يف  الدولة  علم  يرفع 

م�صتوى اأعلى من املتحدث وفقًا ملعايري هذا الدليل.

1

2
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االإر�صاداتاحلالة

االأع������الم ال��ت��ي ت��و���ص��ع على 

اأعمدة االإنارة

ي�صمح بتواجد اأعالم الدولة على اأعمدة االإنارة 

ب�صكل  العلم  ويرفع  الر�صمية،  املنا�صبات  خالل 

ع���م���ودي، وي��ك��ون اجل���زء االأح���م���ر م��ن العلم 

على  اأخ��رى  اأع��الم  بتعليق  ي�صمح  وال  لالأعلى. 

اأعمدة االإنارة االأخرى يف ال�صارع نف�صه.

يغطي و�صع علم الدولة فوق النع�س بحيث  النع�س  على  الدولة  علم  يو�صع 

للنع�س،  العلوي  اجل��زء  منه  االأح��م��ر  اجل��زء 

اأي جزء منه االأر���س، كما  وبحيث ال يالم�س 

هو مبني يف ال�صورة. 

انتهاء  ق��ب��ل  النع�س  ع��ن  ال��ع��ل��م  اإزال����ة  وي��ج��ب 

اجلنازة، وطّيه وت�صليمه كذكرى الأ�صرة الفقيد.
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