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الدليل الإر�شادي
متهيد:
يعد علم دولة الإمارات العربية املتحدة رمز ل�سيادة الدولة وعزتها وا�ستقاللها ،ووالء �أبنائها وم�ؤ�س�ساتها للدولة وقيادتها الر�شيدة،
كما �أنه تعبري عن هوية الدولة وتاريخها ،مما ي�ستوجب و�ضع الأطر الالزمة ل�ضمان احرتام علم الدولة و�سمو مكانته ورفعته .ولهذا
قام املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ب�سن قانون احتادي رقم ( )2والذي �صدر بتاريخ  2دي�سمرب  1971ب�ش�أن
علم دولة الإمارات العربية املتحدة ،وتلى ذلك قيام جمل�س الوزراء ب�إ�صدار قرار رقم ( )5لعام  1996ب�ش�أن الئحة قواعد رفع
علم الدولة ،لتنظيم طريقة تعامل الأفراد وامل�ؤ�س�سات معه وفق ًا لأعلى �أ�صول اللياقة.
وي�أتي هذا الدليل يف �إطار البناء على اجلهود الرامية �إىل تنظيم �إج��راءات التعامل مع علم دولة الإم��ارات العربية املتحدة،
خ�صو�ص ًا يف �أعقاب قرار جمل�س الوزراء مبنا�سبة اليوم الوطني الواحد الأربعني لعام  ،2012والذي ن�ص على و�ضع �سارية لعلم
دولة الإمارات �أمام املباين احلكومية االحتادية واملحلية يف خمتلف �إمارات الدولة ،حيث مت و�ضع هذا الدليل بهدف توحيد معايري
و�ضع �سارية علم دولة الإمارات �إىل جانب عدد من الإر�شادات العامة الأخرى ال�ستخدام العلم.
وينبغي على اجلهات احلكومية التي ي�شملها قرار جمل�س الوزراء وفروعها واملباين احلكومية التابعة لها  -كاجلامعات وامل�ست�شفيات
وغريها  -برفع �سارية العلم والتقيد باملعايري املو�ضحة يف هذا الدليل الإر�شادي عند ا�ستخدام العلم �أو رفعه على ال�سواري .كما
ينطبق هذا الدليل �أي�ض ًا على جميع الأفراد واجلهات احلكومية واخلا�صة والأهلية .وينبغي عدم خمالفة �أي موا�صفات �أو مقايي�س
دون الرجوع ملكتب االت�صال احلكومي بالأمانة العامة ملجل�س الوزراء.
ويف حال وجود �أي ا�ستف�سارات �أخرى ذات �صلة بالدليل الإر�شادي ،ميكن التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين التايل:
brand@moca.gov.ae

علم دولة الإمارات العربية املتحدة

1

يعد علم دولة الإمارات العربية املتحدة رمز وطني ،والراية املعربة عن ا�ستقاللها و�سيادتها يف كل مكان وزمان .ويحظى العلم
باحرتام جميع مواطني الدولة واملقيمني على �أر�ضها ملا يحمله من معاين االنتماء واملواطنة.
وي�ستخدم العلم يف جميع املنا�سبات الوطنية والدينية واالجتماعية والريا�ضية وغريها  -حملي ًا و خارجي ًا  -لأنه ميثل جميع �أبناء
الوطن ويحمل جميع معاين العزة والفخر والإجناز والأمان وال�سالم وال�سعادة.
وقد مت اعتماد علم دولة الإمارات العربية املتحدة حني رفعه لأول مرة املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان وذلك يف
 2دي�سمرب  1971يف �أعقاب الإعالن عن قيام دولة الإمارات العربية املتحدة لي�صبح بذلك العلم الر�سمي لدولة الإمارات العربية
املتحدة والراية الدالة على ا�ستقالليته و�سيادته.

وجاء اختيار ت�صميم العلم الر�سمي للدولة ا�ستلهام ًا من بيت �شعر يف
احل ِّلي ،يقول فيه:
الدين ِ
ق�صيدة لل�شاعر َ�ص ِف ِّي ِ
بيــ�ض �صنائعنا �سود وقـائعـنا  ...خ�ضر مرابعنا حمر موا�ضينا
ليعك�س القيم الرئي�سية ملجتمع دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
واحتادها واملتمثلة فيما يلي:
اللون الأبي�ض :يرمز �إىل عمل اخلري والعطاء ،ومنهج الدولة
لدعم الأمن وال�سالم يف العامل.
اللون الأخ�ضر :يرمز �إىل النماء واالزدهار والبيئة اخل�ضراء،
والنه�ضة احل�ضارية يف الدولة.
اللون الأ�سود:يرمز �إىل قوة �أبناء الدولة ومنعتهم و�شدتهم،
ورف�ض الظلم والتطرف.
اللون الأحمر :يرمز �إىل ت�ضحيات اجليل ال�سابق لت�أ�سي�س
االحتاد ،وت�ضحيات �شهداء الوطن حلماية منجزاته ومكت�سباته.
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املوا�صفات القيا�سية املعتمدة للعلم وال�سارية
يجب التقيد باملوا�صفات القيا�سية لعلم الدولة و�سواري الأعالم يف دولة الإمارات العربية املتحدة كما هو مو�ضح �أدناه مع مراعاة
�أي قوانني �أو �إر�شادات ي�صدرها رئي�س الدولة �أو جمل�س الوزراء بخ�صو�ص علم الدولة:

�أ� .شكل العلم و�أبعاده ومادة �صنعه:
.1

يكون علم دولة الإمارات العربية املتحدة م�ستطيل ال�شكل ،طوله ن�صف عر�ضه ،ويق�سم �إىل �أربعة �أق�سام م�ستطيلة
ال�شكل :الق�سم الأول منها لونه �أحمر ي�شكل طرف العلم القريب من ال�سارية� .أما الأق�سام الثالثة الأخرى فت�شكل
باقي العلم وهي �أفقية مت�ساوية متوازية ،العليا منها خ�ضراء ،والو�سطى بي�ضاء ،وال�سفلى �سوداء ،وذلك مبوجب
قانون احتادي رقم ( )2والذي �صدر بتاريخ  2دي�سمرب  1971ب�ش�أن علم دولة الإمارات العربية املتحدة.
º∏©dG ¢VôY ´ÉHQCG áKÓK 75%

º∏©dG ¢VôY ™HQ 25%

º∏©dG ∫ƒW å∏K 33.3%
º∏©dG ∫ƒW å∏K 33.3%

º∏©dG ∫ƒW

º∏©dG ∫ƒW å∏K 33.3%
¬dƒW ∞©°V = º∏©dG ¢VôY
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.2

يجب الت�أكد من ا�ستخدام قما�ش قوي ومتني ومقاوم لظروف املناخ املختلفة من حرارة �شديدة ورطوبة عالية
وعوا�صف رملية و�أمطار وغريها ،مع جتنب ا�ستخدام احلرير الطبيعي ،علم ًا ب�أن الأقم�شة املعتمدة ل�صنع الأعالم
لال�ستخدام الر�سمي يف اجلهات احلكومية وفق ًا للهيئة العامة للموا�صفات واملقايي�س هي مادة عديد الإ�سرت �أو
خيوط عديد الأميد الثقيلة ( % 100نايلون).

.3

يجب الت�أكد من �أن نوعية القما�ش امل�ستخدمة ت�سمح برفرفة العلم يف الهواء.

.4

فيما يلي الألوان القيا�سية املعتمدة لعلم دولة الإم��ارات العربية املتحدة وفق درجات �أرقام الألوان والتي يجب
مراعاتها عند طباعة الأعالم على القما�ش يف الدولة حالي ًا.
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ب� .ألوان العلم:
®PANTONE

CMYK - ¿GƒdC’G »YÉHQ

RGB - á°TÉ°ûdG ≈∏Y

º∏©∏d ôªMC’G
º∏©∏d ô°†NC’G
º∏©∏d Oƒ°SC’G

PANTONE® 186

C:0 M:100 Y:100 K:0

R:255 G:0 B:0

PANTONE® 348

C:100 M:0 Y:100 K:15

R:0 G:115 B:47

PANTONE® BLACK

C:10 M:0 Y:0 K:100

R:0 G:0 B:0

ج� .سارية العلم اخلارجية:
.1

يجب �أن تكون �سارية العلم اخلارجية ذات لون �أبي�ض ،و�أن يكون لون احلبل الذي يرفع به العلم من نف�س لون
ال�سارية ،كما ميكن ا�ستخدام �سواري الأعالم امل�صنوعة من احلديد ( ،)Stainless Steelوالتي تتمتع بخا�صية
تتيح تركيب حبال داخلية لل�سارية� .أما �سارية رئي�س الدولة فتكون ذهبية اللون.

.2

يجب �أن يكون يف ر�أ�س ال�سارية (تاج ال�سارية �أو احلالية) قطعة معدنية بي�ضاء اللون تتنا�سب مع حجم ال�سارية،
وذلك بالن�سبة لل�سواري اخلارجية واملثبتة على الأر�ض.

.3

يجب مراعاة �أن تكون ال�سارية ثابتة ،ويتم ت�صميمها لتتحمل �سرعة الرياح ،مع مراعاة �أن تكون قوية مبا فيه
الكفاية كي ال حتدث �أي �ضجيج �صوتي �أثناء هبوب الرياح.

.4

تختلف موا�صفات �سارية العلم باختالف طبيعة املبنى احلكومي من حيث وجود م�ساحة كافية �أمام املبنى ،وحجم
املبنى وارتفاعه وملكية املبنى للجهة احلكومية كما يلي:

�أ .املبنى مملوك للجهة احلكومية (مع م�ساحة كافية �أمام املبنى)
تو�ضع ال�سارية يف امل�ساحة املتوفرة �أمام املبنى ،ويتم اختيار ارتفاع ال�سارية وحجم العلم وم�ساحة القاعدة
ح�سب ارتفاع املبنى احلكومي بحيث يكون طول العلم ⅓ طول ال�سارية ،كما يتبني يف الأمثلة الإر�شادية
يف جدول امللحق �أ.
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املوا�صفات القيا�سية املعتمدة للعلم وال�سارية
ب .املبنى مملوك للجهة احلكومية (بدون م�ساحة �أمامية كافية لو�ضع ال�سارية)
يف حال ال يتجاوز املبنى ارتفاع  10طوابق تو�ضع
ال�سارية ف��وق املبنى ،ويتم ا�ستخدام علم كبري
ن�سبي ًا مقارنة بطول ال�سارية  -بحيث يكون طول
العلم م�ساوي ًا لثلث طول ال�سارية تقريب ًا حتى ال
يالم�س الأر�ض يف حالة التنكي�س ،مع �أخذ ارتفاع
املبنى باحل�سبان بالن�سبة حلجم العلم ،بحيث
ال يبدو �أ�صغر من ال�لازم ،كما يتبني يف الأمثلة
الإر�شادية يف جدول امللحق �أ.
ج .املقر م�ست�أجر يف طابق �أو 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 لت�أ�سي�س �أو تركيب �سواري �أعالم يف ال�ساحات
الأمامية �أو فوق املبنى ،وبالتايل ميكن للجهات احلكومية
حماولة و�ضع العلم ح�سب الرتتيب التايل:
و�ضع ال�سارية �أم��ام املبنى اخلا�ص باالتفاق مع
اجلهة املالكة للمبنى ح�سب املوا�صفات القيا�سية
يف هذا الدليل (جدول امللحق �أ).
�إن مل يكن ذلك ممكن ًا ،تو�ضع ال�سارية فوق املبنى
على �سارية ح�سب املوا�صفات القيا�سية لذلك يف هذا
الدليل (جدول امللحق �أ).
�إن مل يكن ذلك ممكن ًا ،ب�إمكان اجلهات و�ضع علم
الدولة ب�شكل مائل على �إحدى �شرفات الطابق امل�ست�أجر كما يت�ضح من ال�صورة ،بحيث يكون طول
ال�سارية  2.4مرت وطول العلم  1.5مرت.
�إن مل يكن �أي من اخليارات املدرجة �أعاله ممكن ًا � -أي يف حالة املباين ذات الواجهات الزجاجية
غري القابلة للفتح على �سبيل املثال  -تعفى اجلهة احلكومية من رفع العلم على ال�سارية اخلارجية
مع مراعاة �أن تكون هناك �سارية داخلية يرفع عليها علم الدولة �أمام مدخلها الرئي�سي �أو يف مدخل
�صالة اال�ستقبال.
ا�ستثناء :ت�ستثنى املدار�س احلكومية يف الدولة من معايري رفع �سواري الأعالم املبينة يف الق�سم -2ج بعنوان «�سارية العلم»،
من حيث طول ال�سارية ولونها و�شكلها ،مبا يف ذلك امللحق �أ امل�شار له ،نظر ًا لأن جميع املدار�س لديها �سواري �أعالم يف ال�ساحات
الداخلية .ولكن يجب على املدار�س االلتزام بكافة املعايري الأخرى ال��واردة يف هذا الدليل من حيث العناية بال�سارية والعلم،
ومعايري رفع العلم وتنكي�سه ،وبروتوكول العلم ،وتطبيقاته وغريها مبا يف ذلك امللحقني ب و ج.
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�إر�شادات ا�ستخدام العلم وال�سارية
فيما يلي �إر�شادات ا�ستخدام الأعالم املرفوعة على ال�سواري �أمام اجلهات االحتادية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،والتي يجب
التقيد بها مع مراعاة �أي قوانني �أو �إر�شادات ي�صدرها �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة �أو ت�صدر من جمل�س الوزراء بدولة الإمارات
العربية املتحدة بخ�صو�ص علم الدولة:

�أ� .إر�شادات رفع العلم على ال�سارية:
1

ينبغي ا�ستخدام احلجم واملادة والنوعية والأبعاد املالئمة لعلم
الدولة عند رفعه على ال�سارية ،مبا يتطابق مع املوا�صفات
القيا�سية املعتمدة يف الق�سم  2من هذا الدليل.
يتم رفع علم الدولة ب�شكل دائم على مباين الوزارات واجلهات
احلكومية االحتادية واملحلية وال�سفارات الإماراتية يف اخلارج
طيلة �أيام الأ�سبوع مبا فيها �أيام اجلمع والأعياد الر�سمية.
ُيرفع علم الدولة ب�صفة م�ستمرة لي ًال و نهار ًا ،مع توفري �إ�ضاءة
ليلية للعلم املرفوع على ال�سارية.
يتم و�ضع العلم يف �أعلى نقطة من ال�سارية ،مع �شد احلبل
املرفوع به ب�إحكام ،ما مل يكن مقرر ًا تنكي�سه.
ي �ج��وز رف ��ع ال�ع�ل��م ع�ل��ى امل �ب��اين اخل��ا� �ص��ة وخ�ل�ال الأع �ي��اد
واالحتفاالت العامة واخلا�صة.
عند رفع علم الدولة وهو بو�ضع �أفقي ،يجب �أن يكون اجلزء
الأحمر من العلم على اجلانب الأي�سر للم�شاهد املواجه للعلم.

7

يجب �أن يتم رفع علم الدولة �إىل �أعلى ال�سارية ب�سرعة معقولة.

8

يف حالة رفع علم الدولة على �سارية �ضمن جمموعة من �سواري
الأعالم الأخرى ،يتم رفع علم دولة الإمارات �أو ًال متبوع ًا برفع
بقية الأع�لام والرايات مع مراعاة �أي بروتوكوالت ذات �صلة
برتتيب رفع الأعالم والرايات الأخرى ،وهي:

2

3
4
5
6

بالن�سبة الجتماعات وفعاليات جامعة الدول العربية ،ح�سب النظام املعمول به يف جامعة الدول العربية
بالن�سبة الجتماعات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ح�سب النظام املعمول به يف املجل�س
بالن�سبة لالجتماعات مع الدول الأجنبية ويف حاالت اجتماع الدولة مع دول اجلامعة العربية �أو دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية خارج �إطار اجلامعة واملجل�س ،تكون الأ�سبقية ح�سب ت�سل�سل احلروف الهجائية
املعمول بها يف هيئة الأمم املتحدة.
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�إر�شادات ا�ستخدام العلم وال�سارية

10

1

مينع �أن ُيع ّلق علم الدولة �أو ُيرفع بحيث يكون يف و�ضعية �أدنى من �أي علم �أو راية �أخرى.

2

ُيحظر على جميع اجلهات االحتادية ا�ستخدام �أو رفع علم رئي�س الدولة  -داخلي ًا �أو خارجي ًا  -لأي �سبب من
الأ�سباب لأنه ميثل رئي�س الدولة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن علم رئي�س الدولة هو العلم اخلا�ص برئي�س الدولة ،و
يت�ضمن �شعار دولة الإمارات يف منت�صف امل�ساحة البي�ضاء .ويقت�صر احلق يف رفع وا�ستخدام هذا العلم على
رئي�س الدولة.

3

ُيحظر رفع �أو عر�ض علم الدولة �أو علم رئي�س الدولة �إذا كان تالف ًا �أو باهت اللون ،كما يحظر رفعه بطريقة ال
تتوافق مع الإر�شادات املن�صو�ص عليها يف هذا الدليل.

4

يجب على كل من يتواجد يف مكان يتم فيه عزف الن�شيد الوطني بوجود علم الدولة مرفوع ًا �أن يقف مواجه ًا للعلم.

5

ت�ؤدى التحية الع�سكرية لعلم الدولة  -من قبل الع�سكريني و�أفراد الأمن � -أثناء رفع العلم على ال�سارية .وعلى كل
من مير باملكان �أن يقف احرتام ًا للعلم حلني انتهاء مرا�سم رفعه.

6

ميكن رفع �أعالم الدول الأخرى يف الدولة فقط يف املنا�سبات الر�سمية واالحتفاالت اخلا�صة بتلك الدول �شرط �أن
يتم رفع علم الدولة معها ،وينطبق ذلك على رفع هذه الأعالم يف الأماكن العامة �أو على ال�سيارات �أو مل�صقات
ال�سيارات كذلك.

7

لالطالع على الربوتوكول الكامل لعلم دولة الإمارات العربية املتحدة ،يرجى االطالع على امللحق ب.
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ب� .إر�شادات �إنزال العلم �أو تنكي�سه على ال�سارية:
1

ُين ّك�س العلم املرفوع على ال�سواري يف حاالت
�إع �ل�ان احل� ��داد ال��ر��س�م��ي يف ال��دول��ة يف ح��ال
ال�سارية خالية ،يتم رف��ع العلم �أو ًال �إىل �أعلى
ال�سارية ثم �إنزاله ببطء �إىل منت�صف ال�سارية،
ويق�صد مبنت�صف ال�سارية م�سافة عر�ض العلم
م��ن ر�أ� ��س ال���س��اري��ة �إىل �أ��س�ف��ل ،بحيث تبقى
ال�سارية فارغة يف الثلث الأعلى والثلث الأ�سفل
ويبقى العلم يف الثلث الأو�سط.

2

يف ح��ال ال�سارية مرفوع عليها العلم (الو�ضع
االعتيادي) ف�إن العلم يخفظ �إىل �أ�سفل ال�سارية
ثم يرفع مرة �أخرى �إىل منت�صف ال�سارية.

3

يتم تنكي�س الأع�لام يف الدولة ط��وال الفرتة
امل �ح��ددة ح� ��داد ًا ع�ل��ى وف ��اة �أي �أف� ��راد يتم
حت��دي��ده��م م ��ن ق �ب��ل احل �ك��وم��ة ،ك �م��ا يجب
على جميع البعثات الدبلوما�سية الإماراتية
وال�سفارات والقن�صليات الإماراتية يف اخلارج
تنكي�س �أع �ل�ام ال��دول��ة طيلة ف�ت�رة احل ��داد
الر�سمي ب�إخطار من وزارة اخلارجية.

4

يف حال احلاجة �إىل ا�ستبدال العلم والعناية به يجب �إنزاله ببطء ،على �أن يتم جمعه وطيه قبل �أن يالم�س الأر�ض.

5

يف حال وجود علم الدولة مع �أعالم دول �أخرى ،فيف�ضل �أن يكون �إنزال وتنكي�س الإعالم يف نف�س الوقت ،ويف حال عدم
التمكن من ذلك فيجب �أن يكون ترتيب علم دولة الإمارات الأخري يف الإنزال والتنكي�س.

6

ت�ؤدى التحية الع�سكرية لعلم الدولة  -من قبل الع�سكريني و�أفراد الأمن � -أثناء �إنزال العلم على ال�سارية .وعلى كل من مير
باملكان �أن يقف احرتام ًا للعلم حلني انتهاء مرا�سم �إنزاله.

7

يجب �إنزال العلم مبا�شرة من على ال�سواري التي تعر�ضت لأ�ضرار  -نتيجة لعوامل الطق�س �أو حوادث اال�صطدام باملركبات
 -بهدف حماية العلم من ال�سقوط �أو مالم�سة الأر�ض �إىل حني �إ�صالح ال�سارية �أو ا�ستبدالها.

8

لقائمة كاملة من التطبيقات الإ�ضافية للعلم ،يرجى االطالع على امللحق (ج).

ثلث امل�سافة

ثلث امل�سافة

ثلث امل�سافة
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�إر�شادات ا�ستخدام العلم وال�سارية
ج� .إر�شادات العناية بالعلم:
1

يجب �أن يكون العلم دائم ًا نظيف ًا ومكو ّي ًا.

2

يتم ا�ستبدال العلم ب�شكل دوري ل�ضمان احتفاظه ب�ألوانه ورونقه ،كما يتم ا�ستبداله يف حال متزقه� ،أو تلفه� ،أو تغيري لونه.

3

يجب فح�ص العلم قبل كل مرة يتم رفعه فيها وذلك للت�أكد من �أنه غري تالف �أو باهت �أو ممزق.

4

يجب فح�ص العلم والت�أكد من �سالمته بعد هبوب العوا�صف القوية �أو حدوث التقلبات املناخية املختلفة ،وذلك
للت�أكد من �سالمته وعدم التفافه بطريقة متنعه من الرفرفة بحرية.

5

يف حالة متزق علم الدولة يتم ا�ستبداله مهما كانت ن�سبة ال�ضرر فيه ،ويف حاالت التلف وتغري اللون والتمزق ،يتم
�إنزال العلم ببطء والقيام بطيه وحفظه يف مكان مالئم �أو �إعادة تدويره من خالل ق�ص �أجزائه بحيث ال تعود متثل
�شكل العلم وال تدل على �أنها كانت متثله فيما م�ضى ،مع االبتعاد عن �إحراقه حفاظ ًا على البيئة.

6

يجب االمتناع عن �إ�سقاط �أو �إتالف �أو �إهانة العلم ب�أية طريقة كانت  -كتمزيقه �أو �إنزاله من مكان رفعه �أو الإتيان
ب�أي فعل يعرب عن االزدراء �أو الكراهية �أو عدم االحرتام الواجب للعلم  -ويعاقب من يقوم بذلك مبوجب املادة
الثالثة من القانون االحتادي رقم ( )2لعام .1971

7

يطوى العلم يف حال الإنتهاء من مهمة ر�سمية �أو منا�سبة ر�سمية.

8

عند �إنزال العلم ،يجب طيه وربطه بحيث ال يتدىل �أي من �أطرافه ويالم�س الأر�ض ،ويو�ضع يف حافظة العلم.

وفيما يلي خطوات طي العلم:

3
1

بعدها يطوى من املنت�صف مرة �أخرى

4
5
يطوى العلم من املنت�صف على عر�ض م�ساحته

2
يطوى العلم من املنت�صف على طول م�ساحته

12
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6
يطوى العلم مرة �أخرى من املنت�صف

د� .إر�شادات العناية بال�سارية:
1

ينبغي تنظيف �سواري الأعالم دوري ًا بحيث تتم �إزالة �أي �أو�ساخ �أو �صد�أ قد ت�شوه منظرها العام �أو تلطخ علم الدولة
�أثناء رفعه على ال�سواري.

2

يجب اتباع �أعلى معايري ال�سالمة فيما يتعلق مبكونات �سارية العلم و�صيانتها دوري ًا مبا ي�ضمن �سالمة الأ�شخا�ص
املعنيني برفع العلم و�إنزاله وكذلك مبا ي�ضمن �سالمة العلم وحمايته من �أي حوادث ت�ؤدي �إىل �سقوطه على الأر�ض.

3

يجب فح�ص �سارية العلم والت�أكد من �سالمتها بعد العوا�صف القوية �أو التقلبات املناخية املختلفة ،وذلك ل�ضمان
عدم تعر�ضها لأ�ضرار داخلية �أو خارجية قد تهدد متا�سكها �أو ت�ؤدي �إىل �سقوطها.

هـ .خمالفات ا�ستخدام العلم
1

ال يجب �أن يو�ضع على العلم �أي �شعار �إال يف حالة العلم اخلا�ص برئي�س الدولة ،حيث يو�ضع �شعار الدولة يف منت�صف
امل�ساحة البي�ضاء.

2

يجب االمتناع عن تزيني �أطراف العلم �أو و�ضع �أي �إ�ضافات عليه ب�أي �صورة كانت.

3

مينع ا�ستخدام العلم ب�أي �صورة قد تهينه �أو تعر�ضه للتلف ،مبا يف ذلك طباعته على املواد التي ينوى التخل�ص منها
بعد ا�ستخدامها.
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امللحق (�أ)  -منوذج �إر�شادي للموا�صفات الفنية املعتمدة
جدول مقا�سات الأعالم:
يوفر اجلدول �أدناه القيا�سات املقرتحة لل�سواري والأعالم التي يتم تثبيتها يف الأر�ض يف امل�ساحات اخلالية �أمام املبنى و فوق �سطح
املبنى وداخل قاعات امل�ؤمترات واالحتفاالت و داخل املكاتب.

يكون مقا�س العلم كما يلي:

14

املوقع

مقا�س العلم

طول ال�سارية

فوق املبنى

 1،5 X 3مرت

 10 - 8مرت

�أمام املبنى

 1 X 2مرت

 12 - 10مرت

داخل القاعات

 1 X 2مرت

 6 - 4مرت

داخل املكاتب

 1 X 2مرت

 2،5مرت
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امللحق (ب)  -بروتوكول العلم
فيما يلي بروتوكول ا�ستخدام علم دولة الإمارات والذي يجب التقيد به مع مراعاة �أي قوانني �أو �إر�شادات ي�صدرها رئي�س الدولة
�أو جمل�س الوزراء بخ�صو�ص علم الدولة:

مكان ال�شرف
يكون لعلم دول��ة الإم��ارات الأ�سبقية على جميع الأع�لام الأخ��رى يف
الدولة ،وينبغي �أن يرفع دائم ًا يف مكان ال�شرف الذي �سيتم حتديده
يف هذا الق�سم.

يجب مراعاة القواعد الربوتوكولية التالية عند ا�ستخدام العلم:
1

عند رفع علم الدولة منفرد ًا يف حال وجود �أكرث من �سارية �أمام املبنى :عندما يرفع علم الدولة ب�شكل منفرد
على مبنى �أو �أمام مبنى ،ميكن رفع العلم على جميع ال�سواري� ،أو رفع علم واحد كالتايل:
�أ .عدد زوجي من ال�سواري :يو�ضع علم الدولة يف �أق�صى ي�سار امل�شاهد .وميكن �إ�ضافة علم �آخر يف �أق�صى ميني امل�شاهد.
ب .عدد فردي من �سواري الأعالم :يو�ضع علم الدولة يف املنت�صف.

2

عند رفع �أعالم �أخرى �إىل جانب علم الدولة :ترفع الأعالم الأخرى على �سواري منف�صلة م�ساوية يف االرتفاع
ل�سارية علم الدولة ،وتكون الأعالم بذات حجم علم الدولة � -أي يكون االرتفاع الر�أ�سي لها (عر�ض العلم) م�ساوي ًا الرتفاع
علم الدولة  -وال ينبغي �أن تكون �أعالم الدول الأخرى �أكرب حجم ًا ،ويجب �أن ال يرفع �أي علم يف و�ضع �أعلى من علم الدولة،
وي�ستثنى من ذلك حفالت توزيع امليداليات �أثناء البطوالت الريا�ضية.
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امللحق (ب)  -بروتوكول العلم
مو�ضع علم الدولة عند رفعه مع �أعالم �أخرى :عندما يرفع علم الدولة مع عدد من الأعالم الأخرى ،ف�إن مو�ضعه
يعتمد على العدد الكلي للأعالم املرفوعة ،كما يلي:

3

16

�أ

عندما يكون عدد الأع�لام زوجياً :عند رفع علم الدولة مع
�أعالم دول �أو منظمات �أو مدن �أو �شركات يف دولة الإمارات،
بحيث يكون عدد الأعالم الكلي زوجي ًا ،يجب دائم ًا رفع علم
دولة الإمارات العربية املتحدة يف مكان ال�شرف �أق�صى ي�سار
امل�شاهد ،وباقي الأعالم ح�سب الرتتيب الربوتوكويل للدول.

ب

عندما يكون ع��دد الأع�لام ف��ردي�اً :عند رف��ع علم الدولة مع
�أعالم دول �أو منظمات �أو مدن �أو �شركات يف دولة الإمارات،
بحيث يكون عدد الأع�لام الكلي فردي ًا ،يرفع علم الدولة يف
املنت�صف ،وباقي الأعالم ح�سب الرتتيب الربوتوكويل للدول.

ج

يف ن�صف دائرة من الأع�لام :يف حال رفع علم الدولة يف
ن�صف دائ��رة من الأع�لام على عدد ف��ردي من ال�سواري،
ينبغي �أن يرفع علم الدولة دائم ًا يف املنت�صف� .أما يف حال
وجود عدد زوجي من ال�سواري ،يجب �أن يرفع العلم على
كال طريف ن�صف الدائرة املفتوحة.

د

يف دائرة مغلقة للأعالم :يف حال رفع علم الدولة يف دائرة
مغلقة من الأعالم ،ينبغي رفع علم الدولة مبا�شرة مقابل
املدخل الرئي�سي للمبنى �أو ال�ساحة وكذلك على املدخل لكي
ميكن ر�ؤيته من اخلارج.
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هـ على جانبي مدخل املبنى :يف حال وجود عدة �سواري متقابلة على جانب �أو جانبي املدخل الرئي�سي للمبنى ،يرفع علم
الدولة كالتايل:
يف حال كانت ال�سواري جميعها على اجلانب الأمين للمدخل،
يتم رفع علم الدولة على ال�سارية الأوىل الأقرب �إىل املدخل.

يف حال كانت ال�سواري جميعها على اجلانب الأي�سر للمدخل،
يتم رفع علم الدولة على ال�سارية الأوىل الأقرب �إىل املدخل
كما يتبني يف ال�شكل.

يف حال وجود �سواري على اجلانبني ،يو�ضع علمان للدولة
على ال�ساريتني الأق��رب للباب من اجلهتني كما يتبني يف
ال�شكل.

الدليل الإر�شادي ال�ستخدام علم دولة الإمارات العربية املتحدة

17

امللحق (ب)  -بروتوكول العلم

و

على �سواري متفاوتة الأطوال :يف احلاالت التي تكون فيها �إحدى ال�سواري �أعلى من الباقي ،يتم مراعاة ما يلي:

يف ح��ال رف��ع علم ال��دول��ة م��ع �أع�ل�ام حملية �أو
جتارية :يرفع علم الدولة على ال�سارية الأعلى يف
حال وجوده مع �أعالم حملية �أو جتارية �أخرى.

يف حال رفع �أعالم دول �أخرى مع علم الدولة :يتم ترك �سارية العلم الأطول خالية ،ويتم اتباع الربوتوكول املو�ضح
بالن�سبة لبقية الأعالم ،ب�شرط �أن يكون لها نف�س االرتفاع.

4

بروتوكول ترتيب الأعالم:
بالن�سبة الجتماعات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ح�سب ترتيب احلروف الإبجدية العربية.
بالن�سبة الجتماعات وفعاليات جامعة الدول العربية ،ح�سب الرتتيب املعمول به يف جامعة الدول العربية.
بالن�سبة الجتماعات وفعاليات املنظمات الدولية كالأمم املتحدة وغريها ،فيكون الرتتيب ح�سب النظام املعمول
به يف تلك املنظمات.
يف امل�ؤمترات املقامة يف الدولة ويكون امل�شاركني فيها من دول عربية ودولة الإمارات ترت�أ�س امل�ؤمتر ،يتم و�ضع
علم الدولة يف مكان ال�شرف (على ي�سار الناظر) ومن ثم ترتيب الأعالم ح�سب احلروف العربية ويف حال وجود
دول �أجنبية يتم ترتيبها ح�سب احلروف الإجنليزية.
يف امل�ؤمترات املقامة يف الدولة ويكون امل�شاركني فيها من دول عربية ودولة الإمارات ال ترت�أ�س امل�ؤمتر ،يتم ترتيب
الأعالم ح�سب احلروف العربية ويف حال وجود دول �أجنبية يتم ترتيبها ح�سب احلروف الإجنليزية.
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امللحق (ج)  -تطبيقات خمتلفة
يجب التقيد بالإر�شادات املدرجة �أدناه عند ا�ستخدام التطبيقات املختلفة لعلم الدولة ،مع مراعاة �أي قوانني �أو �إر�شادات ي�صدرها
رئي�س الدولة �أو جمل�س الوزراء بخ�صو�ص علم الدولة:

احلالة

الإر�شادات

مع ّلق يف و�سط �شارع

عندما ي�ك��ون علم ال��دول��ة معلق ًا يف و�سط
�شارع ،ينبغي �أن يكون معلق ًا ب�شكل عمودي،
وي �ك��ون اجل ��زء الأح �م��ر ل�ل�أع�ل��ى والأج� ��زاء
الثالثة الأخرى للأ�سفل ،وذلك حتى يت�سنى
للم�شاهد دائم ًا �أن يواجه العلم ب�شكل ر�أ�سي
من �أي اجتاه ي�أتي منه.

الزيارات الر�سمية

يرفع علم الدولة بالو�ضع الأفقي خالل الزيارات الر�سمية خارج الدولة �أو زيارة الوفود
الأجنبية الر�سمية لدولة الإمارات.

يف مكان بارز من مبنى

ميكن �أن يع ّلق علم ال��دول��ة ب�شكل ر�أ��س��ي،
�أو بزاوية على عمود من �شرفة �أو نافذة،
بارتفاع العلم.
وعند تعليق علم الدولة بو�ضع عمودي ،يجب
�أن يكون اجل��زء الأح�م��ر للأعلى والأج ��زاء
الثالثة الأخ��رى للأ�سفل بحيث يكون اجلزء
الأ�سود على ي�سار امل�شاهد املواجه للعلم.

الدليل الإر�شادي ال�ستخدام علم دولة الإمارات العربية املتحدة

19

امللحق (ج)  -تطبيقات خمتلفة

احلالة

الإر�شادات

مرفوع ًا على البواخر وال�سفن

يرفع علم الدولة ب�صفة م�ستمرة لي ًال ونهار ًا على كل �سفينة �أو قطعة بحرية جتارية �أو
حربية �أجنبية �أثناء وجودها يف املياه الإقليمية للدولة ،من �شروق ال�شم�س �إىل غروبها مبا
يف ذلك �أيام اجلمعة والأعياد الر�سمية واملنا�سبات العامة.
يرفع علم الدولة على ال�سفن �أو القطع البحرية الوطنية للمالحة يف �أعايل البحار وفق
القواعد الآتية:

20

1

يف ح��ال��ة الإب � �ح� ��ار ،ي��رف��ع ال �ع �ل��م يف
منت�صف ال�سفينة �أو القطعة البحرية.

2

يف حالة الر�صف يف امليناء ،يرفع العلم
يف م�ؤخرة ال�سفينة �أو القطعة البحرية
من �شروق ال�شم�س �إىل غروبها.

على طاولة

يو�ضع علم الدولة �أمام الوفد الإماراتي على طاولة االجتماعات التي ت�ضم وفد ًا �إماراتي ًا،
�أو يو�ضع على الطاولة التي يجل�س عليها الوفد الإماراتي .وعندما يو�ضع علم الدولة وعلم
دولة م�ست�ضافة على طاولة التوقيع الر�سمي لالتفاقيات ،ينبغي اتباع مكان �شرف امل�ضيف
املتعارف عليه دولي ًا.

على من�صة املتحدث

يو�ضع علم الدولة على �سارية خلف املتحدث
على جهة اليمني� ،أي ي�سار امل�شاهد .وعند
تعليق علم الدولة ب�شكل �أفقي ،فينبغي �أن يكون
موجود ًا خلف من�صة املتحدث ،وينبغي �أن ُيع ّلق
العلم دائم ًا �أعلى من ر�أ�س املتحدث.

امل � � ��ؤمت� � ��رات واالح� �ت� �ف ��االت
الر�سمية

يرفع علم الدولة يف امل�ؤمترات واالحتفاالت الر�سمية على �سارية ،على �أن يكون العلم يف
م�ستوى �أعلى من املتحدث وفق ًا ملعايري هذا الدليل.
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احلالة

الإر�شادات

الأع� �ل��ام ال �ت��ي ت��و� �ض��ع على
�أعمدة الإنارة

ي�سمح بتواجد �أعالم الدولة على �أعمدة الإنارة
خالل املنا�سبات الر�سمية ،ويرفع العلم ب�شكل
ع �م ��ودي ،وي �ك��ون اجل ��زء الأح �م ��ر م��ن العلم
للأعلى .وال ي�سمح بتعليق �أع�لام �أخ��رى على
�أعمدة الإنارة الأخرى يف ال�شارع نف�سه.

و�ضع علم الدولة فوق النع�ش

يو�ضع علم الدولة على النع�ش بحيث يغطي
اجل��زء الأح�م��ر منه اجل��زء العلوي للنع�ش،
وبحيث ال يالم�س �أي جزء منه الأر���ض ،كما
هو مبني يف ال�صورة.
وي �ج��ب �إزال� ��ة ال�ع�ل��م ع��ن النع�ش ق�ب��ل انتهاء
اجلنازة ،وط ّيه وت�سليمه كذكرى لأ�سرة الفقيد.
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