قانون اتحادي رقم ()2
صادر بتاريخ  21/12/1971م
الموافق في  4ذي القعدة 1391هـ

ـلم االتحـــاد
بشأن ّع ّ

نحن زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولــة اإلمـارات العربية المتحدة
بعد اإلطالع على المواد 5 :و  )2( 47و  )4( 54و  )4( 110من الدستور المؤقت ( )1لإلمارات
العربية المتحدة،
ـلم،
وبعد اإلطالع على القرار االتحادي رقم ( )4لسنة 1971م ،بشأن ّ
الع ّ
وبناء على موافقة مجلس وزراء االتحادي ،وتصديق المجلس األعلى لالتحاد،
ً
قررنا إصدار القانون التالي:
(المادة األولـى)
ـلم دولة اإلمارات العربية المتحدة على الشكل والمقاييس واأللوان التالية:
يكون ّع ّ
“ مســتطيل طولــه ضعــف عرضــه ويقســم إلــى أربعــة أقســام مســتطيلة الشــكل القســم
األول منهــا لونــه أحمــر يشــكل طــرف العلــم القريــب مــن الســارية طولــه بعــرض العلــم القريــب
وطــول عرضــه مســاو لربــع طــول العلــم ،أمــا األقســام الثالثــة األخــرى فتشــكل باقــي العلــم
وهــي أفقيــة متســاوية متوازيــة العليــا منهــا خضــراء والوســطى بيضــاء والســفلى ســوداء”.
(المادة الثانيـة)
ـلم االتحاد بالئحة يصدرها مجلس الوزراء (. )2
تحدد قواعد رفع ّع ّ
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(المادة الثالثـة)
كل مــن أســقط أو أتلــف أو أهــان بأيــة طريقــة كانــت َع َلــم اإلتحــاد أو َع َلــم إمــارة مــن اإلمــارات
األعضــاء فــي االتحــاد أو َع َلــم إحــدى الــدول األخــرى كراهيــة أو احتقــاراً لســلطة االتحــاد أو اإلمــارات
أو لســلطة تلــك الــدول وكان ذلــك علنـ ًا أو فــي محــل عــام أو فــي محــل مفتــوح للجمهــور يعاقــب
بالحبــس لمــدة ال تجــاوز ســتة أشــهر أو بغرامــة ال تزيــد علــى ألــف ريــال قطــر ودبــي أومايــة دينــار
بحرينــي .
ت1/2/

()2
(المادة الرابعـة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

زايـــد بن ســلـطـان آل نهيـــان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
صدر في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ  4ذي القعدة 1391هـ
الموافق  21ديسمبر 1971م
نشر هذا القانون االتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم ( )1ص .49
(()(1ألغيــت كلمــة «المؤقــت» مــن دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أينمــا بموجــب
المــادة األولــى مــن التعديــل الدســتوري رقــم 1/1996م تاريــخ 2/12/1996م حيــث أصبــح
الدســتور المؤقــت دســتوراً دائمــ ًا للدولــة
لــم االتحــاد ،راجــع قــرار مجلــس الــوزراء رقــم
(()(2بالنســبة لالئحــة تحديــد قواعــد رفــع ّع ّ
(5/1996م) تاريــخ 14/3/1996م ،المنشــور بعــد هــذا القانــون االتحــادي مباشــرة.
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 1996م
لم الدولة
بشأن الئحة قواعد رفع ّع ّ

مجلـس الـــوزراء ..
بعد اإلطالع على الدستور المؤقت،
لم االتحاد،
وعلى قرار المجلس األعلى لالتحاد رقم ( )4لسنة 1971م بشأن ّع ّ
لم االتحاد،
وعلى القانون االتحادي رقم ( )2لسنة 1971م ،بشـأن ّع ّ
لم الدولة،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )202/9لسنة 1989م ،بشأن إعداد مشروح الئحة ّع ّ
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ،وموافقة مجلس الوزراء،
ً
قـــرر :ـ
المادة ()1
ـم الدولــة طيلــة أيــام األســبوع بمــا فيهــا أيــام الجمــع واألعيــاد الرســمية علــى جميــع
يرفــع ّعلـ ّ
مبانــي الحكومــة ووزاراتهــا ودوائرهــا وهيئاتهــا ومؤسســاتها .
العامة والخاصة .
ويجوز رفعه على المباني الخاصة ،في األعياد واالحتفاالت ّ
المادة ()2
لــم الدولــة بصفــة مســتمرة ليــ ً
ا ونهــاراً علــى المراكــز الحكوميــة الواقعــة علــى
يرفــع ّع ّ
الحــدود ،كمراكــز الشــرطة والجمــارك وســاح الحــدود وعلــى المطــارات والموانــئ البحريــة .
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المادة ()3
ـم الدولــة خــارج
مــع مراعــاة مــا تقتضيــه قواعــد العــرف الدولــي والمجامــات الدوليــة ،يرفــع ّعلـ ّ
الدولــة يوميـ ًا بمــا فيهــا أيــام الجمــع واألعيــاد والمناســبات العامــة فــي الدولــة علــى دور ســفارات
وقنصليــات الدولــة وســكن الســفير والقنصــل العــام ومقــار وفــود الدولــة الدائمــة لــدى الهيئــات
والــوكاالت الدوليــة واإلقليميــة فــي الخــارج .
لم مراعاة لقواعد العرف الدولي والمجامالت الدولية.
ويجوز تنكيس ّ
الع ّ
المادة ()4
ـم الدولــة بصفــة مســتمرة لي ـ ً
ا ونهــاراً علــى كل ســفينة أو قطعــة بحريــة تجاريــة أو
يرفــع ّعلـ ّ
حربيــة أجنبيــة أثنــاء وجودهــا داخــل البحــر اإلقليمــي للدولــة .
كمــا يرفــع علــم ســفن المالحــة الداخليــة علــى مؤخرتهــا ،مــن شــروق الشــمس إلــى غروبهــا
بمــا أيــام الجمــع واألعيــاد الرســمية والمناســبات العامــة.
المادة ()5
يرفــع علــم الدولــة علــى الســفن أو القطــع البحريــة الوطنيــة للمالحــة فــي أعالــي البحــار وفــق
القواعــد اآلتيــة :ـ
1 ).1أثناء وجودها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبها .
2 ).2عند دخولها أي ميناء أو خروجها منه .
3 ).3عند مرورها بمرأى من سفينة أخرى ،أو ميناء ،أو قاعدة عسكرية أو حصن ،أو قلعة ،أو
بناء على طلب أية سفينة حربية.
مركز مدفعية ،أو منارة ،أو ً
لم
4 ).4إذا رفعت على السفينة أو القطعة البحرية أي عالمة أو إشارة مميزة ،ويراعى رفع ّ
الع ّ
على مؤخرة السفينة أو القطعة البحرية ،على طرف الذراع المائل بصاري المؤخرة.
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المادة ()6
ـم الدولــة بصفــة مســتمرة ليـ ً
ا ونهــاراً علــى مقــر إقامــة ومقــر عمــل صاحــب الســمو
يرفــع ّعلـ ّ
ـم
رئيــس الدولــة ،وأصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس األعلــى حــكام اإلمــارات ،ويكــون رفــع ّ
العلـ ّ
علــى مــكان التواجــد الدائــم ،وال يلــزم رفعــه علــى مــكان التواجــد العرضــي .
لــم صاحــب الســمو رئيــس الدولــة علــى مقــر عمــل ومقــر إقامــة صاحــب الســمو
ويرفــع ّع ّ
رئيــس الدولــة .
ـم الدولــة علــى ســـيارة صاحــب الســمو رئـــيس الدولـــة عنــد تواجــده بهــا ،ويكــون
ويرفــع ّعلـ ّ
ـم علــى المقدمــة اليمنــى للســيارة ،ويرفــع العلــم الخــاص بســموه علــى المقدمــة
مــكان ّ
العلـ ّ
اليســرى لهــا.
ـم الخــاص لصاحــب الســمو
وفــي حالــة اصطحــاب أحــد الضيــوف مــن رؤســاء الــدول يرفــع ّ
العلـ ّ
ـم الضيــف األجنبــي علــى المقدمــة اليمنــى،
رئيــس الدولــة علــى المقدمــة اليســرى للســيارة ّ
وعلـ ّ
ـم
ـم الدولــة علــى المقدمــة اليســرى ّ
وعلـ ّ
وفــي حالــة إنابــة مــن يرافــق الضيــف األجنبــي يرفــع ّعلـ ّ
الضيــف علــى المقدمــة اليمنــى لهــا .
المادة ()7
ـم الدولــة فــي المؤتمــرات والحفــات ويكــون مكانــه علــى جــدران قاعــة االجتمــاع أو
يرفــع ّعلـ ّ
ً
ـم فــي مســتوى أعلــى
ـ
ل
الع
ـون
ـ
يك
أن
ـى
ـ
عل
ـاري،
ـ
ص
ـى
ـ
عل
أو
ا
ـ
أفقي
ـق
ـ
ويعل
ـا،
ـ
ونحوهم
ـل
صالــة الحفـ
ّ ّ
ـم أجنبــي معــه وفقـ ًا ألحــكام هــذه الالئحــة ترفــع
مــن الخطيــب والجالســين ،وفــي حالــة رفــع ّعلـ ّ
ـام علــى صــواري .
ّ
األعـ ّ
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المادة ()8
األعــام
مــع مراعــاة األحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذه الالئحــة تكــون األســبقية فــي ترتيــب ّ
وفــق القواعــد اآلتيــة  :ـ
1 ).1بالنســبة لــدول الجامعــة العربيــة حســب تسلســل الحــروف الهجائيــة المعمــول بهــا فــي
جامعــة الدولــة العربيــة .
2 ).2بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة حســب النظــام المعمــول بــه
فــي المجلــس .
3 ).3بالنســبة للــدول األجنبيــة فقــط ،أو فــي حالــة اجتماعهــا مــع دول الجامعــة العربيــة ،أو
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،تكــون األســبقية حســب تسلســل الحــروف
الهجائية المعمول به في هيئة األمم المتحدة.
المادة ()9
لــم أو
لــم الدولــة مــن قبــل العســكريين ،فــي حالــة مــرور ّ
تــؤدي التحيــة العســكرية ّ
الع ّ
لع ّ
االســتعراض العســكري ،أو أخــذ مكانـــه فــي االســتعراض ،أو أثنــاء عمليــة رفعــه علــى الصــواري
أو إنزالــه .
المادة ()10
لــم برفعــه إلــى منتصــف الصــاري فــي حــاالت إعــان الحــداد الرســمي فــي الدولــة،
ينكــس ّ
الع ّ
كمــا ينكــس علــى دور الســفارات وســكن الســفير وســكن القنصــل العــام ومقــار وفــود الدولــة
الدائمــة لــدى الهيئــات والــوكالت الدوليــة واإلقليميــة فــي الخــارج فــي حالــة إعــان الحــداد
الرســمي فــي الــدول الموجــودة بهــا .
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المادة ()11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيـس مجلـس الـوزراء
صدر عنا في أبوظبي :
بتاريخ 25 :شوال 1416هـ
الموافق 14 :مارس 1996م

زايـــد بن ســلـطـان آل نهيـــان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
صدر في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ  4ذي القعدة 1391هـ
الموافق  21ديسمبر 1971م

نشر هذا القانون االتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم ( )1ص .49
(()(1ألغيــت كلمــة «المؤقــت» مــن دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أينمــا بموجــب
المــادة األولــى مــن التعديــل الدســتوري رقــم 1/1996م تاريــخ 2/12/1996م حيــث أصبــح
الدســتور المؤقــت دســتوراً دائمــ ًا للدولــة
لــم االتحــاد ،راجــع قــرار مجلــس الــوزراء رقــم
(()(2بالنســبة لالئحــة تحديــد قواعــد رفــع ّع ّ
(5/1996م) تاريــخ 14/3/1996م ،المنشــور بعــد هــذا القانون االتحــادي مباشــرة.
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