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"في يوم العلم.. نحتفي 
بعنوان وحدتنا ورمز 

هويتنا وعزنا.. ونجدد 
عهد الوالء واالنتماء 

للوطن.. وأن تبقى رايتنا 
كما تسلمناها من آبائنا 
وأجدادنا عالية خفاقة".

"علم اإلمارات رمز وقيمة.. 
يرفعه أبناء الوطن عاليًا بما 
يحققونه من إنجازات.. وما 

يصلون إليه من نجاحات 
تزيده رفعًة وشموخًا"

صاحـــــب الســــــــمو 
الشيخ مــــــــحمد بـن 
راشـــــــــد آل مكتوم

صاحـــــب الســــــــمو 
الشيخ مــــــــحمد بـن 
زايـــــــــد آل نـهيــان

يوم العلم مناسبة نجدد فيها عزمنا، 
ونؤكد التزامنا بتوحيد جهودنا 

وطاقاتنا، والسير على نهج قيادتنا 
في العمل من أجل رفعة الوطن



يوم العلم مناسبة نجدد فيها عزمنا، 
ونؤكد التزامنا بتوحيد جهودنا 

وطاقاتنا، والسير على نهج قيادتنا 
في العمل من أجل رفعة الوطن



يوم العلم 

اإلمارات  دولة  بها  تحتفل  وطنية  مناسبة 
من  نوفمبر  من  الثالث  في  المتحدة  العربية 
الشيخ  السمو  صاحب  اعتمد  حيث  عام،  كل 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرة "يوم 
سنوية،  وطنية  كمناسبة   2012 عام  العلم" 
يحتفل بها شعب اإلمارات تزامنًا مع االحتفال 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  تولي  بيوم 
هللا،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد 

مقاليد الحكم في اليوم  نفسه.



الفعاليات

ستقوم الجهات االتحادية والمحلية ومن 
يرغب من الخاص برفع العلم أمام مقارها 
إمارات  مختلف  وفي  متزامن  بشكل 
صباًحا   11 الساعة  تمام  وذلك  الدولة، 
في الثالث من شهر نوفمبر، معبرين عن 
بيت  في  اإلمارات  شعب  وتماسك  تالحم 
ثباتًا  إال  الزمن  يزيده  ال  وانتماء  واحد 

ورسوخًا.



الفعاليات

نظرًا للظروف االستثنائية التي يعيشها العالم 
المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  تداعيات  من 
(كوفيد19)، يجب أخذ جميع اإلجراءات االحترازية 

عند القيام بأي فعاليات لالحتفاء بيوم العلم.
من خالل

يوم العلم 2020



إجراء فحص حراري للحضور 
قبل بدء الفعالية

اقتصار رفع العلم على 
السارية على شخص واحد 

فقط

التعقيم الكامل للمناطق 
الخاصة برفع سارية العلم 
والمناطق الخاصة بتواجد 

الحضور

اقتصار حضور فعالية رفع العلم 
على 20 شخص بحد أقصى، 
والتأكد من أن جميع الحضور 

لديهم نتيجة سلبية لفحص 
كوفيد 19 آلخر أربعة أيام 

عدم اصطحاب األطفال إلى 
الفعالية

ارتداء الحضور للكمامات 
طوال فترة الفعالية 

الحفاظ على التباعد الجسدي 
خالل الفعالية، وترك مسافة 

بين الحضور ال تقل عن مترين

عدم توزيع هدايا تذكارية أو 
أعالم بين حضور فعالية رفع 

العلم أو موظفي الجهة

عدم إقامة أية أنشطة 
مصاحبة لفعالية رفع العلم أو 
أية أنشطة أخرى ال يتم فيها 
الحفاظ على التباعد الجسدي 

واإلجراءات االحترازية
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مصاحبة لفعالية رفع العلم أو 
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واإلجراءات االحترازية


