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مقدمة
 ليست ال�اية أو الَعَلم  أو ال�ي�ق مجرد قطعة قماش ترفرف في الهواء أو تحمل باأليدي ويلوح
 بها، بل تعدت ذلك لتصبح رم�ًا ملهمًا لألمم واألوطان والعقائد على مر األزمان، وعندما ترتفع
 ال�اية فهذا يعني أن الوطن في لحظة ارتفاع وعز، وقد وقف دون الَعَلم  األبطال الصناديد
الشعوب رمز  ال�اية  أو  الَعَلم   �هان ألن  أو  وأ�واحهم حتى ال يسقط  بدمائهم  عنه   يذودون 
 واألمم واألوطان، ورمز العقيدة والفكر، لقد تحول الَعَلم  من مجرد رمز ُتعبر عنه قطعة قماش
إلى لغـة عالمية �تكـلم بها الشعـوب، وتعرف كـل أمة قيـمة َعَلمها وقيمة األعـالم األخـرى.ا

 لذا، تزهو الدول بأعالمها وأناشيدها الوطنية وتفاخر بها األمم، فعادة ما يعّبر الَعَلم  عن هوّية
 البلد وخصوصيته الثقافية وتقاليده، وَعَلم المملكة العر�ية السعودية بدوره ال يخ�ج عن هذا
 اإلطار كرمز رسمي له داللة على العمق الحضاري والُبعد التا��خي، وأنه رمز متوارث مرت به
 تطو�ات في شكله وتصميمه إلى أن وصل إلى ما ن�اه اليوم �رفرف عاليًا في أنحاء المملكة.
تا��خية، مرتبطة بتأسيس المملكة الَعَلم  السعودي حكاية تسرد أحداث   وتكمن في خفايا 
العر�ية السعودية، وما سبق ذلك من تطّو�ات آلت إلى شكل وحدود السعودية التي نعرفها اليوم.ا

  هذا الدليل نقدمه سعيًا منا لتوضيح األصول المرعية والقواعد المعتبرة عند التعامل مع الَعَلم
 الوطني السعودي، ليكون معينًا للجهات الحكومية، والقطاعات الخاصة، واألف�اد بما يخص
 تط�يق أعلى أصول اللياقة في احت�ام وتقد�ر الَعَلم  الوطني، إلى جانب معرفة االرشادات
العـامة الستخـدام الَعَلم ، وتجنب المحــظو�ات المخـالفة لنظـام الَعَلم الوطني السـعودي..ا
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 �نطــلق ال�ايـــــة الســــــعودية من عمــق الــدولة السعودية التا��خي، حيث ورد في المصادر أن
 �اية الدولة السعودية األولى كانت خضــ�اء مشغولة من الخز (النسي�) واإلب��سم (أجود أنواع
 الح��ر) مكتوب عليها  ( ال إله إال اهلل ) .كما ورد في المصادر ارتباط أئمة الدولة السعودية بهذه
الملك عهد  وحتى  الثانية  السعودية  الدولة  ثم  األولى  السعودية  الدولة  تأسيس  منذ   ال�اية 
حيث مبكرة،  فترة  منذ  عهده  في  السعودي  الَعَلم   تطور  الذي   – ث�اه  اهلل  طيب   –  عبدالع��ز 
 أوضحت الصور المبكرة لجيش الملك عبدالع��ز في عام 1329هـ/ 1911م، وجود الَعَلم بلونه

األخضر ال�اهي وعبارة ( ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل ) وفوقها سيف مسلول.ا

 وفي عام 1344هـ/ 1926م، وفي حفل ال�يعة في مكة المكرمة أمر الملك عبدالع��ز بتشكيل
 هــــيئة التأســـيس مـن عــدد من المســـتشا��ــن والمندو�ين وكـان من �ين مهامها وضع شكل
 الَعَلم  والنـقـود. وفي عام 1355هـ/1937م، صدرت موافقة الملك عبدالع��ز على ق�ار مجلس
 الشورى بشأن إق�ار ما ورد في خطاب و�ارة الخارجية المتعلق بمقاس الَعَلم  السعودي على
تبادل وقبول  وأشكاله  الَعَلم  مقاسات  �نوع  وأن  عرضًا)،  سم   100) و  طوًال)  (150سم   نسبة 

األعالم مع الدول يكون على مبدأ التجامل والتعارف الدولي العام.ا

 و في عـام 1356هـ / 1937م، صــدر ق�ار مجلس الشـورى بشـأن الَعَلم الســـعودي حيث شــمل
الداخلي الداخلي والَعَلم  الجيش والطي�ان  العهد وَعَلم  الملك وَعَلم ولي  َعَلم جاللة   تخصيص 
 والَعَلم  البحــري الســعودي المــلكي والَعَلم البــحري التجاري. وفي عام 1371هـ / 1952م،
لو�ارة ورد  ما  بناًء على  وتعـديالتها  األعـــــالم  بشــأن مقاســــات  الشــورى  ق�ار مجــلس   صدر 

الخــارجية من مقترحات من السفارة السعودية في واشنطن.ا

الملك عبـدالع��ز، حيث صــــدر أبنــاء  المـلوك  الســعودي في عهود  بالَعَلم   وتواصل االهتمام 
 في 2 صفر 1393هـ / 1973م، نظام الَعَلم للمملكة العر�ية السعودية بق�ار من مجلس الو��اء

رقم (101) في ا�نين وعش��ن مادة.ا
                            

 وفي 1398هـ / 1978م، صدرت الالئحة التنظيمية لنظام الَعَلم . و في 1407هـ / 1987م، صدر
العـــــر�ية الهــــيئة  من  المعـــــتمدة  القياســية  المواصــفات  بشأن  الداخــلية  و��ر  سمو   ق�ار 

الســـــعودية للمواصفات والمقا�يس للَعَلم الوطني.ا

م�احل تطور الَعَلم الوطني
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 الداللة الرم��ة للَعَلم

 الَعَلم ليـس مجــرد لغـة صـامتة، أو قطـعة من قماش في أعلى سـا��ة، بل يمـثل رمـ�ًا عظـيمًا
 لألمة، والعقيدة، والوطن. فاللون األخضر للَعَلم رم�ًا للتعــ�ير عن التطور والنماء، ووفـرة الخــي�ات
 الربانية في هذه األرض الخصبة المباركة التي وصلت كل أط�اف البالد وامتد خيرها لجميع أنحاء

العالم. ا

 أما كلمة الشهـادة فـهي تعـ�ير عن وحدانية اهلل والتأكــيد على أن النبــي محـمد صلى اهلل عليه
 وسلم رسول اهلل وخا�م الن��ين. وتشير داللة الرمز بالسـيف إلى إظــهار القـوة والعــدل وأخــالق
بــها اإلنــسان العـربي األصيل، كما �رمز أيضا إلى الدفاع عن مضمون  الف�وســية التي يتصــف 

الشهادتين وعن أمة التوحيد ووطن المسلمين. ا

َلم الوطــــني للمملكــــة العــــــر�ية الســــــعودية ـَ  العـ
 ُمستطيل الشكل عرُضه ُيساوي ُثلثي طوله، لونه أخضر
       ُممتدًا من السا��ة إلى نهاية الَعَلم  �توسطه الشهادة
 ( ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل ) وسيف مسلول تحتها
من األدنى  القسم  إلى  قبضــــُته  �تجه  لها،   ومــواِز 
َلم ، وُترسم الشهادة والسيف باللون األ�يض وبصورة  العـَ

واِضحة من الجان�ين. ا

وصف الَعَلم الوطني
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شكل الَعَلم  وأبعاده :ا

   مواد صنع الَعَلم :ا
أو خيوط نايلون"،   " األميد  عديد  أوخيوط  "بوليستر"،  االستر  عديد  الَعَلم من خيوط   يصنع قماش 
 األك��ليك والح��ر الصناعي، وأن يكون متينًا ومقاومًا لظ�وف المناخ المختلفة، ال ُتجمل اط�افه

 بكلف أو هدب ذه�ية أو فضية.ا
 أن يكــون خــاليًا من العيوب النسجية وعــيوب الصــباغة مع ثبات اللون األخضر ومقاومته للضوء
 والغســيل واالحتكــاكات، والتأكــد من أن نوعــية القمــاش المستخـدمة تسـمح برفرفـــة الَعَلم

 في الهواء.ا
اللون األ�يض بشكل كامل وبصورة واضحة خالية من الشـهادة والسيف   يستخـدم في طـباعة 
 عيوب الطباعة، كما يمنع استخدام الدهانات أو مواد الطالء ال��تية، وال يعتد باألعالم التي تطبع

 بألوان أخرى أو تط�ز كتابتها بخيوط ذه�ية أو فضية.ا

 تكون مساحة رسم الشهادة والسيف ُتساوي عرضًا : مسافة عرض القسـمين األعـلى واألدنى
 من الَعَلم ، وطوًال : مسافة عرض القسمين األيمن واأليسر من الَعَلم .ا

ُترسم الشــهادة بخـط الُثلـث وقاعـدته في ُمنتصـف مسـافة عــرض رســـم الشــهادة والسيــف. ا
ُ�رسم السيف بطول ُيساوي ثالثة أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة ُمتساوية من الجان�ين. ا 

 يكون رسم الشهادة والسيف من اليمين إلى اليسار على كلى الجهتين.ا
 

المواصفات القياسية المعتمدة للَعَلم الوطني
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َعَلم المكتب
َعَلم السيارة

أعالم محمولة باليد تستخدم في االحتفاالت
أعالم وحدات الجيش

َعَلم السا��ة الداخلية
ال�ايات الخاصة بالجهات والوحدات

أعالم المياد�ن والمباني

أعالم المياد�ن والمباني
َعَلم االستع�اض

فوق أسطح المباني التي ال ت��د عن 10 طوابق

فوق أسطح المباني التي ت��د عن 15 طابق
فوق األماكـن المرتفـعة مثـل قــمم الجــبال

االستخـــداماألبــــعاد (سم)االتناسب

ا24 × 16

ا30 × 20

ا48 × 32

ا108 × 72

ا120 × 80

ا150 × 100

ا225 × 150

ا300 × 200

ا480 × 320

ا600 × 400

 األلوان المعتمدة :ا
لون قماش الَعَلم أخضر �اهي (زمردي).  ا   ا

لون كتابة الشهادة والسيف باللون األ�يض الثلجي. ا
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 ُ�رفع الَعَلم الوطني داخل المملكة ما �ين ش�وق الشمس وغ�وِبها في أيام الُجمع واألعياد
 على جميع مباني الُحكومة  والمؤسسات العامة.ا

قيمة من  يمثله  لما  العالي  االحت�ام  تظهر  مقبولة،  بط��قة  الوطني  الَعَلم  عرض  دائمًا   يجب 
 معنوية للدولة.ا

 في حال تم رفع الَعَلم  ليًال، فال بد من تسليط اضاءة موجهة إليه في جميع األوقات.ا
 يتـم وضـع الَعَلم في أعـلى نقـطة من السـا��ة، مع شــد الحـبل المرفــوع به �إحكـام.ا

 يجـب أن تكـون السـا��ة التي ُ�رفـع عليـها في وســط المبنى.ا
 م�اعاة �ناسب حجم الَعَلم  مع مساحة المكان الذي �رفع فيه.ا

 ال يقل ارتفاع سا��ة الَعَلم المرفوع في ميدان عام أو ساحة عامة عن ستة أمتار، كما ال يقل ارتفاع
 سا��ة الَعَلم المرفوع على مبنى عن ثالثة أمتار، وفي كال الحالتين ال يقل عرض الَعَلم عن 80سم.ا
 في الحـفالت والمؤتم�ات يجوز رفع الَعَلم الوطني على ُجد�ان صـالة الحفلة أو قاعة االجتماع

 ونحوهما، وُيعلق أفقيًا على أن يكون الَعَلم على مستوى أعلى من الخطيب والجالسين.ا
 تكـون األعـالم التي توضـع داخـل المبنى مالمسة للحـائط وعلى سـوار متساوية االرتفاع.ا

 ُ�رفع الَعَلم الوطني باستم�ار ليًال ونها�ًا على ُكل سفينة أو قطعة بح��ة تجا��ة أو حر�ية أجن�ية
 أ�ناء وجوِدها داخل المياه اإلقليمية للمملكة العر�ية السعودية.ا

 ُ�رفع الَعَلم الوطني على ُسفن المالحة الداخلية في مؤخرِتها من ش�وق الشمس إلى غ�وِبها
 وذلك في أيام الُجمع واألعياد الرسمية والُمناسبات.ا

والهيئات المؤسسات  مباني  أو  الحكومية  المباني  بح�اسة  المكلفة  الوحدات  آم�وا   يكون 
 العامة مسؤولين عن رفع الَعَلم في المناسبات واألوقات المحددة بالنظام.ا

التأكد من كون الَعَلم على قدر من الجدة والنظافة على نحو يجعلة الئقًا لالستخخدام.ا
 في حال الحاجة إلى استبدال الَعَلم أو ان�اله فيجب إن�اله ببطء، على أن يتم جمعه و طيه قبل

 أن يالمس األرض.ا

أصول رفع الَعَلم الوطني
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قواعد أسبقية الَعَلم الوطني

 
 إذا كان على مبنى أو أمامه، فيكون الَعَلم الوطني مرفوعًا على السا��ة التي �توسط المبنى،
 فإذا لم تكن السا��ة في المنتصف فيتم رفعه على أقرب سا��ة للمنتصف من جهة اليمين (يسار

الشخص الواقف قبالته).ا
الَعَلم فيكون  للمبنى،  المؤدي  الرئيسي  المدخل  جانب  على  السواري  مجموعة  كانت   إذا 

الوطني مرفوعًا على السا��ة األولى األقرب إلى المدخل.ا
 إذا كانت السواري متفاوتة األطوال (بحيث تكون فيها إحدى السواري أعلى من الباقي) فيتم

رفع الَعَلم الوطني على السا��ة األعلى.ا

 
 إذا لم يُكن بجانب الَعَلم  الوطني إال َعَلم واحـد أو �اية واحدة فُيرفع الَعَلم الوطني على اليمين

 ا(أي على يسار الشخص الواقف قبالته).ا
وسط الوطني  الَعَلم  فُيرفع  �اية  أو  أجـنبي  َعَلم  من  أكــثر  الوطــني  الَعَلم  بجانب  كان   إذا 

ُدها فرديًا.ا  مجموعة األعالم أو ال�ايات إذا كان عدَّ
باِ�جاه الَعَلم الوطني في الوسط  ال�ايات عددها �وجيًا فيرفع   إذا كانت مجموعة األعالم أو 

 اليمين (أي على يسار الشخص الواقف قبالته).ا

 الَعَلم الوطني مرفوعًا مع أعالم أخرى:ا

 الَعَلم الوطني مرفوعًا منفردًا :ا

 يكون للَعَلم الوطني مكان الشرف دومًا إذا رفع في المملكة وتكون له األسبقية على جميع
األعالم األجن�ية أو ال�ايات األخرى (مثل: أعالم الجهات) وفق القواعد التالية:ا

 العلم الوطني مرفوعًا منتصف
المبنى

 العلم الوطني مرفوعًا منتصف
المبنى إلى اليمين

 العلم الوطني مرفوعًا بجانب
مدخل المبنى

 العلم الوطني مع مجموعةالعلم الوطني مع علم واحد
اعالم (عدد فردي)ا

 العلم الوطني مع مجموعة
اعالم (عدد �وجي)ا
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 في اجتماعات مجـلس التعــاون الخليجي يكــون بحـسب ترتيب الحــ�وف الهجــائية العر�ية ثم
َعَلم المجلس.ا

ل الحــ�وف الهجــائية العــر�ية كـما هو  في اجــتماعات جامعة الدول العر�ية بحــسب تسلسُّ
المعمول ِبه في جامعة الدول العر�ية ثم َعَلم الجامعة.ا

يكون الترتيب في اجتماعات المنظمات الدولية بحسب النظام المعمول به في تلك المنظمات.ا
 المؤتم�ات الدولية المقامة في المملكة ويكون المشاركون فيها دول عر�ية فقط فيكون

الترتيب بحسب الح�وف الهجائية العر�ية.ا
دول أو  العر�ية  الجامعة  دول  غير  أجن�ية  دول  فيها  المشاركون  يكون  التي  المؤتم�ات   أما 
الهجائية الح�وف  ل  تسلسُّ حسب  األسبقية  ر  ُتق�َّ اُألخرى  األجن�ية  الدول  مع  العر�ية   الجامعة 

اإلنجلي��ة كما هو المعمول ِبه في منظمة اُألمم المتحدة.ا

 ترتيب األعالم األجن�ية عند استضافة مؤتم�ات دولية أو اجتماعات للمنظمات داخل المملكة:اا
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محاذ�ر واجب تجنبها في التعامل مع الَعَلم الوطني

الوطني الَعَلم  �نكيس  يجوز   ال 
 (رفعه عند منتصف السا��ة ) أو
أو الملك  بجاللة  الخاص   الَعَلم 
يحمل آخر  سعودّي  َعَلم   أي 
 الشهادة ( ال إله إال اهلل محمد

رسول اهلل ) أو آية ُق�آنية.ا

 ال يجوز أن يلمس الَعَلم سطحي
األرض والماء.ا

 يحـظر استعمال الَعَلم الوطــني
 كــعالمة تجـــا��ة أو ألغـــــ�اض
 الدعاية الِتجـــا��ة أو ألي غــرض
آخر غير ما ُنص عليه نظام الَعَلم.ا

 يحظر رفع الَعَلم الوطني باهت
اللون أو في حالة سيئة.ا

 ال يجوز في المكان الواحد رفع
تجاوز أو  تعلو  �اية  أو  َعَلم   أي 

 حجم الَعَلم الوطني.ا

َلم مقــلوبًا أو ـَ   يحـــظر رفــع العـ
بعكس لفظ الشهادة.ا

َلم ـَ   يجــب عــدم استخــــدام العـ
كزخرفة أو مفرش لطاولة.ا

 ليس من الالئق وضع توقيع أو
صورة أو شي مشابه على الَعَلم.ا

 يجب االمتناع عن ت��ين أط�اف
 الَعَلم أو وضع أي إضافات عليه

بأي صورة كانت.ا

 يحظــر رســـمه على قالب كيك
يقطع خالل المناسبات.ا

 يحـظر استخــدام الَعَلم الوطني
أرضية للجلوس عليها.ا

عـبر َلم  ـَ العـ استخـدام  يجـــوز   ال 
 تشكيله كقطعة لباس أو رسمه
 عـــلــى األحـــذية أو فــي كــرة

�تقاذفها األقدام.ا

 يمنع استخدام الَعَلم بأي صورة
 قد تهـينه أو تعرضه للتلف، بما
 في ذلك طــباعته على المـواد
 التي ينوى التخــلص منــها بعد
 استخـــدامها (مثــل األكــــياس

واألكواب الورقية).ا

 ال يجــوز تعـــليق الَعَلم الوطني
بشكل طولي.ا
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التعامل مع الَعَلم التالف

ــدم بحــالة ال تســمح  عندما ُيصبح الَعَلم الوطــني من القِّ
 باستعماله يجب ا�الفه بشيء �وحي بالك�امة وذلك عن

ط��ق حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.ا

عقوبات سوء استخدام الَعَلم
 

  ُكل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية ط��قة كانت الَعَلم
الملكـي أو أي شــعار آخر للممـلكة الَعَلم   الوطـني أو 
الصديقة األجن�ية  الدول  إلحدى  أو  السعودية   العر�ية 
 ك�اهة أو احِتقا�ًا لُسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان
 ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور،
ت��د عن �تجاوز سنة وبغ�امة ال  لُمدة ال  بالحبس   ُيعاقب 

ثالثة آالف ��ال أو �إحدى ها�ين العقوبتين.ا

تحية الَعَلم
 

الملكي الوطني والَعَلم  للَعَلم  العسك��ة  التحية   تؤدى 
 من ِقبل العسك��ين في حالة م�ور الَعَلم  أو االستع�اض
 العسكري أو أخذ مكانه في االستع�اض أو أ�ناء عملية
 رفعه أو إن�اِله من على السواري، كما تعزف الموسيقى
وأبنية المعسك�ات  في  وإن�اله  رفعه  أ�ناء  الَعَلم   سالم 

القطاعات العسك��ة.ا
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 ملحق: تط�يقات مختلفة

 �وضع الَعَلم  الوطني على سا��ة
 خلف المتحدث في جـهة اليـمين
 (أي يسار الواقف قبالته) على أن
 يكون الَعَلم  في مستوى أعلى

من المتحدث

 �وضع الَعَلم الوطني على طاولة
 االجــتماع  إلى اليـمين من ممـثل
 المملكة (أي يسار الواقف قبالته)

 في المؤتمـ�ات واالجـتماعات
الرسمية

 يكون الَعَلم الوطني في الجهة
  اليسرى للناظر قبالته (يمين الَعَلم
  اآلخر) على أن تكون قاعدة الَعَلم

  الوطني متقدمة على الَعَلم
اآلخر جهة الناظر قبالته

 يعلق الَعَلم الوطني على أعمدة
 اإلنارة خالل المناسبات الرســمية
 ويكون على عمـود ممـتد ب�اوية

(°20 الى °80)ا

 يكون الَعَلم الوطني فوق
مة الُيمنى للســيارة الُمقدِّ

 ُ�رفع الَعَلم الوطني على مؤخرة
 السفينة أو القطعة البحـــ��ة في

�اع المائل بسا��ة  طرف الذِّ
المؤخرة

 عند الحاجة لرفع الَعَلم بشكل
 طــولي، فإن لفــظ الشــــهادة
 والسيف �بقى بشكله األفقي
الرئيسي، وال توضع بشكل مائل

الَعَلم على منصة المتحدث

 الَعَلم على طاولة وفد
 المملكة في االجتماعات

الدولية

َعَلمين متعاكسين ×ا

الَعَلم على أعمدة اإلنارة

الَعَلم على سيارة رسمية

 الَعَلم على السفن والقطع
البح��ة

الَعَلم بشكل طولي
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ملحق: أنواع األعالم وال�ايات السعودية

 َعَلم وطني: رمز �رفع على المباني الحكومية للدولة وعلى سفا�ات
 الدولة في البالد األجن�ية وتستعمله الجهات الرسمية بالدولة كرمز

وطني.ا

على �رفع  والذي  الملك  بجاللة  الخاص  الَعَلم   الملك:  جاللة   َعَلم 
في الوطـني  الَعَلم  يطابق  و  جـاللته  بها  �وجـد  التي   األماكـن 
 أوصافه وأبعاده حسب االستخدام إال أنه يحمل في الركن األدنى
مرسومًا والسيفين)  (النخلة  المملكة  شعار  للسا��ة  المجاور   منه 

بخيوط تط��ز ذه�ية اللون.ا

المناسبات في  المواطنون  يستخدمه  َعَلم  المملكة:  شعار   َعَلم 
 المختلفة بدًال من الَعَلم الوطني ويحمل في الركن العلوي األيمن
منه شعار المملكة – وتكون ألوانه هي ألوان الجهة التي تستخدمه.ا

أو جنسيتها  على  للداللة  التجا��ة  السفن  ترفعه  َعَلم  تجاري:   َعَلم 
الَعَلم أرضية  لون  نفس  هو  أرضيته  لون  إليها.  �نتمي  التي   الدولة 
 الوطني ويكون الَعَلم الوطـني مرسومًا في الركن العلوي المجاور
 للسا��ة والمسـاحات الفاصلة �ين أرضية الَعَلم  والحافتين الداخلتين

للَعَلم الوطني �يضاء اللون.ا

 �اية: َعَلم ترفعه السفن الحر�ية للداللة على جنسيتها وتكون ال�اية
عادة في هذه الحالة هي نفسها الَعَلم الوطني.ا

 َعَلم قوات: َعَلم تستخدمه القوات السعودية المختلفة – يشمل في
وتحمل للمملكة  الوطني  الَعَلم  للسا��ة  المجاور  العلوي   الركن 
 أرضيته رمز الجهة التي تستخدمه ولونها وتكون المساحات الفاصلة �ين

الَعَلم الوطني وأرضية الَعَلم �يضاء اللون.ا

 َعَلم مطار داخلي: َعَلم ترفــعه ســلطات المطـا�ات المـدنية الداخلية
منـها أ�ـنين   – مائلة  ش�ائط  أربعة  عليها  ومرسوم  �يضاء  أرضيته   – 
 لونـهما أخـضر �ينــما اآلخـ�ان لونـهما أ��ق . تمـثل الشـ�ائط مم�ات
 هبوط وصعود الطائ�ات. يستخدم الَعَلم للداللة على أن المطار في

حالة عمل أو تشغيل.ا

وال��اح العواصف  من  التحذ�ر  ألغ�اض  يستخدم  َعَلم  تحذ�ر:   َعَلم 
ومصلحة الجوية  األرصاد  مصلحة  تستخدمه  شابه.  وما   واألمواج 
 الموانئ كما يستخدم في اإلنقاذ واألخطار العامة. وقد يتخذ الَعَلم

شكًال مثلثًا أو مربعًا بحسب نوع التحذ�ر.ا

إنقاذ عن  المسئولة  األحمر  الهالل  هيئة  ترفعه  َعَلم  اسعاف:   َعَلم 
 وإسعاف المصا�ين في شتى الحوادث في السلم أو الحرب أرضيته
 �يضاء اللون ومرسوم عليها في الركن األيمن العلوي الَعَلم الوطني

للمملكة وفي منطقة الوسط الهالل باللون األحمر.ا
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